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Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
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O vedení města na období 2022 – 2026 bylo
Vážení spoluobčané,
rozhodnuto
Když se podíváme na nově zvolené zastupitele, tak je na první
V pondělí 24. října proběhlo
ve velkém sále kulturního
domu ustanovující zastupitelstvo města. Sešlo se na
něm všech patnáct nově
zvolených zastupitelů, nikdo se svého mandátu nevzdal. Povolební vyjednávání i výsledek voleb,
v nichž volilo dle statistických údajů 44 procent obyvatel Starého Města včetně
přilehlých okrsků, vyústily
v nekomplikovaný průběh
prvního zasedání nového
zastupitelstva. Sestavování
nového
vedení
města
včetně kontrolního a finančního výboru zastupitelstva proběhlo hladce a
přihlíželo mu nemálo občanů z řad veřejnosti.
Zastupiteli se tedy stali a
slib složili: z kandidátní listiny VOLBA 2022 Ing. Vlastimil Peštál, Radek Nožička,
Petr Maňas Dis, a Ing. Petr
Pacal, z kandidátní listiny
ANO 2011 Mgr. Petr Kokeš,
Karel Raczek a Ing. Milena
Mikundová,
z kandidátní
listiny Společně: Daniel Mikuláš a Ing. Vlasta Pichová,
z kandidátní listiny Za Staré
Město prosperující Jiří
Kamp a Mgr. Barbora Zelená, z kandidátní listiny
NOVÝ SMĚR Lukáš Koreš,
Josef Roháček a Ing. Jiří Gol,

a z kandidátní listiny
Staroměšťáci Mgr. Jana
Lysáková.
Během jednání se rozloučil s funkcí dosavadní starosta města
Jiří Kamp a předal klíče
od radnice svému nástupci. Tím se stal Lukáš Koreš. Došlo i k obměně Rady města, ve
které usednou kromě
starosty a nově zvoleného
místostarosty
Vlastimila Peštála, i Radek Nožička, Daniel Mikuláš a Jiří Gol. Novou
podobu získala v rámci
nového uspořádání pozice
místostarosty,
který bude od této
chvíle
dlouhodobě
uvolněnou funkcí, tedy
bude uvolněn ze svého
zaměstnání a odměňován bude na základě
nařízení
vlády
č.
202/2018 Sb.
Předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva se stala Jana Lysáková a předsedou finančního výboru Daniel Mikuláš.
Všem zvoleným a jmenovaným
přejeme
hodně štěstí a odhodlání, aby se jim dařilo
dosáhnout cílů, které si
pro Staré Město a jeho
občany vytyčili! (red.)

pohled zřejmé, že došlo především ke generační výměně. Věřím, že se nejedná v žádném případě o revoluci, ale spíše o
evoluci. Neboli postupný vývoj k lepšímu. Jestli pozdě, anebo
v pravý čas, těžko soudit. Každopádně se tak stalo teď a několik příštích měsíců ukáže, jestli ta doba bude příznivá, anebo
těžká a složitá. My každopádně svěřené funkce bereme s pokorou a pokusíme se udělat maximum pro naše město a jeho
občany.
S tímto jsme také šli do voleb. Chtěli jsme my Staroměšťáci,
Společně, Volbou v roce 2022 nastavit Nový směr fungování
našeho města. Takové to jsme si dali názvy našich nezávislých
uskupení a takto jsme byli Vámi zvoleni do zastupitelstva.
Proto musím ještě jednou poděkovat za vaši podporu ve volbách.
Chceme začít co nejdříve pracovat. Jak se říká, včera bylo
pozdě. Čeká nás v době finančních nejistot, hrozby zdražování
a úspor příprava rozpočtu. Bude potřeba zamezit černým dírám, snížit výdaje za odpady a provoz, hledat úspory a začít
připravovat maximální energetickou a funkční soběstačnost. A
k tomu všemu bychom měli také plnit naše předvolební sliby.
Prioritou bude čisté a fungující město s maximální podporou
bydlení s úkolem udržet nejenom mladé lidi. Cílem je spokojený občan Starého Města. Nebojte se nás kdykoliv ve městě
zastavit, oslovit a klidně říct: kluci neblbněte, děláte to špatně,
nebo je potřeba ještě toto a tamto…. Každý podnět je vítaný.
K řádnému fungování úřadu a města je potřeba maximální důvěra mezi zaměstnanci a vedením města. Také každý starosta
či vedoucí pracovník má právo výběru svého týmu, se kterým
chce a bude pracovat. To je základ budoucího úspěchu. Po
zralé úvaze jsme se rozhodli, že zvolíme uvolněného místostarostu, který bude tvořit pracovní tandem se starostou a funkci
tajemníka zrušíme. Jsme obec nejnižší úrovně, která nemá zákonnou povinnost mít funkci tajemníka úřadu. Je to dokonce i
běžná praxe u obdobně velikých obcích.
Na druhou stranu nechceme pouze slibovat. Věřím tomu, že
jste nás zvolili ne proto, abychom Vám něco slibovali, ale
proto abychom konali. Naše mládí, dravost a elán plus Vaše
podněty a potřeby budou naším hnacím motorem. Věřím, že
společně se posuneme o velký krok dál. Koreš Lukáš
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PŘIPRAVUJE SE

Staroměstský sousedský bazar již podruhé
Přichází období předvánočních domácích úklidů a pokukování po dárcích. Využijte tedy předvánočního
termínu Staroměstského
sousedského bazárku a přijďte opět nakupovat, prodávat či vyměňovat. Ten se
bude konat v malém sále
kulturního domu v sobotu
12. listopadu.
V případě, že budete chtít
dát nový život věcem, které
máte doma a už je nevyužijete, a zároveň nechcete

složitě inzerovat a domlouvat se na případné předání,
máte jedinečnou možnost
přijít, vybrat si prázdný stůl
a nabídnout své věci k prodeji či výměně, záleží jen na
vás. Přijít můžete kdykoli,
podle toho, kolik času
chcete prodeji svého zboží
nabídnout.
V případě, že naopak sháníte cokoli z druhé ruky
nebo chcete nakoupit zajímavé dárky k Vánocům,
přijďte v době od 10.00 –

16.00 a nakoukněte, co zde vaši
sousedé nabízejí. Nakoupit se
dá
opravdu
cokoli – od jízdního kola, přes
oblečení,
vrtačky až po
drobnou keramiku.
Jde o sousedskou aktivitu,
proto je atmosféra celého
setkání neformální a přátelská. Určitě je zde co vidět,

co pořídit, a zároveň si popovídat se svými sousedy a
přáteli. (Janoušková)

