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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Srpen 2021

roč. XXVII

č. 8

8Kč

Dny armády s Muzeem vojenské historie a
Staroměstska
V měsíci srpnu se mohou
fandové historie a obzvláště té vojenské těšit na dva
dny plné zajímavých exponátů, techniky, vojenských
ukázek a dobových artefaktů. Muzeum vojenské historie a Staroměstska totiž
pořádá již tradiční akci,
tentokrát s názvem DNY
ARMÁDY 2021, Československá armáda 1918 –
1992.
Akce proběhne v pátek a
v sobotu 13. - 14. srpna v prostoru
muzea
v bývalých kasárnách a
nově
i
v
Hynčicích
pod Sušinou.
Návštěvníci
budou
mít možnost prohlédnout
si množství vojenské techniky z různých období
historie
naší
armády,
k vidění tu bude ale i technika
jejího
protivníka

z druhé světové války –
německého Wehrmachtu.
Muzeum nabídne prohlídku s odborným výkladem a
veřejnost může zhlédnout i
nové exponáty, kterými
Staroměstští patrioti své
sbírky průběžně obohacují.
Dále proběhnou vojenskohistorické ukázky předpokládaného boje na lehkém
opevnění v Hynčicích pod
Sušinou pod horní stanicí
lanové dráhy Kaple nedaleko rozhledny Twiggy.
Diváci tak budou moci
ocenit i nově zpřístupněné
objekty lehkého opevnění,
které Staroměstští patrioti
upravili a vybavili jako
stálé interaktivní expozice
ve spolupráci s areálem
Králičák, na jehož pozemku
bunkry leží.
Kdo v historických ukázkách zvítězí a kdo bude

poražen, je
zatím
tajemstvím, ale
už teď je
jasné, že
oba
dny
budou
bohaté na
informace

a
napětí.
K tomu
bude zajištěno
na
místech
ukázek
i
občerstvení, takže si
můžete
užívat
atmosféru našich hor z dob
minulých, jak dlouho jen
budete chtít. Bližší informace a časový rozvrh
k celé akci bude uveřejněn

na plakátech. (red, Staroměstští patrioti)

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. MARTINA NOVÁKA
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

Pondělí
10.00 – 13.00
Úterý
12.00 – 16.00
Středa
7.00 – 12.00 (sestra)
Čtvrtek
11.00 – 15.00
Pátek
9.00 – 14.00
Odběry budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek v době od 7.00 – 8.00.
Prosíme pacienty o telefonní objednávání.
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STALO SE

První ročník klání ve vaření kotlíkového guláše
První ročník soutěže ve
vaření kotlíkového guláše
se uskutečnil v areálu
hasičské zbrojnice 26.
června 2021. Akci, jak už

napovídá místo konání,
uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Staré Město.

Původně si organizátoři
určili několik termínů,
které bylo ale nutné
s postupem koronavirové
krize posouvat, ale naštěstí
to nevzdali, a tak se konečně poslední červnový víkend rozvoněl prostor
kolem zbrojnice hned několika druhy kotlíkového
guláše.
V prvním ročníku se představily rovnou čtyři týmy
se svým receptem. A nutno
dodat, že každý guláš byl
nezaměnitelný, originální a
chuťově výborný.
Guláše hodnotila jednak
čtyřčlenná porota a jednak
sami diváci. Hodnotily se
například kvality jako
vzhled, vůně, hustota, chuť,
vzhled a chuť masa či os-

trost
pokrmu.
Návštěvníci mohli
přidat
své
body i
za
vzhled
stánku
či oblečení
kuchařů. Vítěz odborné poroty
získal první cenu v podobě
divočáka, ale ani ostatní
týmy nepřišly zkrátka.
Vítěz divácké ceny pak
získal za vítězství srnce.
Akce se vydařila, o čemž
svědčí i množství diváků,
kterých přišlo zhruba 150,

Druhý červencový víkend
patřil už pátý rok v řadě
Volejbalovému
turnaji
místních firem. Letos se na
kurtu multifunkčního areálu sešlo pět družstev.
Účastníci se obávali deště,
ale nakonec dostali vrchovatou porci slunce. V celodenním parnu si tak všichni účastníci zasloužili palec
nahoru, protože na slunci
vydrželi hrát bezmála sedm

hodin. Vzhledem k tomu, že
se hrálo systémem každý
s každým, bylo odehráno
celkem jedenáct zápasů po
dvou setech. Týmy se často
doslova tahaly o každý bod,
takže to vypadalo, že si
pobyt na slunci snad užívají.
Naštěstí zázemí hřiště
poskytovalo
bezpečný
přísun občerstvení a nedaleký splav nutné osvěžení.

Vítězství nakonec po
vyrovnaných
zápasech dobyl zaslouženě tým ze Stolařství
Lysák, za něž bojoval i
bývalý
dlouholetý
hráč volejbalu Karel
Krejčí.
Neméně dobré výkony podaly i týmy
Národ (sobě) a 358.
Nováčkem turnaje byl
tým Erimetsa katr
s teprve patnác-

což není na první ročník
nijak málo. Budeme tedy
doufat, že hasiči v úsilí a
odhodlání budou pokračovat a my se budeme moci
těšit na další ročníky a další
skvělé recepty. (red)

Pátý ročník Volejbalového turnaje firem hostil
veterány i nováčky

tiletým Jonášem
Procházkou.
Cenu za nejstabilnější
tým
všech
ročníků
získal tým Net
Kovo.
Bohaté ceny však
obdržely všechny
týmy, stejně jako
všechny si zaslouží ocenění za
nasazení a výdrž.
(red)
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Knižní tip na srpen …
Název knihy: Altvaterland
Autor: Gustav Ulrich

Tato kniha vás seznámí s příběhem ztracených a téměř po 100
letech opět nalezených skleněných negativů amatérského
fotografa Gustava Ulricha z podhůří Jeseníků, země pod Pradědem. Nalezením dřevěné bedny s téměř šesti sty kusy negativů v roce 2000, na půdě rodného domku v Odrách, začalo
pátrání po jejich původu, místě pořízení a po jejich autorovi.
Hledání, setkání a poznání s historií a především s mnoha
lidmi, to obsahuje textová část knihy. Z větší části je však
kniha naplněna fotografiemi, zhotovenými z nalezených skleněných negativů, zachycující atmosféru života lidí i přírody v
Jeseníkách, zemi pod Pradědem. To vše z konce 19. a počátku 20. století. Jedná se o
období, ještě nedotčené velkou politikou a světovými válkami. (databazeknih.cz)

PROGRAM LETNÍHO KINA SNĚŽNÍK
PROMÍTÁNÍ JE ZDARMA

Trollové: Světové turné (animovaný rodinný muzikál)
Středa 11. 8. 2021 cca ve 20.30

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy vládne své zemi tancem, zpěvem a levou
zadní, protože kde nejsou potíže, je kralování brnkačka. Ale jednoho dne přijde
šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli své planety, žijí na
ní další trollí kmeny vyznávající různé hudební styly, např. Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen drsnější muziku, ale i představu, že rock je jediná správná muzika,
která by měla hrát po celém kontinentu. Tento problém už Poppy nevyřeší jen vřelým objetím s písničkou. A proto se se svým největším kamarádem Větvíkem vydává na hudbyplnou pouť, aby našla způsob, jak rockovou kolegyni zastavit, než
svět ovládnou kytarové riffy.

