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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Květen 2020

roč. XXVI

č. 5

8Kč

Staré Město za časů koronaviru
V době uzávěrky stále trvá
nouzový stav a už dnes je
jasné, že různá opatření
budou trvat déle, než se
původně optimisticky očekávalo. Na druhou stranu
vývoj epidemie v rámci
České republiky zatím
naznačuje,
že
situaci
v rámci ochrany zdraví se
daří zvládat, takže opatření
se začnou postupně rozvolňovat. A jak jsme dosavadní situaci zvládli a zvládáme ve Starém Městě?
Podle informací města bylo
ve Starém Městě vydáno 55
litrů desinfekce na ruce a
42 litrů desinfekce na
plochy. Bylo rozneseno 802
ks
roušek
do
bytů
v panelových
domech.
K tomu se v kulturním
domě pro veřejnost rozdalo dalších 1 200 ks roušek a

s nimi 200 kusů hygienických rukavic. Dalších 150
kusů roušek bylo dovezeno
a rozdáno v místních částech a k tomu ještě 14x 0,7
litrů desinfekce Everstar a
2 litry desinfekce z lékárny
v Hanušovicích. Podařilo se
vyčlenit i dvě balení rukavic pro obchod CBA a pro
lékařku spolu s desinfekčními
ubrousky.
V neposlední řadě byla
provedena desinfekce
NANO technologií:
na
radnici, v MŠ, na zdravotním
středisku.
V panelových domech byly
stejným způsobem ošetřeny vchody a chodby včetně
výtahu.
Pro seniory, nemocné i
občany v karanténě i nadále pracují zástupci města,
jmenovitě Barbora Zelená a

tým dobrovolníků, kteří
zajišťují nákupy a léky. Na
konci našeho výčtu nemůžeme nezmínit ani další
dobrovolníky, kteří šijí a
rozdávají roušky individuálně. V případě potřeby se
můžete ozvat na tel. 604
832132.
Všem, kteří pomáhají jakoukoli formou, vyjadřujeme úctu a samozřejmě
děkujeme, že pomáhají
ostatním a potřebným tuto
momentální, často nelehkou, situaci zvládat. Zdá se,
že když spojíme síly, dokážeme více, než jsme si mysleli. Společně to zvládneme!
A že i v této době dokážeme druhým pomáhat i jinak
a třeba vykouzlit úsměv na
jejich tvářích, dokazují dvě
fotografie, které najdete
pod článkem. Na první

fotografii je staroměstská
galerie ve výloze č. 359 na
náměstí s názvem Staroměšťáci s ♡, ve které se
můžete podívat na obrázky
dětí s motivem duhy - symbolem momentální situace
ve světě. Rádi do ní přidáme i další obrázky – dětí i
dospělých. Stačí nakreslit
obrázek a kontaktovat nás
nebo jej donést do sběrného boxu u mateřské školy.
Na druhé fotografii je úžasná lavička, kterou společnými silami vyrobili Jiří
Matouš a Adéla Baniová
pro ty, kteří si potřebují na
chvíli odpočinout a posedět, a umístili ji v blízkosti
vlakového nádraží. Za
úmysl i za krásný výtvor
jim patří rozhodně palec
nahoru! (red)
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Opěrná zeď pod náměstím bude opět bezpečná
Práce na cestách jsou opět
v plném proudu. Nejen, že
se v těchto měsících opravuje poslední úsek silnice
II/446 Hanušovice – Staré
Město v úseku Žibřidovic,
začínají i další přidané
opravy a úpravy. V druhé
polovině
března
byla
v rámci rekonstrukce cesty
zahájena i rekonstrukce
opěrné zdi v ulici Bezručova. Stavbu provádí firma
KARETA s.r.o se sídlem
v Bruntále. Práce zatím
probíhají podle plánu,
k omezení z důvodu nouzového stavu zatím nedošlo. Stavba by měla být
dokončena
v polovině
měsíce září. Celý projekt

nazvaný
„Přeshraniční dostupnost Hanušovice Stronie Slaskie,
(II/446 Hanušovice – Nová Seninka)“
realizuje
sdružení
firem
„SWIETELSKY +
KARETA,
Přeshraniční II/446“,
SWIETELSKY
stavební s.r.o. a
KARETA
s.r.o.
Investorem
je
Olomoucký kraj a
celkové náklady
projektu jsou cca
99 mil. Kč bez
DPH. (red)

Květinový den se přesouvá na podzim
Komise pro zdravotní a
sociální péči informuje,
že tradiční sbírková akce
Český den proti rakovině,
která se měla uskutečnit
v celé republice 13. května
2020, je přesunuta na podzimní termín 30. září
2020. Věříme, že situace
tou dobou již bude přízni-

vější a sbírka proběhne!
Téma letošní akce je „Nádory ledvin a močového
měchýře“, kytička má zelenou stužku. Sbírku je možné podpořit zasláním DMS
(dárcovské sms zprávy) ve
tvaru DMS KVET 30 (nebo
60 nebo 90) na telefonní
číslo 87 777. Čísla 30, 60,

90 představují výši finanční částky, kterou chcete
přispět. Liga proti rakovině
Praha obdrží 29,-, 59,- nebo
89,- Kč.
V květnu získáte za zaslání každé DMS odkaz
pro stáhnutí tzv. ekytičky
(kytičky
v elektronické podobě),

kterou je možné si stáhnout v nejrůznějších provedeních (jako fotografii na
Facebook, obrázek, tapetu
na mobil, počítač atd.).
Informace ke sbírce můžete
sledovat
na
stránkách www.denprotirakovin
e.cz. Děkujeme a těšíme se
na shledanou na podzim!

vej? Že vám ta hra něco
říká, ale pravidla ne a ne si
úplně vybavit?
Kniha Retrohraní má přes
200 stran a obsahuje přes
200 her, které se hrávaly v
70. a 80. letech, a na které
se zapomnělo. Je to moderní encyklopedie her, ve
které najdete návody na
přebírání provázku, tleskačky, cvrnkání kuliček,
školky s míčem, švihadlem
nebo gumou, krvavé koleno,

městečko Palermo nebo
čáru s céčky i spoustu karetních her. Autoři knihy
tak pomáhají rodičům i
prarodičům naučit dnešní
děti hry svého dětství.
Mnohé z těch her se totiž
hrály stovky nebo i tisíce
let, ale v moderní době jsme
k nim nenašli klíč. A tato
kniha vám ho dává do ruky. (red,www.4kavky.cz)

