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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, 

poslední číslo zpravodaje tohoto roku dostalo nový vzhled a doufám, že se Vám tato forma 
bude líbit. O tuto příjemnou změnu se zasloužili místostarostka Ing. Helena Gálová a mladý 
student Ondřej Hloušek. Nový vzhled dostanou také  webové stránky obce, které budou spuš-
těny od listopadu. Paní místostarostka stránky sama kompletně vytvořila a doplnila spoustu 
zajímavých údajů, které získala z různých kronik, dostupných materiálů a z rozhovorů s občany. 
Stránky tak dostaly moderní vzhled. Webové stránky zůstaly pod stejnou doménou, můžete si 
je tedy prohlédnout na www.stare-mesto.eu. Za nový Staroměstský zpravodaj a webové strán-
ky bych oběma autorům ráda poděkovala.
Venkovní učebna základní školy byla v září uvedena do provozu. Předání neproběhlo za účasti 
veřejnosti. Dílna a učebna již slouží dětem i učitelkám k jejich plné spokojenosti. 
Závěrem bych všem ráda popřála hodně zdraví a pozitivního myšlení, které je v této době tolik 
důležité. Snad se situace brzy zlepší a budeme se moci opět volně pohybovat a nadechnout. 
Do té doby využijte čas k procházkám do přírody a načerpejte energii barvami podzimu. 
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WEBOVÉ STRÁNKY  
Naše webové stránky dostaly nový vzhled. Mají lepší orientaci, vyhledávání, moderní vzhled a více fotografií. Informace o 
historii obce bychom rádi doplnili, proto vyzýváme pamětníky, aby nám formou e-mailu nebo osobního setkání po-
mohli informace doplnit či získat. w

Také Vám chceme představit nové logo našeho 
Starého Města, které bude reprezentovat naši 
obec. Jednotlivé kruhy znázorňují části obce a 
jsou propojeny spojovací čárou, která znázor-
ňuje vzájemnou spojitost. Autor loga Ondřej 
Hloušek.  

Rychlejší vyhledávání Virtuální prohlídka Starého 
Města 

Rozsáhlejší fotogalerie Více fotografií a informací o 
kulturním dění a sportu v obci 
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NOVINKY 

LOGO STARÉHO MĚSTA 

Bílá Studně 

Petrušov 

Radišov 

Staré Město s obrysem 
naší dominanty kostela 
svaté Kateřiny a s leto-
počtem  první zmínky 
o naší obci  

1

Šipka, která vás vrátí na začá-
tek aktuální stránky



VENKOVNÍ UČEBNA  

NOVINKY 

Projekt  „Venkovní  učebna ZŠ Staré Město“, 
reg. č.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010327.
Spolufinancováno z dotace MMR - až do výše 95 % způ-
sobilých výdajů.
Program 11703 - Integrovaný regionální operační pro-
gram.
Realizace projektu se nachází na území MAS Morav-
skotřebovsko a Jevíčsko.
V budově základní školy ve Starém Městě byly dlouho-
době nevyužívané prostory garáže a skladů přestavěny 
tak, že vznikly dvě samostatné učebny. Výuka žáků se 
zde bude zaměřovat na přírodní vědy, praktické práce, 
práce s  digitálními technologiemi ve vazbě na komu-
nikaci v cizím jazyce. V rámci projektu byl vyřešen bez-
bariérový přístup pro tělesně indisponované žáky. Sta-
vební práce provedla firma Luboš Němec z Radišova za 
2 846 565,90 Kč. 

Vedlejšími výdaji projektu byly projektová dokumentace, stu-
die 
proveditelnosti, výběrové řízení na zhotovitele, autorský do-
zor, technický dozor investora, vše celkem za 282 669 Kč.
Nezpůsobilé výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 
140 370 Kč.
Dodavatelem výpočetní techniky byla firma AZ-line s.r.o. 
z Moravské Třebové. Za částku 844 036 Kč dodala notebooky 
včetně softwarových programů, dobíjecí skříň, projektory, in-
teraktivní tabule, tiskárnu, stojanový rack, zálohovací a záložní 
zařízení, dotykový panel včetně mobilního stojanu.
Dodavatelem nábytku byl Ing. Antonín Sekanina z Moravské 
Třebové – pořízeny byly PC stoly, židle, skříně, lavičky se síty, 
šatní síta na zeď, věšáky s odkládacími policemi, dvoulavice, 
ponky, regály, mycí skříňky s dřezy a bateriemi. Celková cena 
byla 234 637,15 Kč.
Firma MULTIP Moravia s.r.o. z Nového Jičína dodá učební po-
můcky – dermoplastické preparáty zvířat (vycpaniny), mikro-
skopy a ostatní vybavení za 280 310 Kč.

