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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Srpen 2020

roč. XXVI

č. 8

8Kč

Přijela pouť!
Letošní Anenská pouť byla
dlouho v ohrožení. Není se
co divit, jednotlivá opatření
se neustále měnila v řádech
dní a reagovat pružně nebylo zrovna jednoduché a
v případě organizace tak
velké akce prakticky nemožné. I proto se nakonec
Kulturní zařízení Starého
Města rozhodlo, že akce ve
svém obvyklém rozměru
nebude. Přesto se rozhodlo
občany o tuto tradici zcela
nepřipravit a ve snaze
dostát vládním nařízením
určilo, že se bude konat
mini verze Anenské pouti,
jejíž program osloví většinu účastníků – tedy program pro děti, vystoupení
stand-up komičky, i koncert. Vše tak, aby se dala
případně dodržet měnící se
pravidla pro veřejná setkávání. Došlo i na změnu
místa hlavního programu.
Vše se konalo u kulturního
domu. Dle slov Aleny Windové tak bylo rozhodnuto
proto, aby pořadatelé mohli zajistit dostatečnou hygieničnost toalet (desinfekci)
a bylo možné dohlédnout
na stále limitované množství návštěvníků. Změna
místa se ovšem setkala i
s kritikou, kdy někteří
obyvatelé okolních domů
vyjádřili obavy o množství
návštěvníků na omezeném

prostoru mezi obytnými domy a s tím
spojený hluk a znečišťování okolí domů.
Program byl ovšem
koncipován tak, aby
skončil
dostatečně
brzy (vyjma pravidelného promítání letního kina) a limitované
občerstvení nezpůsobovalo nekontrolovatelné noční popíjení,
jak je tomu zvykem u
běžné verze Anenské
pouti.
Program u kulturního
domu
nakonec
v průběhu dne přilákal přes 800 návštěvníků.
Počasí akci přálo a přes
krátkou průtrž mračen
odpoledne si účastníci užili
vystoupení komičky i kapely v příjemné letní atmosféře. Během koncertu se
prostor před kulturním
domem zaplnil do posledního místečka, ale i tak se
vše odehrálo podle očekávání pořadatelů – tedy
v klidu a bez incidentů.
Vzhledem k tomu, že kolotoče přijely na svá typická
stanoviště, došlo nakonec i
k většímu
rozptýlení
účastníků akce. Pro mnohé
byl
příjezd
zábavních
atrakcí překvapením; jejich
spojení s Anenskou poutí
se stalo natolik obvyklým,

že jejich skutečná nezávislost byla zprvu trošku zarážející. Na druhou stranu
je nutné pochopit, že letošní sezóna, během které
byla zrušena převážná část
hromadných akcí, je pro
provozovatele atrakcí velmi složitá a mnohým přinesla existenční problémy.
Proto jezdí co nejvíce tradičních štací. „Letošní sezóna je velmi slabá hned ze
dvou důvodů. Jedním je
koronavirus a druhým je
počasí. Proto jezdíme i tam,
kde jsou akce zrušeny, pokud je to jen trochu možné,“
říká Jan Dubský, provozovatel
orlickoústeckého
Lunaparku, který k nám

jezdí každé léto již mnoho
let.
Obě místa letošní sobotní
Anenské pouti – tedy prostředí kolotočů i letního
kina u kulturního domu
žily hudbou a filmem ještě
zhruba do jedenácté hodiny večer, kdy začala zábava
pomalu utichat. Prostor u
kulturního domu vyklidila
spolu s pracovníky města i
pronajatá pořádková agentura, uzavřel se stánek
s občerstvením, a tak se
černé scénáře obyvatel
z okolních domů nenaplnily
a naopak víkend proběhl
v příjemné atmosféře a
v poklidu. (red)
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Hasičské slavnosti oživí léto ve Starém Městě!
Srpen ve Starém Městě
bývá spíše lenošivý. Tento
rok
nás
ale
z prázdninového nicnedělání vytáhnou Hasičské
slavnosti, které pořádají
Hasiči Staré Město ku příležitosti 145. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů ve Starém
Městě. Hasičské slavnosti
se budou konat v areálu
fotbalového hřiště a na své
si přijdou jak fandové
techniky, tak ti, co upřednostňují akci. 22. srpen
bude patřit jak soutěžím
samotných hasičů, tak
například ukázkám práce
služebních psů, ale i výstavě současné i historické

techniky SDH. Ani diváci,
kteří se budou chtít aktivně
bavit, nepřijdou zkrátka –
po celou dobu konání budou probíhat i soutěže pro
děti i dospělé. Dětským
účastníkům bude navíc k
dispozici skákací hrad ve
tvaru hasičské zbrojnice.
Program bude slavnostně
zahájen v 13.00, poté budou
probíhat
soutěže
v požárním útoku, které
budou završeny předáním
vyznamenání členům SDH.
Do akce se zapojily i ostatní
složky Integrovaného záchranného systému, tudíž
diváci budou moci zhlédnout i statické ukázky

techniky jednotlivých složek IZS.
A že celý den má nejen
představit a oslavit historii
i současnost místních hasičů, ale také poskytnout
příležitost k setkání a strá-

Letničkové záhony jsou nejen
potěšením pro oči
Pestrobarevné luční květiny zdobí celé léto náměstí
našeho města. Konkrétně
se jedná o směs letniček
s názvem Strakonická louka, která si získala uznání
již v několika zemích Evropy. Nejde však jen o estetický efekt, i když ten je
samozřejmě patrný na
první pohled. Takový záhon má hned několik dalších plus. Jeho nespornou
výhodou je například relativní bezúdržbovost – ne-

musí se sekat ani plít tak
často
jako
záhony
s konvenčními květinami
typickými pro městskou
výsadbu let minulých. Nezanedbatelnou předností
takovýchto lučních záhonů
je i lepší zadržování vody
v půdě a vytváření skvělého prostředí pro hmyz a
motýly. Podstatou těchto
letničkových směsí je totiž
jejich pestrost nejen co do
vzhledu, ale také do doby
po kterou jednotlivé druhy

kvetou. A tak tyto
záhony obohacují naše
okolí a lahodí oku
pozorovatele celé léto
v různých podobách.
Letničkové
záhony
vysazují v posledních
letech města po celé
republice a nabývají
na popularitě jak mezi
odborníky, tak mezi
samotnou veřejností.
(red)

