STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
Leden – únor 2019
…………………………………………………………………………………………………
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila v novém roce 2019 a za obec popřála hlavně pevné
zdraví, štěstí, pohodu, mnoho osobních a pracovních úspěchů. V novém roce nás čeká
spousta práce. Bude snahou obce začít s opravami chodníků a místních komunikací. Rok
2019 by měl zahrnovat přípravu projektových dokumentací a zjištění možností čerpání
dotačních prostředků. Samozřejmě jsou již akce, které v tomto roce chystáme dokončit.
Seznámit se s nimi můžete v plánu investic a oprav.
V sobotu 5.1.2019 projdou naší obcí skupinky Tří králů. Věřím, že i letos otevřou naše
srdce a společně přispějeme na dobrou věc. V neděli 6.1.2019 se v kostele sv. Kateřiny
uskuteční Tříkrálový koncert. Čeká nás také plesová sezóna, tu zahájí druhý lednový víkend
Myslivecký ples a 25.1.2019 bude následovat Ples školní. Na všechny kulturní akce jste
srdečně zváni.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří organizovali a budou organizovat kulturní,
společenské a sportovní akce pro naše občany.
starostka Jarmila Řezníčková
…………………………………………………………………………………………………
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
PLÁNOVANÉ INVESTICE A OPRAVY 2019
• Opravy chodníků a úhrada projektové dokumentace pro cyklostezku v objemu
2,5 mil. Kč.
• Oprava komunikace v části u sokolovny, předpokládaná cena investice 3,5 mil. Kč.
• Výstavba autobusové zastávky v Radišově, cena bude součástí projektové
dokumentace.
• Studie odtokových poměrů Starého Města v ceně cca 300 tis. Kč.
• Výstavba venkovní učebny v základní škole s vybavením, investice cca 5 mil. Kč.
• Oprava krovů v sokolovně, o ceně se jedná.
• Odvodnění hřbitova za 1,6 mil. Kč, které již bylo schváleno zastupitelstvem obce.
• Opravy obecního úřadu – elektroinstalace, voda, odpady. Cena bude stanovena v
závislosti na provedených pracích.

…………………………………………………………………………………………………
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
ZKRÁCENÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.11. 2018
Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro : proti : zdrželi se), Usn. = usnesení
Usn. č. 1: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
programu. VH (9:0:0)
Usn. č. 2: Zastupitelstvo
obce schvaluje program
jednání. VH (9:0:0)
Usn. č. 3: Zastupitelstvo
obce schvaluje Plán společných zařízení při Komplexních
pozemkových
úpravách v k.ú. Petrušov
(dle zák. č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, §
9, odst. 11). VH (9:0:0)
Usn. č. 4: Zastupitelstvo
obce schvaluje využití
Komplexních pozemkových úprav k vyčlenění
pozemků pro případnou
stavbu
cyklostezky
s ukončením na obě dvě
strany u kolejí. VH (7:0:2)
Usn. č. 5: Zastupitelstvo
obce schvaluje odpis
zmařené investice ve výši
228 384,40 Kč na
budování
cyklostezky
kolem silnice z účetnictví
obce. VH (9:0:0)
Usn. č. 6: Zastupitelstvo
obce schvaluje Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o komplexním obhospodařování