Snow film fest Staré Město
Sportovní klub Outdoor Jeseníky z.s. pořádá v kině
Sněžník v sobotu 5. listopadu 2022 čtvrtý ročník festivalu SNOW film FEST – celovečerní pásmo špičkových
filmů o zimních sportech a
dobrodružstvích.
Promítané filmy:
Bez pádla (Kanada)
Bez pádla je dobrodružný
kanoistický film o snowboardingu, který spojuje historii horní části řeky Columbia
se 140 km dlouhou plavbou
od úpatí přehrady Mica Dam
až po vrchol přehrady Revelstoke. Čtyři neohrožení
snowboardisté se v polovině
ledna snaží následovat
kroky Davida Thompsona
po řece Columbia, během
jednoho z nejchladnějších
momentů v zaznamenané
historii v Revelstoke.
Innsbruck. Powder. People. (Nový Zéland)
Po mnoha zimních sezónách
a soutěžích na nejvyšší
úrovni po celém světě končí
profesionální freeridový lyžař z Nového Zélandu Neil
Williman v Innsbrucku. Tam
je vřele vítán talentovanými
místními obyvateli. Společně objeví hory Tyrolska
během celosvětové pandemie. Jejich poslání: najít ty
nejnáročnější sjezdy pouze
pomocí veřejné dopravy.
Ledový
tanec
na
Godafossu (Německo)

Vodopády na severu Islandu
jsou výzvou pro odvážné vodáky. Jak šílení musíte být,
abyste to zkusili v zimě? Zeptejme
se
Matze
Brustmanna, Adriana Matterna, Jobsta Hahna z Německa a Sama Suttona z Nového Zélandu, kteří počátkem března cestují do
Goðafossu, aby si troufli na
neobyčejné! Na »Fall of the
Gods« zvládla čtveřice řadu
úspěšných cest na nejrůznějších trasách – včetně prvního zimního sjezdu 14 metrů vysokého hlavního vodopádu uprostřed řeky.
Prozíravost (Itálie)
Cílem expedicí je obvykle
dobytí vrcholu nějaké hory.
Pro rychlostního horolezce
a skialpinistu Benedikta
Böhma a jeho tým je za tím
mnohem víc. Jak lze zkušenosti z hor přenést do běžného života? A musí člověk
méně riskovat, aby byl dobrým otcem? Příběh se odehrává na Putha Hiunchuli
(7246 m.n.m.) v pohoří
Dhaulagiri v Nepálu.
Pro vrchol až na konec
světa (ČR)
Dokument Marka Holečka z
expedice Antarktida 2018
vypráví o cestě tam i zpět
malou plachetnicí a o jednom prvovýstupu, na do té
doby nepojmenovaný kopec. Kopec dostal název
Monte Pižďuch a novou

cestu pojmenovali Bloody Nose.
Jako lezecký parťák se v dokumentu představí
Mirek Dub.
Stoupání (Francie)
V tomto vtipném
animovaném
filmu vystupují
dva horolezci na
vrchol. Výstup se
odehrává ve 20.
století s tím nejprostším vybavením. Jejich cílem
je dopravit sochu
Panny Marie na
vrchol, jejich víl však ztěžují
nepředvídatelné překážky.
Povede se jim nakonec jejich
cíl splnit?
Jyrgalan (ČR)
Film se odehrává v Kyrgyzstánu v bývalé důlní vesnici Jyrgalan, která se po
ukončení těžby stala vesnicí
duchů. Česká parta FREERIDEGUIDES zde strávila měsíc během kterého zažila lyžování po pás v prašanu, nekonečné pláně bez lidí, 8000
vertikálních metrů za den a
srdečnost zbývajících obyvatel.
Náruč severu (ČR)
Jirka&Mili se rozhodli užít si
severskou romantiku v její
maximální syrovosti. Na lyžích a bez podpory projít
nejznámější švédský trail

Kungsleden v celé jeho délce
450 km. Jak plány ovlivnila
týdenní bouře s větrem až
120 km za hodinu a nečekaně vysokými teplotami
kolem nuly? Jak se vyvíjel jejich partnerský vztah v takto
extrémních podmínkách?
Zvládli cestu dokončit a šli
by do něčeho podobného
znova?
Promítání začne v 5 hodin.
K vidění bude 8 zimních cestovatelských a sportovních
filmů z celého světa i domácí
produkce. Součástí večera
bude také přednáška (téma
bude upřesněno). Po celý
večer bude k dispozici něco
dobrého k jídlu a pití. Na závěr celého festivalu proběhne hlasování o nejlepší
film a bohatá tombola.
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KULTURA

Knižní tip na listopad…
Jednou z nejčetnějších skupin dosídlených obyvatel do našeho kraje byli slovenští reemigranti z Rumunska. Proto vám přinášíme zajímavou knihu, která
o jejich životě v Rumunsku vypráví očima maďarského kaplana, který se ocitl
v jejich společnosti na konci 19. století.

Název knihy: Sándor Mándoky
Autor: Dopisy z Bihoru
Mladý maďarský kaplan přichází koncem 19. století na faru v Nové Huti. Přichází
na jaře z kvetoucí nížiny a stoupaje s vozem po nekonečné klikaté cestě nachází v
kopcích krajinu dosud sevřenou sněhem, bičovanou ledovými větry. Ocitne se mezi
uctivě odtažitými, roztomile primitivními Slováky, kterým nerozumí jediného
slova: nepraktický intelektuál z města si přišel odbýt své vyhnanství, v němž je k
zoufalství stejně blízko jako k žertu s některou z mála spřízněných duší.
Maďarský román v dopisech z roku 1897 v moderním a živém překladu Adély Gálové je nejstarším souvislým vyprávěním o slovenské krajině Nové Huti v dnešním
Rumunsku a o jejích obyvatelích – Slovácích, Maďarech, Židech a dalších. Vychází v
červnu 2020.

VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU VE STARÉM MĚSTĚ

PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
LISTOPAD
FEST JAK PĚST
Kde: Zábřeh, KD velký sál
Datum: 5. listopadu od 17 hodin
Legendárním festival plný punkrockové
hudby se vrací! Těšte se na legendy Volant, E!E nebo domácí punkrockový soubor Punk Floid. Hvězdný lineup doplní
kapely Muerti, Blank out a Zatrest.
Vstupné v předprodeji 290,- Kč, v den
akce 350,- Kč.