Gump: pes, který naučil lidi žít (rodinný film ČR)
Středa 18. 8. 2021 cca ve 20.30

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. Film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném
očima toulavého psa Gumpa. On vlastně každý pes je v sobě trochu toulavý, než
najde své štěstí, a to pes najde jenom s člověkem. Tento příběh je o hledání psího
štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a
nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano, i v tom vašem, ve vaší čivavě,
která na vás čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi
šine a sotva popadá dech. Však kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak
teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená.

Velké dobrodružství čtyřlístku (animovaná rodinná komedie)
Středa 25. 8. 2021 cca ve 20.30

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a
Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S
Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

Princezna zakletá v čase (pohádka ČR)
Sobota 28. 8. 2021 v rámci akce Ukončení prázdnin cca ve 20.30

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla
čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den jejích 20. narozenin, jakmile zapadne slunce. A tak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá
ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba
naplní, Ellena procitne do dne svých 20. narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a
dávné kletbě se jednou provždy postavit.
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
SRPNU
MICHAL PAVLÍČEK A TRIO
Místo: Šumperk, Pavlínin dvůr
Datum: 5. srpna od 19:00

Přijďte si užít vystoupení prvotřídního
instrumentálního seskupení pro opravdové hudební fajnšmekry. Společně s
legendárním kytarovým mágem Michalem Pavlíčkem vystoupí fantastický
bubeník Michal Daněk, vynikající baskytarista Martin Ivan a skvělý klávesista
Michal Nejtek. Vstupné v předprodeji
350,- Kč, na místě 400,- Kč.
www.dksumperk.cz

MIRAI/DOLNÍ MORAVA OPEN AIR
Místo: Dolní Morava, areál U Slona
Datum: 13. srpna od 20:30
Koncert kapely Mirai na Dolní Moravě.
Vstupné 490,- Kč.

CHŘÁSTALFEST
Místo: Jeseník, Smetanovy sady
Datum: 13. - 14. srpna, od 15.00

Tradiční přehlídka jesenických kapel v
areálu Letního KINA. Vystoupí aktivní
autorské kapely z okresu a okolí - Černý
tesák, Akt, Zakázané sny, Zapomělsem,
Real Deal a další. Vstupné dobrovolné.
www.mkzjes.cz

KOLŠTEJN 1938
Místo: Branná, řopík u samoty
Splav
Datum: 14. srpna

Bojová ukázka je situovaná do období
září – říjen 1938 a bojům o čs. pohraničí. V ukázce vystoupí dobově odění
vojáci i civilisté. K vidění bude několik
kusů vojenské techniky, např. unikátní
tančík Praga AH-IV. www.kvhol.cz

DIVADLO JÁRY CIMRMANA:
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 17. srpna

Vražda v salonním coupé je divadelní
hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Názvem i dějem hra připomíná
detektivní novelu Agathy Christie Vražda v Orient expresu z roku 1934. Vstupné
390,-,
440,a
490,Kč.
www.kulturak.info

MOHELNICKÝ FOLK FEST
Místo: Hrad Bouzov, Mohelnice,
areál Městských sadů
Datum: 26. - 29. srpna

Za podpory organizátorů Mohelnického
dostavníku navazuje folkfest na dlouholetou tradici hudebního setkání na konci
prázdnin. Můžete se těšit na víkend plný
muziky, kamarádství, úsměvů, stanování, muzicírování nejen na pódiu, ale i v
celém areálu. www.folk-fest.cz
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SERIÁL

