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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Únor 2020

roč. XXVI

č. 2

To nejlepší z lyží na Staroměstsku
Skialp a ski race Kraličák i Jelyman
Lyžařský ráj i letos nabízí
zajímavé akce velkého
formátu. Na své si přijdou
fanoušci běžek i skialp a
sjezdového lyžování. Možnost dostanou diváci i
závodníci, dospělí i děti.
Už v sobotu 1. února se
můžete zúčastnit nebo
přijít fandit do Hynčic rovnou na dvě sportovní akce
v rámci Skialp a ski race
Kraličák, a to závod ve
slalomu na lyžích Lusti,
který proběhne ve dvou
kolech (10.00 – 12.00 a
13.00 – 15.00) a později i
večerní skialpový závod,
jehož start je určen
na 17.30. Mezitím si můžete vyzkoušet lezení na
ledopádu nebo přihlížet

testování lavinových vyhledávačů. Oba závody jsou
určeny pro širokou veřejnost, potřebujete pouze
odpovídající
vybavení,
které si ovšem můžete
v rámci startovného i vypůjčit. Hynčice nezapomínají ani na děti – hned 7.
února i 20. února pořádají
totiž Králíčkovy dětské
slalomy, amatérské dětské
závody pro děti od 6 do 18
let. Více informací můžete
zjistit
na
stránkách
www.zima.mujkralicak.cz.
Druhou akcí je již tradiční
běžkařský závod JelyMan,
který se koná v rámci největšího celorepublikového
lyžařského seriálu SkiTour
v okolí chaty Paprsek. I

tady je možné nejen
fandit, ale i se zúčastnit, kategorie jsou jak
pro dospělé, tak pro
děti. Závody se konají
o víkendu 22. - 23.
února a závodit můžete na trasách 40
km, 20 km nebo 10
km. Pojede se klasicky i volně, budou zde
kategorie pro děti i
pro
celé
rodiny.
Vzhledem k tomu, že
má akce velkou návštěvnost, je třeba se
zaregistrovat předem
na www.skitour.cz,
kde najdete i podrobnější informace.
(red)

8Kč

ŠOKÁČEK
PROGRAM 13. ROČNÍKU
DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY
Více informací o přehlídce najdete na straně 2.
Pátek 21. 2. 2020
20:00 hod. - inscenace Duchařina aneb všichni jsme jedna
rodina DS Temno Týniště nad
Orlicí
Sobota 22. 2. 2020
10:00 hod. - pohádka O
Smolíčkovi SemTamFór Slavičín
15:00 hod. – opereta Utíkej,
Nituško Divadelní spolek Kroměříž
19:00 hod. – komedie Poprask
na laguně DS Jaroslav Luže
22:00 hod. – pohádka pro dospělé Zadlužená princezna
Divadlo Lůza Hradec Králové
Neděle 23. 2. 2020
10.00 hod. - pohádka Šašulda
a sluníčko Divadlo Václav Václavov
14.00 hod. – drama My se Vám
ozveme DS Jiří Poděbrady
Vstupné na dopolední pohádky
50 Kč, ostatní 80 Kč, sobota celé
odpoledne 150 Kč, zvýhodněné
vstupné na celou přehlídku 200
Kč (předprodej Turistické informační centrum Staré Město a
Hanušovice
od
1.
února) občerstvení zajištěno. Změna
programu vyhrazena!
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Pozvánka na divadelní
přehlídku ŠOKÁČEK 2020
Již třináctý ročník tohoto
svátku ochotnického divadla se ve Starém Městě
uskuteční ve dnech 21. - 23.
února jako již tradičně
v místním kulturním domě,
který prošel etapami modernizace, a nabízí tak
divákům
atraktivnější
zázemí. Doufejme, že třináctka bude jedině šťastné
číslo. Zatím tomu vše nasvědčuje, ochotnické soubory v loňském roce přišly
s velmi kvalitními počiny, a
tak bylo z čeho vybírat.
Samotný výběr představení
je určitým kompromisem
ochoty a časových možností jednotlivých souborů se
této akce zúčastnit, dopravit se do Starého Města
v zimní čas a to celé nabídnout za přijatelné vstupné,
přičemž udržet jistou úroveň z předešlých ročníků je
klíčové. S ohledem na tato
kritéria se nám vždy podařilo sestavit nabitý program a nejinak je tomu i
letos. Struktura jednotlivých představení zůstává
stejná.
V pátek 21. února (začátek
představení je o hodinu
později, tedy až ve 20 hod.)
zahajujeme
přehlídku
představením pro dospělého diváka pod názvem
„Duchařina, aneb všichni
jsme jedna rodina“ v podání
Divadelního souboru Temno z Týniště nad Orlicí.
Tento soubor se již
v minulosti prezentoval na
naší přehlídce velmi zdařilými inscenacemi (Seš normální, Vrány, Koule aj.).
Sobotní dopoledne bude
vyhrazeno jako již tradičně
pohádce. Tentokrát budeme mít možnost zhlédnout
pohádku „O Smolíčkovi“ a
to v podání dnes již profesionálního
divadelního
souboru SemTamFór ze
Slavičína. Známý příběh
bude představen v trochu

jiném kabátě, navíc bude
moci zasáhnout do představení i samotný dětský
divák, počítá se s jeho aktivní účastí. Významnou
součástí inscenace bude
hudební doprovod. Dovolím si připomenout, že i
tento soubor v minulosti

divadelních
ochotníků
Jaroslav
z
Luže, která
Vám nabídne
pořádný kus
temperamentu, ve kterém
nebude nouze o rvačky,
hádky, rozchody i usmiřování, vše situované do slunné Itálie.
Závěr sobotního programu
od 22 hod.
bude
patřit
další pohádce,
tentokrát pro
dospělého
diváka s ná-

prokázal velkou kvalitu
(např. Past na osamělého
muže
nebo
Elektrická
puma). Pohádkové dopoledne bude mít i doprovodný program v podobě
dětského koutku, kde bude
možné se ledasčemu užitečnému přiučit. Navíc se
můžete přímo v kulturním
domě občerstvit a absolvovat zde i sobotní oběd.
Po jistě vydatném obědě si
můžete dát klidně šlofíka,
začínáme totiž až v 15 hod.
a to hudební
komedií divadelního
spolku
Kroměříž „Utíkej,
Nituško!“
Za
tímto, ne úplně
vypovídajícím
názvem, se skrývá
groteskní
parodie na jednu
z nejznámějších
operet Mamzelle Nitouche.
Známý příběh o nadané a
krásné klášterní schovance,
varhaníkovi a předem
domluveném
snoubenci
v uniformě není třeba nijak
zvlášť představovat.
Večerní představení od 19
hod. bude vyhrazeno klasické komedii „Poprask na
laguně“ v podání Jednoty

zvem „Zadlužená princezna“ v podání Divadla Lůza
z Hradce Králové, pokračovatele Q10, pro pravidelné
návštěvníky Šokáčku jistě
velmi známého souboru (v
r. 2014 nám představili
např. hru Večer tříkrálový
nebo úžasné pohádky O
velikém draku v r. 2015,
Kouzelné dudy v r. 2017).
Jediné, co bych před touto
velkou srandou doporučoval je „opakovačka“ řeči
nám jistě nejbližšího náro-

da, zadlužená princezna
byla před rokem 1993
občankou naší federace.
Nedělní dopoledne bude
opět patřit pohádce. Představení „Šašulda a sluníčko“
v podání našeho neznámějšího účinkujícího souboru
Václav z Václavova startuje
od 10 hod. Tento soubor
není třeba nijak zvlášť

