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…………………………………………………………………………………………………
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce října byla dokončena komunikace a chodníky Staré Město - Jih
a u sokolovny. Přispěli jsme tím nejen k pěknému vzhledu naší obce, ale především
k důstojnému přesunu do našich domovů a za zábavou.
Další významnou akcí byla rekonstrukce celého horního patra obecního úřadu, která si
vyžádala opravu z důvodu starých rozvodů elektřiny. Horní patro tak dostalo svěží a moderní
vzhled.
V Radišově se dočkal své opravy i kříž u silnice, který byl už v zoufalém stavu.
Do konce roku 2019 bude dokončeno odvodnění místního hřbitova, na které navážou
hydrogeologické zkoušky a bude tak znám výsledek, zda bude možno pohřbívat. Doufáme,
že tato nákladná investice bude mít pozitivní výsledek a umožní tak hřbitovu řádně plnit
svou funkci.
Čas letí jako voda a před námi jsou Vánoce. V průběhu listopadu a prosince je pro Vás
připravena řada kulturních akcí a já se opět těším na viděnou.
Milí občané, přeji Vám krásné prožití svátků vánočních, pohodu, klid, mír a rodinné
zázemí u vánočního stromečku a štědrovečerního stolu. V novém roce 2020 hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů, dobré nálady, duševní a fyzické
kondice, lásky, porozumění a zdravého rozumu.
starostka Jarmila Řezníčková
.…………………………………………………………………………………………………
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZY ODPADŮ – popelnice (v úterý 5.11., 19.11., 3.12. a 17.12.), plasty (ve čtvrtek
21.11.), papír (v pátek 1.11. a 13.12.).
SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – se bude konat
4.11.2019 od 8:00 do 19:00. POZOR!!! Nebudou přijímány pneumatiky. Své pneumatiky
odevzdejte v místě pořízení, prodejci mají povinnost je zpětně odebrat.
KONTEJNERY – upozorňujeme občany, aby v okolí sběrových kontejnerů udržovali
pořádek a kontejnery zavírali!!! V opačném případě, za větrného počasí, plasty a papír létají
po celé obci.
Dále upozorňujeme občany, že bio odpad se bude sbírat celý rok, v obci jsou umístěny
celkem 3 kontejnery. Tímto žádáme občany, aby do kontejneru na bio odpad neházeli
igelitové pytle a podobné obaly, které patří do jiného kontejneru. Děkujeme.
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO V ZÁVĚRU ROKU 2019 –
upozorňujeme občany, že Obecní úřad Staré Město bude uzavřen od 24. – 29.12.2019.
V pondělí 30.12.2019 bude otevřeno do 15:00. Prvním úředním dnem v roce 2020 bude
pondělí 6. ledna. Úřední hodiny zůstávají beze změny.
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVA – zasedání zastupitelstva v následujících měsících
se uskuteční: 27.11.2019 a 18.12.2019 od 18:00.
……………………………………………………………………………………………...…..
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.8. 2019
 Nepřítomni – Ing. Petr Báča (omluven), Ludmila Dopitová (Lišková) (omluvena)
 Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro : proti : zdrželi se), Usn. = usnesení
Usn. č. 1: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
programu o Smlouvu o
dílo s Ing. Ladislavem
Krylem. VH (7:0:0)
Usn. č. 2: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
programu o Pravidla pro
poskytování
neinvestičních dotací z rozpočtu
obce. VH (7:0:0)
Usn. č. 3: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
programu o Zprávu o
uplatňování
územního
plánu
Staré
Město
v období 2015 – 2019.
VH (7:0:0)
Usn. č. 4: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
programu o Žádost o
povolení výjimky z počtu
žáků – ZŠ Staré Město.
VH (7:0:0)

uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného
elektrického
zařízení
k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) s ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO: 24729035.
VH (7:0:0)
Usn. č. 7: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č.
IV-12-2018844/SOBS
VB/2 Staré Město p.č.
1942/1,
kNN
s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČO:
24729035 s jednorázovou
náhradou
1000
Kč.
VH (7:0:0)

Usn. č. 5: Zastupitelstvo
obce schvaluje program
jednání
s navrženými
změnami. VH (7:0:0)

Usn. č. 8: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
dílo na restaurování kříže
v Radišově s Ing. Ladislavem Krylem, Slezská 101,
Praha 3, IČO: 40866581
za částku 145 200 Kč.
VH (5:0:2)