lesa
s
Ing.
Jiřím
Vinklerem,
bytem
Jevíčská 45, 571 01
Moravská Třebová, IČ
69130132. VH (9:0:0)
Usn. č. 7: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
poskytnutí mimořádného
členského příspěvku Regionu Moravskotřebovska
a Jevíčska, IČ 69834458,
nám. T. G. Masaryka 29,
Moravská Třebová ve výši
44 820 Kč. VH (9:0:0)
Usn. č. 8: Zastupitelstvo
obce schvaluje Dodatek č.
1 k veřejnoprávní smlouvě
č. OKŘ/17/23838 s Pardubickým krajem, IČ
70892822, Komenského
náměstí 125, 532 11
Pardubice. VH (9:0:0)
Usn. č. 9: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných
stavbou a o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s
přípravou
a realizací
stavby D35 Staré Město s
Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4,
IČ: 65993390. VH (9:0:0)
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Usn. č. 10: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
dílo č. 05/2018 Stezka
Staré Město – Moravská
Třebová - Dokumentace
pro společné územní
řízení a stavební povolení
s Ing. Jiřím Kuličem,
Palackého třída 2549, 530
02
Pardubice, IČ
74004417. VH (6:0:3)
Usn. č. 11: Zastupitelstvo
obce schvaluje Příkazní
smlouvu č. 15/2018 s
Jiřím Abrahamem, Paseky
72,
53944
Proseč,
IČ:03768406. VH (9:0:0)
Usn. č. 12: Zastupitelstvo
obce schvaluje Příkazní
smlouvu č. 16/2018 s
Jiřím Abrahamem, Paseky
72,
53944
Proseč,
IČ:03768406. VH (9:0:0)
Usn. č. 13: Zastupitelstvo
obce schvaluje výzvu k
podání nabídky „Studie
odtokových poměrů –
Staré Město“. VH (9:0:0)
Usn. č. 14: Zastupitelstvo
obce schvaluje firmy k
oslovení. VH (9:0:0)
Usn. č. 15: Zastupitelstvo
obce schvaluje komisi pro
otvírání obálek.VH (9:0:0)
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Usn. č. 16: Zastupitelstvo
obce schvaluje opravu
celé části komunikace
mezi rodinnými domy,
prostor před sokolovnou
až k MŠ. VH (5:0:4)
Usn. č. 17: Zastupitelstvo
obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 10
ze dne 28. 11. 2018. VH
(9:0:0)
Usn. č. 18: Zastupitelstvo
obce schvaluje odpis
pohledávky ve výši 50
000 Kč. VH (8:0:1)
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Usn. č. 19: Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Plán
inventur na rok 2018. VH
(9:0:0)

Usn. č. 21: Zastupitelstvo
obce schvaluje zaplatit
paní, která měla úraz
částku 2000 Kč jako
náhradu úrazu. VH (9:0:0)

Usn. č. 20: Zastupitelstvo
obce schvaluje odkup části
pozemku p.č. 2114/10 o
výměře cca 97 m² v k.ú.
Staré Město u Moravské
Třebové za 30 000 Kč a
veškeré poplatky s tím
spojené zaplatí obec. VH
(8:0:1)

Usn. č. 22: Zastupitelstvo
obce schvaluje stavební
úpravy, které souvisí s
instalací digestoře nad
konvektomatem a zbytek
oprav, které se týkají
vybavení budovy, zařadit
na další rok do rozpočtu
obce. VH (9:0:0)

…………………………………………………………………………………………………
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VZPOMÍNKY

JUBILANTI

Dne 17.2.2019 uplynou 2 roky od úmrtí

V průběhu měsíce ledna a února tohoto roku
slaví významné životní výročí tito naši
spoluobčané:
Alena Cápalová
Alena Gregorová
František Cápal
Jana Kejdová
Marie Modráčková
Oldřich Chaloupka
Růžena Kozáková
Věra Kejdová
Ludmila Kvapilová
Věra Sejbalová
Albína Pražáková
Anežka Prajznerová
Josefa Libánková
Zdeňka Nováková
Věra Jarůšková

pana Miloslava Kejdy.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka Věra s rodinou.

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
80 let
80 let
82 let
82 let
87 let
87 let
88 let

Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi.

Pokud máte zájem o zveřejnění gratulace
k životnímu 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.
V následujících
zpravodajích
budou
zveřejňováni všichni jubilanti 70, 75, 80 a
více let. Pokud někdo nesouhlasí se
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné
zveřejněním svého věku, kontaktuje,
zdraví a mnoho životního optimismu!
prosím, obecní úřad.
…………………………………………………………………………………..……………
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA LEDEN – ÚNOR 2019
1.1.

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

1.1.