PŘIPRAVUJE SE

představovat (hry Jeppe
z Vršku, Na tý louce zelený,
Paní plukovníková, Anekdoty A. P. Čechova, Poslední
doutník). Po celé dopoledne
bude k dispozici opět dětský koutek včetně občerstvení. Program přehlídky
ukončí drama v podání
ochotníků
z divadelního
souboru Jiří Poděbrady „My
se Vám ozveme“. Jedná se o
sondu do současného českého zábavního průmyslu a
naší cynické doby. Příběh
sleduje výslunní a pád
ambiciózní
majitelky
castingové agentury.
Po celou dobu přehlídky je
možné využít občerstvení
v podobě teplé i studené
kuchyně, včetně bohaté
nabídky nápojů. Předprodej permanentek na celou
přehlídku bude probíhat od
1. února v Turistickém
informačním centru ve
Starém Městě a v Informačním
centru
v Hanušovicích. Zvýhodněné vstupné na všechna
představení je 200 Kč (lze
jej zakoupit také během
přehlídky u vstupného);
jednotlivé vstupné pro
odpolední a večerní inscenace pro dospělého diváka
v pátek, sobotu a neděli
bude za 80 Kč, v sobotu pro
celé odpoledne 150 Kč (tři
hry), sobotní a nedělní
dopolední pohádky za 50
Kč (u vstupného před každým představením).
Na společně prožité chvíle
u kvalitního ochotnického
divadla se moc těší za pořádající DS ŠOK Staré Město Ruda Šmůla.
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Knižní tip na únor…
Název knihy: Loutkář z Krakova
Autor knihy: R. M. Romerová
Pro dlouhé zimní večery pro vás máme tentokrát
kouzelný a nadčasový knižní tip z oblasti beletrie.
Kniha, která byla vydána v říjnu 2019, v sobě spojuje fantasy a lidové motivy s událostmi druhé světové
války a působivě vykresluje sílu lásky a nezdolné
odhodlání přežít i v té nejtemnější době. V knize se
originálně protnou dva světy: kouzelná říše panenek a reálný, nacisty okupovaný Krakov. Když
do země panenek vtrhnou obrovské, kruté krysy,
panenku Karolínu odnese tajemný vítr do jednoho
krakovského hračkářství. Osaměle žijícího, uzavřeného Cyrila s pohnutou minulostí překvapí, že Karolína mluví, a ti dva se brzy spřátelí, dokonce se seznámí s Josefem, židovským houslistou, a jeho dcerou Renou. Jejich společné štěstí ale nemá dlouhého
trvání. Polsko se stane kořistí Německa a Josef s Renou musejí odejít do ghetta.
Karolína a Cyril neváhají využít svých neobyčejných schopností a riskovat životy, jen aby přátele zachránili. (velkyctvrtek.cz, red)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK - ÚNOR
Sobota 8. 2. 2020 v 16.00

Angry Birds ve filmu 2 (animovaná dobrodružná komedie, 97 minut)
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při! Když se objeví
nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv,
Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho
asistentkou Courtney a vynálezcem Garrym. Supertým bývalých nepřátel se
vydává na misi a cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů. Vstupné 50,- Kč.
Sobota 8. 2. 2020 v 18.30
Přes prsty (komedie ČR, 101 minut)
Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují
beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle začínají trochu tikat
biologické hodiny a s přítelem Hynkem (V. Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To
starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný
správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (J. Langmajer). Vstupné 60,- Kč.
Sobota 29. 2. 2020 v 16.00

Willy a kouzelná planeta (animovaná dobrodružná komedie, 90 minut)
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou, divokou planetu. Naštěstí má s sebou
důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a
objevů… Vstupné 50,- Kč.
Sobota 29. 2. 2020 v 18.30
Ženská na vrcholu (romantická komedie, 109 minut)
Svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (A. Polívková),
odjíždí na popud tety Ely (J. Krausová) s nadšeným synem Mikulášem strávit
advent na horách. Díky roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě
Samota. Tam potkává dva muže, ač o seznamování opravdu nestojí. Jedním je
horal a milovník adrenalinu Richard (M. Dejdar) a druhým, jeho bratr (M. Němec), člen horské služby a milovník žen a zábavy. Tahle nesourodá partička se v
zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě netuší, že její milující
matka (J. Preissová) donutí otce (B. Polívka), aby vyrazili na hory za nimi!
Vstupné 60,- Kč. Změna programu vyhrazena
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ÚNORU
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: JULIE
SVĚCENÁ /LADISLAV HORÁK
Místo: Vlastivědné muzeum Šumperk
Datum: 3. února od 19 hodin

Zahajovací koncert 47. ročníku festivalu
nabídne propojení houslí světoznámé absolventky Royal Academy of Music Julie Svěcené a akordeonu, jehož se ujme ředitel Pražské konzervatoře Ladislav Horák. Vstupné v
předprodeji 100,- Kč, v den akce 130,- Kč.
Více na www.dksumperk.cz

PUR.PENDICULAR/IAN PAICE (DEEP
PURPLE)
Místo: KD Šumperk
Datum: 10. února od 20 hodin

Nenechte si ujít absolutně jedinečný koncert
bubeníka Iana Paice, zakladatele legendárních Deep Purple a jeho doprovázející kapely
Purpendicular. Můžete se těšit na hity Smoke
On The Water, Highway Star nebo Perfect
Strangers. Vstupné v předprodeji 650,- Kč,
v den akce 750,- Kč.

DVA NAHATÝ CHLAPI
Místo: KKC Rapotín
Datum: 16. února od 15 hodin

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v
Paříži velké úspěchy. Seriózní advokát, věrný
manžel a otec dvou dětí se jednoho dne
probudí nahý v posteli se svým kolegou
z práce. Hrají: M. Zounar, M. Kraus, D. Šinkorová aj. Vstupné 410,-, 360,-, 310,- Kč. Více
na www.kkcrapotin.cz

MILOŠ MEIER – DRUMMING SYNDROME
Místo: Kino Retro Zábřeh
Datum: 18. února od 19 hodin

Sólový koncert fenomenálního bubeníka
kapely Dymytry a jednoho z nejuznávanějších bubeníků u nás. Vstupné v předprodeji
240,- Kč, v den koncertu 290,- Kč. Více na
www.kulturak.info

4TET
Místo: KD Zábřeh
Datum: 20. února od 19 hodin

Precizní a přitom osobitý projev vokálního
seskupení 4TET se snoubí s již pověstnou
dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
Vstupné od 490,- do 690,- Kč. Více na
www.kulturak.info