Knižní tip na květen…
Název knihy: Retrohraní
Autor: Alice Kavková
V této době více než
kdy jindy hledáme
inspiraci, jak zabavit
děti, které s námi tráví
více času, než byli dosud zvyklí. S touto knihou máme jedinečnou
šanci zabavit nejen děti,
ale i sebe. Pamatujete si
pravidla pro skákání
přes gumu nebo školky
s míčem, přes švihadlo
nebo třeba hru Sochy,
popřípadě Honzo Vstá-
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Dotaz trochu do neznáma
Prvního
dubna
jsem
v ranním vysílání na olomoucké stanici Českého
rozhlasu zaslechl krátkou,
ale pro mě zajímavou zprávu, která se týkala předválečného opevnění v našem
regionu. Sdělovala, že dva
sruby v okolí Branné a
jeden u Starého Města pod
Sněžníkem byly zapsány
jako národní kulturní památka. Ten staroměstský
byl ve zprávě citován jako
„lesní srub“. Vyrozuměl
jsem z toho, že jde zřejmě o
pěchotní srub StM S-33
s krycím názvem „Lesík“. Je
to předposlední z těch
našich šesti pěchotních
srubů, počítáme-li je od
západu na východ.
První, co mě při tom napadlo, proč právě tento srub.
Podle mě ničím nevyniká a
je nejmenší ze všech. Spíš

bych považoval za zajímavou dvojici srubů S-31a a S31b („Borek“, „Ozdravovna“), postavenou zcela
nezvykle v těsném sousedství proti zotavovně Morava. Říká se, že šlo o nouzové řešení, když se zjistila
neschopnost plánovaného
srubu S-31 plnit úkoly, se
kterými se počítalo při
postřelování obou okolních
silnic. Oba sruby jsou nejodolnější ze všech našich
šesti (Říman III), zatímco
Lesík S-33 měl jako jediný
odolnost pouze Arab 2 a
jako jediný nebyl vybaven
kanonem. Měl také nejmenší posádku – pouze 18
mužů. Navíc z krizových
mnichovských dnů roku
1938 máme v našem archivu jedinou písemnou zprávu právě ze srubu S-31a
„Borek“. Je jí vzpomínka

svob. Jaroslava Němce
z Břeclavi, který v něm tyto
dny prožil. Uložil jsem ji
jako přílohu ke kronice za
rok 1999. Více o tom bylo
napsáno ve Zlatém rohu č.
9/1999.
Důvod pro uznání našeho
pěchotního srubu S-33
„Lesík“ za národní památku
tedy bude asi jinde. A protože by tato záležitost
možná zajímala více Sta-

PÍŠETE NÁM…

roměšťáků či návštěvníků
regionu, byl bych rád, kdyby ti, kteří se o zhodnocení
jednoho z našich „bunkrů“
zasloužili, nám o tom něco
napsali. Mělo by se to podařit, aby tato nová skutečnost vstoupila do podvědomí co největšího počtu
našich spoluobčanů. (V.
Černý)

Svoboda, zodpovědnost, bezpečnost
Sloboda,
zodpovednosť,
bezpečnosť. Aj to sú témy,
nad ktorými v dobe karantény premýšľam intenzívnejšie, než kedykoľvek
predtým. Dočasne sme sa
všetci vzdali svojich slobôd.
My, ktorí žijeme v zahraničí
sme sa už čiastočne vyrovnali s myšlienkou, že tak
skoro neuvidíme svoje
rodiny. Čo na tom, ani na
Slovensku by sme sa nemohli v tomto čase navštevovať. V Českej Republike,
kde žijem vzniká projekt
„chytrá karanténa“, pomocou ktorého by armáda
mala byť schopná trasovať
(po udelení súhlasu) každého, kto bol pozitívne
testovaný na Covid-19. Na
nákupy chodíme len zriedkavo, všade v rúškach,
lístky na koncerty, do divadla a kina nám prepadli
a predsa si nezúfame, vie-

me totiž, že sme sa svojich
slobôd vzdali v prospech
našich
zraniteľnejších
spoluobčanov.
Zatiaľ, čo ľudia doma chránia sami seba a svojich
blízkych, vzdávajú sa svojich slobôd a robia všetko
pre posilnenie obranyschopnosti svojho organizmu,
niektorí
z politických lídrov v Európe sa snažia nielen chrániť
svoju pozíciu vo vláde, ale
aj posilniť si svoje právomoci v dobe, kedy sa týmto
krokom občianska spoločnosť nemá možnosť brániť.
Rovnováha osobných slobôd,
zodpovednosti
a bezpečnosti sa hľadá
ťažko aj v bežných situáciách, nie je to nová téma.
Tvárou v tvár neviditeľnému nepriateľovi, vírusu,
ktorý môžeme prenášať
bez zrejmých symptómov

choroby dostáva táto téma
celkom nový rozmer, ukazuje sa, že je extrémne
náročné túto rovnováhu
dlhodobo udržať. Chceme
sa správať zodpovedne,
predovšetkým s ohľadom
na
bezpečnosť
ľudí
v našom okolí so zníženou
imunitou. Preto sme sa na
istý čas svojej slobody
vzdali, teda, ten vonkajšej
slobody, slobody cestovať,
slobody
chodiť
s nezahalenou
tvárou,
slobody zhromažďovať sa...
No bolo by chybou prestať
to chápať ako stav núdze,
ako výnimočnú situáciu,
bolo by chybou zvyknúť si,
vzdať sa, hoci je to samozrejme jednoduchšie, než
prežívať každodenne ten
náročný vnútorný zápas
slobody, ktorej sme sa
dočasne zodpovedne vzdali
a bezpečnosti, ktorú tým