MIG 21 – PODZIM TOUR 2022
Kde: Šumperk, KD velký sál
Datum: 10. listopadu od 19:30 hodin
Populární taneční, pěvecká a striptérská
skupina se po open-air koncertech a festivalech vrací zpět do klubů! MIG 21 ve
složení Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (trubka, klávesy), Jan Hladík (bicí)
a Tomáš Polák (kytara) nás svými dadaistickými texty a multižánrovým popem drží mimo realitu všedního dne už
od roku 1998. Za svoji téměř pětadvacetiletou kariéru stihli nahrát desítky hitů,
které stačily zlidovět a zapsat se do kolektivní paměti českých posluchačů.
Vstupné v předprodeji 450,- Kč, v den
akce 550,- Kč. Více na www.dksumperk.cz.

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
Kde: Hanušovice, Kulturní dům
Datum: 20. listopadu od 19 hodin
Představení plné smíchu a legrace. Pobavit Vás přijede nejoblíbenější stand up
komik současnosti, Zdeněk Izer.
"Na plný coole!" je pořad, ve kterém se
diváci budou moci setkat s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitace celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět vyšperkováno
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky, videoprojekcemi, a světelnými
efekty. Vstupné v předprodeji v IC Hanušovice a na Ticketportal za 350,-.

HOROVÁNÍ 2022
Kde: Šumperk, KD velký sál
Datum: 26. listopadu od 16 hodin
29. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních
sportů i přírody. Doprovodný program
od 9 hodin: Lezecké dopoledne pro děti a
mládež (pořádá ASPV SOŠ Šumperk, Zemědělská 3) – informace a propozice najdete na www.stenaspk.cz. Vstupné
v předprodeji 150,- Kč, v den akce 200,Kč. Více na www.dksumperk.cz.
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ROZHOVOR

Rozhovor tentokrát s... Janou Kotríkovou o tom,
jak jsou na tom staroměstské kočky…

…a tak volám jako hrom, ať je koček milión. Touto známou hláškou z pohádky o Machovi a Šebestové
bychom mohli uvést dnešní rozhovor. Ten bude totiž o kočkách. Ale jak se sami přesvědčíte, nebude ani
trochu pohádkový. Protože nekontrolované množení koček je ve skutečnosti závažné téma a týká se
mnoha oblastí, Starého Města nevyjímaje. Jana Kotríková ze své vlastní vůle a na své náklady vytvořila
místní útulek, kde se stará o toulavé, nemocné či zubožené kočky. Pojďme spolu tedy nakouknout pod
pokličku tématu, o kterém se obecně prakticky nemluví, a třeba společnou rukou přispět ke zlepšení
situace, která je vážně na kočku.
Jani, jak ses vůbec dostala k tomu, že ses začala starat o „cizí“ kočky?
Pamatuješ
si
první
kočku, kterou sis vzala
domů, aby ses o ni postarala?
Každý z nás se v životě setkává se situacemi, kdy potřebujeme pomoci a jsme
odkázáni na druhé, ne jinak
je tomu u zvířat. Jejich
osudy jsou závislé na tom,
jak se k nim lidé chovají a
jak se o ně dokáží postarat.
Čím starší jsem a čím více
poznávám, jak dokáží být
lidé zlí, nezodpovědní, sobečtí a lhostejní vůči utrpení
nevinných tváří, tím více
jsem přesvědčena o tom, že
pomáhat zvířatům bez domova je nutností. Beru to
jako své životní poslání.
Moji první kočku jsem paradoxně nezachránila já, nýbrž moje nadřízená z práce.
Je tomu asi 17 let, kdy moje
vedoucí dovezla do konírny
asi dvouměsíční kotě s tím,
že ho našla, zřejmě vyhozeného, v lese na cestě mezi
dvěma obcemi. A protože
byl podzim, ranní teploty
klesaly k nule, koťátko bylo
nastydlé. Neboť léčba malé
kočičky vyžadovala především teplo, vzala jsem si ji
domů, kde se mnou zůstala
krásných 16 let. S Micunkou
to všechno začalo.
Proč ses rozhodla starat
o další a další kočky?
Protože je ve Starém Městě
a jeho okolí spousta bezprizorních koček, které jsou
hladové, nemocné, nekontrolovaně se množí a bez

zásahu člověka se stane situace neúnosnou. Město
problematiku toulavých koček neřeší, i když to má dané
zákonem, proto boj s touto
těžkostí zůstává na nás dobrovolnících.
Jediným účinným řešením
této situace je odchyt často
velmi plachých koček a následná kastrace. To vše je finančně i časově velmi náročné. Pro jednoho člověka
nesplnitelný úkol, ale jak říkám „Každá vykastrovaná
kočka, dobrá kočka“.
Kdy jsi zjistila, že doma
už to nepůjde a je třeba
pro
ně
vybudovat
zvláštní místo?
Asi před šesti lety, když jsem
měla doma čtyři kočky a
venku dalších osm nalezenců, rozhodla jsem se pro
venkovní svěřence vybudovat zázemí.
Co všechno jsi musela
podniknout, vyřídit, zařídit, udělat, abys mohla
svůj „útulek“ zprovoznit?
K tomu, abych mohla pomáhat opuštěným zvířatům,
potřebuji především dobré
zázemí, které se, v mém případě, skládá ze dvou unimobuněk a oploceného a zabezpečeného pozemku. Pokud se rozhodnu vést svůj
„útulek“ oficiální cestou,
budu muset zařídit ještě
spoustu věcí.
Jak se k dalším kočkám
dostáváš? Odkdy se ti začali ozývat lidé, že ví o nějaké opuštěné kočce?
Spousty koček mi do cesty
postavil sám osud, stačilo se

jen více dívat kolem sebe. O
dalších kočkách mě informují lidí ze Staroměstska.
Nejvíce telefonátů jsem zaznamenala za poslední rok,
ale tím, že svoji dobrovolnou činnost provozuji čistě
soukromě, musím, bohužel,
některé prosby o pomoc odmítnout. Opravdu nemůžu
pomoci každé kočičce, i když
bych ráda, ale mé peněžní,
časové i prostorové možnosti nejsou neomezené.
Nosí ti je lidé nebo je musíš sama někde odchytnout?
Většinou si je odchytávám
sama.
Podle čeho poznáš, že je
taková
kočka
toulavá/bez domova a že potřebuje pomoci?
Kočku, která je dlouhodobě
bez domova, poznáme především podle jejího zanedbaného vzhledu. Je hubená,
má matnou srst, často mívá
výtoky z očí nebo z nosu,
bývá různě viditelně poraněná. Kočky, které se rodí na
ulici, jsou velmi plaché na
rozdíl od koček, které, někdy
předtím, již majitele měly.
Co všechno taková kočka
„z ulice“ vlastně všechno
potřebuje do začátku?
Čím začínáš, když ti někdo takové kotě přinese?
Téměř každá kočka z ulice
je začervená, zablešená, má
svrab a může mít spoustu
méně vážných, ale i pro
ostatní zvířata nebezpečných infekčních onemocnění, proto je každý nový
příjem
umístěn
zvlášť