Co se do seriálu „Staré Město městem“ nevešlo, ale
určitě stojí za připomenutí

Vážení čtenáři, v červnovém čísle jsme ukončili seriál „Staré Město městem“, v němž jsme listovali kronikami
uplynulého dvacetiletí. Věnovali jsme se mnoha tématům – školství, zdravotnictví, kultuře, sportu, výrobním podnikům, no zkrátka snažili jsme se o co nejširší záběr. Ale přesto jsme mnohé opomenuli, nezmínili, zkrátka leccos
se nevešlo, a přesto to za zmínku stojí.
Nejdříve bych zmínil „osrád, že i my jsme se jí mohli
mičkový“ rok 2018. V celé
zúčastnit“
konstatoval
republice jsme si připomíHubert Kouřil ml. ve zprávě
nali několik dějinných
o činnosti staroměstských
událostí, které do našeho
hasičů do kroniky za rok
vývoje významně zasáhly.
2018.
V chronologickém pořadí
Vzpomínku na osudové
se jednalo o 100. výročí
říjnové dny v roce 1938
vzniku
našeho
státu
nám zprostředkovalo ob(1918), Mnichovský diktát
čanské sdružení Staroa následné odtržení pohraměstští patrioti, akce se
ničních území Českoslokonala ve dnech 5 až 6.
venska (1938), únorové
října 2018. Členové sdruudálosti a převzetí moci
žení uspořádali k tomuto
v Československu komudatu spolu se společennisty (1948) i okupaci
skými organizacemi města
Československa
vojsky
Konice dvoudenní vzpoVaršavské smlouvy (1968).
mínkovou akci s názvem
Tyto události více či méně
„Na shledanou pohraničí samozřejmě zasáhly i do
slzy v očích roku 1938“.
vývoje našeho regionu. I ve
Tato akce měla připomeStarém Městě jsme si něnout odhodlání našich
které z nich připomněli.
vojáků bránit republiku a
V rámci oslav stého výročí
jejich následné zklamání,
založení republiky byla 28.
kdy pod nátlakem západříjna za účastí zástupců
ních velmocí muselo Čespartnerského města Strokoslovensko
odstoupit
nie Sl. v prostoru před
pohraniční oblasti Němecnádražím slavnostně zasaku.
zena
„Lípa
republiky
A po celostátních „osmičs rodokmenem“. K témuž
kových“ výročích se vrátívýročí se vztahoval i prome zase do Starého Města. I
gram festivalu Filmfest
my jsme měli své „osmič2018, který se uskutečnil
kové výročí“. Staroměstská
ve dnech 19. – 21. října.
farnost si v roce 2018 přiVýběr filmů byl zajímavý,
pomněla 400 let od dokonpřinesl pestré pohledy na
čení současné renesanční
události roku 1918. Střídapodoby kostela a jeho vyly se dokumentární filmy
svěcení olomouckým biss hranými. Skvělým průkupem Janem Arnoštem
vodcem byl ředitel Moravz Platenštejna. U příležitosského divadla Olomouc
ti tohoto výročí se uskutečPavel Hekela, který přivítal
nila v rámci Anenské pouti
mnoho zajímavých osobv Praze 2. června 2018.
ňostroje unikátní show,
29. července mše svatá,
ností. Na podiu se předstaVíce než 1000 hasičů ze
která nadchla davy diváků.
kterou celebroval biskup
vil Jiří Mádl, Miloslav Šmívšech krajů naší republiky
Produkce byla zahájena
Josef Hrdlička a přenášela
dmajer nebo Vladimír
zavítalo do Prahy, aby zde
hymnou, po níž následovaji televize NOE.
Körner. Besedy byly příuctili sté výročí vzniku naší
la část symfonické básně
V souvislosti s těmito oslajemně neformální.
země největší hasičskou
Vltava Bedřicha Smetany
vami bych chtěl připomeDalší významná celostátní
fontánou na světě. V proa ohňostroj. Závěr pak
nout
ještě
událost
akce ke stému výročí zalostoru mezi Palackého a
patřil Slovanským tancům
z prosince 2000, kterou
žení naši republiky, které
Jiráskovým mostem vznikla
Antonína Dvořáka. „Nezapopsala ve zpravodaji Zlatý
se aktivně zúčastnili naši
za pomoci hasičských střípomenutelná událost plná
roh č. 12/1999 Antonie
hasiči,
se
uskutečnila
kaček, světel, hudby a ohemocí. Jsem pyšný a moc
Lysáková a můžeme ji
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nazvat „Zvony se vrátily
do věže našeho kostela“.
Zvony z našeho kostela i
z okolních obcí byly odebrány ve válečných letech
1916 a 1917. Za odebrané
zvony bylo městu vyplaceno odškodné 4 koruny za
jeden kilogram, peníze byly
uloženy ve zdejší spořitelně s vírou, že se brzo na
věže kostelů vrátí zvony
nové. Podle farní kroniky
nejtěžší vážil 751,5 kg,
další byly menší – 294 a
174 kg. (V. Černý: Pohledy
do dějin Staroměstska). Do
věže našeho kostela se
zvony vrátily až po 83
letech. Dva nové zvony byly
instalovány 17. prosince
2000 po předchozím vysvěcení olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Iniciátorkou této
významné akce byla zdejší
dětská sestra Antonie Lysáková. Jako vyučující náboženství ji zahájila mimo
jiné i poutavým článkem ve
zpravodaji Zlatý roh č.
12/99. Následovala třídenní vánoční akce Živý Betlém, představení, které se
žáky MŠ nacvičily jejich
učitelky a po tři vánoční
dny ho v podvečerních
hodinách hráli pod vánočním stromem na náměstí
za velké pozornosti Staroměšťáků. Výsledkem byly
první peníze – 22 000,- Kč.

Následovaly
sbírky
v kostele, připojila se i obec
a zřídila zvláštní konto,
poté přispěla i darem, takže v červnu následujícího

hrála kapela Bečvanka, ve
tři odpoledne proběhlo
svěcení zvonů v kostele a o
hodinu později následovala
instalace do kostelní věže.

roku 2000 už mohl páter
Vláčil prostřednictvím ZR
sdělit občanům, že je již
vybráno 172 000,- Kč.
Začaly přípravné práce ve
věži, při nich pomohli skauti. U firmy Josefa Tkadlece
v Halenkově byly objednány dva zvony – větší o váze
345 kg za 280 000,- Kč a
menší za 125 000,- Kč,
váhy 220 kg. Závazek, který
si paní Lysáková na začátku celého konání dala,
přivítat nové tisíciletí ve
Starém Městě hlasem zvonů, se podařilo splnit.
V uvedený den za obrovské
účasti lidí se v době od 13
do 18 hodin konalo vystavení zvonů, před farou

Organizaci slavnosti zajišťoval již nový zdejší farář
páter Pavel Michut. Páter
Jan Vláčil se celé akce zúčastnil jako host, protože
byl 1. srpna přeložen na
Valašsko. Proto také hrála
Bečvanka. Otec Jan nepřijel
ze své nové farnosti sám,
s ním se do Starého Města
vypravily desítky hostů. Za
patrony zvonů byli symbolicky vybráni paní Otilie
Radevová, občanka německé národnosti, její zvon má
jméno „sv. Edit Stein“, a
pan Ladislav Sitta, který do
Starého Města přišel v roce
1945 se svými rodiči jako
jeden z prvních Čechů.
Tento zvon je zasvěcen

5
Panně Marii. Rok 2000 byl
církví
římskokatolickou
určen jako rok smíření,
tedy i vybraní patroni jsou
vyjádřením této myšlenky.
A pro hudební znalce ještě
informace o ladění zvonů: v
Cis 2 zvoní menší zvon
zasvěcený Panně Marii,
když uslyšíte znít větší
zvon, sv. Edit Stein, je to Ais
1.
Vážený čtenáři, jsem rád,
že jsi dočetl až do konce. Je
to již druhý konec našeho
listování, neboť v poslední
části s názvem Epilog, která
vyšla v červnovém čísle,
jsem se s jistou dávkou
nadsázky loučil parafrází
slov Jana Wericha – „Paměť
je výsadou blbých. Chytrý
nemá čas si pamatovat,
chytrý musí vymýšlet.“
Nebo může listovat kronikami, přidal jsem si k tomu
já. Tentokrát jsem hledal
něco pro povzbuzení, to
dnes, myslím, všichni potřebujeme v míře hojné.
Pro dnešek bych připomněl
slova C. S. Lewise, mimo
jiné autora oblíbených
Letopisů Narnie, „Nemůžeš
se vrátit a změnit začátek,
ale můžeš začít tam, kde jsi,
a změnit konec". (Černín)

SRPNOVÉ VAŘENÍ

Česnekový koláč s cuketami, rajčaty a sýrem
Zahrádky i pulty obchodů jsou stále plné sezónní zeleniny, proto vám opět přinášíme recept vhodný pro letní dny.
Můžete si užít osvěžující chuť cukety, která má minimum kalorií, zato nálož minerálů a k tomu výraznou chuť a
rajčat, která vám dodají dostatek betakarotenu a vitamínu C a B.
Ingredience: Těsto: 1,5 hrnku hladké mouky, 1/2 lžičky soli, 140 g másla, 4 lžíce ledové vody. Náplň: 2 cukety, 5 rajčat,
6 lžic olivového oleje, 4 stroužky česneku, 1 lžička tymiánu, 100 g strouhaného sýru, sůl, pepř