chceme zabezpečiť pre
rizikové skupiny obyvateľstva.
Vlna spôsobená koronavírusom sa nakoniec prevalí
cez celý svet, s najväčšou
pravdepodobnosťou
sa
nevyhne väčšine z nás, jej
obeťami zrejme nebudú len
tí, ktorí ochorejú na covid19, ale aj tí, ktorí
v dôsledku karantény musia prežívať domáce násilie
intenzívnejšie, než kedykoľvek predtým, tí, ktorí
v dôsledku oslabenia ekonomiky prídu o prácu... No
ďalšou skúškou, ktorá nás
čaká, na ktorú by sme sa
mali pripravovať už teraz
bude obnovenie slobodnej
občianskej
spoločnosti,
Európy bez hraníc a bez
strachu. (Jakub Pavlús farář
Českobratrské církve evangelické v Šumperku)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 36. Rady města Staré Město ze dne 16. 3. 2020
341. Rada města nemá námitek k úplné uzavírce (mimo
autobusové dopravy) sil. 44646 ul. Lipová (mezi křižovatkou Lipová – Úzká a křižovatkou Lipová – Erbenova) dne
11. 7. 2020 od 8.00 do 22.00 z důvodu konání Bioslavností
s tím, že pořadatele upozorňuje na možnou uzavírku silnice II/446 Staré Město – Nová Seninka v témže termínu
342. Rada města schvaluje parkování aut na pozemku p.č.
250/1 a části pozemku p.č. st. 198 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem, které jsou ve vlastnictví města, ve
dnech 11. a 12. 7. 2020 z důvodu konání Bioslavností.
343. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení vybavení
pro uspořádání Bioslavností (stánky, pivní sety, promítací
technika)
344. Rada města schvaluje ošetření stálou dezinfekcí (NANO technologie) prostor městského úřadu, domu
s pečovatelskou službou, kulturního domu, vstupů do
budov apod. firmou Edel Unit s.r.o. (250 000 Kč)
345. Rada města schvaluje postup a výši poplatků při
upomínkách na dlužném nájemném s platností od 1. 7.
2020:
První upomínka při neuhrazení nájemného ve stanoveném
termínu 200 Kč
Druhá upomínka a každá další upomínka 500 Kč
346. Rada města schvaluje záměr pronájmu p.č. 3450/1
ost. plocha o výměře 142 m2 a části pozemku p.č. 3452 ost.
plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
347. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6, Hanušovická
159, Staré Město pro M. B., Hlavní 332, Hanušovice
348. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1,2.
Rada města bere na vědomí:
- Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby – účelové komunikace v k.ú. Stříbrnice s tím, že Rozhodnutí bude předáno právnímu zástupci města
- Upozornění na nezákonný vstup na pozemky v k.ú. Stříbrnice s tím, že Upozornění bude předáno právnímu zástupci města

Výpis z Usnesení z 37. Rady města Staré Město ze dne 30. 3. 2020
349. Rada města nemá námitek ke zvláštnímu užívání
komunikací v k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem
z důvodu stavebních prací k uložení kabelového vedení NN
dle předložené dokumentace
350. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 2295/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a Swietelsky stavební s.r.o.
351. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi městem Staré Město a Státním pozemkovým úřadem ČR (stavba Vodovod Chrastice)

352. Rada města schvaluje cenovou nabídku KLEMPÍŘSTVÍ
Jan Konkol na výměnu střešní krytiny na domě č. 60, sídliště Budovatelů, Staré Město (113 500 Kč)
353. Rada města schvaluje cenovou nabídku PVLK PROJECT s.r.o na zpracování projektu elektroinstalace budovy
zdravotního střediska ve Starém Městě (48 400 Kč)
354. Rada města schvaluje cenovou nabídku Ladislav Trčka – PROINK na projektové práce a inženýrskou činnost –
přestavba bývalé mateřské školy ve Starém Městě na sociální byty (436 300 Kč bez DPH)
355. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků pro
zemědělské účely (příloha zápisu)
356. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3
Rada města bere na vědomí:
- informaci k výměně bankomatu ve Starém Městě, která
proběhne ve dnech 6. – 9. 4. 2020
- dopis GEOMIN s.r.o. zastupitelům města ve věci dokončení projektu „Staré Město – 4ks hydrogeologických průzkumných vrtů“ s tím, že dopis bude rozeslán zastupitelům
města

Výpis z Usnesení z 38. Rady města Staré Město ze dne 14. 4. 2020
357. Rada města schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Staré
Město za rok 2019 a souhlasí s převodem hospodářského
výsledku ve výši 16 006,89 Kč do rezervního fondu
358. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č.
3450/1 a části pozemku p.č. 3452 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a L. S.,
Budovatelů 405, Staré Město
359. Rada města schvaluje zařazení žádosti Bioviva s.r.o. o
přidělení bytu do seznamu žádostí o byt
360. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
nákup automobilu Peugeot RIFTER LONG ACTIVE 1.2 od
Agrega, a.s.
361. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení přijetí úvěru (varianta splátek na 36 měsíců) na financování nákupu automobilu
362. Rada města neschvaluje zakoupení zametacího kartáče
363. Rada města schvaluje inventarizační zápis a předloží
jej zastupitelstvu.
364. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 24. 4. 2020 v 18.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- informaci o těžbě a pěstební činnosti v městských lesích
za rok 2019
- informace o komunikaci ve Stříbrnicích s tím, že pověřuje
starostu projednání bezesmluvního užívání částečně zastavěného pozemku p.č. 1001/2 v k.ú. Stříbrnice
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Plány města na místní rozvoj pro 2020
Na letošní rok jsme si naplánovali
hodně
akcí,
v jejichž řádné naplnění
můžeme bohužel v době
koronavirové
pandemie
pouze doufat a snažit se
pro jejich naplnění udělat
vše, co bude v našich silách
a moci. Již teď se objevují
zprávy, že v důsledku řešení situace dopadů momentální krize, je možné, že
obce mohou dostat méně
finančních prostředků, než
bylo původně plánováno,
což může samozřejmě
ovlivnit i realizaci naplánovaných akcí.
Předkládám
Vám,
co
všechno máme v plánu
udělat:

1. Zakoupili jsme areál
Krupá, na který jsme zadali
vypracovat studii na využití celého území na možnost
výstavby domků. Studie je
hotová,
ale
vzhledem
k dnešní situaci nám ji
projektanti zatím nemohou
předat.
2. Pokračujeme v přístavbě
základní školy, která bude
dokončena v létě 2020.
Také jsme vypsali výběrové
řízení na vybavení nových
učeben nábytkem a vybavení počítačové učebny.
3. V měsíci dubnu začaly
práce na zateplení bytových domů v ulici Jesenická
356 a 357. Stavbu provádí
firma PRUMHOR.