v kotci po dobu nejméně 14
dní. Po celkovém přeléčení
je kočka (kocour) vykastrována, naočkována a vypuštěna mezi ostatní svěřence.
Pokud je vhodná k adopci,
hledám jí patřičný domov
na svých fcb stránkách.
Kolik stojí taková měsíční péče o opuštěné
kočky (aby tedy byla alespoň přiměřeně kvalitní)
a co všechno je potřeba
pro tyto kočky udělat?
Kolik času ti péče o svůj
útulek zabere?
Jak už bylo zmíněno výše,
zdravotní stav toulavých
koček bývá mnohdy velice
špatný a některá jejich neléčená onemocnění přecházejí do chronické fáze. Tudíž
péče o ně bývá nákladnější
než u běžných domácích
mazlíčků. Pokud bychom se
měli bavit v konkrétních číslech, je to velmi individuální,
záleží na celkovém stavu
každé přijaté kočky. Co
ovšem mají společné je kastrace, její cena se pohybuje
v průmětu od 900,-Kč (kocour) do 1500,-Kč (kočka).
Základní vakcinace stojí
400,-Kč a krmení pro jednu
kočku na měsíc mě vyjde na
700,-Kč. Dále v hojné míře
používám odčervovací tablety, pipety proti parazitům,
probiotické pasty, různé potřebné veterinární doplňky
a mnohé další nutné věci,
jako je např. stelivo a dřevo
na topení. Provoz mého soukromého azylu pro kočky
mě stojí 15000,-Kč měsíčně,
ovšem častokrát i více. Když
je nejhůř, obrátím se
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s prosbou o finanční pomoc
na místní občany, jinak vše
sponzoruji ze svého.
Pomohlo ti nějak město
s tvou činností? A co bys
potřebovala, aby útulek
byl životaschopný? Máš
případně někoho, kdo ti s
provozem pomáhá?
Mám od města pronajatý
vhodný pozemek, nicméně
jeho pronájem platím jako
jakýkoli jiný občan. Jinak
bohužel musím říct, že
Město Staré Město, stejně
jako 99,5% měst a obcí u
nás, problematiku toulavých koček neřeší, i když jim
to ukládá zákon. Ale zřejmě
jej umí dovedně obcházet.
Pokud se někdo u nás s toulavou kočkou setká a zavolá
na obec, odkáží ho na mě,
přesto, že mě město nijak finančně nepodporuje, z důvodu toho, že svůj azyl neprovozuji jako oficiální spolek, nýbrž soukromě. To
však do budoucna plánuji
změnit. K tomu, aby mohly
fungovat různé útulky,
azyly, spolky a různá

sdružení, která se starají o
opuštěná zvířata, potřebují
lidi s dobrým srdcem a finanční podporou od státu,
která ovšem chybí díky chybám v legislativě. A tak se
většina těchto organizací
musí dožadovat peněžní,
popřípadě materiální pomoci od obyčejných (prostých) občanů.
Je možné se obrátit o pomoc na další oficiální
místa? Stát, kraj, neziskové organizace atd.?
Péči o kočky si obstarávám
sama, pokud nastane nějaký
zádrhel, který vyžaduje
mužskou ruku, oslovím
svého bratra nebo své kamarády, kteří mi vždy
ochotně pomůžou, a za to
jsem jim moc vděčná.
V čem podle tebe spočívá
největší problém s ohledem na populaci koček
tady v okolí Starého
Města (popř. obecně)?
Těch podnětů, které zapříčinily přemnožení volně žijících koček je více. Jako zásadní
považuji

nezodpovědnost majitelů
koček, které je odmítají kastrovat, protože kastrace
stojí peníze, protože kastrace je proti přírodě, protože kočka má mít alespoň
jednou koťata, protože
máme kocoura a ten se kastrovat nemusí, protože
kočka po kastraci přestane
lovit myši atd.
Z toho vyplývá, že většina
lidí není dostatečně obeznámena s touto problematikou a věří těmto mýtům a
nepravdám. Dalším, nejméně důležitým faktorem,
který zhoršuje celou tuto situaci, je lhostejnost měst a
obcí vůči tomuto problému.
Z celé republiky se touto
otázkou zabývá pouze 0,5%
obcí, takže drtivá většina
péče o toulavá zvířata zůstává na spolcích složených
z dobrovolníků, odkázaných
na finanční dary dobrosrdečných lidí a veřejné
sbírky. Přitom zákon hovoří
jasně. Obec má povinnost se
o toulavá či opuštěná zvířata postarat a poskytnout
jim náležitou péči. Ovšem

5
díky dírám v naší legislativě
se tak neděje.
Co bys poradila chovatelům koček?
Majitelům všech domácích
mazlíčků doporučuji, než si
dané zvíře pořídí, zvážit
svoje možnosti a schopnosti,
zda můžou novému členu
rodiny poskytnout veškerou
potřebnou péči. U koček je
základem kastrace, zbavování vnějších i vnitřních parazitů, očkování, kvalitní krmení a naše pozornost, kterou bychom jim měli denně
věnovat.
Jak bychom mohli reagovat či napomáhat my
ostatní?
Kastrovat své kočky/kocoury, nebýt lhostejní k toulavým psům a kočkám,
každé takové zvíře hlásit
městu. Neubližovat zvířatům. Zkrátka člověk má tu
moc pomáhat slabším a dělat věci lepšími, tak proč
toho nevyužít? (Janoušková)

INZERCE

Nově otevřená prodejna
Barvy – Laky -Drogerie
Výroba klíčů
Hlavní 143, 788 33 Hanušovice (naproti poště)

- barvy na dřevo a kov
- barvy na stěnu
- penetrace
- malířské válečky, štětce
- lepicí pásky