Usn. č. 6: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o

Usn. č. 9: Zastupitelstvo
obce schvaluje Rozpoč-2-

tové opatření obce č. 6 ze
dne
28.
8.
2019.
VH (7:0:0)
Usn. č. 10: Zastupitelstvo
obce schvaluje Knihovní
řád. VH (7:0:0)
Usn. č. 11: Zastupitelstvo
obce schvaluje provozní
řád Sokolovny s úpravami, včetně ceníku pronájmu Sokolovny a Klubu.
VH (7:0:0)
Usn. č. 12: Zastupitelstvo
obce schvaluje Pravidla
pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu
obce. VH (7:0:0)
Usn. č. 13: Zastupitelstvo
obce schvaluje Zprávu o
uplatňování
územního
plánu Staré Město 2015 –
2019. VH (7:0:0)
Usn. č. 14: Zastupitelstvo
obce schvaluje podání
trestní žaloby na pana
Michala
Valentu,
VH (7:0:0)
Usn. č. 15: Zastupitelstvo
obce schvaluje Dohodu o
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uznání
dluhu
s paní
Lenkou Jandlovou, U
VH (7:0:0)
Usn. č. 16: Zastupitelstvo
obce schvaluje povolení
výjimky z počtu dětí v ZŠ.
VH (7:0:0)
Usn. č. 17: Zastupitelstvo
obce schvaluje částečné
snížení nájmu v č. p. 146
Staré Město manželům
Nečasovým, Staré Město
na 4 500 Kč za měsíc.
VH (5:0:2)
Usn. č. 18: Zastupitelstvo
obce schvaluje záměr na
pronájem pozemků p.č.
3775 o výměře 91 m²
vodní plocha a části p.č.
3776 o výměře cca 582 m²
ostatní plocha v k.ú. Staré
Město u Moravské Třebové za podmínek: a) pronájem na dobu určitou jednoho roku, b) komunikaci
může i nadále veřejnost
užívat. VH (5:1:1)
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Usn. č. 19: Zastupitelstvo
obce schvaluje záměr na
pronájem části pozemků
p.č. 2164/20 o výměře 56
m² komunikace a p.č.
2164/2 o výměře 14 m²
komunikace v k.ú. Staré
Město u Moravské Třebové. VH (7:0:0)
Usn. č. 20: Zastupitelstvo
obce schvaluje výměnu
dveří do technického
zázemí, dveře balkonové
za částku 26 287 Kč bez
DPH a výměnu dveří do
salonku, dveře vchodové
za částku 40 483 Kč bez
DPH od firmy RI OKNA
a.s., Úkolky 1055, 696 81
Bzenec,
IČ:60724862,
obchodní
zastoupení:
OKNA SVITAVY CZ,
s.r.o., T.G.Masaryka 55/18,
568
02
Svitavy.
VH (6:0:1)
Usn. č. 21: Zastupitelstvo
obce schvaluje zednické
vyspravení omítek po
elektroinstalaci 2. NP

obecního úřadu firmou
pana Luboše Němce,
Radišov 12, 571 01
Moravská
Třebová,
IČ:18879438. VH (7:0:0)
Usn. č. 22: Zastupitelstvo
obce schvaluje firmu
Agroprojekce
Litomyšl
spol. s.r.o., Rokycanova
114/IV, 566 01 Vysoké
Mýto, IČ:64255611 na
zhotovení projektu na
chodníky ve Starém Městě
v části u Dětřichova a na
chodník v Radišově za
částku
102 850 Kč
včetně
DPH.
Termín
vyhotovení březen 2020.
VH (7:0:0)
Usn. č. 23: Zastupitelstvo
obce schvaluje zaslání
Výzvy k jednání na ŘSD
ČR do Prahy a Pardubic,
na vědomí, odborům
dopravy a životního prostředí Krajskému úřadu v
Pardubicích a Městského
úřadu v Moravské Třebové. VH (7:0:0)

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25.9. 2019
 Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven)
 Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro : proti : zdrželi se), Usn. = usnesení
Usn. č. 1: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
programu o Smlouvu o
dílo
s
firmou
Okna Svitavy CZ, s.r.o.
VH (8:0:0)