Postup: V mixéru zpracujte mouku se solí a nakrájeným máslem na konzistenci drobenky. Za stálého mixování přidávejte
po lžících vodu, až vám vznikne hladké těsto. Nechte půl hodiny zabalené ve fólii odpočinout v lednici a poté na pomoučeném vále těsto vyválejte na velikost formy. Dno několikrát propíchejte vidličkou, zatižte sušenými luštěninami a asi 20
minut při 200 stupních předpečte. Mezitím nakrájejte na půlcentimetrové plátky cuketu i rajčata a rozložte na papírové
utěrky, aby se odsála přebytečná tekutina. Zeleninu osušte i z druhé strany a olej smíchejte s prolisovaným česnekem a
sušeným tymiánem. Dno předpečeného koláče potřete třetinou oleje a posypte sýrem. Střídavě přes sebe pokládejte plátky
rajčat a cukety – můžete dost natěsno, protože zelenina ztratí objem. Začněte u kraje s většími plátky a pokračujte uprostřed s menšími. Potřete zbylým česnekovým olejem, pořádně osolte a opepřete a dejte asi na půl hodiny dopéct, až je
zelenina měkká. Podávejte při pokojové teplotě. (prozeny.cz) Dobrou chuť!
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Volyňští Češi – příběhy naděje i zoufalství

Celý srpen budete moci v prostorách bývalé prodejny PROBIO na náměstí zhlédnout výstavu o životě a
návratu volyňských Čechů. I ve Starém Městě dodnes žijí potomci lidí, kteří kdysi odešli na Volyň, aby
tam našli štěstí, které ovšem trvalo jen krátce, než přišly daleko těžší časy plné útlaku a násilí. Nyní si
pojďme připomenout nejtragičtější příběh tamějších obyvatel – příběh Českého Malína. Dne 13. července 1943 vypálili nacisté obec Český Malín na Volyni a zavraždili 374 Čechů a 26 Poláků.
V polovině 19. století stál
hektar půdy na území
dnešní Ukrajiny méně než
koza. Roku 1870 se z lounského, žateckého a rakovnického okresu, vydalo na
cestu asi dvacet rodin.
Putovaly měsíc přes Karpaty až na Volyň, kde koupily
výhodně půdu v Malíně v
Ostrožském okrese Ruské
říše. Tak se zrodil Český
Malín, obec se školou, řemeslníky, hasičským sborem. Ve dvacátém století se
na Volyni vystřídalo několik režimů, skoro všechny
změny byly provázeny
vražděním, pogromy a
krádežemi. Když si Němci
a Sověti roku 1939 rozdělili
Polsko, připadla Sovětskému svazu západní část
Volyně. Sověti zahájili
okamžitě
kolektivizaci,
znárodňování a transporty
na Sibiř. „V Malíně jsme
měli četnickou stanici a
četníci čekali na sovětské
úředníky, aby jim oficiálně
předali správu kraje. Přišli
ruští vojáci, četníky svázali
a zastřelili, četnickou stanici vyplundrovali a zapálili.
To byl první počin komunistů u nás,“ vypráví Josef
Kechrt.
Během války ovšem přicházela hrozba z více stran
– všude řádily vraždící
skupiny Banderovců a
k tomu se od roku 1941
přidaly útoky německých
vojáků.
Josef Alois Martinovský v
Kronice Českého Malína
píše: „Jaro 1943 bylo ve
znamení vražd a požárů. V
noci osvětlovaly oblohu
záře požárů polských usedlostí a celých osad. Ve dne
stoupaly k obloze sloupy
dýmů a požárů ukrajin-

ských usedlostí a osad.“
Pak přišlo ráno 13. července 1943… Jen několik málo
lidí brzy za svítání odjelo
na nákupy nebo na pole.
Většina se teprve chystala,
když Malín obklíčila jednotka Wehrmachtu. Vojáci
nakráčeli doprostřed obce
a dvou až tříčlenné hlídky s
puškami s nasazenými
bodáky obcházely jeden
dům po druhém a vyváděly
ven každého, koho našly s
výjimkou
nemohoucích.
Většina lidí soudila, že je
Němci potřebují na práci.
Ženy, dívky, děti a staré lidi
pak nahnali do stodol a do
kostela a stavby zapálili. Do
oken naházeli granáty a
stříleli všechny, kteří se
pokusili z ohně uniknout.
Josef Alois Martinovský,
jeden z mála lidí, kteří
masakr přežili, napsal
krátce po válce v Kronice
Českého Malína: „Němci
oddělovali muže od žen a
dětí. Stáli jsme proti svým
ženám a dětem. Za námi
hlavně kulometů, před
námi bodáky… Nic nechápeme, úzkostlivě pozorujeme, co se bude dít dál…
Šestiletý synek Jaroslava
Stuchlého, neustále plačící
u své matky, se jí vytrhl a
běžel k důstojníkovi, prose
ho dětským hláskem: ‚Pane,
nezabíjejte mi mého tatínka. Viďte, že nezabijete
mého tatínka.‘ Důstojník
pokynul na pobočníka,
který plačícího chlapce
odvedl zpátky k matce. Ten
se však nedal utišit, znovu
se matce vyrval, přiběhl k
otci, zase s hrozným pláčem tahal otce za ruku:
‚Pojď sem tati a ukazuje
směrem k matce, oni tě tu
zabijou, pojď s námi!“ Kro-

nika pokračuje dále: „Otec
ho vzal do náručí, uklidnil
jej, políbil a z očí mu kanuly
slzy… Přišel nějaký tlustý
Němec v hnědé uniformě.
Vyžádal si patnáct až dvacet mužů a chlapců. Vzal s
sebou i mého syna Aloise.
Šel jsem za ním, odhodlán
nenechat se odloučit od
syna. Němec se rozkřikl, co
chci. Ukázal jsem, že jdu za
synem. Pokrčil rameny a
nechal mě jít s ním. Jakýsi
vzteklý Němec, kterému
stále odletovala od úst
slina, vysvětlil, že máme
zapřáhnout koně do vozů,
naložit veškerý movitý
inventář, majetek z domů a
přihnat dobytek. Jestliže
něco opomeneme, budeme
zastřeleni. Zběhne-li někdo,
bude zastřeleno padesát
žen a dětí. Všechno máme
vykonat během jedné hodiny.“ Josef Alois Martinovský přežil jen proto, že se
od skupiny, která odvážela
malínský majetek, oddělil a
s několika dalšími zběhl do
lesa.
Jiné vzpomínky nabízí i
další přeživší Josef Řepík,
kterého probudil za svítání
13. července 1943 jeho
otec, aby vstával, že je čas
vyrazit na pole. Když tam
dojeli, otec byl nervózní,
měl pocit, že něco není
doma v pořádku, a rozhodl
se, že se do vsi vrátí. „Cestou zpátky nás zastavila
jedna Polka, abychom do
Malína nejezdili, že je tam
zle, že jsou tam vojáci.
Říkala, že ji zachránil polsky mluvící voják, šla prý v
průvodu poslední a on ji
strčil do obilí. S otcem jsme
tedy odbočili do lesa a tam
jsme zůstali. Slyšeli jsme
střelbu, raději jsme šli do