EVROPSKÝ POHÁR VE SNOWBOARDCROSSU/AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ
ČR
Místo: Dolní Morava
Datum: 11. - 13. února/24. – 25. února

Závody ve snowboardcrossu se budou konat
na crossové trati U Slona. Akademické mistrovství ČR o 14 dní později zahrnuje závody
v Alpine paralelním slalomu a snowboardcrossu. Více na www. dolnimorava.cz.
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ROZHOVOR

Rozhovor … tentokrát s Bárou Hubíkovou o tom, jak se dá
žít ve Starém Městě – ne zrovna jednoduše, ale rozhodně
i kreativně…
Bára Hubíková tady vyrostla, ale jako ne mnozí mladí lidé v dnešní době tady po škole i zůstala, protože se tady
cítí doma a nechce vztah s místem, kde vyrostla, jen tak vzdát. Dnes si s ní povídáme o tom, jaké to přináší praktické překážky, ale také (a hlavně) o tom, jak je možné zůstat kreativní, dělat zajímavé věci pro druhé a snažit se
zlepšovat místo, kde žijeme …
Začneme
rovnou
od
začátku a možná trochu
na osobní notu. Většina
mladých lidí ze Starého
Města po škole odchází.
Ty ses rozhodla zůstat a
založila jsi tu rodinu,
proč?
Protož e si myslı́m, ž e
nejdů lež itě jš ı́ v ž ivotě jsou
vztahy. Protož e cı́tı́m pevné
pouto ke zdejš ı́ krajině a
protož e mi zá lež ı́ na tom,
aby moje dě ti mohly trá vit s
babič kou a dě dou tolik č asu,
kolik budou chtı́t.
Přes
sedm
let
jsi
pracovala v knihovně. Co
se ti na té práci nejvíce
líbilo?
Mě la jsem rá da vš echny
aspekty té prá ce. Nebyla jen
o
knı́žká ch,
ale
o
komunikaci s lidmi. Casto se
na ná s v knihovně obraceli
starš ı́ lidé a dě ti, když
potř ebovali
vyhledat
informace, nebo ř eš it ně co,
s č ı́m si nevě dě li rady.
Poř ádali
jsme
besedy,
vý stavy, dı́lnič ky. Pomá hali
menš ı́m
knihovná m
v
regionu.
Před
mateřskou
dovolenou si šla do rizika,
opustila
knihovnu,
absolvovala kurz pro
obecní koordinátory a
získala práci v MAS Horní
Pomoraví. Co bylo vlastně
náplní práce obecního
koordinátora a co se ti na
této práci líbilo?
Obecnı́
koordiná tor
je
ú ž asná profese, ne př ı́liš
zná má a rozš ı́řená , ale
nesmı́rně
už iteč ná
pro
venkovské oblasti. Kaž dá
obec je urč itý m způ sobem
specifická , kaž dá má trochu
jiné potř eby a problé my. A
ná plnı́
prá ce obecnı́ho

koordiná tora
je
tyto
potř eby odhalit a pracovat s
tou danou vý jimeč nostı́. V
praxi to znamená vytvá ř et
konkré tnı́
projekty
a
organizovat aktivity, které
to mı́sto rozvı́jı́. Zı́ská vat na
ně prostř edky, ale pozor,
nejen finanč nı́, č asto se dajı́
vě ci do pohybu a majı́
mnohoná sobný efekt, když
se spojı́ ti sprá vnı́ a nadš enı́
lidé .
A velice dů lež itou
souč ástı́ prá ce koordiná tora
je založ enı́ komunitnı́ š koly,
která peč uje o vzdě lá vá nı́ a
volnoč asové aktivity vš ech
obyvatel.
Lı́bilo se mi pracovat na
mı́stě a pro mı́sto, kde ž iju.
Mimo jiné se dodnes
aktivně podílíš na jedné
z činností, a to je pořádání
společenského večera pro
Domov
Paprsek
v Olšanech. Co je to za
akci a co její pořádání
zahrnuje?
Je to charitativnı́ akce a
vý tě žek je urč ený pro
klienty Domova Paprsek v
Olš anech, kteř ı́ jsou také
jednı́m
z
hlavnı́ch
poř adatelů . Jde o setká nı́
klientů domovů a center
pro lidi s mentá lnı́m
postiž enı́m
a
obyvatel
okolnı́ch
obcı́.
Ná plň
programu je podobná jako
na plesech – tanec, tombola,
obč erstvenı́, ale atmosfé ra a
vš udypř ı́tomná radost, je
neopakovatelná .
Na
poslednı́m, osmé m več eru
se seš lo rekordnı́ch 300
hostů a vı́ce než 450
sponzorský ch darů . Mů j
ú kol
je
celou
akci
moderovat.
Je něco, co by podle tebe
náš region či přímo Staré
Město potřebovalo? Co

tady chybí, popřípadě co
by zlepšilo život v tomto
regionu?
Komunitnı́ š kola.
Mnoho lidí tě zná ve
spojitosti
s divadlem.
Kdysi jsi byla součástí
ŠOKu, později jsem si
všimla
spojení
tvého
jména
s tzv.
Jeseníky
divadelní? Co to vlastně
je? Co je záměr tohoto
projektu a co děláte?
Jesenı́ky
divadelnı́
je
označ enı́ pro jednu z mý ch
aktivit, kterou se snaž ı́m
obyvatelů m i ná vš tě vnı́ků m
Jesenı́ků př iblı́žit zajı́mavé
osobnosti, udá losti, mı́sta,
pově sti aj. Vedle ná dherné
př ı́rody tak uká zat i ú ž asné
př ı́bě hy a sı́lu lidı́, kteř ı́ tady
ž ili př ed ná mi. Skuteč ná
fakta př evé st do podoby
divadelnı́ch
př edstavenı́,
tvoř ivý ch dı́len, programů
př ı́mě stský ch tá borů
a
originá lnı́ch her (balanč nı́,
deskové ...) s té matikou
Jesenı́ků .
Podle typu
projektu si zvu dalš ı́
amaté rské
herce
a
vý tvarnı́ky, se který mi rá da
spolupracuji.
Jeseníky divadelní nesou
regionální
značku
Jeseníky
originální
produkt.
Co
musí
produkt,
popřípadě
služba mít, aby získala
toto označení? Co získání
tohoto
certifikátu
znamená pro autora?
(udržení produktu, rozvoj
produktu,
kurzy
–
vzdělávání nebo něco?)
Znač ka se udě luje ve tř ech
kategoriı́ch
–
vý robky,
služ by
(ubytová nı́,
restaurace) a zá ž itky, a
krité ria se v jednotlivý ch
kategoriı́ch malinko liš ı́. U