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

6.1.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – v kostele sv. Kateřiny smíšený v 16:00 zazpívá
pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka. Vstupné zdarma. Kdo by rád přispěl na Tříkrálovou
sbírku a bohužel 3 Králi ho nestihnou navštívit osobně, má tuto možnost spojit
příjemné s užitečným a přispět přímo v kostele.

12.1. MYSLIVECKÝ PLES – v sokolovně od 20:00 pořádá myslivecký spolek HUBERT
Staré Město. Hudba NOA, vstupné 100,-, tombola včetně zvěřiny, myslivecká
kuchyně, předtančení flamencová skupina Alegria, Lovečtí trubači z Doubravy.
Předprodej vstupenek od 10.12.2018 u Simony Křivánkové na tel.: +420 603 220 913.
25.1. PLES ZŠ – v sokolovně od 20:00 pořádá ZŠ a MŠ a hasiči Staré Město. Hudba
Epicentrum, vstupné 100,-, tombola, předtančení. Předprodej vstupenek od 7.1.2019
u Mgr. Martiny Kuncové na tel.: +420 739 420 728.
15.2. DĚTSKÝ PLES ZŠ – ples pro děti ze ZŠ Staré Město od 16:00 v sokolovně.
16.2. VALENTÝNSKÉ MENU – v Hospůdce U Nečasů od 11:00 – rezervace u Ivany
Nečasové na tel.: +420 731 185 450 (Přípitek – Šampaňské s jahodou 20,- Polévka – Krém
z lesních hub s bylinkovým cappuccinem 35,- Hlavní chod 1 – Filírovaná telecí svíčková, restované
fazolky a hráškové lusky s anglickou slaninou, bramborová gratinka s bylinkami a pepřovou
omáčkou s hrubozrnnou hořčicí 250,- Hlavní chod 2 – Pečené filátko z candáta, máslová zelenina,
pyré ze zeleného hrášku, žloutková omáčka s bylinkami 250,- Dezert – Baileys parfait s čokoládovým
moussem, griliášem, studenou mango omáčkou, mátovým želé a jahodovým prachem 50,-).