lesa hlouběji. Jo, a začalo
pršet,“ vypráví Josef Řepík,
který se s otcem do Malína
vydal až následující den.
“Šli jsme přes spáleniště.
Naše stodola byla vypálená,
vyhořely i chlévy. Ovce byly
zavřené v kůlně a dostaly
se ven, až když při požáru
vypadla vrata. Měly spálenou kůži na zádech, popálený byl i pes. Když pak
začala bouřka, tak pes
zalezl v domě pod pec a bál
se tak, že ho nikdo nedostal
ven. V předsíni jsme měli
sporák a letní kuchyň a tam
jsme našli babičku. Nemohla se hýbat, tak ji Němci
propíchli bodákem – bylo jí
sedmasedmdesát. Na dvoře
zastřelili Němci kačenu,
babičku položili na lavici a
tu kačenu jí dali pod hlavu.
Do baráku hodili granát, ale
ten naštěstí dům nezapálil.“
Josef Řepík pak s otcem
chodil po Malíně od jednoho spáleniště k druhému a
hledali své nejbližší: „Našli
jsme je naproti u Dobrých,
kde upálili moji matku a
sestru. Otec našel kusy
matčiných šatů, ze sestry
zůstal jenom botek s chodidlem od kotníku dolů…“
Přeživší až do konce války
žili společně a v obci vybudovali úkryty pod domy i
ve studni. Už nikdy se nezbavili strachu z vojáků, ať
nosili jakoukoli uniformu.
V roce 1947 reemigrovalo
134 obyvatel Českého
Malína do Československa.
Řada rodin se usadila u
Šumperka v obci Frankštát,
která v roce 1947 změnila
svůj název na Nový Malín.
(pametnaroda.cz, redakčně
upraveno)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 68. Rady města
Staré Město ze dne 14. 6. 2021
668. Rada města nemá námitek k úplné uzavírce, zvláštnímu užívání a k vedení objízdné trasy sil. III/44649
v termínu 28. 6. 2021 – 26. 10. 2021 z důvodu stavby
„Most ev. č. 44649-3 Stříbrnice“
669. Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 20 000
Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění a podporu
provozu TIC ve Starém Městě mezi Olomouckým krajem
a městem Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
670. Rada Města schvaluje přijetí dotace z Olomouckého
kraje z dotačního titulu Nadregionální akce cestovního
ruchu 2021 ve výši 78.600 Kč
671. Rada města schvaluje Smlouvu o financování mikroprojektu typu B č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16008/0002680 s názvem „Chytře, zdravě a s nápadem“
mezi Euregionem Glacensis a městem Staré Město a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
672. Rada města schvaluje zařazení žádostí V. K. a P. K. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
673. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení párty
stanu pro Králičák s.r.o. za účelem zajištění akce „Kolo
pro život“ ve dnech 18. 6. – 20. 6. 2021
674. Rada města schvaluje navýšení limitu pokladny č. 7
ze současných 300 000 Kč na 500 000 Kč do 30. 6 . 2021
a plateb v hotovosti ze současných 50 000 Kč na 100 000
Kč (z důvodu inflace a zdražování materiálů a služeb)
675. Rada města schvaluje uspořádání společenské akce
– Soutěž ve vaření kotlíkového guláše na pozemcích u
hasičské zbrojnice pro SDH Staré Město dne 26. 6. 2021
676. Rada města nemá námitek k pořádání automobilových závodů na silnici II/446 Nová Seninka ve dnech 24.
– 25. 7 2021 od 7.00 do 18.00 hod. Průjezd trasou bude
řízen pořadatelem
677. Rada města schvaluje částku 130 000 Kč na zajištění
rozšíření provozu cyklobusů ( 3x denně, pondělí až neděle v měsících červenec – srpen 2021)
678. Rada města schvaluje rozpočtového opatření č. 3
679. Rada města schvaluje promítání a vstup zdarma do
letního kina ve Starém Městě ve dnech 7. 7., 14. 7., 21. 7.,
24. 7. (v rámci Anenské poutě) a 11. 8., 18. 8., 25. 8., 28. 8.
(v rámci ukončení prázdnin)
680. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 29. 6. 2021 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
18. zasedání ZM
- Vypracování znaleckého posudku na pozemek p.č. 3666
v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem – zadáno
Ing. M. R.
- Prověření prodeje pozemků SPÚ - byl zaslán písemný
dotaz na SPÚ
Rada města bere na vědomí:
- vyrozumění o zahájení společného řízení u vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk o vydání společného povolení vrty Stříbrnice, Chrastice, Kunčice
- informace ředitele ZŠ a MŠ Staré Město o nákazové
situaci Covid 19 v ZŠ a MŠ.
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Výpis z Usnesení z 69. Rady města
Staré Město ze dne 28. 6. 2021