zá ž itků
se
posuzuje
jedineč nost ve vztahu k
Jesenı́ků m,
kvalita
a
intenzita zá ž itku, š etrnost k
př ı́rodě ,
kvalifikace,
odbornost a bezú honnost
provozovatele. Je nutné
pravidelně (po 2 letech)
ž ádat o obnovu a doklá dat,
ž e stá le splň uji potř ebná
krité ria a svoji č innost
rozvı́jı́m. Na Staromě stsku
nejsem
zdaleka
jediná
drž itelka certifiká tu, má me
zastoupenı́
ve
vš ech
kategoriı́ch.
V září jste udělali s herci
zajímavý kulturní počin.
Spojili
jste
divadlo
s výstupem na Králický
Sněžník.
Jak
tě
to
napadlo?
Když jsem zvaž ovala, jestli
budu Jesenı́ky divadelnı́
provozovat
i
bě hem
rodič ovské dovolené , nebo
udě lá m pauzu, rozhodla
jsem
se,
ž e
budu
pokrač ovat, ale ž e poč et
projektů omezı́m, a ž e si
budu vybı́rat, protož e sil a
č asu je má lo, takž e to budou
hodně „srdeč nı́“ zá lež itosti.
A jak to celé probíhalo?
Hrá t venku, na autentický ch
mı́stech pro ná s nenı́
novinka. Poč ı́tali jsme s tı́m,
ž e si nepovezeme ž ádnou
techniku a ž e rekvizit musı́
bý t naprosté minimum. Od
rá na vydatně a té mě ř
nepř etrž itě prš elo a museli
jsme nakonec zů stat nı́ž,
než jsme plá novali, na
odboč ce u Ludmily, a využ ı́t
na
hranı́
př ı́stř eš ek.
Navzdory š patné mu poč ası́
př ijı́ždě li pomě rně velké
skupiny turistů a z daleka. A
i když museli celý vý stup
absolvovat v plá š tě nká ch, za
vě tru, v mlze, vů bec
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neztrá celi dobrou ná ladu.
Př edstavenı́
jsme
zopakovali celkem tř ikrá t a
divá ci se z ně j dozvě dě li o
tom, jak zá sadně jiný byl
vrchol Sně žnı́ku pro turistu
ve
tř icá tý ch
letech
minulé ho stoletı́ oproti
dneš ku. Jak vypadal provoz
na Lichtenš tejnově chatě ,
jedné z nejmoderně jš ı́ch v
Jesenı́ká ch. O oblı́benosti
zdejš ı́ch lyž ař ský ch kurzů i
vı́deň ské
kuchyně
sprá vcové Adé ly Gutwinské .
Jsem moc rá da, ž e jsme se
mohli k Vý stupu př idat, je
to vý borně zorganizovaná
akce, mimochodem také s
certifiká tem.
Byla to jednorázová akce
nebo by vás lákalo toto
spojení turistiky a divadla
rozvíjet i dál?
Turistika je krá sné a
zajı́mavé té ma, které k
Jesenı́ků m neodmyslitelně
patř ı́, takž e to jistě nebylo
poslednı́ př edstavenı́.
Dříve ses věnovala i
dětskému
divadelnímu
souboru. Co se ti na té
činnosti líbilo? A co
naopak bylo největším
problémem?

Fantastické nasazenı́ a zá pal
dě tı́. Pracovitost, s jakou
zvlá dly moje velké ná roky,
takž e ani ne po pů l roce
prá ce jsme se mohli
zú č astnit
př ehlı́dky
s
vý borný m hodnocenı́m. S
podporou rodič ů jsme si
poradili
se
vš emi
př eká ž kami.
Máte v plánu soubor zase
obnovit?
Př ála bych dě tem, aby tady
divadelnı́ krouž ek byl, ale za
sebe zatı́m nic neplá nuji.
Teď patř ı́ mů j č as rodině a
docela malý kousek prá ci.
Ale divadelnı́ aktivity pro
dě ti zař azuji „jednorá zově “
v
akcı́ch
Jesenı́ků
divadelnı́ch, naposledy v
lé tě 2019 na př ı́mě stský ch
tá borech v Hanuš ovicı́ch.
Teď jsi pro Staré Město
prakticky
zařídila
Jesenickou
pohybovou
školičku,
která
je
úžasným projektem a
každý, kdo v parku viděl,
jak se děti baví pohybem,
mi musí dát za pravdu.
Můžeš školičku trošku
představit čtenářům?
Skolič ka je ojedině lý projekt
pro dě ti od tř ı́ do š esti let.

Vymyslel
ho
fotbalový
trené r
Jan
Malysa
z
Jesenı́ku, který z vlastnı́
zkuš enosti
i
sportovnı́
praxe profesioná la vı́, ž e
č ı́m dř ıv́
zı́ská č lově k
pozitivnı́ vztah k pohybu,
tı́m vı́c se sport stá vá
neoddě litelnou
souč ástı́
jeho ž ivota. Ovš em ž ádná
sportovnı́ organizace se
nevě nuje tak malý m dě tem.
Trené r má
v zá sobě
množ stvı́ her, př i který ch
dě ti tré nujı́ rovnová hu,
obratnost, postř eh, uč ı́ se
techniky hodu baló nem a
mnoho dalš ı́ho. Na pohled
hluč né dová dě nı́ je velmi
dobř e
promyš lenou
pohybovou prů pravou. A
skvě lé to nenı́ jen pro dě ti,
ale i pro ná s rodič e, nebo
prarodič e, protož e má me
př ı́lež itost se potkat, chvı́li
si popovı́dat a pozorovat
spokojené dě ti a jejich
mladš ı́ sourozence, kteř ı́ se
postupně také př idá vajı́.
Mnoho lidí si myslí, že zde
není dostatek příležitostí
a možností rozvoje pro
děti – co si o tom myslíš
ty? Jak to řešíš se svými
dětmi?

5
Problé m je, ž e jsme malá
obec a nabı́dka bude vž dy
urč itý m
způ sobem
omezená . Aktivity nebudou
masově navš tě vované a
pokud se podař ı́ zı́skat
profesioná lnı́ho
lektora,
nebude to ani levné . Ale je
dů lež ité , ž e je tady podpora
i vhodné prostory a vznikajı́
nové aktivity.
Cokoliv
organizovat chce č as, ú silı́,
prostř edky a koncepci.
Odmě nit ty, kteř ı́ jsou
ochotni druhý m vě novat
svů j č as a dovednosti, aby
se sami mohli zase dá l
rozvı́jet. V tomto smě ru by
ná m hodně mohla pomoci
zmiň ovaná komunitnı́ š kola.
Je něco, co bys jako rodič
ocenila, aby se zde
změnilo?
Žít tady není jednoduché,
člověk se smíří s tím, že
změní profesi, někdy i vícekrát, že bude za prací a
službami dojíždět, ale chce
vědět, že jeho děti budou
mít dobrý start a tím je
jednoznačně kvalitní škola.
(Janoušková)