XX. Koncert Smíření v Nové Senince
V jarních měsících tohoto
roku nebylo vůbec jasné,
zda se tradiční koncert
v Senince z důvodů virové
pandemie covidu – 19 bude
moci uskutečnit. Ani v
uplynulých týdnech nebyla
situace přehlednější, účinkující se sháněli svízelně.
Nakonec se přeci jen podařilo pro benefiční vystou-

pení získat dvě hudebnice,
varhanistky
Martu
Doubravovou a Lýdii Špánikovou. Díky nim rozezní i
letos 22. srpna v 15.30
kostel Sv. Jana Křtitele v
Senince hudba, jmenovitě
varhany a zpěv. Letos už
podvacáté. Všichni, kteří
chtějí prožít nevšední setkání s hudbou i duchovní

zamyšlení,
jsou srdečně
zváni. Vstupné
je dobrovolné
ve prospěch
úprav a oprav
kostela.(Jana
Veberová)

vení společného času všech
našich občanů, dokazuje i
fakt, že večer završí akci
vystoupení živé kapely.
Návštěvníci se mají zkrátka
na co těšit! (red)
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KULTURA

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK - SRPEN
Kino Sněžník je opět připraveno promítat pro své návštěvníky. Jako
tradičně bude promítání během prázdnin probíhat v letním kině, tj. u
kulturního domu. Promítání je zdarma!
3Bobule (komedie ČR, 101 minut)
Středa 12. 8. 2020 cca ve 20.30
Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně.
Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro
Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se
sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého
pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před
dluhy, které si stihl nasekat. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu.
Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit
stín svého otce...
Ježek Sonic (animovaná dobrodružná komedie, 109 minut)
Středa 19. 8. 2020 cca ve 20.30
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě by ježek Sonic bez mrknutí
oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James Marsden),
ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek
může udělat chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v
polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčiny najme toho nejschopnějšího génia, lehce šíleného Doktora Robotnika (Jim
Carrey). A ten velmi brzy zavětří Sonicovu stopu. A Sonic rázem zjistí, že
ani nejrychlejší nohy nemusí k útěku stačit, zvlášť když ztratil magické
kroužky, které mu umožňovaly cestovat mezi různými světy. Jediný, kdo
zná jejich aktuální polohu, je jeho „kámoš“, šerif Tom, a ten se do záchrany
mimozemského ježka zrovna nežene. Pak si však jako správný ochránce
zákona uvědomí, že slabší je třeba bránit, a začnou se dít věci…
Dolittle (rodinná dobrodružná komedie, 102 minut)
Středa 26. 8. 2020 cca ve 20.30
Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té
doby samotaří za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou
zvířecích přátel. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si
vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke královně,
kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle
nemoci se nalézá pouze na mýtickém ostrově, musí se Dolittle vydat na
velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých
přátel, mezi nimiž je i ustrašená gorila, praštěná husa, cynický pštros, optimistický lední medvěd nebo neuvěřitelně chytrý papoušek.
Zakleté pírko (pohádka ČR, 95 minut)
Sobota 29. 8. 2020 v rámci akce Ukončení prázdnin pod Králickým
Sněžníkem cca ve 20.30
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit.
Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do
ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit
prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na
cestu za záchranou svého milého. Jejím průvodcem se stává vodník, se kterým prožijí řadu dobrodružství i legrace. (ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA)

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI SRPNU
GARDEN FOOD FESTIVAL OLOMOUC 2020
Místo: Olomouc, Výstaviště Flora
Datum: 5. - 9. srpna
Festival je již 6. rokem nejchutnějším festivalem
dobrého jídla a pití v Česku. Projekt si klade za cíl
dlouhodobě ukazovat široké veřejnosti,
že v daném regionu je řada kvalitních restaurací
a kuchařů, kteří dělají svoji práci s radostí
a dobře. Organizátoři podporují místní výrobce
a farmáře, regionální potraviny a značky.

CHŘÁSTALFEST
Místo: Jeseník, Smetanovy sady
Datum: 7. - 8. srpna

Přehlídka jesenických kapel v areálu Letního
divadla ve Smetanových sadech. Všechny aktivní
autorské kapely z okresu Jeseník můžete vidět a
slyšet v rámci dvou festivalových dnů. Vstupné
dobrovolné. www.mkzjes.cz

CLARINET FACTORY
Místo: Jeseník, areál Woox
Datum: 14. srpna

Koncert se koná v magickém prostoru bývalé
textilky Regenhart a Raymann v Jeseníku. Vstupné
v předprodeji 280,- Kč, v den akce 330,- Kč.
www.mkzjes.cz

KOLŠTEJN 1938
Místo: Branná, č. p. 144
Datum: 15. srpna

4. ročník bojové ukázky s tématem událostí září/října 1938. Uvidíte tábor čs. armády i německé
Wehrmacht, dobovou techniku, ženijní útok na
objekt lehkého opevnění, minometný přepad i
unikátní tančík Praga AH-IV, který se bude snažit
zničit německé dělostřelectvo. Areál přístupný od
9:00, generálka v 11:00, ukázka ve 13:00.
www.kvhol.cz

S MUZIKOU BOŘÍME HRANICE
Místo: Javorník
Datum: 21. srpna od 19 hodin

Česko-polský hudební festival. Vystoupí Elán
revival, Metronom, Szymon Butor z Zespolem a
další. Občerstvení zajištěno. Vstupné 100,- Kč.
https://www.kulturnidumjavornik.cz/

ZZ TOP CZECH REVIVAL BAND
Místo: Zábřeh, amfiteátr před zámkem
Datum: 27. srpna od 20 hodin

Největší hity texaské legendy ZZ TOP, jejíž litovelský revival vystupuje ve stylových kostýmech a s
pekelně dlouhými vousy… Čeká vás večer plný
blues, jižanského rocku a hardrocku. Občerstvení
zajištěno. Vstupné dobrovolné. www.kulturak.info

MOHELNICKÝ FOLKFEST
Místo: Mohelnice, areál Městských sadů
Datum: 28. - 30. srpna

Za podpory organizátorů Mohelnického dostavníku navazuje folkfest na dlouholetou tradici hudebního setkání na konci prázdnin. Můžete se
těšit na víkend plný muziky, příjemné atmosféry,
úsměvů, stanování a muzicírování nejen na pódiu,
ale i v celém areálu při večerním jamování či
společného zpívání u táboráku. www.folk-fest.cz
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Koronavirus vdechl
život požární stříkačce PS 12
Každý hasič ví, co to PS 12
je. Jedná se o přenosnou
požární stříkačku, jejíž
historie se datuje od konce
šedesátých let minulého
století, kdy začala být dodávána hasičským sborům
místo starších (PS 6, 4, 2…)
stříkaček. Tato na svou
dobu poměrně revoluční
stříkačka znamenala velký
pokrok v požární ochraně
zejména v obcích a malých
městech. PS 12 s jednostupňovým odstředivým
čerpadlem a plynovou
vývěvou poskytovala dostatečný výkon (jmenovitý
1200 l/min při 0,8 MPa)
pro zdolání mnoha požárů,
kterých se za bezmála
čtyřicet let svého používání
u hasičů zúčastnila. Ta naše
staroměstská (rok výroby
1970) spolehlivě sloužila
bezmála dvacet let, dokud
město nedostalo autocis-