- ředidla
- silikony, lepidla, PU pěny
- tmely
- čistič brzd, odrezovač
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Střípky z dějin Staroměstska X – prameny ztracené a znovu nalezené
Při putování krajinou Staroměstska se dá tu a tam
narazit na opravené a udržované prameny potoků a
říček. Často toho nevíme
moc o jejich vzniku nebo o
tom, čemu pramen vděčí za
svůj název. Z některých
zbyl jenom fotografický
snímek nebo legenda o jejich zázračné vodě. A některé se jako zázrakem podaří obnovit. V následujícím textu chceme tři prameny představit:
Anna Hehle Quelle
Pramen
pojmenovaný
Anna Hehle se dochoval
pouze jako vyobrazení na
okénkové
pohlednici
Starého Města z blíže neurčeného roku (viz obrázek).
Skutečná paní Anna Hehle
se narodila 12. července
1842 jako Anna Klein
v Hynčicích u Koldštýna
(dnes pod Sušinou) na dědičné rychtě č. 36 a zemřela
29. října 1910 v Brně.
Jako manželka vrchního
štábního lékaře se angažovala v různých spolcích a
nezapomněla ani na svou
rodnou obec, kde podporovala místní dobrovolné
hasiče. Za to byla v roce
1908 dokonce jmenována
čestnou členkou spolku.
Podle informací z dochované poválečné obecní kroniky (dnes uložené v šumperském archivu) zde byl
spolek založen v roce 1900
a o dva roky později si
hasiči postavili zbrojnici.
Domníváme se proto, že se
pramen nacházel v Hynčicích nebo blízkém okolí a
pravděpodobně by vystavěn jako poděkování za
podporu hasičů. Když se
snímek pramene dostatečně zvětší, lze na prameni
kromě jeho názvu přečíst
ještě gegründet (založen či
postaven), jméno Heinisch
(jméno
stavitele?)
a

v nejspodnějším
řádku datum: červenec 1901 nebo 1902,
takže je možné, že
pramen postavili při
příležitosti životního
jubilea paní Hehle.
Antoniusquelle
Druhým pramenem,
který chceme představit, je údajně zázračný
Antonínův
pramen. Při výzkumu
prováděném ve 30.
letech 20. století
v něm dr. Holluta naměřil zvýšené hodnoty radonu, které
indikují léčivé účinky
vody.
Nachází se v Nové Senince u lesní cesty,
která odbočuje vlevo
v první
serpentině
Kladské brány u hájenky a váže se
k němu následující
vyprávění:
Kdysi dávno v době
Vánoc šla v kruté
zimě desetiletá dcerka
jedné chudé vdovy po dřevorubci z vesnice Kamnitz
(dnešní polská Kamienica)
do Špiklic, aby místní proslulý doktor pomohl její
těžce nemocné matce. Na
zpáteční cestě ale zabloudila, až nakonec samou
únavou klesla. Po několika
dnech ji našli pod jedlí
s úsměvem na bledých tvářích. Vyčerpáním usnula a
již se neprobudila. Ve stejnou noc zemřela i její nemocná matka. Příbuzní nechali na jedli poblíž připevnit obrázek sv. Antonína,
který dal jméno prameni a
brzy sem začali chodit
poutníci. Později se rozšířila pověst, že je zdejší voda
zázračná. Říká se, že jedna
chudá rodina z Urlichu, jejíž otec se při kácení
stromů těžce zranil, prý
vděčí vodě z pramene za

jeho zázračné uzdravení.
Pramen měl být na počátku
minulého století také oblíbeným výletním místem.
Gutwinski-Quelle
Posledním pramenem je
Pramen Gutwinského ukrytý v podrostu nedaleko
žluté turistické značky
těsně pod vrcholem Kladského sedla. Již dříve zde
byl umístěn dřevěný ukazatel s nápisem, který ale
podlehl zubu času. Původní
pramen byl podle návrhu
Gustava Buhla vystavěn
přáteli a nadšenci v roce
1932 na památku Oskara
Gutwinského, zubního lékaře a chataře Lichtenštejnovy chaty na Králickém
Sněžníku. Po druhé světové
válce se poničená deska
ztratila a původní kamenná
mohyla splynula s terénem. V letošním roce byl po

domluvě s Lesy ČR prostřednictvím fondu Čti Jeseníky pramen obnoven do
své původní podoby a nachází se zde i obnovená pamětní deska.
Pokud máte další informace o pramenech, či tipy
na zajímavá místa či příběhy, o kterých by se dalo
psát, prosím ozvěte se nám
na uvedenou e-mailovou
adresu nebo nechte vzkaz
v Infocentru.
(Za tým edice Urle Lenka
Schindlerová, www.urle.cz,
info@urle.cz)
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Drakiáda zaplavila nebe nad Starým Městem
Druhý říjnový víkend patřil
druhému ročníku Drakiády,
kterou uspořádal Beton
Bunker Club Kronfelzov ze
Starého Města. Přestože dopoledne pršelo a zdálo se,
že draci nevyletí, odpoledne
se počasí uklidnilo a nebe
na louce nad Javorem zaplavilo množství pestrobarevných draků. Na dvě desítky
draků všech možných tvarů
a velikostí pouštěly děti i
dospělí. Součástí dne bylo
vyhlášení cen hned v několika různých kategoriích, a
tak si většina účastníků

odnášela
domů
kromě
příjemných zážitků i
ceny –
sladkosti a
draky –
a
medaile.
Program
zpestřilo vystoupení středověkých rytířů a o skvělou
organizaci a občerstvení se

postarali členové klubu.
Akce si získává na oblibě a
můžeme jen doufat, že si

získá pevné místo v našich
kalendářích. (red)

LISTOPADOVÉ VAŘENÍ
Listopad je čas hodování, posledních sklizní a zazimování. Jídla nás mají připravit na náročnější období chladných
a tmavých dnů. Nejvýraznějším listopadovým jídlem úctyhodných rozměrů je svatomartinská husa. Co ale, když
máte rádi kombinaci masa a červeného zelí, ale nechce se vám kupovat celá husa? Zkuste třeba bůčkové závitky
plněné červeným zelím, které jsme pro vás objevili.

Bůčkové závitky plněné červeným zelím
Ingredience: vepřové maso 4 plátky (po 150 gramech), zelí červené 500 gramů (kysané), švestky sušené 12 kusů, cibule 1
kus, slanina anglická 4 plátky (případně tyrolský špek), česnek 2 stroužky, rozmarýn 2 snítky, sádlo 2 lžíce (na vymazání),
sůl, pepř černý
Postup: Ze zelí vymačkáme tekutinu. Maso naklepeme, osolíme, opepříme a poklademe plátky slaniny. Do středu každé
porce položíme v ruce vytvarovaný váleček zelí a přidáme 3 vypeckované švestky. Stočíme a ovážeme provázkem.
Pekáček vytřeme sádlem, přidáme nakrájenou oloupanou cibuli, plátky česneku a nakonec závitky. Přiložíme rozmarýn, přiklopíme a dáme do trouby vyhřáté na 185°C.
Pečeme asi 40 minut, potom odklopíme poklici, podlijeme trochou vody a pečeme ještě asi 15 minut dozlatova. Hotové závitky rozdělíme na talíře, podlijeme výpekem a doplníme vhodnou přílohou, například houskovými knedlíky (igurmet.cz)
Dobrou chuť!