ÚNOROVÉ VAŘENÍ

Hrstková polévka minestrone

Čím bojovat se zimou lépe než zahřátím se. A dovedete si představit, že by vás zahřálo něco lépe než hustá zimní
polévka? Tak vám tento měsíc přinášíme hrstkovou polévku, která nejen zahřeje, ale dodá tělu i vše potřebné
v době, kdy zima už tak trošku vyčerpává tělo i ducha.
Ingredience: hrst cizrny, hrst č oč ky, 4 cibule, 5 lž ic olivové ho oleje, 1,5 kg rajč at, nakrá jený ch nahrubo, sů l a č erstvě mletý
pepř , 1 lž ič ka krupicové ho cukru, 3 stř ednı́ mrkve, nakrá jené na kostič ky, menš ı́ bulva celeru, oč iš tě ná a nakrá jená na
kostič ky, 1,5 litru zeleninové ho vý varu, 1 vě tš ı́ brambora nakrá jená na kostič ky, 1/4 hlá vky kapusty, nakrá jená na
prouž ky, 1, menš ı́ cuketa, nakrá jená na kostič ky, 1 stonek ř apı́katé ho celeru, nakrá jený na plá tky, 7 ž ampionů , na plá tky,
parmazá n a bazalkové pesto k podá vá nı́
Postup: Coč ku př eberte a nechte spolu s cizrnou namoč enou př es noc ve studené vodě . Dvě cibule nakrá jejte nahrubo a
orestujte na 2 lž ı́cı́ch olivové ho oleje. Př idejte rajč ata a dochuťte solı́, pepř em a cukrem. Nechejte zhruba pů l hodiny vař it
na mı́rné m ohni, potom odstavte a propası́rujte. Zbylé dvě cibule nakrá jejte nadrobno a opeč te na 2 lž ı́cı́ch olivové ho oleje.
Př idejte mrkev a celer, orestujte a př isypte slitou cizrnu a č oč ku. Zalijte vý varem. Př idejte brambory, kapustu, cuketu a
ř apı́katý celer a vař te domě kka. Zampiony orestujte na zbylé lž ı́ci oleje a vmı́chejte spolu s rajč atovou omá č kou do polé vky.
Dochuťte solı́ a pepř em a př ed podá vá nı́m ozdobte pestem a strouhaný m parmazá nem. (apetitonline.cz, red)

INZERCE
Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků,
bojlerů, aku kamen u Vás doma.

PRODÁM DVOJE BRÝLE

Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů.
Jejich zapojení a předvedení.

2 dioptrie 260,- Kč a 2,5 dioptrie 300,- Kč.

Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník, Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz

Ing. Karel Volčík, tel. 774 603 465.
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Náhradní autobusové nádraží
Šumperk (NAN) v provozu
V prosincovém zpravodaji
jsme Vás informovali o
tom, že od 13. ledna 2020
dojde k přemístění šumperského
autobusového
nádraží na náhradní plochu
do ulic Jeremenkova (dvě
výstupní stanoviště) a
Fialova (sedm nástupních
stanic). V orientačním
schéma jsou vyznačena
jednotlivá nástupní stanoviště. Autobus do Hanušovic a Starého Města (linka
209 a 216) má určeno
stanoviště č. 2.

Po celou dobu provozu
náhradního autobusového
nádraží bude informační
kancelář, čekárna pro cestující a veřejné WC v provozu v současné výpravní
budově ve stejném rozsahu
jako doposud. Přístup do
výpravní budovy bude
možný pouze z ul. Jeremenkova. Do nového dopravního terminálu by se
měly autobusy vrátit do
konce listopadu 2020.
(red)

INZERCE

INFORMACE

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2020
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Staré Město má novou kronikářku
Vážení občané, v průběhu
roku 2019 Staré Město
hledalo nového kronikáře.
Přihlásila jsem se jakožto
zájemce o tuto činnost a
Rada města mě jmenovala
kronikářkou.
Dosavadní
kronikář pan Černín mi
předal podklady ke kronice, které zůstávají nadále
uložené na staroměstské
radnici. Chci zkusit psaní
místní kroniky jednak
proto, že mám Staroměstsko ráda, žiji zde od malička a chci se podílet na jeho
rozvoji. Dalším důvodem je
moje záliba ve čtení, psaní,
sbírání informací a ponechání nějakého „otisku“,

stopy pro další generace.
Zároveň tím chci navázat
na rodinnou tradici, kdy
kroniku v Chrasticích po
mnoho let psal můj dědeček Miroslav Hédl. Před
lety jsem staroměstskou
kroniku psala, defacto jen
přepisovala s panem Václavem Černým. Na podzim
loňského roku jsem se
zúčastnila setkání kronikářů v šumperském Státním
okresním archivu, kde
zejména prohlídka depozitáře a uložených cenných
dokumentů byla zajímavou
zkušeností, stejně jako
vzdělávací kurz o obecních
kronikách v Olomouci. To

ale neznamená, že všechno
vím. Právě naopak, člověk
se pořád učí. Proto budu
ráda, když mi budete nápomocni svými nápady a
podněty. Chcete poskytnout do kroniky vámi zpracované informace, zápisky,
fotky, záznamy událostí?
Neváhejte se na mě obrátit
buď osobně, nebo na tel.:
737 360 729.
Emailová
adresa pro zasílání informací do kroniky je: kronika@mu-staremesto.cz.
Organizace, firmy, spolky
jsou každoročně z města
vyzývány k dodání výročních zpráv o své činnosti.
To zůstává stejné, já rovněž

budu zasílat jednotlivé
žádosti o zprávy do kroniky za rok 2019, s prosbou o
dodání do 30. dubna 2020.
Můžete samozřejmě vaše
zprávy dodávat již nyní na
uvedené kontakty. Ráda
bych
kronikářství
ve
Starém Městě ozvláštnila,
oživila a více přiblížila
občanům, třeba prostřednictvím nějakých akcí.
Budu vás informovat prostřednictvím Zlatého rohu.
Děkuji vám! (Urbanová
Pešková)

Kam s oleji a tuky na smažení?
Rozhodně ne do odpadu ani záchodu…
S účinností od 1. ledna
2020 se obcím stanovuje
povinnost zajistit celoročně
místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a
tuků. Důvodem je, že
v současné době pouze cca
10 % obcí zajišťuje třídění
těchto odpadů a oleje a
tuky
často
končí
v kanalizaci.
Oleje
a tuky
nepatří
do dřezu, záchodu, ani
kanalizace; málokdo si totiž
uvědomuje, že v kanalizaci
tuky tuhnou, navazují na
sebe další odpad a ucpávají
kanalizaci. Jejich likvidace
je potom nejen příčinnou

až 90 % nucených čištění
kanalizačních přípojek, ale
je také velmi nákladná.
Kuchyňský olej je považován
za směsný
odpad
a v malém množství jej lze
vsáknout
například
do kuchyňské
utěrky
a vyhodit do komunálního
odpadu. V malém množství
lze
oleje
a tuky
i kompostovat. Ve větším
množství, které vyprodukujeme například při smažení, lze použitý olej či tuk
shromažďovat
v PET
láhvích, popřípadě uzavíratelných
tetrapakových
obalech (např. od mléka),

po naplnění je pečlivě uzavřít a vyhodit do příslušné
nádoby.
Od října minulého roku
mohou naši občané nosit
PET láhve do sběrného
dvora. Toto řešení není
ideální, proto vedení města
rozhodlo řešit situaci tím,
že se pokusí zajistit vhodné
sběrné nádoby pro odkládání těchto PET láhví i do
míst, kde jsou umístěny
kontejnery pro tříděný
odpad. Momentálně je
získání
odpovídajících
kontejnerů v procesu jednání.