16.2. MAŠKARNÍ – v Petrušově v Hospůdce U Němců – soutěžní odpoledne pro děti od
15:00. Večer maškarní pro dospělé od 20:00.
23.2. KONCERT – smíšeného pěveckého sboru – Cantilo Jevíčko v sokolovně od 16:00,
při příležitosti soustředění sboru v naší obci. Přijďte si poslechnout premiéru
pěveckého programu na sezonu 2019. Vstupné dobrovolné.
24.2. ZOO PÁRTY – v sokolovně 14:00 – 16:00 maškarní pro děti (vstup v maskách
zvířátek, soutěž o nejkrásnější kostým, soutěže, hry a tanečky). Vstupné dobrovolné.
24.2. RETRO PÁRTY – v sokolovně 16:00 – 18:00 pro dospělé (soutěž o nejoriginálnější
retro cvičební úbor – tak zapojte fantazii milé dámy a přijďte se pobavit – aerobic,
step, tanečky. Vstupné dobrovolné.
…………………………………………………………………………………………………
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ZPRÁVY Z AKCÍ A PODĚKOVÁNÍ
OBEC STARÉ MĚSTO – Dne 8.12.2018 navštívil naši obec Mikuláš se svou družinou.
Nadílka proběhla u Hospůdky U Nečasů, která tuto akci podpořila výborným jídlem a nápoji.
Mikuláš obdaroval děti balíčky s dobrotami po zazpívání písničky či odrecitování básničky.
Děkujeme ZŠ Staré Město za zapůjčení ozvučení. Mikuláš se na vás bude opět těšit v dalším
roce.
za obec místostarostka Ing. Helena Gálová
HOSPŮDKA U NEČASŮ – Vážení hosté a přátelé "Hospůdky U Nečasů", rádi bychom
Vám vyjádřili náš dík. V loňském roce jsme se vzhledem k četnosti a různorodosti akcí
rozhodně nenudili. Máme za sebou řadu krásných svateb a událostí, se kterými se pojí
požitek z dobrého jídla a pití. Jelikož chápeme, že kvalitní gastronomie se úzce pojí
především s utvářením dobré atmosféry a krásných vzpomínek, jsme nesmírně vděční za
Vaši přízeň a vloženou důvěru. Díky spoustě z Vás bylo snadné brát naši práci nejen
zodpovědně, ale zároveň se jí i bavit. A nás to velmi bavilo. Zároveň děkujeme paní starostce
Řezníčkové a zastupitelstvu obce za vybudování a rekonstrukci plynového topení. Doufáme,
že se vše i nadále ponese ve stejném duchu a Vám všem přejeme hodně zdraví, pohody a
krásných zážitků v novém roce.
za Hospůdku U Nečasů manželé Nečasovi
ZŠ STARÉ MĚSTO – Každý rok se moc těšíme, až se u naší školky začne zdobit
stromeček vánočními světýlky. To znamená, že se neúprosně blíží čas adventu. Na tento čas
se všichni moc těšíme. V sobotu 24.11.2018 jsme vánoční čas přivítali tradičním jarmarkem,
kdy díky velkému počtu prodávajících si každý mohl zakoupit malinkatý dáreček, dekoraci
nebo jen si tak udělat radost a při zvuku koled posedět u vánočního punče, vyrobit si malý
dáreček. Celý večer vyvrcholil rozsvícením vánočního stromečku a ohňostrojem. Tímto
bychom rádi poděkovali za děti a žáky z MŠ a ZŠ Staré Město SDH Staré Město za
ohňostroj při rozsvěcení vánočního stromečku, který zajišťují každoročně. V neděli
2.12.2018 jsme se společně s rodiči a svými blízkými vypravili do Brna. Nejdříve jsme se
naladili příjemnou atmosférou vánočních trhů a poté jsme zhlédli v Mahenově divadle
představení Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka. Ve středu 5.12.2018 v den před
svátkem svatého Mikuláše, se v naší škole opět otevřely brány pekelné a všichni jsme museli
navštívit peklo, kde jsme svoji odvahu stvrdili podpisem do Knihy hříchů, dostali malou
sladkost a prvňáčci svoje první pero. Čas Vánoc je někdy plný shonu, měl by to být ale
naopak čas setkávání, povídání a i proto každoročně zveme divadélko JOJO, letos s krásnou
pohádkou Bílé přání, abychom se na chvilku zastavili a odpočinuli, ochutnali dobrůtky, co
nám maminky a babičky nachystaly. Letošní předvánoční setkání se uskutečnilo ve středu
12.12.2018 a doufáme, že jsme si toto předvánoční odpoledne krásně užili. Ve čtvrtek
13.12.2018 jsme se na chvilku ujali našich babiček a dědečků. Adventní odpoledne jsme jim
zpříjemnili krátkým vystoupením a pohoštěním. Na památku si od nás odnesli dáreček
a přání. Nejen jim, ale všem občanům Starého Města, bychom chtěli popřát klidné svátky
a do nového roku hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Všichni zaměstnanci, děti a žáci ZŠ a MŠ
Staré Město.
za ZŠ kolektiv učitelek
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MŠ STARÉ MĚSTO – Zimní čas jsme přivítali besídkou u rozsvíceného stromečku
a jarmarkem už na konci listopadu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem příznivcům školy
a školky za vytvoření krásné předvánoční atmosféry. Čekání na Mikuláše, čerta a anděla