ternu. Pamatuje požár
odchovny mladého dobytka v Nové Senince v roce
1974 i svůj – zatím poslední požár – ničivý požár
v závodě
MORAVOLEN
v roce 1993 se škodou
kolem 1,5 mil. Kč. Při tomto
zásahu došlo – dle vzpomínek pamětníků – k zadření
motoru a stříkačka byla
uložena tehdejším velitelem JSDH Horstem Krobotem v MORAVOLENU a
později v garáži v kasárnách.
V minulých týdnech, kdy do
našeho života výrazně
zasáhlo omezení způsobené virem Covid-19, rozhodli se naši hasiči na popud
Emila Vogela využít účelně
volného času (všechny
restaurace zavřeny) a pokusit se stříkačku zprovoznit. V prostorách požární
zbrojnice tomu věnovali

cca 550 hodin a
jejich
snaha
s pomocí
bratrů
Vladimíra a Jiřího
Peška a Jiřího Alberta st. a ml. měla
úspěch. Začátkem července
skutečně začala stříkačka
chrlit vodu. Jen doufejme,
že nebude muset zasahovat
při skutečných požárech,
ale jen v požárním sportu
při soutěžích a v našem
muzeu jako ukázka šikovnosti našich minulých i
současných
řemeslníků.
V plné slávě se představí na
fotbalovém hřišti 22. srpna
v 13,30 hodin, kde se uskuteční Hasičské slavnosti
konané u příležitosti 145.
výročí založení staroměstského sboru dobrovolných
hasičů. Divákům se oživená
stříkačka PS 12 předvede
v plné kráse v požárním
útoku. Součástí slavnosti

INZERCE

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků, bojlerů, aku kamen u Vás doma.
Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.

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

RŮZNÉ

budou i statické ukázky
techniky jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, ukázka práce služebních psů,
uskuteční se soutěže pro
děti i dospělé. Dětským
účastníkům
bude
k dispozici skákací hrad ve
tvaru hasičské zbrojnice.
Akce bude zakončena vystoupením živé hudby.
Přijďte se podívat, naše
hasiče povzbudit, pobavit
se a tím jim poděkovat za
práci, kterou ve svém volném čase dělají, aby nám
pomohli v případě, kdy
jsou ohroženy naše životy a
majetek. Naše poděkování
si určitě zaslouží.
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 43. Rady města Staré Město ze dne 15. 6. 2020
413. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi Olomouckým krajem, 1191/40a, 779 00 Olomouc a
městem Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré
Město za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při
pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární
techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH a přijetí dotace ve výši 29 700 Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
414. Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci a výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku “Protipovodňová
opatření města Staré Město“
415. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování
digitálního povodňového plánu mezi ENVIPARTNER, s.r.o.
a městem Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
416. Rada města schvaluje konání letního skautského
tábora v Andělském údolí ve dnech 26.7. – 16.8.2020 pro
Junák-Český skaut, středisko Zdimíra Touška, Olomouc
417. Rada města nemá námitek ke konání závodu v Dog
trekkingu – Stopou strejdy Šeráka ve dnech 17.7. –
19.7.2020
418. Rada města schvaluje provoz Mateřské školy a Školní
družiny ve Starém Městě o hlavních prázdninách
419. Rada města schvaluje Výzvu k předkládání nabídek a
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výstavba přivaděčů a VDJ pro místní části města Staré Město“,
420. Rada města schvaluje částku 40 000 Kč na zajištění
dopravní obslužnosti Starého Města cyklobusem v době
3.7. – 29.8.2020, dle předloženého jízdního řádu
421. Rada města ruší usnesení rady města č. 407 z důvodu
chybně uvedeného názvu katastrálního území
422. Rada města bere žádost o prodej pozemku p.č.
1441/3 ost. plocha o výměře 240 m2 v k.ú. Kunčice pod
Králickým Sněžníkem na vědomí s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
423. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5
424. Rada města schvaluje zařazení žádosti M. K. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
425. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 3029/1, TTP, o výměře 288 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem
426. Rada města schvaluje ceny za prodej nepotřebného
majetku, a to movitých věcí z areálu Krupá dle přílohy
427. Rada města neschvaluje zařazení žádosti M. K. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
Rada města bere na vědomí:
- sdělení MěÚ Šumperk o postoupení odvolání proti rozhodnutí o odstranění stavby účelové komunikace (Stříbrnice – Rumburk) Krajskému úřadu Olomouckého kraje
- vyjádření ČEZ distribuce a Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje k projektu „Protipovodňová
opatření města Staré Město“
- informaci a žádost k přípravě nového plánovacího období pro územní působnost MAS Horní Pomoraví s tím, že
žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva města
- zápis finančního výboru s tím, že zápis bude předložen
k projednání na zasedání zastupitelstva města
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- oznámení ředitele ZŠ a MŠ Staré Město o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30.6.2020 z organizačněprovozních důvodů (stavební práce)