Bílá Studně 

Petrušov 

Radišov 
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO – zasedání zastupitelstva se bude konat – 18.11.2020 a 16.12.2020 od 18:00 v zasedací 
místnosti obecního úřadu.

SVOZY ODPADŮ – popelnice (v úterý 10.11., 24.11., 8.12. a 22.12.), plasty v pytlích (ve středu 25.11.), papír (v pátek 20.11. a 
18.12.).

SBĚRNÉ MÍSTO – u č.p. 67 (křižovatka na Petrušov) bude otevřeno 9.11., 23.11. a 14.12. od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00.

Na tomto sběrném místě je umístěn i KONTEJNER NA POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY. Do tohoto kontejneru patří – použité jedlé 
oleje a tuky z domácností, ztužené jedlé tuky. Nepatří sem technické oleje, maziva a kapaliny. Kontejner je určen pouze pro oleje 
a tuky z domácností a ne od podnikatelských subjektů.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.10.2020
• Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven), Ing. Helena Gálová (omluvena)
• Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro:proti:zdrželi se), ZO = zastupitelstvo obce

ZO schválilo Smlouvu o podmínkách svozu bioodpadu s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko a.s. VH (7:0:0)
ZO schválilo opravu vodní nádrže v Radišově. VH (7:0:0)
ZO schvaluje opětovný nesouhlas s umístěním odpočívky u budoucí D35 na katastru obce Staré Město. (VH 7:0:0)
ZO schválilo přijetí 1 pracovníka na údržbu obecních prostor na dobu určitou do 31.12.2021. (VH 5:1:1) 

Úplné verze usnesení ze zastupitelstva naleznete na úřední desce a na webových stránkách.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Zdeněk Smolík
Hana Valentová
Alena Hřebabetzká
Marie Pavléková
Jaroslav Sejbal
Antonie Steffanová
Marie Kopecká
Marie Mynářová
Bohumír Gola

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

Ve zpravodaji jsou zveřejňováni všichni jubilanti 70, 75, 80 a více let. Pokud někdo nesou-
hlasí se zveřejněním těchto údajů, kontaktuje prosím obecní úřad. 
Pokud máte zájem o zveřejnění gratulace k životnímu jubileu (narozeniny, svatba, narození 
dítěte…) nebo vzpomínky na zesnulou osobu, zašlete text, popř. fotografii na obec.galo-
va@seznam.cz nebo předejte osobně na obecním úřadě. Děkujeme za spolupráci.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Po povodni:
•  Po jejím ukončení nech vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem,
•  uhynulé zvířectvo, zaplavené potraviny a polní plodiny, naplaveniny a nepoužitelný materiál zlikviduj podle pokynů,
• před zahájením vysoušení odstraň obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryj základy 
stavby,
• pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu, 
• k rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč,
• zajisti provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovod-
ního a kanalizačního řadu před jejich opětovným připojením,
• ve vlastní studni proveď několikanásobné odčerpání vody a dezinfekci, nech provést laboratorní prověření kvality vody,
• sám při všech pracích dbej na zvýšené dodržování hygienických zásad,
• obnova je dlouhodobý proces, proto vzájemná pomoc je nejúčinnější, 
• po povodni není důležitá jen materiální a finanční pomoc, ale i trvalá psychologická podpora a sociální péče o posti-
žené.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje www.hzspa.cz

JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
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9-15.11. SVATOMARTINSKÁ HUSA – připravuje Hospůdka U Nečasů. Roz-
voz Svatomartinské husy až k vám domů. Rezervace u Ivany Nečasové na tel.: 
+420 731 185 450.
 