Usn. č. 2: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
programu
o
pasport
veřejného osvětlení a
pasport hřbitova v aplikaci
GObec. VH (8:0:0)
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Usn. č. 3: Zastupitelstvo
obce schvaluje program
jednání
s navrženými
změnami. VH (8:0:0)
Usn. č. 4: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
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poskytnutí účelové dotace
pro JSHD obce s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 530 02
Pardubice. VH (8:0:0)
Usn. č. 5: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
výpůjčce se Základní
uměleckou školou Moravská Třebová, Zámecké
náměstí 185/1, 571 01
Moravská Třebová, IČ:
47489791. VH (8:0:0)
Usn. č. 6: Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o
dílo s firmou Okna
Svitavy
CZ,
s.r.o.,
T.G.Masaryka 55/18, 568
02 Svitavy, IČ:05600219.
VH (7:0:1)
Usn. č. 7: Zastupitelstvo
obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 7 ze
dne
25.
9.
2019.
VH (8:0:0)
Usn. č. 8: Zastupitelstvo
obce schvaluje pořízení
obytné buňky sběrného
místa za částku 135 200
Kč + doprava za částku 6
400 Kč od firmy CONT
Proficontainers,
Rovná
1705, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČ:28785258.
VH (5:0:3)
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Usn. č. 9: Zastupitelstvo
obce schvaluje pořízení
kontejneru s víkem za
celkovou částku 74 000
Kč bez DPH od firmy
MULTITEC Český Brod,
s.r.o., Františka Křížka
461/11, 170 00 Praha 7,
IČ:02486105. VH (7:0:1)
Usn. č. 10: Zastupitelstvo
obce schvaluje 1. návrh
nového
uspořádání
pozemků s připomínkou –
připojení budoucí cyklostezky také k silnici.
VH (8:0:0)
Usn. č. 11: Zastupitelstvo
obce schvaluje podání
žádosti na dotaci MAS
„Malý LEADER“ pro
Moravskotřebovsko
a
Jevíčsko pro rok 2020 na
opravu podlahy učebny v
Základní
škole
Staré
Město. VH (8:0:0)
Usn. č. 12: Zastupitelstvo
obce schvaluje pronájem
pozemků p.č. 3775 o
výměře 91 m² vodní
plocha a část p.č. 3776 o
výměře cca 582 m² ostatní
plocha v k.ú. Staré Město
u Moravské Třebové paní
Aleně Smolíkové, Staré
Město 75, 569 32 Staré
Město. VH (7:1:0)

Usn. č. 13: Zastupitelstvo
obce schvaluje nájemní
smlouvu na pronájem části
pozemků p.č. 2164/20 o
výměře cca 56 m²
komunikace a p.č. 2164/2
o výměře cca 14 m²
komunikace v k.ú. Staré
Město
u
Moravské
Třebové s panem Adolfem
Němcem, Staré Město 45,
569 32 Staré Město.
VH (8:0:0)
Usn. č. 14: Zastupitelstvo
obce schvaluje rozšíření
projektové dokumentace,
na vybudování chodníku
v Radišově a u Dětřichova
podél komunikace, o
realizační za částku 171
500 Kč. VH (8:0:0)
Usn. č. 15: Zastupitelstvo
obce schvaluje zhotovení
asfaltové plochy před
sokolovnou náhradou za
zámkovou
dlažbu.
VH(8:0:0)
Usn. č. 16: Zastupitelstvo
obce schvaluje doplnění
aplikace
GObec
o
pasporty
veřejného
osvětlení včetně rozhlasu
a hřbitova za částku
40 144 Kč. VH (8:0:0)

….……………………………………………………………………………………….…….
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JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
EVAKUACE:
 Vždy uposlechni pokynů, je-li výhodnější okamžitá evakuace nebo ukrytí,
 evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná pro všechny
obyvatele v místě,
 evakuace se provádí organizovaně nebo může probíhat samovolně,
 evakuační zavazadlo je obdobné jako úkrytové, možné je vzít více věcí s ohledem na
delší dobu opuštění domova a způsob zvolené přepravy,
 při opuštění bytu uhas oheň a vypni topidla, uzavři přívod vody a plynu, odpoj anténní
svody, vypni elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzamkni byt, označ
vývěskou kdo, kdy a kam se evakuoval,
 malá domácí zvířata můžeš vzít s sebou, ostatní hospodářská zvířata předzásob vodou
a krmivem, označ vývěskou jejich přítomnost,
 po výzvě k evakuaci se dostav na shromaždiště, nech se zaregistrovat,
 využij vlastní dopravní prostředek, je-li v dobrém technickém stavu s dostatkem PHM,
přesunuj se jen po určených evakuačních trasách,
 pobyt v příjmovém místě je zajištěn společným nouzovým ubytováním, stravováním
a ostatní potřebnou humanitární pomocí,
 vrátit se můžeš pouze po povolení orgány krizového řízení, následně zdokumentuj stav
svého majetku, zaregistruj škody a ztráty.
……………………………………………………………………………...……..……………
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
V průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto
roku slaví významné životní výročí tito naši
spoluobčané:
Šejnoha Bohumil
Smolíková Ludmila
Sejbal Jaroslav
Steffanová Antonie
Hájek Josef
Kopecká Marie
Mynářová Marie
Gola Bohumír

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. Ve zpravodajích
jsou zveřejňováni všichni jubilanti 70, 75, 80
a více let. Pokud někdo nesouhlasí se
zveřejněním těchto údajů, kontaktujte prosím
obecní úřad.