Výpis z Usnesení z 44. Rady města Staré Město ze dne 13. 7. 2020
428. Rada města schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2020 mezi AUDIT TEAM,
s.r.o., Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc a městem Staré
Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
429. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavba Energetické úspory objektů bytových domů č. p.
356 a 357 na ulici Jesenická ve Starém Městě (navýšení
ceny díla za schválené více práce a méně práce o
353 561,49 Kč) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
430. Rada města schvaluje Cenovou nabídku VZ PROJEKT
s.r.o. na zpracování projektu k územnímu a stavebnímu
řízení na akci „Kanalizační přípojka pro objekt Hanušovická 351, Staré Město“ (46 720 kč)
431. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č 3244/14 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a S. K., Družstevní 121, 788
14 Rapotín
432. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 250/3 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
mezi městem Staré Město a B. M., Lesní 292, 788 32 Staré
Město
433. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 3029/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a Ing. M. V., sídl. Budovatelů 402, 788 32 Staré Město
434. Rada města schvaluje zvláštního užívaní komunikace
č. 1c na pozemku p.č.3244/14 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem z důvodu provádění výkopových prací
pro ENCO group s.r.o.
435. Rada města schvaluje sportovní akci XC Hynčice pod
Sušinou – závod cross country horských kol v Hynčicích
pod Sušinou dne 26.7.2020
436. Rada města schvaluje sportovní akci NOVA CUP Dolní Morava, Mistrovství ČR v maratonu 2020 (MTB) dne
25.7.2020
437. Rada města schvaluje prominutí nájemného na akci
TURNAJ FIREM VE VOLEJBALE dne 25.7.2020 pro Volejbalový klub Staré Město
438. Rada města schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Staré Město ve výši jeho jednoho měsíčního
platu
439. Rada města schvaluje zařazení žádosti Králičák s.r.o o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
440. Rada města schvaluje zařazení žádosti P. K. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
441. Rada města neschvaluje zřízení parkovacího místa na
SPZ osobního automobilu (vyhrazené parkování)
z důvodu přiznání ZTP ve dvoře domu Hanušovická 159,
Staré Město
442. Rada města souhlasí s uzavírkou ulice Pionýrská,
včetně parkoviště ve Starém Městě dne 25.7.2020
z důvodu konání akce mini Anenská 2020
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443. Rada města neschvaluje provedení rekonstrukce
koupelny v pronajatém bytě, Jesenická 357, Staré Město
z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených na
opravy bytů
444. Rada města neschvaluje provedení rekonstrukce
koupelny v pronajatém bytě, Horní 319, Staré Město
z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených na
opravy bytů
445. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7, Horní 319,
Staré Město L. K. Smetanova 188, Staré Město
Rada města bere na vědomí:
- žádost JUDr. I. J. o sdělení jaká opatření učinilo město
vůči svým zástupcům k zajištění práv obyvatele (vstup na
pozemek p. L. T.) s tím, že žádost byla předána právnímu
zástupci města
- žádost JUDr. I. J. o vyjádření ke směně pozemků p.č.
356/2 za 1001/2 v k.ú. Stříbrnice s tím, žádost byla předána právnímu zástupci města
- návrh na změnu Územního plánu města Staré Město
(pozemky v k.ú. Hynčice pod Sušinou) s tím, že návrh
může být zařazen do 1. změny Územního plánu města
Staré Město
- informaci o zjištěných škodách na lesních porostech
městských lesů způsobeným okusem a ohryzem

Zasedání zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva města č. 14 ze dne
29. června 2020
Jednání se zúčastnilo 12 zastupitelů a šest občanů. Schválený program měl čtrnáct bodů. Celé jednání trvalo celkem
2 hodiny 40 minut. Kromě majetkoprávních záležitostí
(záměry prodeje a prodeje pozemků) bylo nejdůležitějším
bodem jednání ZM projednání a schválení účetní závěrky
města za rok 2019 a závěrečného účtu za rok 2019. Celou
účetní uzávěrku včetně všech příloh obdrželi členové ZM
společně s pozvánkou na jednání zastupitelstva a byla
vyvěšena na webových stránkách městského úřadu.
Při přezkoumání hospodaření města za rok 2019 nezávislým auditorem bylo zjištěno, že rada města překročila
svou pravomoc při schvalování rozpočtové změny ve výši
789 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva č. 109/19
ze dne 12. 12. 2019 je rada města oprávněna provádět
rozpočtové změny do výše 600 tis. Kč, tudíž rozpočtová
změna měla být schválena zastupitelstvem.
Usnesením č. 167/20 přijalo ZM systémové opatření k
zjištěnému nedostatku vyplývající ze Zprávy o výsledku
přezkoumání za rok 2019 a uložilo radě města dodržovat
pravomoc pro schvalování rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 109/19 z 11. zastupitelstva města ze
dne 12. 12. 2019.
Jaké systémové opatření ZM přijalo, se nepodařilo zjistit.
Uložit Radě města dodržovat pravomoc pro schvalování
rozpočtových opatření není systémové opatření, ale důrazné upozornění na povinnost dodržovat platné předpisy.
Dle dostupných informací došlo k numerickému pochybení interních zdrojů a dle toho byla situace zřejmě i posuzováno, jak je patrné z dalšího usnesení, kdy zastupitelstvo přijalo zprávu bez výhrad,
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Usnesením č. 168/20 ZM schválilo závěrečný účet obce
za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesením č. 169/20 ZM schválilo účetní závěrku města
včetně hospodářského výsledku za rok 2019 na základě
předložených účetních výkazů sestavených ke dni 31. 12.
2019 a převedení výsledku hospodaření běžného účetního
období ve výši -4.529.830,58 Kč za rok 2019 na účet xx.
Ten obsahuje dostatek prostředků z předchozích let na
pokrytí zmíněného schodku, který vznikl v důsledku zvýšených investic do velkých projektů na obnovu města vč.
zakoupení areálu Krupá k výstavbě rodinných domů.
Snad proto nebyla k těmto zásadním dokumentům žádná
diskuze a byly schváleny bez dotazů a připomínek během
několika minut (pouze jeden zastupitel se při hlasování
zdržel). Připomínky a dotazy nebyly ani k dalším bodům
týkajících se přehledu rozpočtového hospodaření k 31. 5.
2020 (státní dotace) a rozpočtových opatření,
V dalším bodě zastupitelé schválili po krátké diskuzi
smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem a A. J. týkající se
pozemků souvisejících s výstavbou vodního zdroje
v Chrasticích.
Dále zastupitelé schválili návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo mezi městem a firmou PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín,
týkající se posunutí termínu dokončení akce „Novostavba
učeben pro klíčové kompetence v ZŠ Staré Město“ a to do
30. 11. 2020. K nedodržení smluvně stanoveného termínu
došlo z důvodu omezení kapacit subdodavatelů vlivem
krizového stavu způsobeného pandemií Covid 19.
ZM rovněž schválilo zařazení území města Staré Město do
územní působnosti MAS Horní Pomoraví na nové plánovací období 2021 až 2027.
Zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou na jednání i zápis
z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2020. Připomínky k tomuto zápisu a k činnosti obou výborů zastupitelstva
(finanční a kontrolní) měli někteří opoziční zastupitelé
v diskuzi. Došlo na kritiku obou výborů. Oba výbory (finanční výbor vedený koaličním zastupitelem i kontrolní
výbor složený z opozičních zastupitelů) si vyměnili vzájemné výtky, objasňovali nedostatek zápisů a argumentovali existencí plánů svých činností. Je ovšem s podivem, že
zastupitelstvo i přes své výtky neuplatnilo své právo uložit
výborům povinnost odevzdat zprávy o činnosti v určitých
termínech, přestože je to v jeho kompetenci.
Další část diskuze se týkala problematiky územního plánu,
stavebních parcel a bývalého rekreačního areálu Krupá.
V diskuzi kromě kritických připomínek zazněly i věcné
návrhy a doporučení, ale nebylo přijato žádné usnesení.
V rámci diskuse také starosta města informoval o tom, že
město v důsledku řešení koronavirové krize získá do rozpočtu od státu o téměř 7 mil. Kč méně oproti dřívějším
letům.
Celé usnesení z jednání zastupitelstva je na webových
stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis
z jednání zastupitelstva je uložen u starosty města.
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To jsme MY
Volyňští Staroměšťáci – hrdí hospodáři s tragickou historií
Prší! Dnes na den přesně
stejně jako před 77 lety…
Jen houšť a větší kapky,
říkám si. Mám radost z
tolika vody kvůli krajině,
ale při psaní článku se
přistihnu, jak se vracím ve
vzpomínkách z vyprávění
do Českého Malína. Silný
déšť, jakoby se snažil
zahladit stopy po lidském
zločinu nebývalých rozměrů. Zháší ohně a nad vesnicí
postupuje hustý kouř a
pach spáleného masa. Je
léto roku 1943 a výstavní
vesnice Český Malín na
Volyni (dnešní západní
Ukrajina) se probouzí do
chladného rána. Nikdo
nemohl ani v nejhorších
představách tušit, že je to
ráno ze všech poslední.
Obec po tomto dni přestala
existovat… Ráno 13. července 1943 byl Český Malín obsazen silným německým vojenským oddílem.
Většina obyvatel byla pod
záminkou kontroly dokladů vyhnána z domů a po
skupinách upálena v kostele, škole a ve stodolách.
Kdo se snažil utéct, byl
zastřelen. Poté byla celá
vesnice vyloupena a vypálena. 13. července 1943
povraždili Němci v Českém
Malíně 374 Čechů, z toho
104 mužů, 161 žen, 105
dětí a 26 Poláků. Z vyprávění své babičky vím o tom
hustém dešti, který jakoby
se snažil zmírnit tu bezprostřední tragédii. Povídala
mi o domácích prasatech
ožírajících zbytky těl a o
tom,
jak
se
přeživší snažili najít své příbuzné podle kousků šatů, zubů,
snubních prstenů… I to
byla Volyně. Ta úrodná
zem.
Píše se rok 1868 a z Rakouska-Uherska se na
vozech tažených koňmi s
plnými žebřiňáky vydávají
první rodiny směrem na