21.11. STAROMĚSTSKÁ POUŤ S VÁNOČNÍM JARMARKEM – poutní mše svatá 
bude sloužena ve 14:00 v kostele sv. Kateřiny. Jarmark pořádají ZŠ a MŠ Staré 
Město od 15:00 v sokolovně. Jarmark bude doprovázený slavnostním rozsví-
cením vánočního stromu. Občerstvení zajištěno. Čekají na vás opět tvořivé díl-
ničky. Těší se na vás všichni zaměstnanci školy a školky. 

29.11. 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. 

5.12. ZABIJAČKOVÉ HODY – pořádá Hospůdka U Nečasů. Těšíme se na vidě-
nou. Rezervace u Ivany Nečasové na tel.: +420 731 185 450.

6.12. PÁRTY ČERTÍKŮ A ANDÍLKŮ – TJ ve spolupráci s obcí pořádá v  soko-
lovně od 14:00 zábavné  odpoledne plné tance, soutěží a her nejen pro děti. 
Vstup pouze v masce čertíka a andílka. Nejkrásnější masky budou oceněny a 
součástí odpoledne  bude i MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA.

13.12. DIVADLO A KOLEDY – obec pořádá v sokolovně v 17:00 vánoční pás-
mo. Těšit se můžete na děti ze Starého Města a jejich hosty, kteří si pro vás 
připravili pestrý program.

20.12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO – i do našeho kostela dorazí Betlémské světlo 
(symbol míru a porozumění mezi národy) přivezené 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 v 9:30.

25.12. VÁNOČNÍ KONCERT – obec pořádá v kostele sv. Kateřiny v 18:00 kon-
cert v podání místních zpěváků a hudebníků. 

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

31.12.SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ – pořádá obec ve spolupráci se SDH na 
náměstíčku ve Starém Městě (autobusová zastávka) ve 24:00. Přijďte se podí-
vat na slavnostní ohňostroj a společně přivítat nový rok 2021.

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

1.1. NOVOROČNÍ VÝŠLAP – v Petrušově. Každý, kdo by se rád připojil –  neza-
pomeňte přinést něco dobrého na zub a na zahřátí. 

Z akcí budou pořizovány fotografie a následně zveřejňovány za účelem pre-
zentace.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  
 
 

Obec Staré Město pořádá 
 

ADVENTNÍ KOCERT 
 

13.12.2020 v 17:00 
 

v sokolovně ve Starém Městě 
 
 

Těšit se můžete na hudební program v podání  

dětí ze Starého Města a jejich hostů.  
 

 
 

    Př ijďte si take  vyzvednout 
 

                                                       
 

                                                               20.12.2020   
 
                                                           od 9:00 do 11:00 (mše 9:30 – 10:30) 

 
       v Kostele sv. Kateřiny ve Starém Městě 
 
Betle mske  sve tlo př ivezene  skauty C R z Ví dne , je symbol 
mí řu a pořozume ní  mezi na řody.  
Dopořuc ujeme vzí t si s sebou křome  sví c ky take  
luceřnic ku nebo zavař ovací  sklenici. 
                                  Ať toto sve tlo přoza ř í  nejen Va s  domov. 

Obec ve spolupráci s SDH pořádá 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
3311..1122..22002200  vvee  2244::0000  

 
na náměstíčku ve Starém Městě 

(autobusová zastávka) 
 

Přijďte se podívat na slavnostní ohňostroj 
a společně přivítat nový rok 2021. 

 

TJ Staré Město ve spolupráci s obcí Staré Město pořádá 

           66..1122..22002200  oodd  1144::0000  

                  vv  ssookkoolloovvnně  vvee  SSttaarréémm  MMěssttě  
                                        ZZáábbaavvnnéé  ooddppoolleeddnnee plné tance,  

                                           soutěží a her nejen pro děti.  

                                      Vstup pouze v mmaassccee  čeerrttííkka nebo   

                                                                                          aannddííllkkaa. Nejkrásnější masky budou  

                                             oceněny. Na závěr přijde i  MMiikkuulláášš  ssee  

                                                              ssvvoouu  ddrruužiinnoouu,  který za písničku nebo básničku předá nadílku. 