4. Zadali jsme zpracování
projetu na přestavbu bývalé MŠ v Hanušovické ulici
na
malometrážní byty. Projekt bude hotov
v létě a potom můžeme
požádat o dotaci na provedení stavby.
5. Bytové hospodářství
opravuje uvolněné byty
v ulici Horní č.p. 319. Dále
budeme vyměňovat bytové
vodoměry a měřiče tepla
na sídlišti Budovatelů.
6. Máme projekt na Lesopark za MEMENTO MORI
a požádali jsme o dotaci na
jeho realizaci.
7. Vodovody v místních
částech Starého Města:
V loňském roce byly vybu-

dovány čtyři vrty na pitnou
vodu. Na to navazuje podání žádosti na vybudování
vodojemů. Žádosti byly
podány a pracujeme na
vypsání výběrového řízení
na zhotovitele. Projektant
dokončuje projekt na vodovodní řady, které budou
navazovat na nově zbudované vodojemy.
Jak jsem ovšem zmínil už
na začátku, jestli budeme
muset něco vypustit, to
nyní nevíme, ale uděláme
maximum, aby se plány na
zlepšení našeho města
staly skutečností. (starosta
Jiří
Kamp)

Znáte vyhlášky upravující občanské soužití
v našem městě?
V dubnovém zpravodaji jsme zveřejnili snímek, jak obtěžující může být pro okolí nekvalitní zatápění, a upozornili na
znečišťování ovzduší kouřovými zplodinami, které samozřejmě podléhá nejen zákonům České republiky, ale bývá
ošetřeno většinou i místními vyhláškami. Určitě ale víte, že
existuje daleko více obecně závazných vyhlášek zaměřených na regulaci činností, které nám občanům mohou znepříjemňovat život. Pojďme si tedy v období klidu připomenout alespoň některé z nich. A rovnou si to vyzkoušíme
formou malého kvízu, ať si každý z nás může vyzkoušet, jak
dobře se orientuje v problematice sousedského soužití
z pohledu dodržování závazných pravidel. Možná totiž
dodržujete daná pravidla intuitivně; možná proto, že je
znáte; ale je také dost možné, že je porušujete, aniž byste to
vůbec tušili.
1. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě. Vyzkoušejte si její znalost a
zkuste zodpovědět následující dvě otázky.
1. Na veřejném prostranství mohu mít psa:
a) na volno
b) na volno s náhubkem, ale jen když pes spolehlivě
poslechne povel, jinak na vodítku, popř. i s náhubkem
podle povahy psa
c) na vodítku
d) na volno, ale s náhubkem
2. Co je veřejné prostranství?
a) všechny plochy, na kterých se mohou potkávat lidé
b) náměstí a plochy kolem prodejen a provozoven zajišťující služby veřejnosti

c) plochy kolem obytných domů, kromě soukromých
zahrad
d) plochy vyjmenované danou vyhláškou
A teď se podívejme na konkrétní vyhlášku z roku 2008,
kterou upravuje naše město pohyb psů na veřejném prostranství (OZV č. 3/2008). Z ní odvodíte i správné odpovědi
a budete vědět, zda pravidla daná vyhláškou znáte či dodržujete. Vyhláška upravuje pohyb psů v následujícím znění:
a) Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna
mít jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej
také zajistit pevným náhubkem.
b) Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a opatřen náhubkem.
c) Za veřejná prostranství pro účely této vyhlášky se považují tato veřejná prostranství: sídliště Budovatelů, náměstí
Osvobození, park u pošty, dětské hřiště ve Školní ulici,
prostranství před prodejnou JEDNOTA a u prodejny CBA.
Plnění těchto povinností zajišťuje fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
2. Pravidla regulující hlučné činnosti ve dnech klidu
Tato vyhláška zakazuje omezování ostatních spoluobčanů
nadměrným hlukem. Víte, co všechno omezuje? Opět máme
pro vás otázku.
1. V neděli a dnech pracovního klidu nesmíme:
a) sekat trávu
b) používat sekačky, křovinořezy a pily, jinak můžeme
vykonávat jakoukoli činnost
c) používat sekačky, křovinořezy, řezat dřevo, ale můžeme používat brusku
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d) používat sekačky, křovinořezy, brusky a další přístroje vyjmenované vyhláškou i vykonávat jakékoli
hlučné činnosti nevyjmenované vyhláškou
A teď se podívejme na konkrétní vyhlášku z roku 2014
(OZV 1/2014), kterou reguluje město hlučné činnosti na
území města. Vyhláška zakazuje vykonávání činností způsobující hlučnost, která může narušovat sousedské soužití
následujícím způsobem:
Činností, která by mohla narušit veřejný prostředek nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti,
zdraví a majetku, je veškerá činnost a práce způsobující
nadměrný hluk a spojená s užíváním zařízení a strojů uvedených níže:
a) Sekačky na trávu a křovinořezy poháněné jak elektrickým tak spalovacím motorem včetně sekaček
zavěšených jako příslušenství na zahradní malotraktory a traktory.
b) Kotoučové pily určené k řezání dřeva, kovů nebo
dalších materiálů (cirkulárky nebo okružní pily).
c) Motorové pily poháněné jak elektrickým tak spalovacím motorem (řetězové pily).
d) Brusky a rozbrušovačky určené k broušení či řezání různých materiálů, ať ruční nebo stolové (bez
rozdílu druhu pohonu).
e) Vertikutátory určené k provzdušňování a prořezávání trávníků poháněné jak elektrickým tak spalovacím motorem.
f) Drtiče větví (štěpkovače) poháněné jak elektrickým tak spalovacím motorem.
g) Pařezové frézy poháněné jak elektrickým tak spalovacím motorem.
h) Elektrická, pneumatická a elektropneumatická
kladiva.
Činnosti jsou zakázány na území města Staré Město
v neděli a dnech státem uznaných jako dny pracovního
volna po celý den.
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2. Pravidla upravující konzumaci alkoholických nápojů
na veřejných místech
Tato vyhláška zakazuje požívání alkoholických nápojů na
vymezených plochách veřejného prostranství ve Starém
Městě. Víte, kde, a popřípadě kdy nesmíte ve Starém Městě
požívat alkohol, abyste se nevystavovali postihu? Zkuste si
odpovědět na následující otázku.
1. Které prostory jsou kromě jiných uvedeny ve
vyhlášce, a je na nich zakázáno požívání alkoholu?
a) náměstí Osvobození, prostor u nádraží, park,
prostor před obchodem Smíšenka, Jednota, CBA,
Hruška
b) náměstí Osvobození, dětské hřiště ve Školní ulici, prostranství u prodejny CBA
c) náměstí Osvobození, prostor před budovami
školy i MŠ, dětská hřiště, nádraží, park
d) náměstí Osvobození, prostor před budovami
školy i MŠ, dětská hřiště, nádraží, prostranství
před Jednotou a Memento Mori
A teď se podívejme na konkrétní vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (OZV č 3/2016). Zákaz se týká těchto veřejných prostranství:
a) náměstí Osvobození,
b) dětské hřiště ve Školní ulici,
c) park u pošty,
d) prostranství před prodejnou JEDNOTY,
e) bývalá zahrada mateřské školky v ulici Zemědělské
f) prostranství u prodejny CBA
g) prostranství před nádražím
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:
a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu,
b) stánkový prodej uskutečňovaný při veřejných akcích
jako Anenská pouť a Vánoční trhy,
c) Velikonoční pondělí, Silvestr a Nový rok
Celé znění uvedených vyhlášek je k dispozici na webových
stránkách města.