východ, na dlouhou cestu
do tehdy Carského Ruska Volyňské gubernie. Obrovská nejistota se mísí s nadšením a vidinou vlastní
úrodné
půdy, opuštění těžkých životních podmínek českých
zemích. Volyňští Češi v
nové zemi klučili pařezy,
zakládali vesnice, přinesli
si své stroje a vědomosti a
brzy se stali nositeli pokroku. Původní obyvatelé se
na český způsob hospodaření dívali zpočátku s velikou nedůvěrou, vůbec zde
neznali pluh, dosud se zde
používalo rydlo. Když pak
viděli, že si Češi sviní svá
pole hnojem, kroutili hlavami a nevěřili, že někdo
může jíst chléb vyrostlý na
hovnech. Výsledky však na
sebe nenechaly dlouho
čekat a Češi se stali vzorem
hospodářů na celé Volyni.
Zakládali školy, pivovary,
mlýny, knihovny. Češi zavedli pěstování zde dosud
neznámých plodin, jako
cukrové řepy, jetelovin,
olejnatých rostlin a zejména chmele. Pokrok přinesli
v dobytkářství, sadařství,
včelařství… Rozvíjeli průmysl, zejména ten potravinářský. I přes časté zákazy
vyučování v mateřském
jazyce, dokázali Volyňáci
vybudovat z vlastních finančních prostředků 80
škol, do kterých zvali učitele z Čech. Nejen díky bohatému kulturnímu životu,
ale i s pomocí dobrovolnických spolků, jakými byli
hasiči či ochotníci si dokázali udržet svůj jazyk, zvyky, řemesla. O tom, jaký byl
život na Volyni, napovídá
jedna prostá příhoda. Ještě
jako malý chlapec jsem si
při jedné z návštěv Volyně
dal za úkol najít obyčejný
kámen. Nevěřil jsem zkrátka vyprávění o tom, že je
tam půda tak úrodná, že je

tam kámen takřka nemožné najít. Trvalo mi půl
druhé hodiny, než jsem v
polích našel něco pevnějšího, nicméně to nebyl kámen, ale nábojnice z protileteckého kanónu. A to je
příběh Volyně, jedné z
nejúrodnějších částí Evropy, která byla ve 20. století
tak těžce zkoušena. Národnostní složení na Volyni
bylo velmi pestré (Ukrajinci, Poláci, Židé, Češi, Němci,
Rusové) a v průběhu několika málo let se na Volyni
vystřídalo několik režimů
několika státních útvarů.
Hrůzy 1. světové války, kdy
Volyňští Češi automaticky
rozšiřovali řady československých legií, vystřídal
stalinistický teror a násilná
kolektivizace spočívající ve
zřizování kolchozů. Kdokoliv se režimu postavil, byl
prohlášen za "kulaka" a
podle toho s ním bylo nakládáno. Zatýkání a proud
tisíců Čechů do pracovních
táborů směrem na Sibiř,
zastavila až válka a nově
zřízená nacistická okupační
správa. Souběžně s řáděním nacistickým, na Volyni
začalo i neuvěřitelně kruté
řádění banderovců - ukrajinských nacionalistů. Není
divu, že po takových zkušenostech,
završených
tragédiemi jakou byla malínská, se Volyňští Češi,
muži i ženy houfně hlásili
do 1. československého
armádního sboru, bylo jich
více jak 10.500, a bojovali
za svou vlast, kterou vlastně ani nikdy dříve neviděli.
Ti, kteří měli to štěstí a
došli až do republiky, už se
na rozvrácenou Volyň stále
ještě plnou vraždících
banderovců vrátit nechtěli.
Dva roky to trvalo, než
Stalin svolil a zbylé rodiny
volyňských Čechů pustil za
svými blízkými do Československa. Uzavřel se tak

příběh tří generací na Volyni. Více než 40.000 lidí
přijelo do staré vlasti hledat nový, bezpečnější domov. Tak se dostali Volyňští Češi na Žatecko,
Lounsko, Uničovsko, i k
nám do Starého Města pod
Sněžníkem a do celé republiky. Nově se tvořící režim
už věděl, že by měl Volyňáky rozesít po celém pohraničí. Přeci jen měli dost
vlastních zkušeností s
praktikami v Sovětském
svazu a pravda o "sovětské
ráji" se v té době v Československu nehodila. Marně
varovali, že je komunistický režim stejně zločinný
jako ten nacistický. Psal se
rok 1947.
Několik málo přeživších z
vypáleného Českého Malína se usadilo v obci
Frankstadt u Šumperka.
Přejmenovali obec po své
domovině na Nový Malín a
do znaku si dali kostel, ve
kterém byly upáleny jejich
děti, sourozenci a rodiče.
Ten znak nás vítá při vjezdu do Malína dodnes.
A jak mezi sebou Volyňské
Čechy poznáte? Velice
těžko, protože se nijak
neodlišují od ostatních,
snad jen pověstná soudržnost a vzájemná výpomoc
přetrvala až do dnešních
dnů a je společným znakem
na Volyni narozených i
jejich potomků. Dodnes se
schází, vaří typický volyňský boršč ze šťovíku, starší
mají doma pravoslavnou
ikonu a rádi vzpomínají na
to dobré ze staré domoviny. Jedna skutečnost je ale
přeci jen odlišuje, nikdy je
neuvidíte vyhodit chléb, to
je prostě fakt! Stejně jako
smutná skutečnost, že na
volyňském poli najdete
dříve šrapnely nežli kameny. (Gol)
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ZAJÍMAVOSTI

