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Váţení spoluobčané,
v tomto adventním čase a na začátku nového volebního období 2018 – 2022 se Vám
do rukou dostává první vydání zpravodaje obce Staré Město.
Dovolte mi nejprve, abych Vás jménem nově zvoleného Zastupitelstva obce Staré
Město, jako znovuzvolená starostka obce, pozdravila a poděkovala Vám za důvěru, kterou
jste mně a novému zastupitelstvu na další čtyři roky dali. Budu se snaţit Vaši důvěru
nezklamat, pokračovat v započaté práci a dál zvelebovat naši obec, aby byla dobrým místem
pro ţivot nás všech. Přála bych si, aby všichni nově zvolení zastupitelé brali svou funkci
maximálně váţně, vţdy se rozhodovali zodpovědně a uváţlivě a byli ve svých funkcích
aktivní.
Za chvíli nás čekají Vánoce, čas zaslouţeného odpočinku. Přeji nám všem, abychom
vánoční svátky proţili ve zdraví a klidu. Dětem přeji, aby pod stromečkem našly to, o co si
Jeţíškovi napsaly.
Do roku 2019 přeji všem pevné zdraví a plno úspěchů jak v pracovním, tak
i v osobním ţivotě. Ať je rok 2019 zase o malinko úspěšnější neţ ten rok letošní.
starostka Jarmila Řezníčková
…………………………………………………………………………………………………
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022
Pořadí zvolení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno kandidáta
Počet hlasů
Jarmila Řezníčková
263
Ing. Helena Gálová
203
Jan Trunda
192
Jana Kejdová
185
Mgr. Martina Kuncová
149
Romana Burešová
146
Ludmila Lišková
134
Ing. Petr Báča
125
David Mynář
108

Pan David Mynář rezignoval na
mandát člena zastupitelstva
obce a nahradil ho pan Jiří
Šmída, který ve volbách získal
101 hlasů.

Po komunálních volbách se 31. října 2018 sešli nově zvolení zastupitelé a na svém
ustavujícím zasedání zvolili orgány obce – vznikla tak nová organizační struktura pro
volební období 2018- 2022:
Starostka:
Místostarostka pro kulturu a sport:
Místostarosta pro investice:

Jarmila Řezníčková
Ing. Helena Gálová
Jiří Šmída
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Zastupitelé:

Finanční výbor:

předseda:
členové:
Kontrolní výbor: předseda:
členové:
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Ing. Báča Petr
Burešová Romana
Ing. Gálová Helena
Kejdová Jana
Mgr. Kuncová Martina
Lišková Ludmila
Řezníčková Jarmila
Šmída Jiří
Trunda Jan
Kejdová Jana
Ing. Čepilová Hana, Ing. Báča Petr
Trunda Jan
Burešová Romana, Mgr. Kuncová Martina

OBEC STARÉ MĚSTO MÁ NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Naše občany jistě potěší vybudování nového dětského hřiště ve sportovním areále, ZŠ a MŠ.
Hřiště zrealizovala Obec Staré Město, hrací prvky vyrobila a dodala firma Smitka František
Dětská hřiště. Celková cena dle Smlouvy o dílo je 600 426 Kč vč. DPH. Předběţná výše
dotace na tyto projekty činí 400 000 Kč.
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO V ZÁVĚRU ROKU 2018
Upozorňujeme občany, ţe Obecní úřad Staré Město bude ve čtvrtek 27. 12. 2018 otevřen od
7:30 do 14:00 a od pátku 28. 12. 2018 do úterý 1. 1. 2019 bude uzavřen. Prvním úředním
dnem v roce 2019 bude středa 2. ledna. Úřední hodiny zůstávají beze změny.
…………………………………………………………………………………………………
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
ZKRÁCENÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 10. 2018
Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro : proti : zdrželi se), Usn. = usnesení
Usn. č. 3: Zastupitelstvo
obce Staré Město schvaluje na základě návrhu člena
zastupitelstva
Jarmily
Řezníčkové, volbu dvou
místostarostů obce.
VH (5:0:4)
Usn. č. 4: Zastupitelstvo
obce Staré Město v
souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích
určuje, ţe pro výkon
funkce starosty obce bude