INZERCE

Prodám

domácí vajíčka
(10 ks 35,- Kč)
Volejte na č.

702 315 253

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

17,30h Staré Město pod Sněžníkem /parkoviště za radnicí/
Prodej 15.6.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce,
vysoká užitkovost/, kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden
/kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé
brojlerové/, Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o.,
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158

Po domluvě dove-

volejte po-pá 7-15h!

zu.

email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz
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To jsme MY
V prvním díle této minisérie jsme se věnovali logicky
původním
obyvatelům,
tedy obyvatelům německé
národnosti, kteří v oblasti
tvořili většinovou společnost po několik století.
Přestože
Staré
Město
v historii prošlo několika
změnami, z hlediska obyvatel zažilo tu největší právě
po druhé světové válce.
Odsun původních obyvatel
i dosídlení pohraničí dalo
na území naší země do
pohybu téměř 5 miliónů
obyvatel během pouhých
pár let – což je prakticky
největší pohyb obyvatel
v této zeměpisné oblasti
v celé její historii. S ním se
měnila kultura, sociální
vazby, jazyk, zkrátka vše,
co dělá komunitu komunitou a vše, co poté muselo
několik dalších generací
znovu pracně – nejen navenek,
ale
především
v sobě samých – vytvářet
znovu – tedy pocit zakořenění a sdílené společnosti.
První vlna dosídlování byla
spíše ve znamení chaosu
(stejně jako se tato první
etapa v roce 1945 nazývá
divoký odsun, můžeme
mluvit i o divokém dosídlení), kdy dosídlenci přicházeli z různých blízkých i
vzdálenějších míst v okolí a
jejich příchod nebyl vždy
v návaznosti na odchod
původních obyvatel, a tak
se často stávalo, že se nově
příchozí
potkávali
s původními
německými
obyvateli v jejich dosud
plně zabydlených domech.
Vzpomínky, kdy rodina
dosídlených sdílela ještě
několik měsíců (většinou
do první organizované vlny
odsunu v r. 1946) domácnost s německými rodinami, nejsou ani ve Starém
Městě zdaleka ojedinělé.
Ostatně již v červenci 1945
zde podle sčítání lidu žilo
42 českých rodin (Černý) a

v létě přicházeli další dosídlenci z Vysočiny i jiných
částí země.
Obecně lze říci, že podstatná část osídlenců šla do
pohraničí proto, aby si tam
našla nový domov a zlepšila si své postavení, a to
většinou jak ekonomické,
tak i sociální. Nemalá část z
nich přicházela ze sociálně
slabších vrstev, zejména
venkovského obyvatelstva
vnitrozemí, tzv. domkařů, a
získání
zemědělských
usedlostí a jiných nemovitostí po Němcích znamenalo pro ně vzestup. Podobný
vzestup zaznamenali i
drobní podnikatelé, řemeslníci a obchodníci. V neposlední řadě i obsazování
míst ve státní správě a
finančnictví představovalo
pro některé nově příchozí
lákavou příležitost ke zvýšení společenského postavení. Samozřejmě, přicházeli sem lidé i ze spekulativních důvodů, o čemž
svědčí i fakt, že do roku
1949 se plná jedna čtvrtina
osídlenců vrátila do svých
původních domovů (Secká). Stejné záměry se pouze obohatit a zase odejít do
pro život snazšího vnitrozemí se zřejmě objevovaly i
zde – jak ostatně dokazují
zmínky svědků tehdejší
doby, jako jsou například
vzpomínky p. Pušmana či p.
Máchy.
Rozsáhlé přesuny obyvatelstva měly nepříznivý
dopad na strukturu a hustotu osídlení pohraničních
oblastí. Spousta míst na
Staroměstsku zůstalo naprosto opuštěno, spousta
domů zchátrala, byla vyrabována a zbourána. I to
ovšem dnes patří do kulturní krajiny místního okolí
a je, ač někdy těžko akceptovatelně, součástí naší
historie a nás samotných.
Kromě infrastruktury a
osídlení se ale s výměnou

obyvatelstva docházelo ke
kulturním, jazykovým a
sociálním
konfrontacím,
což muselo mít nutně za
následek jakousi deformaci
genia loci místních Sudet.
(Baránek). Na Staroměstsku
například
došlo
k náboženským změnám –
do takřka výhradně katolické
oblasti
přišlo
s dosídlenci i evangelictví
(ať už ze Zábřežska nebo
později Valašska), zástupci
církve řeckokatolické či
lidé bez náboženského
vyznání. Setkávali se zde
také lidé hovořící různým
nářečím, ale i různými
jazyky. Lidé s sebou přinášeli své zkušenosti a zvyky,
a ty aktivní je předávali dál
ve veřejných zájmových
sdruženích
(ochotníci,
fotbal aj.)
O historickém pozadí dosídlení by se dalo jistě
napsat mnohé, ale jak už
jsme zmínili v prvním díle,
naším cílem je spíše popsat
kulturu a tradice oblastí, ze
kterých osídlenci přicházeli, abychom pochopili, co
tvoří naši společnost tady a
dnes. A proto se chceme
vracet k jejich kořenům
v jiných oblastech. Pro
první vlnu dosídlení je pro
nás tento úkol ovšem takřka nemožný, protože pro
období od května do poloviny června byl typický
příchod jednotlivých rodin
z nejbližšího okolí. (Spurný). Podle dotázaných
pamětníků jejich zvyky a
tradice nebyly výrazně
odlišné – až například na
náboženské tradice jako
v případě
evangelických
rodin ze Zábřežska. Kompletně jiné kulturní pozadí
měly rodiny z Přerovska či
Prostějovska, ale jak jsme
již zmiňovali, ti přicházeli
coby jednotlivé
rodiny,
tudíž popis jejich kulturních odlišností by zabral
mnoho prostoru, ale vzhle-