PENZION NIKOL ZNOVU OTEVŘEN!
Chcete se dobře pobavit? Sháníte místo na schůzku s přáteli? Nebo hledáte ubytování?
To vše nabízí znovu otevřený penzion Nikol s restaurací.
Kde nás najdete?
Na adrese Bezručova 53 (pod náměstím).
Kdy máme otevřeno?
Každý den od 11 – 23 hodin.
Co všechno nabízíme?
Ubytování – kapacita 28 osob v celkem 6 pokojích s vlastním sociálním zařízením, wifi připojením, parkovištěm.
Restaurace – teplá jídla, pivo Šerák, alko i nealko, káva, čaj, horká čokoláda, pochutiny a spoustu
dalšího.
V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat na tel. 608 940 884 nebo na e-mailu:
penzion-nikol@seznam.cz
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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SERIÁL

S pranostikou bez radaru – listopad(ání)
Jak vznikl český název měsíce listopadu je snad všem
známé. Cizojazyčný název je
November, od latinského
názvu, který se odvíjí od latinského slova novem (tj.
devátý) – v římském kalendáři je listopad devátým měsíce v roce. Pro tento měsíc
je
typické
opadávání
stromů, ranní mrazíky, jinovatka a mlha trvající i celý
den. V pranostikách se již
nedočtete o teple, o sklizních, ale o zimě, sněhu, ale
něco i o nadcházejícím roce.
V listopadu nás čekají Dušičky, 1. adventní neděle (!)
a dokonce nás pranostiky
připravují už i na Vánoce.
Hned v úvodu měsíce nás
čeká Památka zesnulých, lidově Dušičky. Tento den
připadá na 2. listopadu, kdy
chodíme na hroby našich
blízkých ozdobit je věnci a
květinami,
zapalujeme
svíčku a vzpomínáme. Původ této tradice se odvíjí od
svátku Všech svatých, který
se slaví 1. listopadu. Tento
svátek vychází z víry v očistec, kam odchází duše zemřelých, aby se očistily od
hříchů. Věřilo se, že v den
Dušiček se duše vracejí
z očistce na zem, aby si odpočinuly od útrap a jejich
blízcí plnili lampy máslem a
nechávali je např. na okně,
aby si jím zemřelí mohli
ošetřit své rány. Také se ten
den nesmělo zametat, aby se
vracející se duše nevyplašily. Tradičně se také peklo
„dušičkové“ pečivo.
Mnoho lidí, převážně mladé
generace, v dnešní době
slaví spíše Halloween, který
připadá na 31. října. Tento
svátek pochází z keltského
svátku Samhain, který Keltové slavili v noci z 31. října
na 1. listopadu, při kterém
se loučili s létem a vítali
nový rok. Ve svátek Samhain
se podle keltské tradice vraceli duše zesnulých domů a

jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí.
Jelikož se na zem nevracely
jen ty dobré duše, převlékali
se lid do hadrů a malovali si
obličeje, aby se ochránili
před zlými duchy.
Jak je vidno, oba tyto svátky
jsou si velmi podobné a
jedno mají společné, a to návrat zesnulých na zem a jejich památku.
K tomuto dni se pojí pranostiky: 1. 11. Den Všech svatých je poslední, který léto
zahání. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje
zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá. Je-li o
Všech svatých léto, bývá o
Martině zima; je-li zima o
Všech svatých, bývá o Martině léto. Nepřijde-li sníh na
Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. O
Všech svatých větry-li jsou,
znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
Jíní o všech svatých věští tuhé
mrazy o Vánocích. Jak na Vše
svaté, tak měsíc po nich. 2.
11. Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy,
proto pršívá, nebo padá
mlha. Na Památku zesnulých
bývá hustá mlha, neboť pomáhá k utěšení duší. Když na
Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
O teple se v pranostikách
pojících se k měsíci listopadu už nedozvíme. Za to o
sněhu a zimě nám toho pranostiky poví hodně: Padá-li
listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá. Když
se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy se brzo uchytí. Studený listopad - zelený leden.
Když napadá sníh na zelené
listí, bude tuhá zima. Uhodí-li
v listopadu časně mrazy
tuhé, brzy zase dobře bude.

Listopadové sněžení neškodí
vůbec
osení.
Jestliže sníh listopadový
dlouho zůstane, více než hnůj
polím prospěje. 6. 11. Zrána
po svatém Leonardu, mívá
tráva často bílou barvu. 8.
11. Na Bohumíra příroda k
spánku se ubírá. Jaké počasí
je na svatého Bohumíra, takové
i
březen
mívá.
9. 11. Svatý Teodor zasněží
témě hor. Svatý Teodor mrazy lezou z hor. Na svatého Teodora sedlák ještě
pilné orá. 11. 11. Je-li na svatého Martina pod mrakem,
bude nestálá zima, je-li jasno,
bude tuhá zima. Přijede-li
Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Půjde-li husa na Martina po
ledě, příští rok dlouhé léto
bude. O Martině po ledu, o
Vánocích po blátě. Martin a
Kateřina na blátě, vánoce na
ledě. Po svatém Martinu
zima nežertuje. (bacha ni
ni!) Na svatého Martina
bývá dobrá peřina. Na svatého Martina kouřívá se z komína. Svatý Martin přijíždí
na bílém koni. Na svatého
Martina husa nejpěkněji
zpívá (na pekáči). Je-li kobylka martinské husy hnědá,
bude málo sněhu a na holo
mrznout; je-li však bílá, bude
hodně sněhu. Martinův led
bude voda hned. 21. 11. Jaký
den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je. Když
je na Obětování Panny Marie
noc jasná, čistá, krutá zima
se v lednu chystá. 22. 11.
Svatá Cecilie sněhem pole
kryje. 26. 11. Na svatého
Konráda, bývá zima neřádná. 30. 11. Ondřejův sníh
zůstane ležet sto dní. Na svatého Ondřeje hoď dřívko na
vodu:
přeplyne-li,
bude
mokrý rok zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
V závěru měsíce nás čeká
začátek, pro mnohé z nás a
především pro děti, nejkrásnějšího
období
v roce,