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

…………………………………………………………………………………………….…
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
8.11. PREDNÁŠKA – obec pořádá ve školící místnosti hasičské zbrojnice v 18:00
2. přednášku z cyklu přednášek „Z historie Starého Města“ na téma Archeologický
výzkum sídliště prvních zemědělců ve Starém Městě a soudobé osídlení v okolí.
Přednáší doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. z Regionálního muzea v Litomyšli. V rámci
přednášky bude možnost si prohlédnout vystavené archeologické nálezy.
8. a 9.11. SVATOMARTINSKÉ MENU – Hospůdka U Nečasů pořádá v pátek 8.11.
od 17:00 do 19:00 a v sobotu 9.11. od 12:00 do 15:00. Čeká na Vás tradiční menu.
Polévka: Husí kaldoun s nudlemi 50 Kč. Hlavní chod: Pomalu pečená husa (stehno,
prso), bílé a červené zelí, variace knedlíků 270 Kč. Dezert: Pošírovaná hruštička
v červeném víně s jablečným štrúdlem 50 Kč a samozřejmě svatomartinské víno.
Budeme se na Vás Těšit. Rezervace u Ivany Nečasové na tel.: +420 731 185 450.
17.11. LA NOCHE FLAMENCA – PS Háčko ve spolupráci s obcí pořádá od 17:00
hudební představení v sokolovně. Přijďte se zaposlouchat do španělských rytmů
a zhlédnout taneční program skupin PS Háčko, okořeněný zpěvem Kateřiny
Hlouškové v klavírním doprovodu Lenky Zahradníkové. Vstupné dobrovolné.
22.11. PŘEDNÁŠKA – obec pořádá ve školící místnosti hasičské zbrojnice v 18:00
3. přednášku z cyklu přednášek „ Z historie Starého Města“ na téma Staré Město ve
středověku a novověku. Přednáší Mgr. Jana Němcová a Bc. Pavel Kejval
z Regionálního muzea v Litomyšli. V rámci přednášky bude možnost si prohlédnout
vystavené archeologické nálezy. Vstupné dobrovolné.
23.11. VÁNOČNÍ JARMARK – pořádají ZŠ a MŠ Staré Město od 15:00 v sokolovně.
Jarmark bude doprovázený slavnostním rozsvícením vánočního stromu (před MŠ).
Občerstvení zajištěno. Čekají na Vás opět tvořivé dílničky (pískohraní a výroba
mýdýlek). Těší se na Vás všichni zaměstnanci školy a školky.
29.11. TANEČNÍ VEČER – pořádá PS Háčko v sokolovně od 19:00. Přijďte se naučit nebo
zopakovat kroky na plesovou sezónu. Dvouhodinová lekce s přestávkou zaměřená na
základní plesové tance. Cena za jednotlivce 150 Kč (pár 300 Kč). Lektor Pavel
Machálek. Více informací u Ing. Heleny Gálové na +420 725 222 159.
1.12. SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30 – pokud máte
zájem o posvěcení Vašeho adventního věnce, doneste věnec s sebou do kostela.
5.12. OBCÍ CHODÍ MIKULÁŠ – pokud máte zájem, aby Vaše děti doma navštívil Mikuláš
se svou družinou, zavolejte na +420 603 922 166.
6.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – pořádá obec na zahradě Hospůdky U Nečasů v 18:00.
Pro ty, které Mikuláš zapomněl navštívit i pro všechny ostatní, kteří by se rádi podívali
na Mikuláše a jeho družinu. Děti po zazpívání písničky nebo odrecitování básničky
-6-
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obdrží balíček plný překvapení. Hospůdka U Nečasů bude mít otevřeno a nachystá pro
Vás občerstvení.
7.12. ZABIJAČKOVÉ HODY – pořádá Hospůdka U Nečasů. Těšíme se na viděnou.
Rezervace u Ivany Nečasové na tel.: +420 731 185 450.
8.12. PÁRTY ČERTÍKŮ A ANDÍLKŮ – TJ ve spolupráci s PS Háčko pořádají v sokolovně
od 14:00 zábavné odpoledne plné tance, soutěží a her nejen pro děti. Vstup pouze
v masce čertíků a andílků. Nejkrásnější masky budou oceněny.
12.12. POSEZENÍ PRO DŮCHODCE – ZŠ pořádá v sokolovně od 14:00. Předvánoční
posezení s programem, o který se postarají děti ze ZŠ Staré Město.
14.12. DIVADLO A KOLEDY – obec pořádá v sokolovně v 17:00 vánoční pásmo. Těšit se
můžete na divadelní hru „Vánoční koleda“, kterou vám odehrají žáci dramatického
oboru ZUŠ Moravská Třebová, představení obohatí koledy v podání dětí ze Starého
Města a jejich hosté. Dobrovolné vstupné bude věnováno pobočce ZUŠ ve Starém
Městě pro podporu hudebníků v naší obci.
22.12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO – i do našeho kostela dorazí Betlémské světlo (symbol
míru a porozumění mezi národy) přivezeno skauty ČR z Vídně. Pokud máte zájem,
přijďte si pro něj do kostela od 9:00 do 11:00 (mše 9:30 – 10:30).
24.12. MŠE SVATÁ – v Kostele sv. Kateřiny ve 21:00.
25.12. MŠE SVATÁ – v Kostele sv. Kateřiny ve 9:30.
25.12.VÁNOČNÍ KONCERT – obec pořádá v Kostele sv. Kateřiny v 18:00 koncert
v podání místních zpěváků a hudebníků. Dobrovolné vstupné bude věnováno na
podporu a vybavení kroužků pro děti v naší obci (Atletika, Hratvo, Hopík, Florbal,
Tanečky, Bílá stopa…)
26.12. MŠE SVATÁ – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30.
31.12.SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ – pořádá obec ve spolupráci s SDH na
náměstíčku ve Starém Městě (autobusová zastávka) ve 24:00. Přijďte se podívat na
slavnostní ohňostroj a společně přivítat nový rok 2020.
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.