dem k malému množství
těchto příchozích, by neměl
mnoho výpovědní hodnoty,
co do sdílení těchto hodnot
a tradic.
Nepočetnější
skupinou
příchozích na přelomu jara
a léta 1945 zřejmě tvořili
příchozí z Bohdíkova (Černý) a následovaly jednotlivé rodiny například ze
Zborova, Velkých Opatovic
a dalších. O důvodu dosídlení Bohdíkovských se
můžeme pouze dohadovat,
i když svůj podíl na tom
zřejmě může mít fakt, že
tehdejší komisař pro Staré
Město E. Durďák při své
prvé cestě do Starého Města požádal v Bohdíkově,
Hostici o vyslání 15 mužů
do Starého Města. Jestli ti
tu poté zůstali, ovšem bohužel nevíme. Bohdíkov byl
dlouhá století považován
za poslední českou vesnici
v pohraničí, i když za druhé
světové války v ní správu
převzali
Němci.
Z kulturního života můžeme připomenout dlouhou
tradici místní kapely, která
čítala už za doby první
republiky 40 členů. Snad
proto není náhodou, že
v červnu 1945 na první
seznamovací letní slavnosti
zde hrála právě kapela
z Bohdíkova. Bohdíkov měl
také již od roku 1907 velmi
aktivní spolek TJ Sokol a
později i Skauty. Oba spolky byly založeny i zde,
ovšem spojení s Bohdíkovskými nelze potvrdit –
tendence založit např. TJ
Sokol byly obvyklé v celém
pohraničí.
Ale to jsme teprve na začátku, v dalších dílech se
podíváme na kulturní pozadí dalších, výrazných
skupin, které osídlily Staroměstsko. A začneme
obyvateli Vysočiny, kteří
přicházeli do Starého Města a okolí již od léta 1945.
(red)
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Rozhovor tentokrát s ... Maruškou Nejedlou o tom,
jaké bylo dětství v období dosídlování a samozřejmě i o skautu, s jehož staroměstskou historií je její
jméno neodmyslitelně spjato
Maruška brzy oslaví 80. narozeniny. V takových letech už má člověk nasbíráno hodně zážitků i vzpomínek. S Maruškou jsme si vykládaly o dvou základních tématech. Jedno je spojeno s naším seriálem To jsme MY – patřila totiž
k prvním dosídleným rodinám z bližšího i vzdálenějšího okolí. Jaké bylo žít s původními vlastníky domu, do kterého přišli? A jaké bylo vyrůstat v rychle měnících se poměrech padesátých a šedesátých let? A druhé téma bylo
více než jasné – skauting ve Starém Městě, u jehož obnovy v šedesátých letech a poté znovu v letech devadesátých
stála a ke kterému její tvář i jméno patří v myslích všech, kteří jím prošli.
Odkud přišla tvoje rodina?
Do Starého Města jsme se
přestěhovali z Václavova u
Zábřeha, kde jsme bydleli u
tatínkových rodičů.
Proč jste vlastně přišli do
Starého Města?
Tatínek byl vyučený stolař a
pracoval
jako
tovaryš.
Nicméně už měl taky nějaké
roky a praxi, tak hledal
stolařskou dílnu, kde by
mohl pracovat samostatně.
Také hledal byt pro šestičlennou rodinu. Nakonec se
rozhodl pro Staré Město.
Přišli s vámi z Václavova i
jiné rodiny?
S tatínkem se přišli podívat
do Starého Města ještě dva
známí z Václavova, ale ani
jeden nenašel nic vhodného.
Podle tatínkova vyprávění,
jeden si našel vhodné ubytování a práci v Rudě, druhý
se vrátil domů a později se
odstěhoval do Hoštejna.
Kdy přesně jste přišli a
jaký byl příchod do nového prostředí a do nového domu?
Přestěhovali jsme se 8. srpna 1945. Tatínek se stal
národním správcem stolařské dílny Romana Stuliera.
Bydleli jsme ve dvoupokojovém bytě v 1. patře,
v přízemí bydleli Stulierovi,
jejich 4 dcery Romi, Hanni,
Linde a Frieda, a jejich
babička.

Jak dlouho jste bydleli
s německou rodinou, než
byla odsunuta?
Bydleli jsme s nimi asi rok.
Jak vaše soužití vypadalo?
Tatínek uměl perfektně
německy, takže se s nimi
dobře domluvil. Bylo mi v té
době 5 let, neuměla jsem ani
slovo německy. Fridě bylo
také 5 a neuměla česky, ale
nijak nám to nevadilo. Hrávaly jsme si na dvoře nebo
v domě. Dospělí měli asi
větší problémy, ale nás se to
nijak nedotýkalo. K tomu se
v listopadu narodil můj
nejmladší bratr Pepa, takže
nás už bylo sedm. Až dneska
s odstupem času si uvědomuji, jak se jim muselo
těžko odcházet, když si ten
dům postavili a zařídili
vlastními silami a pak prostě museli všechno opustit.
Jaké bylo rozloučit se
s nimi?
Stulierovi šli na odsun v létě
1946. Maminka vzpomínala,
že byla velká bouřka. Bohužel jsem se nemohla s nimi
rozloučit, protože jsem byla
v té době ve Václavově u
babičky. Když jsem se vrátila, byt byl už prázdný. Později jsme se přestěhovali do
přízemního bytu my. Jejich
nábytek jsme si většinou
ponechali.
Byli jste spolu někdy
v kontaktu později? Přijeli se někdy podívat na
dům, odkud pocházeli,