období Vánoc. To začíná 1.
adventní nedělí, která bývá
mezi 27. listopadem a 3.
prosincem. Letošní rok budeme chystat věnce na 27.
listopadu. O této adventní
neděli se žehná při bohoslužbách adventní věnec a
zapaluje se na něm 1. svíce,
která má upomínat proroky,
kteří předpověděli narození
Ježíše Krista. Každá adventní neděle má svůj název.
27. listopadu nás čeká železná adventní neděle. K tomuto dni, nezávisle na datu
se pojí pranostiky: Začne-li
zima až s adventem, potrvá
deset týdnů. Je-li v první týden adventní mrazivo, bude
zima trvat osmnáct neděl. Chodí-li se v adventu bez
kožichu, bude se v postě jistě
nosit.
25. 11. Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Chodí-li svatá
Kateřina po ledě, chodí svatý
Štěpán po blátě. Svatá Kateřina přichází bíle oděná. Sníh
na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Jak je teplo o Augustinu
(28.8), tak bude studeno na
Kateřinu. Tak se zdá, že bychom se měli modlit, aby
bylo v listopadu ještě trochu
teplo, nesněžilo a zima přišla až s 1. adventní nedělí,
abychom si „užili“ trochu
toho sněhu i v zimě.
I tento měsíc můžeme pomalu odhadovat, co nás
příští rok čeká: Když ještě v
listopadu hřmívá, úrodný rok
nato bývá. V listopadu příliš
mnoho sněhu a vody, to
známka příští neúrody.
Stromy-li v listopadu kvetou,
sahá zima až k létu. 19. 11.
Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě. Svatá
Alžběta se sněhem přilétá.
Doufejme tedy, že tento měsíc budou stromy holé, bez
listí a hlavně bez květů, ať se
brzy zase ohřejeme.
(Šimková, red)
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 101. Rady města
Staré Město ze dne 27. 9. 2022
990. Rada města jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Mgr.
Ivanu Janouškovou, PhD. vedoucí Organizační složky Kulturního zařízení Staré Město.
991. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8022611/VB001 Staré Město – Nádražní, k pozemkům
parc. č. 366/1, 367/3 a 3377/1 v k. ú. Staré Město mezi
městem Staré Město a ČEZ Distribuce a.s. zastoupena SUNFIN PRAHA, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
992. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace na
pozemku 3244/14 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem k uložení zemního kabelového vedení NNk.
993. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. VB
41957/IV-12-8024215/Staré Město – Chrastická, k pozemku parc. č. 3244/14 v k. ú. Staré Město mezi městem
Staré Město a ČEZ Distribuce a.s. zastoupena RH elektro a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
994. Rada města schvaluje zařazení žádostí B. K. a Dis. V.
T. do seznamu žadatelů o byt.
995. Rada města nemá námitek k úplné uzavírce místních
komunikací ul. Srázná, ul. Křižíkova, ul. Sídl. 1. Máje k realizaci stavby „Obnova místních komunikací Staré Město“ a
umístění DZ v termínu 12. 10. 2022 – 17. 1. 2023.
996. Rada města schvaluje úplnou uzavírku místních komunikací ul. Srázná, ul. Křižíkova a ul. Sídl. 1. Máje k realizaci stavby „Obnova místních komunikací Staré Město“ a
umístění DZ v termínu 12. 10. 2022 – 17. 1. 2023.
997. Rada města schvaluje provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2022.
998. Rada města schvaluje termín konání ustavujícího ZM
na 24. 10. 2022 od 17 hod. v KD.
999. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku č.
224, k.ú. Velké Vrbno o výměře 295 m2.

- informaci od ŠPVS, a.s. ohledně přesunutí stavebních
úprav vodovodu – ul. Hanušovická
- místostarosta informoval, že jednal s JUDr. D. M. ohledně
přemístění bankomatu ve Starém Městě z budovy č.p. 24.

Výpis z Usnesení z 102. Rady města
Staré Město ze dne 12. 10. 2022
1000. Rada města schvaluje konání festivalu SNOW FILM
FEST a souhlasí s prominutím pronájmu kina v termínu od
4. – 5. 11. 2022.
1001. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.
1002. Rada města schvaluje přijetí dotace Olomouckého
kraje na akci Autobusové zastávky v rámci projektu Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Slaskie a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1003. Rada města schvaluje přijetí částečné dotace ve výši
45 000 Kč od Olomouckého kraje na projekt Filmfest Staré
Město 2022 – Doteky kultur.
1004. Rada města schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele na zakázku: „Obnovu MK Kunčice“ firmě KARETA s.r.o.
1005. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. 3019/1, k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem o výměře 450 m2.
1006. Rada města schvaluje zařazení žádostí L. Ř. a V. H. do
seznamu žadatelů o byt.
1007. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 8, v ul. Sídl.
Budovatelů č.p. 50 panu L. Ř.
Rada města bere na vědomí:
- Informaci účetní města o stavu finančních prostředků na
účtech města Staré Město k 30.9.2022
- Bc. Alena Windová informovala o probíhajících projektech – YEScyklo – schválení dodatku na posunutí termínu
a Lesopark – vyúčtování dotace.
- Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22Z/059 o posunutí termínu dokončení díla a změnu ceny díla ke stavbě:
Ekonomické úspory bytového domu č.p. 400. Dodatek
bude předložen k projednání na zasedání ZM.

Rada města bere na vědomí:

NAPSALI JSTE NÁM…
Něco jako otevřený dopis aneb, proč jsem nešel volit do zastupitelstva.
Jmenuji se Dalimil Ryšavý, Kladská 284, Staré Město pod Sněžníkem. Důvody, proč jsem nevolil, jsou dva. Ten první je, že
místní zastupitelé šmahem všichni, tedy minulí, jsoucí a budoucí, nedělají NIC, aby se z mého rodiště nestalo místo nevhodné
k životu. Mementem jim budiž šílený provoz na místních komunikacích, který dosahuje hodnot provozu na dálnici, obtěžuje
občany hlukem a vůbec. Já se zde narodil a ještě nejsem takovým vygumovancem, abych s tímto stavem souhlasil, podřídil
se mu a bral ho jako "daň demokracii".
V této souvislosti si dovolím vzpomenout jistou ves v Orlických horách, kde se MUSELO místní načalstvo podřídit vůli občanů, kteří vyjádřili svůj odpor proti výstavbě takzvaných turistických záležitostí, jakými jsou například lyžařské vleky a
chaty různých pohadrákových zbohatlíků. Proto zde máme ten šílený provoz a navíc zde máme ten nešťastný přechod do
Polska a kolony pošahaných motorkářů...
Bylo by toho daleko víc, ale já už jen zmíním jednu věc - Ten Váš takzvaný Lesopark, který je obrácen na sever a navíc na
místě ponurém, vlhkém, na místě, kde jsme si jako kluci NIKDY nehrávali, jen jsme jím proběhli na místa pohostinnější. Zdá
se, že se zde opět vyhodily peníze oknem, stejně jako v případě jakéhosi hřišťátka u fotbalového "stadionu", na kterémžto
"evropském" hřišťátku jsem niky nezaznamenal žádný provoz:)
Jsem s pozdravem a doufám, že si můj příspěvek přečtou i ti takzvaně zodpovědní. S úctou. Dalimil Ryšavý.
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V listopadu oslaví svá významná životní
jubilea:
Štefan Daniel