Z akcí budou pořizovány fotografie a následně zveřejňovány za účelem prezentace.
…………………………………………………………………………………………….……
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AKTIVITY V NAŠÍ OBCI
V měsíci září 2019 se podařilo rozběhnout téměř všechny vypsané aktivity. Kdo má zájem
a nestihl se nahlásit, může tak učinit i v průběhu roku, více informací přímo na lekcích.
Pondělí:
 14:30 – 15:30 TANG SOO DO (DDM) – Sokolovna – bojové umění pro děti.
 16:30 – 17:30 FLAMENCO (PSH) – Sokolovna – španělský tanec pro děti.
 16:30 – 17:30 HOPÍK (TJ) – Klubovna – hry a tvoření pro rodiče s dětmi do 6 let.
 17:30 – 18:30 HRATVO (TJ) – Klubovna – hry a tvoření pro děti od 7 let.
 17:30 – 18:30 FLAMENCO (PSH) – Sokolovna – španělský tanec pro ženy.
Úterý
 16:00 – 16:40 MŠE SVATÁ – Kostel sv. Kateřiny.
 16:30 – 18:00 BÍLÁ STOPA (TJ) – Sokolovna – turistický oddíl pro děti.
 17:00 – 18:00 FOTBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro všechny.
 18:00 – 19:00 KRUHÁČ (TJ) – Sokolovna – posilovací lekce, cvičení pro všechny.
Středa
 15:00 – 16:00 ATLETIKA (TJ) – Sokolovna (venkovní sportovní areál) – pro děti.
 15:00 – 17:00 KNIHOVNA – Obecní úřad – půjčovna knih.
 17:00 – 18:00 FLORBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál (Sokolovna) – pro děti.
 18:00 – 19:30 STOLNÍ TENIS (TJ) – Sokolovna – pro všechny.
Čtvrtek
 13:00 – 16:00 KLUB DŮCHODCŮ – Klubovna – pro důchodce.
 13:30 – 14:30 TANEČKY (TJ) – Sokolovna – pro děti od 7 let.
 15:00 – 16:00 TANCOVÁNÍ (PSH) – Sokolovna – pro děti 5 – 7 let.
 16:00 – 16:40 MŠE SVATÁ – Kostel sv. Kateřiny.
 16:00 – 17:00 TANCOVÁNÍ (PSH) – Sokolovna – pro děti 8 – 11 let.
 17:00 – 18:00 TANCOVÁNÍ (PSH) – Sokolovna – pro děti 12 – 16 let.
 18:00 – 19:00 AEROBIC MIX (TJ) – Sokolovna – mix stylů, cvičení pro všechny.
 19:00 – 20:00 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (TJ) – Sokolovna – pro všechny.
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Pátek
 16:00 – 17:00 KLUB MLADÝCH LETCŮ – Letiště – pro děti.
 18:00 – 19:30 FLORBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro všechny.
Neděle
 9:30 – 10:30 MŠE SVATÁ – Kostel sv. Kateřiny.
Vysvětlivky:
 TJ – Tělovýchovná jednota Staré Město
 DDM – Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
 PSH – Pohybové studio Háčko Staré Město
Aktivity pod TJ mají následující podmínky a připojit se může každý i během roku. Na
základě vyplněné přihlášky zaplatí člen poplatek ve výši:
 děti do 18 let a senioři nad 65 let – 150 Kč za pololetí, možnost platit jednorázově na
celý rok 300 Kč. Za každou další provozovanou aktivitu 100 Kč na rok.
 dospělí – 300 Kč za pololetí, možnost platit jednorázově na celý rok 600 Kč. Za
každou další provozovanou aktivitu 200 Kč na rok.
Členský poplatek zahrnuje pojištění členů, dále je používán na obnovu pomůcek a vybavení,
výdaje spojené s pořádáním turnajů a akcí.
…………………………………………………………………………………………………
ZPRÁVY Z AKCÍ A PODĚKOVÁNÍ
OBEC STARÉ MĚSTO – dne 6.9.2019 se uskutečnilo LETNÍ KINO. Na sportovním areále
byla promítnuta pohádka režiséra Zdeňka Trošky – Čertoviny. I přes chladnější počasí se
sešlo nemalé množství diváků. Tímto bychom rádi poděkovali za hojnou účast, je vidět, že
zájem o letní kino je. V příštím roce se můžete opět těšit na promítání pod širým nebem.
Dne 25.10.2019 proběhla první přednáška z cyklu přednášek Z HISTORIE STARÉHO