681. Rada města schválila prominutí nájemného za víceúčelové hřiště v rámci akce Turnaj firem ve volejbale pro
Volejbalový klub Staré Město, z.s
682. Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p. č.
1053/1 o výměře 600 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
683. Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p. č.
210 o výměře 167 m2 v k. ú. Velké Vrbno
684. Rada města schválila záměr pronájmu prostoru v
objektu 3 bývalých kasáren v místnosti S-2/ č. dveří
15/16 ve Starém Městě
685. Rada města schválila konání závodu pro děti
z táboru Andělský Kemp dne 4. 8. 2021 a bezplatné využití pozemku p.č. 1038/5 1 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
686. Rada města schválila zvláštní užívání komunikace
ulice Pionýrská, včetně parkoviště na kulturní akce ve
dnech 23. - 24. 7. 2021- Anenská pouť a 28. 8. 2021 akce
Ukončení prázdnin.
687. Rada města bere na vědomí žádost M.D. a pověřuje
starostu města, aby zjistil důvody, proč byla zamítnutá
dotace na opravu místní komunikace na ulici sídl. 1.
Máje.
688. Rada města schválila zařazení žádosti A.K., K.G., P.K.
do seznamu žadatelů o byt.
689. Rada města schválila přidělení bytu J.G.
690. Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8019428/1/SOBS/2021 DOČ Hynčice p. Suš.-nad
Kaplí, VNK, TS,NNK s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – parc. č. 1123/6 v k. ú. Hynčice pod Sušinou a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
691. Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-8028425/2s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – parc. č. 1123/22 v k. ú. Hynčice
pod Sušinou a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
692. Rada města schválila nájemní smlouvu o nájmu
nebytových prostor na ulici Horní 319, Staré Město mezi
Město Staré Město, IČO 00303364 a Novák Medical, s.r.o.
se sídlem Bohdíkov 167, 789 64 zastoupená MUDr. Ivo
Novákem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
693. Rada města schválila konání akce Koncert Ivana
Mládka dne 4. 7. 2021 od 18:30 do 21:00 v areálu Horský
areál Kraličák.
Rada města bere na vědomí:
- Informaci o nákupu internetové aplikace SSB 2000
- Zprávu o kontrole plnění opatření přijatých k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledků přezkoumání hospodaření města za rok 2019 provedené
pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu
- Informaci účetní města o přijetí opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o
výsledku přezkoumaní hospodaření města za rok 2020
- informaci Ing. Trčky, o možných následcích (omezení
výstavby) při neschválení ÚP do roku 2022
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- informace a doporučení advokátky Mgr. Lenky Sršňové
k povinnostem zřizování věcných břemen umožňující
využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené
v zákoně

Výpis z Usnesení ze 70. Rady města
Staré Město ze dne 12. 7. 2021

694. Rada města schvaluje zvláštní užívání pozemní
komunikace – chodník u domu č.p. 201, ul. Hanušovická a
část komunikace na ulici Česká ve Starém Městě z důvodu stavebních prací (stavba lešení, rekonstrukce střechy,
fasády), dle předložené dokumentace
695. Rada schvaluje užívání komunikace v k.ú. Hynčice
pod Sušinou (pozemky p.č. 1123/9p.č. 1123/20 a p.č.
1123/21) z důvodu výkopových prací v rámci realizace
stavby Hynčice pod Suš. – parc.č. 1182/1NNk, dle předložené dokumentace
696. Rada Města schvaluje přijetí účelové neinvestiční
dotace na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Staré Město (71 400 Kč)
697. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 v domě č.p.
357 ve Starém Městě pro M. Š., sídl. Budovatelů 49, Staré
Město
698. Rada města schvaluje zařazení žádostí M. M. a K. G.
do seznamu žadatelů o byt.

Rada města bere na vědomí:
- žádost Ing. K. M. na směnu pozemků (pozemky p.č.
1870/2 a p.č. 1870/3 za pozemek p.č. 2013/5 vše v k.ú.
Nová Seninka) s tím, že žádost bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města
- nabídku ČEZ na vybudování nového el. připojení
k umělému chlazení ledové plochy na víceúčelovém hřišti
u ZŠ ve Starém Městě s tím, že nabídka bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města
- znalecký posudek na pozemek zvažovaný k prodeji pro
stavbu prodejny ve Starém Městě s tím, že posudek bude
zaslán zastupitelům města
- rozsudek ve věci sporu města Staré Město se společností BM Region o.p.s
- oznámení o povinnosti úhrady nákladů soudního řízení
ve sporu města Staré Město se společností BM Region
o.p.s.
- informaci k havarijnímu stavu kotle a bojleru v budově
DPS, Hanušovická 159 ve Starém Městě s tím, že bude
zadáno zpracování cenových nabídek na plynové vytápění a ohřev vody v DPS Hanušovická 159 ve Starém Městě

Jednání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města č. 19
ze dne 29. června 2021
Jednání se zúčastnilo 12 zastupitelů a 6 občanů. Schválený program měl jedenáct bodů. Celé jednání trvalo bez
deseti minut dvě hodiny. Materiály k jednotlivým bodům
obdrželi členové ZM společně s pozvánkou. Ještě před
zahájením jednání představil starosta Jiří Kamp přítomným zastupitelům a občanům nového praktického lékaře
MUDr. Martina Nováka, který od 7. července nastoupí na
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naše zdravotní středisko místo MUDr. Lenky Vysloužilové, která odchází do důchodu.
Hlavními body programu bylo projednání účetní závěrky
města za rok 2020, závěrečného účtu města za rok 2020
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2020. Všechny tyto dokumenty byly bez dotazů a
připomínek během deseti minut schváleny.
V dalších bodech zastupitelé bez připomínek schválili
dotace a granty neziskovým organizacím pro rok 2021 ve
výši 340 000,- Kč a rovněž bez připomínek a dotazů vzali
na vědomí Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu Obvodního oddělení Hanušovice za rok 2020.
Problematika majetkoprávních záležitosti (záměry prodeje, prodeje, směny) měla celkem 12 bodů, zastupitelé
po cca hodinové diskuzi 7x rozhodli ve prospěch žadatelů a v pěti případech souhlas nedali. Prodej pozemků pro
stavbu prodejny potravin společnosti CBA nebyl projednáván, protože znalecký posudek nebyl k dispozici.
V diskuzi informovali Vlastimil Peštál a Ladislav Trčka o
stavu příprav nového územního plánu. Navrhli svolat
pracovní schůzku zastupitelů ke zprávě projektantů.
Další dotaz se týkal komunikace v sídlišti 1. máje. Dle
sdělení starosty se s opravou této komunikace v letošním
roce nepočítá, městu se nepodařilo získat dotaci. Místostarosta Karel Raczek zmínil možnost opravu komunikace realizovat z vlastních zdrojů. Pro letošní rok však
s touto akcí rozpočet města nepočítá.
Další dotazy se týkaly akce Lesopark a areálu Krupá.
Z diskuze vyšel návrh, aby na webové stránky města byly
umístěny studie Lesoparku, areálu Krupé a lokality Nad
Javorem, kde se rovněž jako v areálu Krupá uvažuje o
možnosti výstavby rodinných domků, případně studie
vyvěsit do výlohy budoucího informačního centra na
náměstí.
Z diskuze žádné závěry nebyly přijaty, usnesení z jednání
zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách
města a na úřední desce u radnice. Zápis z jednání zastupitelstva je uložen u starosty města (red).
Poznámka:
Na jednání ZM v září 2020 informoval starosta přítomné
zastupitelé a občany o návrhu společnosti CBA Šumperk
(CBA) vybudovat v prostoru bývalého ředitelství Státního statku prodejnu potravin o ploše 400 m2. Na následujícím jednání ZM v prosinci 2020 zástupci společnosti
CBA svůj návrh představili a vysvětlili. Zásadní výhrady
ke stavbě nebyly, s navrhovanou stavbou zastupitelé
souhlasili, pouze jeden byl proti. Na jednání zastupitelstva v květnu 2021 předložil tajemník Oldřich Tanert
návrh prodeje pozemků týkajících se výstavby prodejny.
Starosta Jiří Kamp informoval, že společnost CBA navrhuje částku 530,- Kč/m2. K tomuto bodu vystoupili Jiřina
Žižková, Karel Raczek, Vlastimil Peštál, tajemník Oldřich
Tanert, Antonín Krejčí, Čestmír Vašica a Jiří Matouš.
Z diskuze nakonec vyplynul návrh uložit tajemníkovi
zadat vypracování znaleckých posudků na pozemky
související s výstavbou prodejny. Tímto rozhodnutím se
celá záležitost prodeje o několik měsíců protáhne. Je tedy
zřejmé, že ani za rok od nabídky společnosti CBA postavit
prodejnu potravin ve Starém Městě nebude jasno, zda se
prodej uskuteční, zda vedení města má opravdu zájem
výstavbu prodejny ve Starém Městě podpořit. Nedojde
společnosti CBA trpělivost a neustoupí od svého záměru?
(red)
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MĚSTO