jsme si krátili aktivitami, které naplňovaly týdenní vzdělávací program. Vyvrcholením
mikulášského týdne byla návštěva samotného Mikuláše, čerta i anděla. Děti dostaly nadílku
a čert si nikoho neodnesl. Adventní čas jsme si v MŠ zpříjemňovali kreativním tvořením
vánočních ozdob, pečením cukroví, koukáním na pohádky a také přírodovědnou vycházkou
spojenou s nadílkou pro zvířátka. Letošní kalendářní rok jsme zakončili tradičně vánoční
nadílkou. Děti se radovaly z nových zajímavých hraček, vzdělávacích her a kreativních sad.
Úplnou tečkou v tomto roce byl výlet pro předškolní děti do vánoční Olomouce, kde děti
zhlédly vánoční pohádku Grinch.
za MŠ kolektiv učitelek
PS HÁČKO – Dne 14.12.2018 proběhlo v sokolovně předvánoční zábavné odpoledne plné
her a tanečků. V novém roce se můžete opět těšit na podobná setkání, začátkem roku to bude
ve stylu maškarního odpoledne. Přejeme všem veselého Silvestra a v novém roce hlavně
pevné zdraví a optimismus – s úsměvem jde všechno lépe.
za PS Háčko Ing. Helena Gálová
PLAVKYNĚ BARBORA KUNCOVÁ – Dovolte mi, abych poděkovala Obci Staré Město
za finanční příspěvek na moje sportovní vyžití a můj velký koníček – závodní plavání.
Během celé sezóny jsem poctivě trénovala 4 – 5 krát týdně v Plaveckém klubu Svitavy, od
podzimu za Sports Team Litomyšl. Zúčastnila jsem se několika plaveckých kempů
Květoslava Svobody – našeho olympionika v Aténách. A celkově jsem získala 7 bronzových
medailí, 6 stříbrných a 1 zlatou. Letošní rok jsem se díky zaplavaným časům na krajských
závodech nominovala na republikové závody ve všech šesti startech – disciplínách. Tyto
závody sice nedopadly tak, jak jsem si představovala, ale jsou to pro mě velké zkušenosti, se
kterými budu nadále pracovat a snažit se o lepší umístění. (nejlepší umístění 14. místo na
100 metrů znak, 14. místo na 50 metrů prsa). Finanční podpory si velice vážím a doufám, že
i nadále budu vzorně reprezentovat obec, ve které žiji
Děkuji Barbora Kuncová
MAŽORETKA NIKOLA MALACHOVÁ – Chtěla bych poděkovat obci Staré Město za
finanční příspěvek na sport, kterému se věnuji od dětství. Trénuji pod skupinou Střípky
DDM v Moravské Třebové. Během roku se účastním seminářů s profesionálními lektory
v tomto sportu. Svoji choreografii trénuji v sokolovně ve Starém Městě. V letošní sezoně
2018 jsem se zúčastnila několika soutěží, na kterých jsem vybojovala 2 bronzové medaile,
obsadila dvě 4. místa. Mým největším úspěchem v letošní sezoně bylo 1. místo na
kvalifikačním kole v Hluku a nominace na mistrovství České republiky v Ronově nad
Doubravou, kde jsem obsadila 6. místo ve velké konkurenci. Finanční podpory si vážím
a tímto bych chtěla nabídnout své vystoupení na kulturních a sportovních akcích ve Starém
Městě.
Děkuji Nikola Malachová
………………………………………………………………………………………….………
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NABÍDKA NOVÝCH AKTIVIT
NOVÉ AKTIVITY – Vytvořili jsme pro vás a vaše děti nové pravidelné aktivity. Jednotlivé
lekce, vyjma divadelního kroužku, na sebe nebudou navazovat, tzn. můžete přijít kdykoli
a vyplnit tak svůj volný čas zábavnou formou. Čeká na vás pestrý program, protože
jednotlivé lekce budou probíhat pod střídavým vedením dobrovolníků z obce (Helena
Gálová, Tereza Jokešová, Marcela Dostálová, Markéta Kozák, Marie Báčová, Zdena
Součková, Jitka Pinkavová, Josef Antl, Jan Sýkora, Michaela Hájková, Miloš Kozák). Rádi
přivítáme mezi sebe i nové tváře – pokud máte nápady a elán tvořit program pro děti nebo se
podílet na jednotlivých lekcích jako pomocníci, napište na obec.galova@seznam.cz.
Všechny tyto aktivity jsou PRO OBČANY STARÉHO MĚSTA ZDARMA – vytvořeny
pro podporu sportu, zdraví a kulturního dění v obci.
První lekce budou od poloviny ledna tj. ZAČÍNÁME V TÝDNU OD 14.1.2019.
• Po 16:00 – 17:30
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ – tvořivé a herní pondělky
v klubovně v sokolovně – přijďte si společně zahrát stolní a společenské hry. Naučit se
tak trpělivosti a také umět přijímat prohru. Do těchto lekcí budou zařazeny i tvořivé
dílny.
• Út 16:00 – 17:30
DIVADELNÍ KROUŽEK – divadlo, zpěv a tanec
v klubovně v sokoloně – uzavřená skupina – pokud máte doma dítě, které má herecké
či pěvecké sklony, rádi ho přivítáme do naší skupiny. Přihlášky posílejte na
obec.galova@seznam.cz nebo přijďte osobně přímo na lekce.
• Út