MĚSTA. Přednášky se zúčastnilo 63 posluchačů, vyslechli si tak zajímavé informace
o historii a my tímto děkujeme Mgr. Janě Němcové za krásnou prezentaci. V měsíci
listopadu jsou pro vás připraveny další dvě přednášky z tohoto cyklu. Těšíme se opět na
viděnou.
za obec místostarostka Ing. Helena Gálová
ZŠ – 2.9.2019 jsme slavnostně zahájili školní rok 2019/2020 a přivítali mezi sebe deset
nových prvňáčků. A hned první týden jsme začali jezdit na plavecký výcvik do Svitav.
12.9.2019 jsme se v úžasném počtu 29 závodníků zúčastnili přespolního běhu v Moravské
Třebové na Křížovém vrchu. Na předních místech se umístili: Terezka Řehořová, Míša
Pospíšil, Ondrášek Kravců, Kryštůfek Šinko (žáci 1. třídy), Helenka Gálová (2. třída), Táďa
Ptáček (3. třída), Dominička Nečasová (4. třída) a Domča Vavřín (5. třída). Ve středu
16.9.2019 jsme se vypravili na odpolední výšlap na rozhlednu Pastýřka v Moravské Třebové.
Cestou jsme poznávali krásy lesa. Na vrchol rozhledny vystoupali jen ti nejodvážnější
a odměnou jim byl nejen překrásný výhled do okolí, ale i zmrzlina v cukrárně.
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Dne 27.9.2019 proběhla v sokolovně SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST. Pro děti byly
připraveny soutěže, opékání špekáčků, přehlídka dravců a závěr opět patřil lampionovému
průvodu s dechovkou.
V úterý 1.10.2019 jsme se do školy moc těšili, protože nás čekala vycházka k Radišovu. Po
velké přestávce jsme se vydali na trasu a cestou jsme plnili různé úkoly. V cíli jsme hledali
poklad ukrytý v lese, který střežil skřítek Podzimníček.
2.10.2019 jsme vyměnili kolečka za nože, chrániče za rukavice a zahájili pravidelné bruslení.
Do Rehau arény v Moravské Třebové budeme jezdit 2 krát v měsíci. 15.10.2019 jsme
společně se školní družinou na kopci Goldberk učili naše draky létat. Bylo super počasí,
svítilo sluníčko, foukal příznivý vítr a draci létali opravdu hodně vysoko. Bylo to prima
odpoledne. 31.10.2019 proběhl Den otevřených dveří a STRAŠIDELNÁ ŠKOLA.
za ZŠ kolektiv učitelek
MŠ – po prázdninách jsme se ve školce sešli v hojném počtu. Přivítali jsme mezi nás nové
kamarády. Na začátku září proběhl požární poplach a zároveň jsme se také seznámili
s pravidly naší školky. Přijelo k nám oblíbené divadlo s pohádkou Mášenka a medvědi. V
pátek 27.9.2019 odpoledne jsme se sešli u sokolovny, abychom si společně užili
Svatováclavskou slavnost. Pro děti byly nachystané úkoly, ukázka dravců a opékání párků.
Slavnost byla tradičně zakončena lampionovým průvodem. Na začátku října jsme
s předškoláky poprvé navštívili naši základní školu – v rámci celoročního projektu Škola
nanečisto. Na měsíc říjen jsme se velmi těšili, protože jsme zahájili plavecký výcvik –
poprvé v bazéně v Lanškrouně. V rámci tělovýchovné chvilky k nám přijela paní
Selingerová, aby si s námi zacvičila jógu. Také jsme se vydali hledat skřítky Podzimníčky.
Skřítkům jsme postavili společnými silami domeček z přírodnin. Další akce v říjnu byly
Dráčkování, Halloweenská párty. Užili jsme si podzimní počasí plnými doušky!
za MŠ kolektiv učitelek
TJ – v minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili výsledky MÍČOVÉHO SEDMIBOJE.
Tímto bychom se chtěli omluvit manželům Dospivovým, kteří ve skutečnosti obsadili
2. místo a manželům Hájkovým patří 3. příčka. Ještě jednou se omlouváme za záměnu
pořadí.