člen zastupitelstva uvolněn. VH (9:0:0)
Usn. č. 5: Zastupitelstvo
obce
Staré
Město
schvaluje veřejnou volbu
starosty a místostarostů.
VH (6:0:3)
Usn. č. 6: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
starostkou paní Jarmilu
Řezníčkovou. VH (5:4:0)
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Usn. č. 7: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
místostarostkou
Ing. Helenu Gálovou.
VH (9:0:0)
Usn. č. 8: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
místostarostou pana Jiřího
Šmídu. VH (5:2:2)
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Usn. č. 9: Zastupitelstvo
obce Staré Město zřizuje
finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou
tříčlenné. VH (9:0:0)
Usn. č. 10: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
předsedou
finančního
výboru
paní
Janu
Kejdovou. VH (6:0:3)
Usn.č. 11: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
předsedou
kontrolního
výboru pana Jana Trundu.
VH (8:0:1)
Usn. č. 12: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
členem finančního výboru
Ing. Hanu Čepilovou.
VH (5:0:4)
Usn. č. 13: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
členem finančního výboru
Ing. Petra Báču.
VH (9:0:0)
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v souladu s § 72 odst. 2 a
§ 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce
místostarostky jako neuvolněné člence zastupitelstva obce Ing. Heleně
Gálové ve výši 5.000 Kč
za měsíc. Odměna bude
poskytována od 1. 11.
2018. VH (8:0:1)
Usn. č. 17: Zastupitelstvo
obce Staré Město v
souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Jiřímu
Šmídovi ve výši 5.000 Kč
za měsíc. Odměna bude
poskytována od 1. 11.
2018. VH (6:0:3)

Usn. č. 15: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
členem
kontrolního
výboru Mgr. Martinu
Kuncovou. VH (9:0:0)

Usn. č. 18: Zastupitelstvo
obce Staré Město v
souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 700
Kč za měsíc. Odměna
bude poskytována od 1.
11. 2018 a v případě
náhradníka
ode
dne
prvního zasedání zastupitelstva, na kterém sloţil
slib. VH (9:0:0)

Usn. č. 16: Zastupitelstvo
obce
Staré
Město

Usn. č. 19: Zastupitelstvo
obce Staré Město v

Usn. č. 14: Zastupitelstvo
obce Staré Město volí
členem
kontrolního
výboru paní Romanu
Burešovou. VH (9:0:0)
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souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce člena
výboru ve výši 800 Kč za
měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne
1. 11. 2018. VH (8:0:1)
Usn. č. 20: Zastupitelstvo
obce Staré Město v
souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce předsedy
výboru ve výši 1000 Kč za
měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne
1. 11. 2018. VH (8:0:1)
Usn. č. 21: Zastupitelstvo
obce Staré Město v
souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce členu
výboru, který není členem
zastupitelstva,
náleţí
odměna ve výši 800 Kč za
výstup výboru. Odměna
bude poskytována ode dne
1. 1. 2018. VH (8:0:1)
Usn. č. 22: Zastupitelstvo
obce
Staré
Město
schvaluje, aby zástupcem
obce
pro
jednání
v Regionu
Moravskotřebovsko a Jevíčsko a
DSO Skupinový vodovod
byla
starostka
obce
Jarmila
Řezníčková.
VH (9:0:0)
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Usn. č. 23: Zastupitelstvo
schvaluje zrušení výběčásti
komunikace
u
obce
Staré
Město
rového řízení na opravu
Sokolovny. VH (6:0:3)
…………………………………………………………………………………………………
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pokud máte zájem o zveřejnění gratulace k ţivotnímu jubileu (narozeniny, svatba, narození
dítěte…) nebo vzpomínky na zesnulou osobu, zašlete text, popř. fotografii na
obec.galova@seznam.cz nebo předejte osobně na obecním úřadě.
VZPOMÍNKY

JUBILANTI
V průběhu měsíce prosince tohoto roku slaví
významné ţivotní výročí tito naši spoluobčané:

Dne 23.12. uplynou 3 roky od úmrtí
paní Anny Vágnerové.