Rozhovor tentokrát s ... Marií Fraňkovou o vzpomínkách na Volyň i životě poté, tedy ve své staronové vlasti
V dnešním rozhovoru si povídáme s paní Fraňkovou o tom, jaké bylo dětství na Ukrajině i jaký byl „návrat“ do Československa. Její rodiče nedosídlili přímo do Starého Města, ale na jižní Moravu. Sem se
dostala až s dětmi v sedmdesátých letech, takže není typickým místním poválečným dosídlencem. Její
vyprávění je ovšem poutavé a věřím, že vás přenese do různých míst a časů a vykreslí atmosféru malé
Volyňské vesničky na konci války velmi živě.
Tak začněme tedy od
prvopočátků. Jak se vaše
rodina dostala na Volyň?
Moji rodiče, dědeček i jeho
rodiče se na Volyni už narodili. Dědeček mi vždycky
vyprávěl, že jeho předci
přišli od Chlumce.

s mákem (jako Honzovy
buchty), které se pak namočily do medu s máslem a
obalily ve strouhaném perníku. Taky vařila holubce –
plněné zelné listy. A sirup
z cukrové řepy. Ten se vařil
celou noc.

Vyprávěl vám i jak probíhalo jejich dosídlení
tamní oblasti?
Vyprávěl o tom, jak po příchodu káceli lesy, dělali
z nich pole a kousek po
kousku je zúrodňovali. Jak si
stavěli chalupy a učili obhospodařovat půdu i místní.

A v Kopči jste mluvili
česky nebo ukrajinsky či
rusky?
My jsme mluvili jenom česky, ale pak jsem tam šla do
první třídy a tam jsme museli mluvit rusky. Moje maminka ale pocházela z jiné
vesnice a používala i hodně
polských slov.

Odkud na Volyni vlastně
pocházíte?
Já pocházím z Kopče, takové
malé vesničky v oblasti
Lutsku, kde žili i Češi i Ukrajinci (ale většina Čechů) a
kde jsme měli chaloupku
s doškovou střechou. Dnes
už se jmenuje ale jinak.
Jaký byl život v takové
malé volyňské vesničce?
Nebyl jednoduchý, ale špatně jsme se neměli. Sice jsme
neměli elektřinu a svítili
jsme loučemi, ale jinak jsme
se měli docela dobře. Tatínek měl hospodářství, zabíjeli jsme prasata, maminka
pekla chleba, háčkovala a
šila nám oblečení. Před
domem byl dvůr a vedle
domu zahrádka. Na dvoře
byl žentour – to chodil kůň
pořád dokola a poháněl tak
mlátičku.
Vybavíte si nějaké jídlo,
které jste na Volyni vařívali?
Jé, maminka třeba pekla
takové malinké buchty

V takové malé vesničce se
asi nedá v té době mluvit
o kulturním životě, že?
Ale slavili jste nějaké
tradice, setkávali se nebo
měli nějaké sdílené aktivity?
Z té doby si vůbec nepamatuji, že bychom slavili třeba
Vánoce, ale je pravda, že
jsme chodili k sousedům,
jejichž dcery hrály na harmoniku a oni nazdobený
stromek měli. Matně se mi
teď taky vybavuje, že se tam
jednou v nějakém domě i
promítalo kino. A určitě
chodili Mikuláši. Koledovali
a maminka pro ně pekla
koláče.
Pamatujete si z doby
války, jak vypadal život
na těžce zkoušené Volyni?
Vybavuje se mi třeba, že
když někdo umřel, pohřeb se
konal v noci, chodilo se
v procesí se svíčkami až na
hřbitov, dneska bych řekla,
že to asi muselo být tajné.

Po konci války pak obcházeli vesnice žebráci, tvrdili, že
jsou z Moskvy, říkávali, že
Stalin zničil spousty životů a
za chleba nebo vejce nám
nabízeli zlaté šperky.
Měli jste i zkušenosti
s banderovci (pozn. red.
radikální
ukrajinské
skupiny, které v touze po
samostatnosti Ukrajiny,
vraždili v průběhu 2.
světové války národnostní menšiny na území
Ukrajiny – nejvíce Poláků, Rusů, Židů, Volyňských Čechů, ale i ukrajinské komunisty – udává
se, že celkem vyvraždili
přes 100 tisíc civilistů)?
Z dětství mám vzpomínku
na jednu událost spojenou
s banderovci u nás ve vesnici. Naproti u sousedů visel
na stromě přivázaný nahý
chlap a na zádech měl napsáno: Kdo ho sundá, dopadne taky tak. Ale jako děti
jsme to tolik nevnímaly.
Proč se vaše rodina rozhodla pro odchod zpět do
Československa?
Můj
tatínek
bojoval
v československé armádě a
s ním byla v armádě i jeho
sestra. Ona tady už zůstala,
stejně jako spousta Volyňáků, a my se rozhodli jet za
ní, když v roce 1947 začala
kampaň na Volyni, která
hlásala, že Češi, kteří se
chtějí vrátit do Československa, mohou jet. A většina
odjela.
Zůstala vám na Volyni
nějaká rodina?
Ne, dědeček se stěhoval
s námi a maminčiny rodiče i