Dne 14.9.2019 proběhl TURNAJ V MINI KOPANÉ. Turnaje se zúčastnily 4 týmy (celkem
24 hráčů) a ve vzájemném zápolení si nakonec pohár za 1. místo odnesl tým „Taki fugu“,
2. místo patřilo týmu „Žijeme fotbalem“ a 3. místo získal tým „Svitře“. Děkujeme všem
zúčastněným za příjemně strávené dopoledne a těšíme se v dalším roce opět na viděnou.
Rádi bychom poděkovali paní Ing. Heleně Gálové, za vzkříšení TJ Staré Město. Od září 2019
dokázala nastartovat spoustu nových kroužků nejen pro děti a dala TJ jasný řád. Chystá pro
Vás další řadu akcí. Věřím, že společně dokážeme přivést ke sportu více dětí i dospělých
a podpoříme tak zdravý životní styl v naší obci.
za TJ Miloš Kozák
PETRUŠOV – dne 21.9.2019 se uskutečnil 4. ročník PETRUŠOVSKÉHO DÝCHÁNKU soutěžě o nejlepší kotlíkový guláš. Zúčastnilo se 11 soutěžních týmů. Slunečné počasí
přilákalo 250 návštěvníků, kteří ochutnali a ohodnotili chuť a kvalitu připravených gulášů na
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ohni. Mimo veřejnosti hodnotila guláše v kotlíku odborná komise složená z profesionálních
kuchařů. V letošní soutěži došlo k raritě, kdy na pořadí na prvních třech místech se zcela
výjimečně shodla jak odborná komise, tak i veřejnost. 1. místo patřilo „Holkám ze Staráku“
(Překvapení z kotlíku), 2. místo „Koruňáci“ (Hověží guláš) a 3. místo získala „Danova parta“
(Rampušácký guláš). Ceny za výzdobu stánků získali: 1. místo „Stará garda z Petrušova“,
2. místo „Koruňáci“ a 3. místo „Holky ze Staráku“.
za přátele Petrušova Jan Trunda
HOSPŮDKA U NEČASŮ – přátelé, příznivci a kamarádi Hospůdky U Nečasů, rok se nám
opět blíží ke konci a i tento rok Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň, ohlasy a spokojenost.
Jsme neuvěřitelně rádi a moc si vážíme Vaší přítomnosti na všech našich akcích, kde se
snažíme vykouzlit to NEJ a kde děláte příjemnou atmosféru. A právě v této atmosféře
dokážeme dělat nespočet akcí a radovat se z Vaší spokojenosti. Vážíme si Vaší vložené
důvěry k nám, a protože se zároveň loučíme s celým rokem, tak i Vám všem chceme popřát
hlavně zdraví a spokojenost a samozřejmě další návštěvy na našich akcích. Děkujeme.
za Hospůdku U Nečasů manželé Nečasovi
RODÁCI Z RADIŠOVA – Vážení občané Starého Města - Radišova, rodačky z Radišova
Marie Moravcová (rozená Hrazdírová), Marie Šnajdrová (rozená Pavléková) a Božena
Honsová (rozená Petrová) uskutečnily v roce 2009 první setkání rodáků Radišova, kterého se
zúčastnilo okolo sta účastníků. Od tohoto roku rodačky pořádaly v kapli v Radišově
pouťovou mši a setkávání občanů z Radišova a okolí. Výtěžek ze setkání, daly rodačky Obci
Staré Město, která za tyto prostředky zakoupila růžové hlohy, které i dříve rostly a krásně
kvetly kolem kostela. Za přispění Obce Staré Město, památkářů, farnosti a radišovských
rodáků se začala kaplička opravovat. Opravu provedla firma pana Luboše Němce
z Radišova. Firma vykonala hodně práce zdarma. Kaple je pěkná a dělá obci okrasu.
A nyní k pouti v letošním roce, která proběhla dne 17.8.2019. Chtěla bych poděkovat Obci
Staré Město za velkou podporu a propagaci. Obec se s námi spojila a připravila lavičky,
soutěže pro děti a připravila společně s námi občerstvení ve formě kávy, koláčků, trubiček
i jiné dobroty. Vyvrcholením byl v kapli koncert smyčcového tria Ivana Hřebabetzkého. Trio
vystupovalo bez nároku na honorář. Za vše moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