Antonie Steffanová
Marie Kopecká
Josef Hájek
Marie Mynářová

81 let
86 let
86 let
87 let

S láskou a úctou stále vzpomíná
manţel Rudolf s rodinou.
Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi.

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné
zdraví a mnoho ţivotního optimismu!

V následujících zpravodajích budou
zveřejňováni všichni jubilanti od 70 let.
Pokud někdo nesouhlasí se zveřejněním
těchto údajů, kontaktuje prosím obecní úřad.

…………………………………………………………………………………..……………
MOŢNOSTI PRONÁJMU
SPORTOVNÍ AREÁL
Víceúčelové
hřiště
s umělým
povrchem,
cvičná tenisová stěna,
dětské hřiště, minigolf,
pétanque, fotbalové hřiště.
Více informací a rezervace u správce areálu Josefa
Truhláře tel.: 734 306 136.

SOKOLOVNA
Sál s podiem, barem, sociálním zařízením, šatnou,
určený pro tréninky, plesy,
oslavy, svatby, veřejné
akce.
Více informací a rezervace na tel.: 461 312 315,
obec.galova@seznam.cz

KLUB DŮCHODCŮ
Společenská
místnost
s kapacitou
25
osob
s kuchyňkou a sociálním
zařízením, určený pro
rodinné akce.
Více informací a rezervace na tel: 461 312 315,
obec.galova@seznam.cz

…………………………………………………………………………………………………
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
2.12. Zájezd – ADVENTNÍ BRNO – adventní trhy a divadlo „Vánoční zázrak“ pořádá ZŠ.
2.12. SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – v kostele sv. Kateřiny v 9:30 – pokud máte
zájem o svěcení Vašeho adventního věnce, doneste věnec s sebou do kostela.
8.12. MIKULÁŠ – na plácku u školy v 17:00 příchod Mikuláše – nadílka pro děti,
nezapomeňte si nachystat písničku nebo básničku pro Mikuláše. 
12.12. Předvánoční POSEZENÍ S POHÁDKOU – ve škole v 16:30 nejen pro děti ZŠ,
veřejnost je srdečně zvána.
13.12. Předvánoční POSEZENÍ PRO DŮCHODCE – v sokolovně od 13:00 s programem,
o který se postarají děti ze ZŠ Staré Město.
14.12. Předvánoční TANCOVÁNÍ A CVIČENÍČKO – v sokolovně v 17:00 pro děti a
v 18:00 pro dospělé s následným posezením. Akce zdarma. Nezapomeňte si vzít na
sebe něco červeného nebo bílého, ať si tu vánoční náladu opravdu uţijeme. 
15.12. VEPŘOVÉ HODY – v Hospůdce U Nečasů od 16:00.
24.12. MŠE SVATÁ – v kostele sv. Kateřiny ve 21:00. Přijďte nasát vánoční atmosféru,
podívat se na Betlém a poslechnout si vánoční koledy v podání místních zpěváků.
25.12. MŠE SVATÁ – v kostele sv. Kateřiny ve 9:30 . Přijďte nasát vánoční atmosféru,
podívat se na Betlém a poslechnout si vánoční koledy v podání místních zpěváků.
26.12. MŠE SVATÁ – v kostele sv. Kateřiny ve 9:30. Přijďte nasát vánoční atmosféru,
podívat se na Betlém a poslechnout si vánoční koledy v podání místních zpěváků.
1.1.

MŠE SVATÁ – v kostele sv. Kateřiny v 9:30.

1.1.

NOVOROČNÍ VÝŠLAP – v Petrušově. Kaţdý, kdo by se rád připojil –
nezapomeňte přinést něco dobrého na zub a na zahřátí. 

6.1.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – smíšený pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka v 16:00
v kostele sv. Kateřiny. Vstupné dobrovolné.