18:00 – 19:30

FOTBAL – na venkovním sportovním areále – pro chlapy.

• St
16:00 – 17:30
SPORTEM KU ZDRAVÍ – pohybové středy v sokolovně
– přijďte se společně hýbat (překážky, soutěže družstev, míčové hry, pohybové
hry….). Naučit se obratnosti, zlepšit svou fyzickou kondici a hlavně se bavit.
• St
17:30 – 19:00
PINKÁ CELÁ RODINA – stolní tenis v sokolovně
– nezáleží na věku ani na úrovni – pro všechny, kteří si chtějí zahrát.
• Pá

17:00 – 18:30

FLORBAL – na venkovním sportovním areále – pro chlapy.

NOVÉ CVIČENÍ – Kruhový trénink (Kruháč) je cvičení, která se skládá z vybraných
jednoduchých cviků (zpravidla 4 – 15), zvyšuje kondici, Je určen pro každého – tempo si
totiž určuje každý sám podle svých fyzických možností. Pro inspiraci se můžete podívat na:
https://freshkruhac.cz/kruhovy-trenink/
• Út

18:00 – 19:00

KRUHÁČ – v sokolovně – lektor Jiří Skácelík.

V prosincovém zpravodaji, jsme uváděli již zaběhnuté aktivity, přehled všech
pravidelných aktivit, naleznete na www.stare-mesto.eu/informace-pro-obcany.
………………………………………………………………………………………………….
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OTVÍRACÍ DOBA, ORDINAČNÍ HODINY
PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Grepl Josef
Tel.: +420 731 268 561, 734 592 726

POŠTA
Tel.: +420 461 313 060

Po
Út
St
St
Čt
Pá

Po
Út
St
Čt
Pá

7:00 - 12:00
12:45 - 17:00 17:00 - 18:00 objednaní
6:00 - 7:00 odběry krve
7:00 - 10:30 10:30 - 12:30 prevence
12:45 - 16:00
7:00 - 12:00

13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00

HOSPŮDKA U NEČASŮ
Tel.: +420 731 185 450, +420 603 167 749
Vaření a rozvoz obědů – v případě zájmu
nás kontaktujte.

DĚTSKÝ LÉKAŘ - MUDr. Milada Kadlecová
Tel.: +420 603 804 824
Po
Út
Út
St
Čt
Pá

08:00 - 10:30
08:00 - 10:30
08:00 - 10:30
08:00 - 10:30
08:00 - 10:30

7:30 - 11:30
13:00 - 15:00
7:30 - 11:30 poradny13:00 - 16:00
16:00 - 17:00 objednaní
7:00 - 10:00
7:30 - 11:30 poradny 13:00 - 14:30
7:30 - 10:00