I přesto, že zatím řešení
nabízí sběrný dvůr a zdá se
tak možná méně pohodlné,
než mít kontejnery přímo u
domu, je to pořád lepší
řešení, než vylévání oleje
do záchodu či odpadu.
Použitý rostlinný olej je
totiž recyklovatelný. Takový olej nachází své uplatnění v energetice, stavebnictví nebo lesnictví. Takže
jeho ekologickou likvidací
nešetříme jen kanalizaci a
životní prostředí, ale také
vlastní kapsu. A díky jeho
použití coby paliva, nás
nakonec i zahřeje. (red)

INZERCE

KLIMATIZACE

Opět v provozu Vinotéka pod Sněžníkem
ve Starém Městě (naproti obchodu CBA, penzion Windy)

Konzultace, zaměření, cenová kalkulace zdarma.

Plánované datum otevření 4. 3. 2020
V nabídce vína stáčená, lahvová, káva s sebou a další

Chladí, topí, odvlhčuje, čistí vzduch.

sortiment.

Při zájmu volejte 776 856 641.

Těšíme se na Vás!

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2020
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Usnesení Rady města
Výpis z usnesení z 30. Rady města Staré Město ze dne 30. 12. 2019
286. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4, sídl. Budovatelů 400, Staré Město T. P., Na Holbě 494, Hanušovice a
N. P., Erbenova 31, Staré Město
287. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu 19, 20
288. Rada města schvaluje Smlouvu o pronájmu nemovitosti - místnosti v přízemí budovy č. 4, která je součástí
pozemku p. č. st. 982 v k. ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem pro J. A., sídl.1. máje 360, Staré Město
289. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 3019/1,TTP o výměře 200 m2, v k. ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem
290. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 73, TTP o výměře 392 m2, v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem
291. Rada města schvaluje přijetí finančního příspěvku na
vyklizování nebo přibližování dříví koněm ve výši 27 184
Kč z odboru životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje
Rada města bere na vědomí:
- informace k zprůjezdnění komunikace ve Stříbrnicích Rumburk
- výzvu Městského úřadu Šumperk
- žádost R. V. na řešení nedostupnosti nemovitostí v místní části Rumburk hejtmanovi Olomouckého kraje
- informaci Mgr. et Mgr. M. P. o žádosti vydání opatření
proti nečinnosti SSÚ Šumperk ve věci předběžného opatření o odstranění pevné přepážky z veřejně přístupné
účelové komunikace s tím, že pověřuje starostu jednáním
s Mgr. et Mgr. M. P. o dalším postupu, včetně řešení bezesmluvního užívání pozemku

Výpis z usnesení z 31. Rady města Staré Město ze dne 6. 1. 2020
292. Rada města schvaluje připojení k pozemní komunikaci z pozemku p. č. 251 na pozemní komunikaci p. č.
1358/2 v k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem pro Bc.

J. M., Kunčice 110, Staré Město a Ing. J. M., Kozinova
1006/2, Šternberk
293. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní a o poskytování poradenské činnosti (příprava
projektové dokumentace, včetně rozpočtů, odborných
posudků, příloh a zpracování žádosti pro čerpání dotací z
OPŽP – pitná voda v místních částech Starého Města)
mezi městem Staré Město a SEWACO s.r.o. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedeného dodatku
294. Smlouvu o dílo na zajištění komplexního systému
údržby lyžařských běžeckých tras mezi Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (objednatel) a městem Staré Město
(zhotovitel) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
295. Rada města schvaluje Zprávu o činnosti komise Rady
města – Redakční rady Zlatého rohu za rok 2019 a Plán
činnosti komise Rady města – Redakční rady Zlatého rohu
na rok 2020
296. Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o
zřízení služebnosti stezky a cesty (uzavřené dne 13. 8.
2018 mezi městem Staré Město a Žerotín J. K. s.r.o.) a
pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku
Rada města bere na vědomí:
- Závěrečnou zprávu Charity Šumperk o použití finančních prostředků za rok 2019
- zápis z jednání se zástupci zájmových a sportovních
organizací s tím, že připomínky k čerpání finančních prostředků (návrh zařadit mezi způsobilé výdaje cestovné,
lektorné) budou projednány a případně zapracovány do
Podmínek pro poskytování dotací a grantů na rok 2021
- informaci starosty o Výzvě k úhradě smluvní pokuty (na
základě Smlouvy o dílo ze dne 21. prosince 2018) a
zmocnění Mgr. J. N. zastoupením v řízení proti společnosti
Geomin s.r.o., včetně zastupování Zmocnitele a činění za
něj jakéhokoliv právního jednání v souvislosti s předžalobní výzvou nebo při jednáních se Zhotovitelem v souvislosti Smlouvou a plněním Zhotovitele na jejím základě
- žádost V. G. o výměnu bytu s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt

Informace k místním poplatkům
Omlouváme se čtenářům
Zlatého rohu za chybně
uvedená data splatností
místních
poplatků
v lednovém
čísle
ZR.
Správné informace jsou
tyto:
Místní poplatek za odpady: roční sazba 550,- Kč za
poplatníka, možno uhradit
ve dvou splátkách po 275,Kč do 31. 3. a do 30. 9.
2020.
Místní poplatek ze psů:
roční sazba dle toho, kde je
přihlášený držitel psa:
v rodinném domě 300,- Kč,
v bytovém domě s více než

dvěma byty 500,- Kč,
v místních částech Starého
Města bez rozlišení bytu
nebo domu 200,- Kč, je-li
držitelem osoba starší 65
let, pak 200,- Kč (v místních částech Starého Města
100,- Kč), splatnost do 31.
3. 2020. U místního poplatku ze psů už nehraje roli
příjem jakéhokoliv důchodu, aby měl poplatník sníženou sazbu! Snížená sazba
200,- Kč nebo 100,- Kč se
vztahuje pouze na věk
držitele psa, tedy na osoby
starší 65 let. Toto není
výmysl Starého Města, ale
je to nové ustanovení

v zákoně o místních poplatcích!
Místní poplatek z pobytu:
sazba 20,- Kč za každý
započatý
den
pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku. Splatnost do 15. 4. za
období 1. 10. – 31. 3. daného roku, do 15. 10. za období 1. 4. – 30. 9. daného
roku.
Bližší informace k místním
poplatkům vám poskytne
kancelář MěÚ pokladna –
místní poplatky, Jitka Urbanová
Pešková,
tel.:
583 285 996, email: poplatky@mu-staremesto.cz.

Prosíme všechny, kteří
chtějí uhradit místní poplatky
bezhotovostním
převodem na účet města
číslo: 154232461, kód
banky 0300, aby se na
těchto kontaktech nejprve
informovali na variabilní
symbol platby. Děkujeme!
(Urbanová Pešková)
Pozn. red. K omluvě se
připojuje i redakce ZR,
neboť došlo k pochybení i
při redakční úpravě.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V únoru oslaví svá významná životní jubilea:

Odešlas maminko, jen Bůh ví kam, vzpomínka po Tobě
zůstane nám. Vzpomínka krásná, maminko milá, Ty, že jsi pro
nás vždycky jen žila.