12.1. MYSLIVECKÝ PLES – hudba NOA, předprodej vstupenek od 10.12.2018 u Simony
Křivánkové na tel.: 603 220 913
25.1. PLES ZŠ – hudba Epicentrum, předprodej vstupenek od 7.1.2019 u Martiny Kuncové
– Staré Město 195 nebo na tel.: 739 420 728
…………………………………………………………………………………………………
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ZPRÁVY Z AKCÍ A PODĚKOVÁNÍ
ZŠ STARÉ MĚSTO – Školní rok 2018-2019 jsme slavnostně zahájili dne 3. 9. 2018. Do
školních lavic letos zasedlo 63 ţáků, v mateřské školce je zapsáno 35 dětí.
Tento školní rok jsme odstartovali velmi aktivně a to hlavně v oblasti sportu – hned druhý
týden jsme zahájili plavecký kurz v Krytém plaveckém bazénu Svitavy. V polovině září se
naši školáci vypravili na Kříţový vrch v Moravské Třebové reprezentovat naši školu
v přespolním běhu, a ţe se jim dařilo: 2. místo získala Domča Nečasová a Šíma Dospiva,
1. místo vybojovala Lenička Kovářová. Sportovní kondici jsme si dále utuţovali na
turistických vycházkách – odpolední na Cimburk a dopolední při hledání skřítka
Podzimníčka.
Od začátku října také pravidelně jednou za čtrnáct dnů jezdíme na odpolední výuku bruslení,
a to nejen ţáci ze ZŠ, ale i starší děti ze školky. Nejvíce se těšíme na lyţařský kurz, který
kaţdoročně probíhá na přelomu února a března v Čenkovicích. Tak snad i letos k nám bude
sněhová nadílka nakloněna a my si uţijeme lyţí nebo snowboardu.
Na konci září jsme uspořádali jiţ tradiční Svatováclavskou slavnost, v sokolovně bylo
připraveno několik stanovišť (výroba korunky, puzzle, zdobení perníčků, zábavná dráha,..),
na louce se děti mohly projet na koních a společně po setmění jsme vyšli na lampionový
průvod. Tato akce sklízí stále větší návštěvnost, čehoţ si všichni moc a moc váţíme
a budeme se těšit na další ročníky.
Na konci října jsme se ve škole trošku strašidelně učili – dopoledne společně s dětmi z MŠ
Dětřichov a odpoledne se všemi, kteří nás v rámci Dne otevřených dveří navštívili.
I děti ze školky si nový školní rok moc uţívají – také putovaly za skřítkem Podzimníčkem,
vyráběly si bramborové panáčky, cvičily jógu a uţily si spoustu poutavých pořadů – divadla
Povídka ze psí boudy, besedy – o zvířátkách a učily se hravou formou o zdravém ţivotním
stylu – v rámci projektu Zdravá 5.
Závěrem my dovolte, abych Vám a Vašim blízkým jménem všech zaměstnanců naší školy
a školky, popřála krásné vánoční svátky, uţijte si je v kruhu svých nejbliţších, moc Vám
všem děkuji za přízeň a budeme se na vás těšit v novém roce.
za ZŠ ředitelka Mgr. Martina Kuncová (www.zs-stare-mesto.cz)
PS HÁČKO – V taneční sezoně 2018 skupiny pohybového studia Háčko opět prezentovaly
na veřejných akcích a soutěţích. Skupinám se dařilo a vybojovaly 14 zlatých, 12 stříbrných
a 8 bronzových medailí na soutěţích: Českotřebovský taneční pohár – Česká Třebová,
Let´s dance – Letovice, O pohár starosty města Kunštát – Letovice, O Jablonskou tanečnici –
Jablonné nad Orlicí, Summer dance cup – Boskovice, O pohár starosty města Hlinska –
Hlinsko, Česko se hýbe semifinále – Brno, Mia festival – Olomouc a Praha. Poděkování
patří obci Staré Město za poskytnutí zázemí pro tréninky. Obrovské díky dále patří
především tanečníkům za skvělé výkony a rodičům za fyzickou podporu na samostatných
soutěţích. Do nového roku přeji všem tanečníkům mnoho úspěchů, nejen tanečních.
za PS Háčko Ing. Helena Gálová (www.pshacko.webmium.com)
…………………………………………………………………………………………………
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NABÍDKA PRAVIDELNÝCH AKTIVIT