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

ZUBNÍ LÉKAŘ - MUDr. Hřebabetzká Alena
Tel.: +420 461 312 501

11:00 - 13:00
11:00 - 13:00
11:00 - 13:00
11:00 - 13:00
11:00 - 13:00

16:00 - 21:00
16:00 - 21:00
16:00 - 20:00

HOSPŮDKA U NĚMCŮ Petrušov
Tel.: +420 777 883 591

Po
7:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Út
7:00 - 12:00
13:00 - 16:30
St
7:00 - 12:00
Čt
7:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Pá
7:00 - 11:00
Zubní pohotovostní služba dle rozpisu služeb:
sobota, neděle a svátky 8:00 - 11:00

Út
Pá
So
Ne

16:00 - 21:00
16:00 - 23:00
12:00 - 23:00
14:00 - 21:00

AEROBISTRO
Tel.: +420 461 312 347, +420 777 193 823
OBCHOD – Coop
Po
Út
St
Čt
Pá
So

6:45 - 11:45
6:45 - 11:45
6:45 - 12:30
6:45 - 11:45
6:45 - 11:45
7:00 - 10:00

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

12:15 - 14:30
12:15 - 14:30
12:15 - 15:30
12:15 - 15:30

10:30 - 22:00
10:30 - 22:00
10:30 - 22:00
10:30 - 22:00
10:30 - 24:00
11:00 - 24:00
11:00 - 22:00

Aktuální změny otvíracích a ordinačních hodin naleznete na www.stare-mesto.eu.
………………………………………………………………………………………………
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NABÍDKY A VÝZVY
SBÍRKA HER A HRAČEK – Prosíme všechny občany, kteří mají doma hračky a hry,
které již nevyužívají a rádi by je darovali dětem, kterým ještě poslouží a udělají radost, aby
je odevzdali na úřadě ve Starém Městě. Budeme rádi i za maličkosti. Hračky a hry budou
umístěny do klubovny důchodců právě pro naše děti, pro které bude vyhrazeno každé
pondělí od 16:00 do 17:30.
…………………………………………………………………………………………………
REKLAMA
SALON MISCHA – Kadeřnictví a kosmetika ve Starém Městě tel.: +420 739 287 410
www.kadernictvimischa.cz. Přijměte přání radostných a klidných Vánoc a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2019. Děkuji za projevenou důvěru všem svým klientům.
za salon Mischa Michaela Hájková
CHARITA – Moravskotřebovská charita provozuje tyto služby: denní stacionář Domeček
pro dospělé lidi s mentálním postižením, sociálně terapeutické dílny Ulita, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu, Občanská poradna, Centrum
pěstounské péče Cesta, Dobrovolnické centrum, Centrum humanitární pomoci a Půjčovnu
zdravotních pomůcek.
V lednu 2019 zahájíme provoz nové služby sociální rehabilitace. Komunitní centrum O krok
dál, se sídlem v Linharticích, bude poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s duševním
onemocněním při získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim
umožní fungovat v přirozeném a společenském prostředí a žít svůj život naplno. Bude
nabízet široké spektrum aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do
běžného života společnosti a k posílení sociální soudržnosti. Bude poskytována ambulantní
i terénní formou služby dospělým lidem ve věku 18 až 80 let, kteří potřebují podporu
a pomoc v důsledku chronického či jiného duševního onemocnění, zvláště pak při
psychotických a afektivních poruchách, poruchách osobnosti při větších problémech
s adaptací, úzkostných a neurotických poruchách s chronickým průběhem. Kontaktní osoba:
Pavla Preisnerová, telefon: +420 734 797 497, e-mail: okrokdal@mtrebova.charita.cz.
Víte, že Charita Moravská Třebová má také dceřinou společnost – charitní sociální podnik
Speramus s. r. o., který zaměstnává lidi se zdravotním postižením? Prozatím provozujeme
potravinářskou dílnu, kde vyrábíme Třebovské pralinky a jiné čokoládky, sušenky a pečené
čaje, v budoucnu chceme činnost rozšířit a nabídnout tak pracovní příležitosti dalším lidem,
kteří nemohou kvůli svému zdravotnímu omezení vykonávat práci v běžném pracovním
nasazení nebo bez potřebné podpory.
za charitu Moravská Třebová Petr Matoušek

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