Antonie Dirbáková
Emílie Dvorovčíková
Helena Holbová
Antonie Kaňová
Vlasta Matoušová
Anna Moštková
Ludvík Pospíšil
Pavel Russnák

Dne 18. ú nora 2020 vzpomeneme 7. vý roč ı́ ú mrtı́ milované
maminky a dcery

paní DANY TROJÁKOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají dcery, maminka a ostatní rodina. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Jak rádi bychom tě chtěli obejmout, podat ruku a k narozeninám
přát! Zlá nemoc nám tě vzala, jen vzpomínky zanechala. Nezbývá
než kytičku na hrob dát a s láskou vzpomínat.

Narození
Adam Troják
VZPOMÍNKA
Dne 29. 1. 2020 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí naší maminky, babičky, prababičky,

paní ANTONIE DULOVCOVÉ.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 26. února 2020 by se dožil 60 let
pan PAVEL KUREČKA.

*****
Dne 24. 7. 2020 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí, kdy nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček,

S láskou stále vzpomínají manželka a děti.

pan KAREL DULOVEC.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vánoční dárky pro dětský domov
Děkujeme občanům Starého Města, kteří se v prosinci 2019
zapojili do tradiční vánoční akce Stromeček splněných přání pro
Dětský domov Černá Voda. Tentokrát na stromečku v kulturním
domě viselo 23 přáníček a přesně tolika dětem jste svými dárky
udělali radost! Děkujeme také paní Lence Stojkové za velikou
pomoc s touto vánoční akcí. Více fotek z předávání dárků si
můžete prohlédnout ve vitríně Komise pro zdravotní a sociální
péči na náměstí naproti bankomatu. (Věra Pešková, KZSP)
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Tříkrálová sbírka 2020 ve Starém Městě – DĚKUJEME
VÁM!
Vybaveni
zapečetěnou
pokladničkou, posvěcenými křídami a dárečky ve
formě baleného cukříku
nebo kapesního kalendáře,
chodili koledníci v období
od 2. do 11. ledna 2020 ve
Starém Městě, aby prosili o
příspěvek na Tříkrálovou
sbírku a popřáli šťastný
nový rok. Po celou tuto
dobu byla jedna kasička
také v Informačním centru.
Městským rozhlasem jsme
oznamovali občanům Kunčic, Stříbrnic a Nové Seninky, že z důvodu nemoci
vedoucího skupinky nebudou
koledníci
chodit
v těchto vesničkách, a že
občané mohou svůj příspěvek přinést například do
Infocentra. V neděli 12.
ledna se část koledníků
zúčastnila
také
mše
v kostele sv. Anny a ještě i
zde hodně dárců přispělo
do pokladničky.
Rozpečetění pokladniček a
přepočítání peněz se uskutečnilo na staroměstské
radnici v pondělí 13. ledna
za účasti pracovníků šumperské Charity a Městského
úřadu Staré Město. Celkový
součet všech pokladniček
činil 42083,- Kč – za tuto
částku děkujeme vám
všem, kteří jste se na ní
svým příspěvkem podíleli! Pro srovnání, v roce
2019 to bylo 36343,- Kč.
Nejde však o to, že jeden
rok se vykoleduje více, jiný
rok méně, neznamená to,
že jsme lepší nebo horší,
každý prostě přispěje takovou částkou, jakou chce.
Pokud vás zajímá, kolik
peněz bylo v kasičce, do níž
jste přispěli zrovna vy, pak
si stačí vzpomenout, která
skupinka vás navštívila a
zde si můžete přečíst jednotlivé výsledky: skupinka
Adély Baniové: 2788,- Kč,
skupinka Lenky Panské:

5652,Kč,
kasička
v informačním
centru:
2148,- Kč, skupinka Marušky Janouškové: 8391,Kč, skupinka Věrky Peškové: 9719,- Kč a skupinka
Jitky Urbanové Peškové:
13385,- Kč. Celkové součty
mincí a bankovek byly tyto:
koruna: 51 ks, dvoukoruna:
71 ks, pětikoruna: 52 ks,
desetikoruna: 117 ks, dvacetikoruna: 133 ks, padesátikoruna: 128 ks, stokoruna: 108 ks, dvousetkoruna:
43 ks, pětisetkoruna: 6 ks,
tisícikoruna: 3 ks, dvoutisícikoruna: 3 ks, pětitisícikoruna: 0 ks.
Některé skupinky obcházely méně ulic, některé větší
část města, ale třeba
v obměněné
sestavě.
V letošním roce se nám
podařilo sehnat tři nové
vedoucí skupinek místo
několika loňských, kteří už
se tentokrát zúčastnit nechtěli. Některé z nich však
přemohla nemoc, tudíž
jsme hledali náhradníky.
Nelze předem zaručit, že
zrovna ta která skupinka
obejde v určitý den určitou
část města, to se právě řeší
až „za pochodu“, jak se říká,
v závislosti na tom, kdo kdy
má čas, nebo kdo se nakonec nemůže třeba právě
kvůli nemoci zúčastnit.
Proto jsme neobcházeli
celé město naráz zrovna
v pondělí 6. ledna, na Tři
krále! Tříkrálovou kolednickou partu letos vytvořili
tyto děti a dospělí, kterým
moc děkujeme za jejich
práci, čili za práci zdarma a
v jejich volném čase: Jana,
Bára a Lenka Panská,
Esterka, Viktorka a Adéla
Baniovy, Anička a Amálka Peškovy, Vašík, Vladěnka a Jitka Urbanovi,
Kristýnka Svatá, Viktorka
Zapletalová,
Terezka
Zlámalová, Bára Látalová,

Kristýna
Halámková,
Adéla Stojková, Adélka,
Maruška, Lenka, Eliška a
Martin Hýžďalovi, Maruška Janoušková a Věrka Pešková. Zvláštní poděkování patří těm, kteří
souhlasili
s koledováním
tzv. na poslední chvíli a
vypomohli za svoje nemocné kolegy.
Děkujeme nejen za každý
váš příspěvek, který jste
věnovali do sbírky, ale i za
dárky pro koledníky, za
ovoce, sladkosti, cukroví,
též za vlídná slova a za
povzbuzení do naší činnosti. Respektujeme, pokud
někdo na tuto sbírku přispět nechce, ale zároveň
oceníme slušnou odpověď
„ne“ až poté, co vysvětlíme,
kdo jsme a co vlastně
chceme. Pokud nám někdo
ani neotevřel hlavní dveře
paneláku a pouze do telefonního zvonku řekl „nepustím vás“, je nám tohoto
člověka líto.
Využití Tříkrálové sbírky
zůstává ve své podstatě
stejné. Z celkového výtěžku
jde 58 % pro daný region,
15 % na projekty Arcidiecézní Charity Olomouc, 10
% na pomoc potřebným do
zahraničí, 5 % na celostátní
projekty, 5 % pokrývá režii
sbírky, 5 % krizový fond a
2 % nouzový fond. Celkové
výsledky za rok 2020 jsme
ke dni uzávěrky tohoto
Zlatého rohu ještě neměli
k dispozici, proto předkládáme loňská čísla. V roce
2019 se v šumperském
regionu
vykoledovalo
871402,- Kč. K této částce
byla připočtena poměrná
část výtěžku z dárcovských
esemesek a finance, které
přišly přímo na Tříkrálový
účet. Z toho se vypočítalo
oněch 58 %, pro Charitu
Šumperk, což bylo 515668,
09 Kč. Největší díl z této