sourozenci (bylo jich dohromady sedm) odešli taky.
Většina z nich žila potom
v okolí Krnova.
Udržovali jste potom se
sousedy z Kopče vztahy i
tady?
My jsme jeli za tetou, vlastně do stejného místa šli i
naši sousedi, ale ti další šli
třeba do Loun nebo kolem
Žatce. Maminka si s nimi
ještě dlouho psala. Dokud
žili rodiče, tak se setkávali.
Se svými vrstevníky už vztahy ale neudržuji, přeci jen
jsem už vyrostla tady a
Volyň už nehrála v mém
dalším životě tak důležitou
roli.
Jak probíhal váš odchod
z Kopče?
Pamatuji si, že už v době,
kdy jsme se měli stěhovat do
Československa, se do našeho domu nastěhovala nějaká ukrajinská rodina. Bydleli v jedné naší komoře ještě
nějakou dobu a my jsme za
nimi jako děti chodily.
Jaký byl příjezd do tehdejšího Československa?
Jeli jsme vlakem čtrnáct dní.
Jeli jsme ve vagonu, ve kterém byla uprostřed malá
kamínka, na kterých nám
maminka
vařila.
V nákladním vagóně jsme
vezli nářadí, peřiny, zkrátka
skoro všechno. Vezli jsme i
koně a vždycky, když jsme
někde zastavili, tatínek je
šel vyvést na pastvu.
Doteď si taky jasně vybavuji, jak jsme překročili hranice a koukali jsme vyjevení
na elektrické sloupy na
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silnici. Nebo jsme byli překvapení, když jsme viděli
nákladní auto. Prostě změna byla patrná už na první
pohled.
Kam
jste
vlastně
v Československu směřovali, vy jste nešli původně
až sem na sever, že?
Ne, my jsme jeli za tou tetou, která už bydlela
v Kučerově v okrese Vyškov
na jižní Moravě, kde si po
odejitých Němcích zabrala
dům.
A jaký byl pro vás děti
příjezd k tetě?
No, přesto, že Kučerov byl
taky vesnice, ovšem daleko
větší než Kopče, ty rozdíly
oproti Kopči byly veliké. Byli
jsme se sourozenci jak u
vytržení, když teta otočila
vypínačem a rozsvítila
světlo. Nebo když zapnula
elektrický vařič a smažila
nám vajíčka. A rádio! Jak
jsme ho pořád obcházeli a
koukali, odkud ten zvuk jde.
Jaké
byly
začátky
v Československu?

Přišli jsme opět na dům, kde
ještě bydleli Němci, Hermannovi se jmenovali. Ti se
brzy odstěhovali a my začali
hospodařit. Měli jsme sad a
hospodářství, takže práce
až nad hlavu.
Jaký byl přechod do české školy pro vás jako
dítě?
Všechno bylo v pohodě,
česky jsem mluvila, latinku
jsem se naučila a naopak
ruština byla potom ve škole
výhoda.
A co například náboženství? Volyňští Češi byli
pravoslavní, ne?
To jo, my byli pravoslavní,
ale když jsme přišli sem,
v Kučerově byl katolický
kostel a náboženství bylo
povinné, takže jsme ho
navštěvovali, a tak se to tak
začalo brát, že my děti jsme
už automaticky katolíci.
A rodiče nejezdili někam
do pravoslavného kostela?
Ne, ti už neměli kvůli práci
na kostel tolik času, takže se

pravoslaví se u nás v rodině
nijak neudržovalo.
Jaké bylo potom dětství a
dospívání v Kučerově?
Měli jsme spoustu práce.
Nikdy jsem nemohla nikam
na výlet, protože nebyl čas museli jsme na řepu, na
brambory, na žně, hnojit
pole, dojit krávy, zkrátka
pořád se muselo něco dělat.
Ale na druhou stranu jsme
se taky často potkávali
s lidmi z vesnice – dělaly se
zabíjačky, dralo se peří,
pořádaly se Silvestry, byly
různé slavnosti jako průvody na Boží tělo, chodili jsme
do kina. Na to období života
vzpomínám nejraději.
Rodičům se nikdy nestýskalo po Volyni?
Nikdy o tom nemluvili, ani
dědeček, který v Kučerově
bydlel s námi.
Jak jste se tedy nakonec
dostala až sem do Starého Města?
V Kučerově jsem potkala
manžela a spolu jsme odešli
do Havířova, kde dělal na
šachtě. Pak se v sedmdesá-

9
tých letech dělal nábor do
místního statku, a protože
měl můj muž nemocné plíce
z dolů, odešli jsme sem.
Nechtěla jste někdy navštívit místo svého dětství na Volyni?
Já tam nikdy od svého příjezdu do Čech už nebyla. Ale
moje dcery s manžely se tam
byly asi v roce 2010 podívat.
Chtěli najít náš dům, místo,
kde jsem se narodila. Našli
náš rozbitý dům, kde dnes
nikdo nebydlí. Dala jsem jim
s sebou mou školní fotku, a
tak v Kopči chodili a ptali se
a ona se vážně jedna paní
poznala a slovo dalo slovo a
já se s ní po šedesáti letech
potkala tady v Brně, kde žije
její syn. A doteď si voláme,
ale už je těžké jí porozumět
– ruštinu ze školy jsem zapomněla a ukrajinsky moc
nerozumím.
Kde se cítíte doma?
Nejvíc určitě v Kučerově.
Tam, když přijedu, tak se mi
vždycky udělá tak zvláštně u
srdce. (Janoušková)

SRPNOVÉ VAŘENÍ
Dnes vám představíme opět dvě jídla ze seriálu To jsme my. První jsou Holubce, které v rozhovoru zmínila Marie
Fraňková. Holubce najdete v ukrajinských i polských kuchařkách. Jde o spařené zelné listy naplněné směsí umíchané z několika druhů mas, koření a vařené rýže. Druhým receptem je Boršč se šťovíkem, který zmínil v úvodu o
Volyňácích Jiří Gol. Ten má mnoho podob, dělá se bílý i červený a další ingredience se liší dle území i samotných
rodin. Tudíž od nás rozhodně neuslyšíte slova jako pravý boršč – těch je totiž nespočetně mnoho!

Holubce
Ingredience: 500 g rýže, 200 g hovězího masa na guláš, 200 g uzeného masa, 200 g vepřové plece, 4 ks stroužky česneku,
1 ks hlávky zelí, 1 ks cibule, mletá sladká paprika, muškátový květ, máslo, voda, pepř, olej, sůl. Na dohotovení:150 g anglické slaniny, 1 kelímek zakysané smetany
Postup: Rýži uvaříme v mírně osolené vodě do poloměkka. Maso nakrájené na drobné kostičky i se stroužky česneku nakrájenými na plátky podusíme na cibuli pokrájené nahrubo na lžíci dobře rozpáleného oleje a lžíci másla, směs osolíme,
okořeníme paprikou a pepřem. Lehce spařené zelí rozdělíme na jednotlivé listy. Rýži smícháme s podušeným masem,
neuškodí přidat více pepře i muškátového květu. Směs pečlivě zabalíme do listů, aby nevykukovala, stočíme listy na koncích jako obálky, vložíme je do hrnce s trochou vody a v páře dusíme asi 1 hodinu. Na kostičky nakrájenou anglickou slaninu rozškvaříme, polijeme závitky a jednotlivé porce při podávání ozdobíme lžící zakysané smetany.