nebo i třeba za vámi na
návštěvu?
Poprvé se Linde a Frieda
přijely podívat do Starého
Města v roce 1964. Bydlely u
své tety paní Pokojové, ale
přišly několikrát k nám a
s pomocí tety, která nám to
překládala, jsme se dozvěděli, jak žijí a co dělají starší
sestry a rodiče. Potom přijela ještě několikrát Frieda
s manželem autem, aby se
mohli podívat po okolí.
S loňským vánočním přáním
mi Frieda poslala společnou
fotografii sester Stulierových.
Jaká byla léta po válce?
Co se ti vybaví například
s ohledem na výměnu
obyvatelstva?
Do první třídy jsem nastoupila 1. září 1946. Ve třídě se
nás sešlo přes třicet školáků
z různých oblastí republiky i
ze
smíšených
českoněmeckých rodin. Nevzpomínám si, že bychom mezi
sebou dělali nějaké rozdíly.
V dalších letech přibyly do
tříd děti rumunských reemigrantů a Čechů z Volyně.
Někteří rodiče zůstali ve
Starém Městě, ale většina si
našla bydlení v okolních
vesnicích, kde pracovali
v zemědělství.
Jaké změny ve Starém
Městě se ti spojují
s padesátými a šedesátými lety?
V dalších desetiletích se ve
Starém Městě a okolí dál
měnilo obyvatelstvo. Někte-

ří se odstěhovali, jiní zase
přistěhovali. V naší ulici
bylo postaveno pět čtyřbytovek, kde bydleli převážně
zaměstnanci tuhových dolů.
Největší změna nastala
v roce 1960, když přišli na
Staroměstsko vojáci a v celé
oblasti zbourali a srovnali
se zemí domy a stavby, které
nikdo
nepoužíval.
Z některých vesnic se staly
pouze chatařské oblasti.
Jiné zmizely z mapy. V těch
letech se kromě sídliště
Budovatelů a dalších míst
postavily i bytovky naproti
středisku. Do té doby tam
bývalo dětské hřiště a naproti parčík. Pamatuji si, jak
nás nadšený sportovec
ředitel Nováček nutil každé
ráno před začátkem výuky
běžet do parku, kde jsme
měli rozcvičku a pak jsme
rozveseleni šli zpátky do
školy. Kromě toho, když se
pořádaly celoškolní lyžařské
závody, nikdo se nesměl
omluvit, a všichni žáci i
učitelé museli sehnat lyže a
povinně se účastnit 
Každopádně co se týče lidí,
v této době členové starší
generace mluvili mezi sebou
svou rodnou řečí, ale ve
styku s ostatními se snažili
mluvit česky. Ti mladší, kteří
měli za sebou českou školu,
mluvili mezi sebou jen česky.
V šedesátých letech docházelo k uvolnění politických
a
kulturních
omezení, což mimo jiné
dalo na chvíli zase mož-
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nost skautingu, s jehož
staroměstskou organizací jsi pro všechny neodmyslitelně spjata. Jak jsi
vlastně se skautem začínala?
Moje první vzpomínka je už
asi z roku 1947, kdy do
skautu chodili i moji starší
sourozenci. Skaut vedl pan
Musil. Posledním staroměstským pamětníkem je asi pan
Ladislav Sitta. V dubnu
1948 byl Junák zrušen a
nahrazen dětskou organizací Pionýr.
Takže v šedesátých letech došlo vlastně už
k obnovení
staroměstského skautu?
Ano, k obnovení činnosti zde
došlo v roce 1968 a zasloužil se o to profesor Miroslav
Kalivoda, který učil na zdejší škole. Založil chlapecký
oddíl a po čase přemluvil
Hanu Noskovou, aby založila dívčí oddíl. Hana byla
skautkou již v Břeclavi a
tady jsem se k ní přidala.
V roce 1970 jsme měli svůj
první a poslední společný
tábor v Adamovském údolí.
Mirek Kalivoda byl skvělý
vypravěč a při našich večerních posezeních vyprávěl o
významu skautské organizace, slibu, zákonu i o tradi-

cích. Tábora se ještě zúčastnili například Zdeněk Mikulík, Jiří Matouš st. a paní
učitelka Fadrná jako zdravotnice. Po prázdninách byl
Junák opět zrušen.
Tady musím být trochu
osobní a dovolím si vsunout jednu vlastní vzpomínku
z úcty
k jeho
osobnosti – profesor
Kalivoda
mě
učil
v devadesátých letech na
střední škole a mohu
potvrdit jeho vypravěčské schopnostmi, a to
nejen v případě dějin,
které vyučoval.
Když
zjistil, že jsem ze Starého
Města, vždycky se na
chvíli zapomněl a moc
hezky
–
i
když
s humorem sobě vlastním – o něm vyprávěl…
Ale zpět ke skautu. Jak na
tom byl staroměstský
oddíl a jeho členové potom,
co
se
v sedmdesátých
letech
opět oficiálně činnost
Junáka ukončila?
Až do roku 1989 jsme
s Hanou pracovaly s dětmi,
já s oddílem děvčat a Hana
s oddílem chlapců pod hlavičkou Pionýra. Tábořit
jsme jezdili pořád do Adamovského údolí, scházeli

jsme se na schůzkách
v klubovně, společně jsme
jezdili na zájezdy do Maďarska, NDR a na Slovensko
do Tater. A vlastně jsme
pořád
pokračovali
v některých
skautských
tradicích.
Jaká byla pro tebe devadesátá léta, kdy jste opět
oddíl mohli založit?
V roce 1989 byl znovu Junák
obnoven a hned v začátku
se nám přihlásilo dosti dětí.
Přibyli nám noví vedoucí Jiří
Matouš, Leoš Haltmar a
Jana Chytilová. Měli jsme
přes sto členů a společně
s hanušovickými oddíly jsme
tvořili středisko Hanušovice.
Vůdce byl Miroslav Hédl.
První tábor byl opravdu
velký. Chlapecký tábor jsme
museli postavit na louce za
cestou. Postupem času se
počet snižoval a v průměru
je členů kolem šedesáti. Od
roku 1995 jsme změnili
tábořiště a našli si nové
místo nad Stříbrnicemi.
Jeden rok jsme také tábořili
v Chorvatsku na táborové
základně splitských skautů
a jednou v Rakšanské dolině
u Turčianských Teplic na
Slovensku. Dva roky byl
tábor i nad Seninkou, ale
v posledních dvou letech
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jsme se zase vrátili do Adamova. Kde a kdy bude tábor
letos, je díky koronaviru ve
hvězdách.
Jak je na tom podle tvého
názoru Junák ve Starém
Městě dnes?
V roce 2013 se naším střediskem stalo Staré Město a
vůdcem střediska je Jiří
Kamp. Jsem přesvědčena, že
pokud budou ochotní a
nadšení dospělí lidé, kteří ve
skautingu vyrostli nebo
v něm současně pracují, jistě
se najde vždycky hodně dětí,
které se od nich budou rády
učit poznávat přírodu a
dodržovat její zákony.
Celý život si byla spjatá
se Starým Městem a
rukama ti prošlo v rámci
Junáka i Pionýra už několik generací. Řekla bys
dneska, že máš tady své
kořeny?
Žiji ve Starém Městě téměř
75 roků. A když žiješ tady 75
let z 80, ty kořeny se prostě
musí nutně přemístit do
toho místa, kde bydlíš. Zažila jsem pěkné chvíle i ty
horší, ale v mém věku je
krásný každý den – ať svítí
slunko, prší nebo padá sníh.
(Janoušková)