za setkání radišováků Marie Moravcová
……………………………………………………………………………….…………………
OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
Mgr. JANA NĚMCOVÁ – ARCHEOLOŽKA – rádi bychom Vám představili rodačku ze
Starého Města, která pro Vás připravila cyklus přednášek „Z historie Starého Města“.
V současnosti působí jako archeolog a vedoucí archeologického oddělení v Regionálním
muzeu v Litomyšli. Po absolvování Gymnázia v Moravské Třebové studovala vědní obor
archeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Již během studií pracovala nejprve jako
dokumentátor a později jako archeolog v Národním památkovém ústavu - Územní odborné
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pracoviště v Pardubicích. V té době realizovala archeologické výzkumy na různých
lokalitách v Pardubickém kraji – např. v historickém jádru Pardubic.
V roce 2004 nastoupila jako archeolog do Regionálního muzea v Litomyšli a od té doby se
věnuje převážně záchraně archeologických památek ve Svitavském okrese. Několik
archeologických výzkumů realizovala i v okolí Starého Města
a přímo ve Starém Městě. Např. výzkumy na zámku v Moravské
Třebové, v Městečku Trnávce, Jevíčku, Chornicích. Přímo ve
Starém Městě zkoumala germánské sídliště a ve spolupráci
s kolegou P. Kejvalem např. zahloubenou chatu ze 13. století. Na
některých výzkumech, které probíhají od roku 2013, spolupracuje
právě s kolegou Bc. Pavlem Kejvalem, který nastoupil nejprve
jako externí spolupracovník a od roku 2019 jako archeolog do
Regionálního muzea v Litomyšli. Společně pak v roce 2018 ve
spolupráci se Slezskou univerzitou a University of Wroclaw
realizovali v rámci evropského projektu výzkum pravěké lokality
z mladší doby kamenné ve Starém Městě. Výsledkům tohoto
výzkumu bude věnována samostatná přednáška vedoucího ústavu
archeologie na Slezské univerzitě doc. PhDr. Vratislava Janáka,
CSc.
Na základě archeologických výzkumů a nálezů je osídlení a pohyb člověka na území Starého
Města a v okolí doložen v různých obdobích pravěku. Pokud Vás zajímá, na jak zajímavém
místě žijete nyní, přijďte si poslechnout, kdo tu žil před Vámi a co po sobě zanechal.
…………………………………………………………………………………..……………
MOŽNOSTI PRONÁJMU
SPORTOVNÍ AREÁL
SOKOLOVNA
 Minigolf 20 Kč za
Víceúčelové hřiště s uměSál s podiem, barem, sociosobu.
lým povrchem, cvičná
álním zařízením, šatnou,
 Fotbalové hřiště 500
tenisová stěna, dětské
určený pro tréninky, plesy,
Kč za hod.
hřiště, minigolf, pétanque,
oslavy, svatby, veřejné
Více informací a rezerfotbalové hřiště. Ceník:
akce. Ceník: 2500 Kč za
vace u správce areálu
akci, hodinový pronájem
 Tenis 80 Kč za hod.
Josefa Truhláře
100 Kč.
 Volejbal, nohejbal 100
tel.: +420 734 306 136.
Kč za hod.
Více informací a rezervaKLUBOVNA
 Malá kopaná 200 Kč
ce u Lenky Antlové tel.:
Společenská místnost s
za hod.
+420
461 312 315
,
kapacitou 25 osob s
 Šatna 100 Kč/ 1 použití
obec.antlova@seznam.cz
kuchyňkou a sociálním
 Úklid sněhu 500 Kč za
zařízením. Cena 800 Kč
hod.
za akci.
 Osvětlení 100 Kč za
hod.
……………………………………………………………………………………………….…
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podobě na www.stare-mesto.eu. Zpracovává Ing. Helena Gálová, korekce Bc. Hana Mausová. Vaše
-12příspěvky zasílejte nejpozději do 15. každého sudého
měsíce na obec.galova@seznam.cz, případně
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