Informace pro nájemníky městských bytů
Nově lze řešit bydlení přes aplikaci, nedoplatky i přeplatky se přesunou do bezhotovostního
prostředí
Organizační složka města
Staré Město, Místní a bytové hospodářství, sděluje
nájemníkům
městských
bytů, že od 1. července
2021 byla spuštěna aplikace SSBnet+.
Tato aplikace umožní autorizované doručení dokumentů od správce bytů
(např. protokolu o vyúčtování), řešení požadavků
online (např. zvýšení snížení zálohy na služby,
změny počtu spolubydlících osob, hlášení závad),
sledování stavu revizí
v domě, detailní přehled
informací o bytu a domu,
vyvěšení příspěvku na
nástěnku (např. informace
o přerušení dodávky vody,
tepla nebo elektřiny), přehled předpisů nájemného a
jejich úhrad, informace o
spotřebě studené i teplé
vody, vývoj spotřeb v bytě,
včetně grafů za jednotlivé
roky a další užitečné funkce. Zmíněná aplikace je
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a

Rady 2012/27/EU ze dne
25. října 2012.
Jak se do aplikace přihlásit?
Nejprve je nutno navštívit
kancelář OS MBH v přízemí
budovy MÚ Staré Město a
zde bude uzavřena dohoda
o elektronické komunikaci,
kdy tato záležitost netrvá
déle než pár minut. Následně budou na e-mail
nájemníka zaslány přístupové údaje k aplikaci. Poté
je možno do aplikace
vstoupit z počítače, tabletu
nebo mobilního telefonu.
Při prvním přihlášení si
nájemník změní heslo a
následně může aplikaci
využívat bez omezení a
obav, nemůže nic pokazit,
má přístupová práva pouze
na prohlížení údajů o svém
bytu. Jedinou podmínkou
ke vstupu do aplikace je, že
nájemník má zřízen e-mail.
Uzavření dohody o elektronické komunikaci je
dobrovolné.
Dále nájemníkům sdělujeme, že přeplatky za služby
spojené s užíváním bytu

budou v roce 2022 vypláceny převodem na účet.
Proto prosíme nájemníky,
aby se co nejdříve dostavili
do kanceláře OS MBH a
poskytli správci číslo svého
účtu a banky. Tímto opatřením budou přeplatky
nájemníkům
vyplaceny
téměř o měsíc dříve, než se
děje v současné době. Nájemníci nebudou nuceni se
uvolňovat ze zaměstnání a
stát frontu na přeplatky.
Také nedoplatky budou
splatné převodem na účet
města. Každý jednotlivý
protokol o vyúčtování bude
obsahovat variabilní symbol a číslo účtu, kam nájemník poukáže platbu
převodem ze svého účtu
nebo poštovní poukázkou
na účet. Vzhledem k tomu,
že v nájemních bytech
města bydlí i starší občané,
kteří nemají bankovní účet
a nemíní si ho zřídit, budou
vedoucím OS MBH individuálně udělovány výjimky
z tohoto opatření a přeplatky těmto nájemníkům

budou
vypláceny
v hotovosti jako dosud. Tito
nájemníci musí počítat
s tím, že obdrží přeplatky
později,
samozřejmě
v zákonné lhůtě, která je 4
měsíce od doručení vyúčtování, z důvodu čerpání
dovolené, nemoci, školení
nebo plnění jiných pracovních povinností.
Závěrem
nájemníky
s nájemní smlouvou na
dobu určitou upozorňujeme, aby si provedli kontrolu nájemních smluv a dodatků k nim a v případě
zjištění, že jim nájemní
smlouva končí za dobu
kratší než 30 dnů, ať se
neprodleně dostaví do
kanceláře
OS
MBH
k prodloužení
smlouvy.
Pokud tak neučiní, lze mít
za to, že nemají zájem pokračovat v nájmu bytu a
budou vyzváni k vyklizení a
předání bytu. O byty města
je obrovský zájem. (Petreň)

INZERCE

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a pozemního
Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění nových programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.

Kontakt: 737537353

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
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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 2021 vzpomeneme 3. vyrocí umrtí
milovaneho tatínka, syna, bratra a dedecka

Miloslava Hýžďalová
Vladimír Jurkovič

pana Josefa TROJÁKA.

Františka Konrádová
Svatopluk Konrád
Josef Kudláček

Ingeborg Langerová

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

Jan Moštěk

Otakar Skákal

VZPOMÍNKA

Anežka Skotáková

Tam nahoře mezi hvězdami máme někoho,

Jaroslava Sučanová

koho budeme stále nosit v našich srdcích.

Mária Valkó

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

Vzpomínáme na naši babičku, maminku a
prababičku

Úmrtí

paní Helenu ZACHARDALOVOU.

Marie Donéová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
STARÉ MĚSTO

Provozní doba během letních prázdnin:

ČTVRTEK A PÁTEK: 13.00 – 17.00 HODIN
Od 27. 7. do 8. 8. 2021 bude knihovna ZAVŘENA.

(z důvodu čerpání dovolené)

Budu se na vás těšit od 12. srpna 2021.
Přeji všem krásné léto.

Blahopřání od kolegů
V neděli 1. srpna 2021 slaví své narozeninové
jubileum naše milá kolegyně z účtárny,

paní VĚRA PEŠKOVÁ.

Vše nejlepší, pevné zdraví, hodně lásky, radosti a
pohody přejí a za dlouholetou práci na radnici
děkují kolegyně a kolegové z Městského úřadu
Staré Město.