Po

16:30 – 17:30 Sokolovna – FLAMENCO – pro děti – Helena Gálová
17:30 – 18:30 Sokolovna – FLAMENCO – pro dospělé – Helena Gálová

Út

15:00 – 16:00 Sokolovna – TANG SOO DO – pro děti – Jan Sýkora
16:00 – 16:40 Kostel – MŠE SVATÁ
16:30 – 17:30 Sokolovna – TURISTICKÝ ODDÍL – Bílá stopa pro děti –
Petr a Pavel Holasovi

St

15:00 – 17:00 Obecní úřad – KNIHOVNA – půjčování knih – Petr Kumstát

Čt

13:00 – 16:00 Klubovna Sokolovna – KLUB DŮCHODCŮ – Marie Pavléková
15:00 – 16:00 Sokolovna – TANCOVÁNÍ – pro děti 5 – 7 let – Helena Gálová
16:00 – 16:40 Kostel – MŠE SVATÁ
16:00 – 17:00 Sokolovna – TANCOVÁNÍ – pro děti 8 – 11 let – Helena Gálová
17:00 – 18:00 Sokolovna – TANCOVÁNÍ – pro děti 12 – 16 let – Helena Gálová
18:00 – 19:00 Sokolovna – AEROBNÍ CVIČENÍ – pro dospělé – aerobic, step,
dance, posilování a strečink – Helena Gálová
19:00 – 20:00 Sokolovna – ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – nejen pro seniory –
Jaroslava Šnoblová

Pá

16:00 – 18:00

Ne

9:30 – 10:30

Letiště – KLUB MLADÝCH LETCŮ – pro děti
Kostel – MŠE SVATÁ

…………………………………………………………………………………………………
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NABÍDKY A VÝZVY
VÝZVA PRO ŢADATELE O DOTACI - NA PODPORU KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2019
Ţadatelé o dotaci na podporu své činnosti mohou podat ţádosti do konce ledna 2019. Ţádosti
můţete zaslat poštou, e-mailem, případně předat osobně na obecním úřadě.
Formuláře/ţádosti jsou ke staţení na stránkách obce https://www.stare-mesto.eu/formulare.
INFORMACE DOMŮ
Kdo má zájem o informování o dění v obci přímo prostřednictvím e-mailu a zprávy do
vašeho telefonu, informujte obecní úřad obec.antlova@seznam.cz.
AKTIVNÍ OBČANÉ
Hledáme šikovné muţe a ţeny, kteří by se rádi aktivně zapojili do kulturního dění v obci –
pokud máte zájem, prosím, pište na obec.galova@seznam.cz. Jedná se o podporu mládeţe
a výpomoc při pořádání akcí. Pokud máte nápady, které byste rádi zrealizovali, budeme za
ně rádi!
DOTAZNÍK
Co vám chybí v obci? Jaké aktivity byste přivítali v obci? Pojďme společnými silami
vytvořit program na následující rok. Své připomínky, nápady a dotazy prosím posílejte na
obec.galova@seznam.cz.
FOTOGALERIE
Rádi bychom rozšířili fotogalerii naší obce. Pokud máte doma nějaké fotky z akcí, které
proběhly nebo snímky ze Starého Města, Petrušova, Radišova, Bílé Studně (historické
i současné) prosím kontaktujte obec.galova@seznam.cz.
…………………………………………………………………………………………………
REKLAMA
Zde se nachází moţnost pro umístění vaší reklamy.
Bliţší informace na obecním úřadě.

…………………………………………………………………………………………………
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ bude vydáván v pravidelném intervalu dvou měsíců. Vydává a tiskne
Obecní úřad Staré Město, Staré Město 145, 569 32 Staré Město. Náklad bude 300 kusů. Bude dodáván do
domácností obcí Staré Město, Radišov, Petrušov a Bílá Studně, dále bude k dispozici v elektronické
podobě na www.stare-mesto.eu. Zpracovává Ing. Helena Gálová, Mgr. Martina Kuncová, Bc. Hana
Mausová, kresby poskytnou ţáci ZŠ Staré Město. Vaše příspěvky zasílejte nejpozději do 15. kaţdého
sudého měsíce na obec.galova@seznam.cz, případně doručte osobně na obecní úřad.
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