Boršč se šťovíkem

Ingredience: celý mladý kohoutek (případně slepice, kuře), 300 g jemně nasekaných šťovíkových listů, 250 g brambor, 3
cibule, lžíce sádla, 1-2 lžíce hl. mouky, 2 vejce, sůl, 2 lžíce sekaného kopru, 250 g kysané smetany
Postup: Kohoutka, sůl a oloupanou cibuli dáme vcelku vařit v dostatku vody tak, aby vše bylo ponořené. Uvařeného kohoutka vykostíme a jemně nakrájíme, uvařenou cibuli rozmačkáme, vývar přecedíme. Do vývaru vrátíme maso, cibuli a
necháme na mírném ohni provařit. Mezitím uvaříme nakrájené brambory v osolené vodě. K bramborám dáme vařit oloupanou cibuli. Vařenou cibuli rozmačkáme ve vodě, ve které se vařily brambory, vodu nesléváme. Do třetího hrnce dáme
rozpustit sádlo a na něm zesklovatíme jemně nakrájenou cibuli. Na ni nasypeme nasekaný šťovík a pomalu restujeme, než
šťovík zbledne, pak ho poprášíme hladkou moukou a zamícháme dohladka. Do prvního hrnce, kde se pomalu ve vývaru
vaří nakrájené maso, přidáme vařené brambory s rozmačkanou cibulí a zalijeme vývarem z brambor. Provaříme. Nakonec
přidáme orestovaný šťovík. Zavaříme. Polévku zahustíme 2 rozkvedlanými vejci, dle chuti přisolíme a vmícháme 2 lžíce
nasekaného kopru. Hrnec odstavíme a vmícháme kysanou smetanou. Dobrou chuť!(idnes, red)
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu oslaví svá významná životní
jubilea:

Josef Dulovec

VZPOMÍNKA
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit, budiž Ti,
drahý tatínku, za všechno vřelý dík.

Dne 17. srpna vzpomeneme 2. výročí úmrtí milovaného
tatínka, syna, bratra a dědečka

pana Josefa Trojáka

Zdeněk Hejný
Miloslava Hýžďalová
Bohuslav Krobot
Ingeborg Langerová
Jan Moštěk
Bedřiška Rygarová

S láskou vzpomínají dcery, rodiče, sourozenci, vnoučata a ostatní rodina. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Anežka Skotáková
Jaroslava Sučanová

VZPOMÍNKA

Mária Valkó

Dne 5. srpna uplyne 5 let, co nás opustila naše maminka,
učitelka Mateřské školy,

Anička Václavíková

Narození
František Ječný
Richard Ječný
Magdaléna Škrottová
Úmrtí
Antonie Dirbáková

Děkujeme všem za vzpomínku, kdo jste ji měli rádi. Jménem
rodiny manžel, syn a dcera s rodinami.

Žofie Jílková

VZPOMÍNKA

Vzhledem
k epidemiologické situaci
prosíme pacienty, aby se do

Čas se nedá zastavit. Vzpomínka na tebe, maminko, zůstane vždy
živá.
Dne 1. srpna by se dožila 100 let

paní Kateřina Lysáková.

ordinace MUDr. Lenky Vysloužilové k vyšetření objednávali na tel. čísle
583 239 524.

Maminko, nikdy nezapomeneme. Synové a dcery s rodinami.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA STARÉ MĚSTO
Provozní doba během prázdnin:
ČTVRTEK - PÁTEK: 13.00 – 17.00 HODIN.
Od 27. 7. do 10. 8. 2020 bude knihovna zavřena.
(z důvodu čerpání dovolené)
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Slavnostní rozloučení s deváťáky
Letos jsme se jako již tradičně rozloučili slavnostně
s žáky deváté třídy na
městské radnici. Ve sváteč-

ní atmosféře, za účasti
žáků, jejich rodičů i prarodičů, pedagogického sboru
a pana starosty, bylo
v pátek 26. června absolventům
naší školy předáno závěrečné
vysvědčení.
Přejeme šťastné
vykročení
do
nové
životní
etapy a hodně
úspěchů
při
dalším
studiu.

Novinky ze školy
Škola ani o prázdninách
nezahálí. Tradičně se nejvíc
oprav realizuje během
prázdnin. Letos navíc probíhá stavba nového pavilonu na hlavní budově ZŠ. O
prach a rámus tak není
nouze. Nutno říci, že práce
probíhají podle harmonogramu a vše by mělo být
hotovo na podzim tohoto
roku.
Na horní budově ZŠ probíhá revitalizace prostor
jednoho oddělení školní

družiny. To druhé opravíme příští rok. Postupně
pořizujeme nové lavice do
tříd. Letos to bude do 4.
třídy.
Nový školní rok snad přinese větší klid než ten
minulý
v souvislosti
s pandemií
koronaviru.
Velkou změnou pro rodiče
bude mimo jiné zavedení
elektronické
žákovské
knížky. O všech změnách a
novinkách budou všichni
žáci i rodiče informováni

na začátku
školního
roku, který
zahájíme
v úterý 1.
září 2020.
Prozatím
přejeme
všem příjemné léto.

Příměstský tábor 2020
V první polovině prázdnin
probíhal již druhým rokem
příměstský tábor - finančně
podpořený z Operačního
programu zaměstnanost.
Součástí byl i jednodenní

výlet pro děti a rodiče do
zábavního parku Krokodýlek v Olomouci. Dětem se
tábor líbil a rodiče byli rádi,
že bylo o děti dobře postaráno. Škola opět pořídila

spoustu pomůcek a zajímavé vybavení pro své žáky.
Tábor proběhne ještě jednou v červenci 2021. Děkujeme všem organizátorům
letošních
tří
týdnů.

ŠKOLA
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ŠKOLA

Koloběžky do školy
Základní škola ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ a MŠ
Staré Město realizuje vlastní projekt „Koloběžky do
školy“. Nápad se zrodil na
konci
školního
roku
2019/20. Chybějící finanční prostředky bychom
chtěli získat od dobrovolných dárců. Sbírka je otevřena
během
letních
prázdnin. Seznam dárců
bude zveřejněn po ukončení sbírky. Na pořízení koloběžek
spolupracujeme
s firmou Kostka – kolobka
s.r.o. Finanční příspěvky
v jakékoliv výši jsou vítány.

Vítání občánků 2020
V měsíci červnu na radnici ve Starém Městě přivítali nové
občánky. Slavnostního aktu se zúčastnilo osm dětí narozených na podzim 2019 a na jaře 2020. Vzhledem
k omezením způsobenými danou situací byli tentokrát
rodiče s dětmi rozděleni na dvě skupiny. Obě si vyslechly
slavnostní proslov starosty, zhlédly vystoupení dětí
z mateřské školy, rodiče se slavnostně podepsali do pamětní knihy a děti dostaly do vínku drobné dárky. (red)
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