KVĚTNOVÉ VAŘENÍ

Rizoto s medvědím česnekem
Okolí Starého Města nabízí mnoho míst, kde se medvědí česnek vyskytuje, a tak v jarních měsících máte
dostatek příležitostí jej nasbírat, uskladnit (a to vzhledem k jeho silné charakteristické vůni musíte
skutečně pečlivě!) a využívat jeho skvělé vlastnosti po celý rok.
Ingredience 1 lžíce olivového oleje, 1 šalotka nebo malá cibule, 100 ml bílého vína, 250 g rizotové rýže (arborio, carnaroli nebo alespoň krátkozrnné rýže), zhruba 750 ml horkého zeleninového nebo kuřecího vývaru, 100 g medvědího
česneku, 200 g mladého vyloupaného hrášku (mraženého), 3 lžíce strouhaného parmazánu, 1 lžíce másla
Postup: Ve větší pánvi poduste na rozehřátém oleji jemně pokrájenou cibuli, aby změkla – nenechte ji však zhnědnout.
Přidejte rýži a za stálého míchání vařečkou ji částečně osmahněte. Jakmile začne hrozit připálení, podlijte vínem a dál
míchejte, dokud se všechno neodpaří a nevsákne do rýže. Přilijte jednu velkou naběračku horkého vývaru a dál pokračujte v míchání na středně silném plamenu, dokud je v pánvi vidět tekutina. Poté vlijte další naběračku a stejným způsobem pokračujte dál, dokud nespotřebujete vývar a rýže nezměkne na skus, trvá to asi patnáct minut. Jestliže spotřebujete všechen vývar a rýže není stále dost měkká, můžete namísto něj přilít trochu horké vody. Medvědí česnek operte
pod tekoucí vodou, několikrát překrojte a přidejte k téměř hotovému rizotu. Promíchejte a nechejte chvíli listy teplem
zatáhnout a změknout. Nakonec vmíchejte máslo, dvě lžíce parmazánu a rozmražený hrášek. Dochuťte solí a pepřem.
Nechte hotové rizoto jednu až dvě minuty stát mimo plotýnku, pak rozdělte na talíře a posypte zbývajícím parmazánem.
(red, kuchařkaprodceru.cz) Dobrou chuť!
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu oslaví svá významná životní
jubilea:
Urban Albert
Jiří Císař
Květoslava Hanusová
Žofie Jílková
Jaroslava Komárková
Evelína Kubíčková
Libuše Kubíčková
Antonie Morongová
Marie Nejedlá
Zdenka Poláchová
Libuše Russnáková
Marie Sedláčková
Zdeňka Šafářová
Antonín Uher

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. května 2020 oslaví paní TONIČKA MORONGOVÁ
své životní jubileum.

Do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví z celého
srdce přejí dcery Marta a Jitka, syn Miroslav s rodinami, všechna vnoučata a pravnoučata.
VZPOMÍNKA
Dne 15. května 2020 uplyne 6 let, co nás opustil náš manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček,
pan PAVEL MORONG

Gratulujeme a přejeme zdraví do dalších
let!

František Pokoj

Úmrtí

Skautská nástěnka:
Naše milá Maňo 

S láskou vzpomínají manželka, dcery Marta, Jitka a syn Miroslav
s rodinami.
VZPOMÍNKA
Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

Dne 11. května 2020 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček
pan JOSEF BARČÍK

Přejeme Ti všechno nejlepší k
Tvým skautským
narozeninám!
Děkujeme, že jsi, a děkujeme
za všechno, co jsi pro nás udělala!
S velkou pusou přejí tvoje světlušky, vlčata, skautky, skauti, roverky, roveři a všichni oldskauti
ze Starého Města, Plinkoutu,
Bedihoště, Olomouce, Brna, Prahy, Lubníku, Ramzové, Šumperka, Bystřice pod Hostýnem, Hanušovic, Německa a Švýcarska.

-.|.-|--..|-..|.-|.-.|

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 1. května 2020 vzpomínáme úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka
pana ARNOŠTA BERGMANNA, sedláře ze Starého Města
a
dne 12. května 2020 vzpomeneme nedožité narozeniny naší
maminky, babičky a prababičky
paní FRANTIŠKY BERGMANNOVÉ.

Vzpomínají synové Arnošt a František s rodinami, snacha Květoslava s rodinou a synové dcery Jarky-Františky Mackové.
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ŠKOLA

Fotografický kroužek v době školního volna pracuje na
plné obrátky
V době, kdy je naše staroměstská škola zavřená, se
žáci a žákyně z „fotokroužku" zapojili do mé výzvy:
FOTOABECEDA. Vytvořili
jsme si společně na sociál-

ních sítích skupinu, kde
sdílíme své fotografie.
Každý den děti pracují na
jiném zadání, resp. fotí
různé předměty ve svém
okolí začínající na konkrét-

ní písmenko v abecedě.
V době uzávěrky Zlatého
rohu jsme se již blížili
k závěru abecedy!
Zde je pár ukázek z našeho
tvoření. Posuďte sami, jak

jsou tito malí fotografové
šikovní a jaké mají někdy
originální nápady. (Jitka
Mikulášová
vedoucí
kroužku)
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