sumy, a to 352668,09 Kč
využila Charita na rozvoj a
podporu všeobecné a specializované hospicové péče
v domácnostech uživatelů
pro oblast Šumperska,
Hanušovicka a Staroměstska, například na péči o
nevyléčitelně
nemocné
občany. 80000,- Kč bylo
investováno na tzv. přímou
pomoc potřebným lidem,
například
rodinám
s handicapovanými
osobami. Dále za 37000,Kč byly nakoupeny rehabilitační a kompenzační pomůcky, zejména elektrická
polohovací lůžka. 20000,Kč obdržela šumperská
Poradna pro ženy a dívky,
nabízející podporu a služby
dívkám, ženám a partnerských párům v obtížných
životních situacích. Dalších
20000,- Kč putovalo do
šumperského Centra pro
rodinu, z. s., na podporu
dětí, mládeže a seniorů
v rámci centra volného
času, osvětové a informační
činnosti pro klienty a širokou veřejnost. 6000,- Kč
podpora sociální rehabilitace klientů a prevence
sociálního vyloučení. Zde
se jedná o podporu a rozvoj
aktivit
pro
spolupráci
s handicapovanými lidmi
z Dětského klíče Šumperk,
o. p. s. a Společenství vdov,
z. s., které podporuje ovdovělé ženy, aby nezůstaly
samy.
Jestliže máte zájem o více
informací o Tříkrálové
sbírce, pak je najdete na
internetových
stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
Informace k rozdělení
výtěžku podá i Charita
Šumperk,
www.sumperk.charita.cz
(Urbanová Pešková)
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Můj osobní vzkaz ke Tříkrálové sbírce
Vážení občané, organizování Tříkrálové sbírky jsem
se ujala před třinácti lety,
v roce 2007, kdy mě oslovila paní Lenka Tumová.
Přijala jsem úlohu tzv.
místního asistenta. To je
vlastně prostředník mezi
městem a pořádající Charitou Šumperk, který zodpovídá za to, aby sbírka proběhla v rámci možností co
nejlépe. Úkolem místního
asistenta je komunikace
s Charitou,
přihlašování
vedoucích skupinek, objednání veškerého materiálu potřebného na sbírku,
komunikace se skupinkami
koledníků, rozdělení pokladniček, průkazek, kostýmů, pak zase zpětvzetí
těchto věcí, zajištění příslušné dokumentace, oslovování
dobrovolníků
ochotných koledovat, hledání náhradníků v případě
nemoci atd. Podotýkám, že
některé z těchto činností
bych ani dělat nemusela,
ale dělám to ze své dobré

vůle. Ve sbírce spatřuji
především duchovní význam, proto se jí účastním
také v roli koledníka. Líbí
se mi i Tříkrálová tradice
jako taková. Konstruktivní
kritiku přijímám a jsem
ochotna pracovat na zlepšení problému. Některé
stížnosti mě třeba mrzí,
zvlášť od těch, kteří jen
kritizují, ale sami se do
ničeho nezapojí. Vím, že
nikoho nemohu do spolupráce na této dobrovolnické akci nutit a nezlobím se
na ty, které jsem oslovila a
oni odmítli. Nezlobím se
ani na ty, kteří přislíbili
pomoc a pak ze dne na den
onemocněli, tohle se může
stát každému z nás. Rozhodla jsem se však, že nechci jako místní asistent
nadále působit za stávajících podmínek, tedy za
situace, kdy je nedostatek
vedoucích skupinek a koledníků a já tzv. resty doháním sama se svou rodinou. Jinými slovy, hodlám

pokračovat, pokud bude
dostatek lidí ochotných se
na sbírce podílet, rozdělí si,
kdo obejde kterou část
města a najdou si za sebe
případné náhradníky, nebudou-li moci svému závazku dostát. Vedoucí skupinky musí být osoba starší
15 let a buď je on sám
jedním ze Tří králů, nebo si
k sobě najde tři koledníky
jakéhokoliv věku. Skupinku
mohou vytvořit například
rodiče se svými dětmi,
prarodiče s vnoučátky, paní
učitelky se žáky, parta
kamarádů, dospělých nebo
dětí,
spolupracovníků,
možností je mnoho. Čím
více lidí se zapojí, tím menší okruh města mohou
obejít a náročnost je v řádu
několika hodin. Vyzývám
vás tedy – zapojte se, pojďte to prosím zkusit! Potřebné informace vám
sdělím osobně, nebo na tel.:
737 360 729, email: jitka.kudrnka@seznam.cz.
Budu ráda, když Tříkrálová

PÍŠETE NÁM…

sbírka bude na Staroměstsku probíhat i v dalších
letech, ale chci se na ní
podílet
s radostí,
ne
z nutnosti. Proto chci, aby
nás na její realizaci bylo
více.
Děkuji všem koledníkům,
kteří se do sbírky během
uplynulých let zapojili, ať
už to byli pravidelní koledníci, kteří se sbírkou „rostli“ a dnes jsou to dospěláci,
nebo ti, kdo vypomohli jen
jeden či dva roky.
Děkuji panu faráři Grzybekovi, který pro koledníky
každoročně pořádá příjemný
„pizza
večírek“
v restauraci Pod Javorem.
A děkuji především své
rodině, svému muži, dětem,
rodičům, prarodičům, za
pomoc a podporu právě při
Tříkrálové sbírce, protože
to není tak jednoduché, jak
se to na první pohled může
zdát. (Urbanová Pešková)
Foto: Z letošního koledování
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Zimní výcvikový kurz 2020
Lyžařský a snowboardový kurz proběhl ve dnech 6. - 10. ledna ve SKI areálu Paprsek a zúčastnilo se jej 52 žáků. Děkujeme
manželům Mikovým, kteří nám za skvělou cenu opět poskytli vynikající zázemí na chatě Vindoška a prima lyžování i
snowboardování. (Šikula)

Návštěva polských dětí v mateřské škole
Čtvrtek 16. ledna 2020 byl
pro děti z mateřské školy
ve Starém Městě jiný, nevšední. Mateřskou školu
totiž
navštívily
děti
z polského města Stronie
Slaskie se svými učitelkami,

které si připravily spoustu
zábavných činností. Ty pak
všechny zúčastněné, děti i
dospělé, obohatily o nové
zážitky, spojené se snahou
porozumět si a pochopit se
v obou jazycích. Polským

dětem se u nás ve školce
moc líbilo a pochutnávaly
si na Staroměstských máslových trubičkách. Tímto
naše setkávání nekončí,
jsme pozváni na další dvě
návštěvy do polské školky,

kde se budeme učit zpívat
národní píseň a také si
zatancujeme polonézu. Vše
vyvrcholí společným vystoupením v červnu na
slavnostech. (Baniová)
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