Chrastická pouť 2021

V neděli 30. května jsme se sešli v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasticích, abychom se opět po roce společně pomodlili
za tento krásný kout našeho kraje. Po slavnostní mši nám situace oproti loňsku již dovolila uspořádat tradiční zahradní
slavnost u kostela, kde jsme si popovídali a zavzpomínali na časy nedávné i dávno minulé nad šálkem kávy a
s ochutnáním výborného občerstvení, které připravily místní i přespolní hospodyňky. Upomínkovým suvenýrem pro
příchozí bylo malé kapesní zrcátko s nápisem Chrastická pouť 2021, které v sobě nese skryté poselství toho, aby člověk
při pohledu do zrcadla měl rád sám sebe takového jaký je, bez ohledu na to, zda na něm ostatní vidí chyby. Děkujeme
všem za návštěvu a pomoc s přípravou letošní pouti a těšíme se za rok na shledanou!

Jitka Urbanová Pešková

ZLATÝ ROH/SRPEN 2021
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ŠKOLA A FOTBAL

Tělák nás baví
Počasí nám přálo, a tak si
poslední hodiny tělesné
výchovy ve školním roce
2020/2021 žáci druhé
a třetí třídy základní školy
užili na koloběžkách. Nejprve si děti musely koloběžky nachystat na hřiště. Poté byly vyučující poučeny o bezpečnosti. Následoval nácvik ovládání koloběžky - jak správně držet
řídítka, jak ovládat brzdy,
jak koloběžku zaparkovat.

Dále byli cvičenci seznámeni se správnou a bezpečnou jízdou na koloběžce
praktickou formou (vyzkoušeli si základní postoj,
techniku aktivní jízdy,
techniku pasivní jízdy,
zastavování i rozjezd, učili
se během jízdy střídat
odrazovou nohu). Volná,
závěrečná projížďka proběhla na školním hřišti za
doprovodu hudby. Po ní již
nezbylo než koloběžky

uklidit na školní půdu.
Během těchto netradičních
hodin tělesné výchovy si
žáci vyzkoušeli něco nového, rozvíjeli své pohybové
schopnosti a dovednosti
náročné na koordinaci
pohybu. Vzhledem k tomu,
že děti byly na koloběžkách
spokojeny, plánujeme tuto
aktivitu zařadit do výuky
tělesné výchovy i v nadcházejícím školním roce. (Švecová)

TJ Baník zahajuje novou sezónu
V měsíci srpnu budou naši fotbalisté po téměř roční přestávce opět zahajovat soutěž ve všech kategoriích. K utkáním nastoupí jak muži, tak dorost, mladší žáci i mladší přípravka. Proto na následujících dvou stranách přinášíme rozpisy jednotlivých utkání. Tam, kde jsou uvedeny otazníky, nebyly ještě v době uzávěrky známy přesné časy zápasů.

2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

ne
ne
so
ne
so
??
ne
ne
so
so
so
so
so

OP muži

8.8.2021 17:00
15.8.2021 17:00
21.8.2021 16:30
29.8.2021 16:30
4.9.2021 16:00
12.9.2021 0:00
19.9.2021 15:30
26.9.2021 15:30
2.10.2021 15:00
9.10.2021 15:00
16.10.2021 14:30

Staré Město (1)
SK Loštice "B" (3)
Staré Město (1)
FC Dubicko (5)
Staré Město (1)
Sokol Bratrušov (7)
Staré Město (1)
Sokol Hrabišín (9)
Staré Město (1)
Sokol Třeština (11)
Staré Město (1)

23.10.2021 14:30 Petrov-Sobotín (13)
30.10.2021 14:30 Staré Město (1)

Sokol Lesnice "B" (2)
Staré Město (1)
Sokol Leština (4)
Staré Město (1)
Jiskra Oskava (6)
Staré Město (1)
Sokol Jestřebí (8)
Staré Město (1)
Jiskra Rapotín "B" (10)
Staré Město (1)
Juventus Mohelnice (12)
Staré Město (1)
FK Úsov (14)
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FOTBAL

SOP dorost
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
10. kolo
11. kolo

??
so
ne
so
so
út
so
so
so
so
ne

29.8.2021 0:00
4.9.2021 9:00
12.9.2021 13:30
18.9.2021 10:00
25.9.2021 12:30
28.9.2021 10:00
2.10.2021 10:00
9.10.2021 10:00
16.10.2021 9:30
23.10.2021 12:30
31.10.2021 12:00

TJ Libina (5)
Staré Město (1)
Sokol Leština (7)
Staré Město (1)
Sokol Sudkov (9)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
Jiskra Rapotín (3)
Staré Město (1)
SULKO Zábřeh "B" (10)
Sokol Lesnice (2)

5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
4. kolo
10. kolo
11. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo

ne
so
ne
so
so
út
so
ne
so
ne
??

29.8.2021 13:30
4.9.2021 11:30
12.9.2021 9:00
18.9.2021 12:30
25.9.2021 0:00
28.9.2021 12:30
2.10.2021 12:30
10.10.2021 13:00
16.10.2021 12:00
24.10.2021 11:00
31.10.2021 0:00

FC Dubicko (5)
Staré Město (1)
Sokol Štíty (7)
Staré Město (1)
VOLNO (9)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
FK Šumperk "C" (11)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
SK Loštice (3)

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

ne
so
??
??
so
ne
??
ne
ne
??

Staré Město (1)
SOKOL ŠTÍTY (6)
Staré Město (1)
Sokol Nový Malín (8)
Staré Město (1)
SULKO Zábřeh "B" (10)
Sokol Lesnice (2)
Staré Město (1)
SK Bludov (4)
Staré Město (1)
Staré Město (1)

OP mladší žáci

OP mladší přípravka

29.8.2021 10:00
4.9.2021 13:45
12.9.2021 0:00
19.9.2021 0:00

25.9.2021 13:00
3.10.2021 13:00
10.10.2021 0:00
17.10.2021 13:00
24.10.2021 13:00
31.10.2021 0:00

Sokol Vikýřovice (2)
Staré Město (1)
Jiskra Rapotín (4)
Sokol Velké Losiny
(6)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
FK Ruda n. M. (3)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
FK Šumperk "B" (1)

Staré Město (1)
SULKO Zábřeh "B" (6)
Staré Město (1)
Sokol Vikýřovice (8)
Staré Město (1)
SK Zvole (4)
TJ Libina (10)
Staré Město (1)
SK Bludov (4)
SK Petrov-Sobotín (2)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
FK Ruda n. M. (3)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
FK Šumperk "B" (1)
Sokol Vikýřovice (2)
Staré Město (1)
Jiskra Rapotín (4)
Sokol Velké Losiny (6)
Staré Město (1)
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