BOWLINGOVÝ TURNAJ
Staroměstský Bowling club

Jiří Klecker

vás zve na

Alžběta Konkolová

13. ročník

Karel Krejčí

Turnaje jednotlivců mužů a žen

Jan Malachovský
Pavel Mrekva

Kdy:

Sobota 26. 11. 2022

Alois Pospíšil

Kde:

Restaurace Pod Javorem

Emma Šulová

Čas:

Začátek v 13.00

Veronika Trojáková

Startovné: 200 Kč

Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!
Narození
Tamara Gáborová

Pro soutěžící jsou připraveny zajímavé a
hodnotné ceny.
Bližší informace a přihlášky u Márie Moravčíkové či Marie Bergmannové, nejpozději do 19.
11. 2022.

TIC upozorňuje
Výměnu od 1000 PLN nám prosím hlaste týden dopředu.

PRODEJ PLYNU
Společnost - PLNÍRNA PROPAN BUTANU RÁJEC ve Starém Městě zajišťovala více než
10let rozvoz Propan butanu systémem neadresné distribuce (hlášení znělky z aparatury vozidla) - zákazníci nakupovali přímo z vozidla.
Od 1.10.22 zásobováním tímto způsobem ukončili a občany budou zásobovat systémem adresné distribuce, tzn. na objednávku telefonickou, sms, případně e-mailem, v běžné zásobovací dny, nebo dle dohody.
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FILMOVÝ FESTIVAL

5. ročník Filmfestu hostil zajímavé hosty
Letošní ročník našeho tradičního filmového festivalu
Filmfest Staré Město je za
námi a věříme, že si jeho návštěvníci užili dva zajímavé
dny v našem kině Sněžník.
Tento ročník byl zaměřen
velmi lokálně a byl věnován
nám, lidem ze Starého
Města a jeho okolí. Jeho
podtitul
Živé
kořeny
ostatně naznačuje jeho
hlavní téma – tedy to, odkud
jsme, odkud pochází naši
předkové a jakým způsobem dosídlili kraj pod Králickým Sněžníkem.
Povídat nám o historických
souvislostech přijeli velmi
zajímaví hosté. Přivítali
jsme doktorku Noskovou
z Akademie věd ČR, která
nás barvitě uvedla do kontextu dosídlení tohoto kraje
z pohledu různorodých skupin obyvatel z různých
koutů republiky i Evropy.
Zajímavé informace o Rumunských Slovácích nám
přijel přednést Radek Ocelák. A o zajímavá fakta a
perličky z místní historie se
postarali Miroslav Kobza a
Vít Lucuk. Speciálním hostem byl Miroslav Donutil,
který je právem hvězdou
svého oboru a jeho povídání a komunikace s diváky
probíhala v příjemném duchu. Festivalem nás provedl
s grácií sobě vlastní ředitel
Českého rozhlasu Olomouc,
režisér a herec Pavel Hekela.
Festival si získal uznání nejen z úst doktorky Noskové
z pohledu etnografického,
ale kladného hodnocení se
dočkal i od dalších hostů
coby odvážný a zajímavý
kulturní počin. Nejdůležitější ovšem pro nás zůstává
hodnocení diváků, kteří se
kromě
dokumentárních
snímků a filmů z vybraných
oblastí zajímali především
o rozhovory s našimi hlavními hosty – tedy pamětníky, kteří nám poskytli své

úžasné životní příběhy a
vyprávěli nám historii
svých rodin buď prostřednictvím rozhovorů
na plátně či přímo pod
plátnem. A tak naše největší díky patří právě jim
– manželům Danielovým, kteří nám vyprávěli
o příchodu svých rodin i
jejich životě v Rumunsku, Marii Nejedlé za
skvělé
vyobrazení
Starého Města v době
bezprostředně po válce,
Vladimíru Chalupovi za
příběhy o Ludvíku Svobodovi z válečného Třebíčska i poválečného Staroměstska a
nakonec i Petru a Jiřímu
Ondrouchovi,
Josefu Roháčkovi, Zdeňkovi Řezníčkovi a Jiřině
Žižkové
za
poutavé
představení
jejich rodinných Valašských
kořenů. Na pódium potom
přijali
pozvání Marie
Fraňková a
Jiří Gol, kteří pro změnu diváky přenesli do života a
osudů Volyňských Čechů.
Všem z nich jsme vděčni za
sdílení svého života a za to,
že se s námi podělili o svou
pestrou životní mozaiku. A
o tom, že jejich příběhy zaujaly, svědčí i množství dotazů na další možnosti
zhlédnutí těchto rozhovorů.
A na závěr si zaslouží i díky
všichni, kteří se s námi podělili o rodinné fotografie,
které si mohli diváci prohlédnout i s komentáři na
přidružené výstavě v předsálí kina.
Závěrem lze říci, že třetí říjnový víkend v kině Sněžník

jasně ukázal, že Staroměstsko a jeho obyvatelé mají

kolem sebe a pozorně poslouchat. Naše živé kořeny

pestrou historii a dokáží vyprávět dechberoucí příběhy. Stačí se jen dívat

jsou spletité a bohaté a
máme na co být pyšní. (red)
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DĚTI

Přivítali
jsme
nové
občánky
Letošní podzimní vítání občánků se uskutečnilo v pátek 30. září
2022. Z pozvaných 7
dětí se zúčastnilo 5 a
všechny získaly od
obce drobné dárečky a
byly srdečně přivítání
do života ve Starém
Městě. Kromě starosty
Jiřího Kampa je přivítaly i děti z mateřské
školy pod vedením
paní učitelky Miluše
Látalové. (red)

Staré město předobrazem našich dětských malířů
V rámci česko-polského projektu Chytře, zdravě a s nápadem se v podzimních měsících uskutečnily malířské workshopy pro
děti. Workshopů proběhlo hned několik a zúčastnily se jich děti na obou stranách hranic. Společně pilovaly malířské techniky a jejich úsilí přeneslo na plátna mnoho zajímavých objektů. (red)
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