                                                                        Těšíme se na vás milé děti a dospěláci!!! 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje www.hzspa.cz

Všechny akce se budou konat dle aktuálních opatření COVID-19. Proto sledujete naše 
stránky, kde budou veškeré aktuální informace, děkujeme. 
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ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ

Dne 26.9.2020 divadelní soubor lanškrounského gymnázia Škeble odehrál inscenaci hry sovětského autora Jevgenije 
Švarce „DRAK“. Tato alegorická hra je namířená proti fašismu. Hlavní hrdina rytíř Lancelot přemůže draka a osvobodí spa-
nilou Elsu i zotročené město a trpělivě pak bojuje proti dračím choutkám, dožívajících v hlavách netvorových sluhů a při-
sluhovačů, až konečně městu a jeho obyvatelům zajistí skutečnou svobodu. Mladí divadelníci se s tímto těžkým tématem 
výborně vypořádali a jejich výkony si zasloužily potlesk diváků. Děkujeme studentům a přejeme jim hodně úspěchů nejen 
na divadelním poli.

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová

OBEC - dne 4.9.2020 proběhlo na Zvonkovém vrchu druhé posezení - PÍSNIČKY U TÁBORÁKU. Počasí nám přálo a strávili 
jsme tak příjemný večer s kamarády.

HOSPŮDKA U NEČASŮ - velice bychom vám  chtěli poděkovat za vaši účast na vinobraní, i v této těžké době. Jsme vám 
vděčni za vaši podporu a zájem, proto se snažíme i nadále pomáhat a vařit všem, kdo mají zájem. Neváhejte nás kontak-
tovat. Rádi bychom vám oznámili, že používáme nový způsob vakuování, dle hygienických norem, kdy je jídlo zatavené 
do plastových přenosných boxů.

za Hospůdku U Nečasů Ivana Nečasová5



MATEŘSKÁ ŠKOLA - se začátkem školního roku přišly do mateřské školy nové děti. Září jsme prožili ve znamení 
adaptace. Malým dětem jsme se snažili společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí pro první krůčky 
do samostatného života bez rodičů. Postupně  jsme všechny děti seznámili s prostory MŠ, se zaměstnanci 
MŠ. Domluvili jsme se s dětmi na prvních pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolek-
tivu. Děti rády cvičily, zpívaly, přednášely básničky a malovaly. Vystavili  jsme první obrázky. Zpestřením pro 
děti byla jóga a kurz 1. pomoci, kde se  děti dozvěděly, proč je důležité dodržovat hygienu, co patří mezi 
zdravé a nezdravé jídlo, jak se chovat bezpečně ve třídě, doma, na silnici. Následoval ,, Jablíčkový den“, děti 
si vyrobily sladkého ježka z jablíčka, počítaly jablíčka, naučily se o jablíčku básničku i písničku, cvičily na pí-
seň ,,Jabloň“,.. I letos se uskutečnilo ,,Hledání  skřítka  ,,Podzimníčka“ a nesměla chybět ani ,,Halloweenská  
párty“. 

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - nový školní rok jsme slavnostně zahájili v úterý 1. září.  Přivítali jsme mezi sebe naše prvňáčky, 12 dívek 
a 3 chlapce. Všichni jsme se do školy velmi těšili a doufali, že už nenastane situace podobná  jaru.  Naši školu tento rok 
navštěvuje 58 žáků, nejen ze Starého Města, Radišova, Petrušova, Bílé Studně, ale také z Dětřichova, Borušova, Žipotína, 
Gruny a Moravské Třebové. Dětem nabízíme odpolední kroužky – stolní hry, dílničky, kroužek čtenářský a sportovní. Ve ško-
le je také odloučené pracoviště ZUŠ -  hra na klavír a sólový zpěv. Během prázdnin proběhla v budově ZŠ oprava podlahy 
v učebně druhé třídy, ve třech třídách bylo opraveno osvětlení snížením stropů akustickými kazetami se zabudovanými 
LED panely. Největším překvapením pro nás bylo přistavení dvou nových učeben – počítačové a učebny na pracovní čin-
nosti. Počítačová učebna bude také sloužit k výuce angličtiny, vlastivědy a přírodovědy. Je vybavena 16 notebooky, inter-
aktivní tabulí, trinokulárním mikroskopem a vycpaninami zvířat. Druhá učebna je vybavena ponky a také interaktivní tabulí. 
Chtěli bychom ji ještě dovybavit keramickou pecí. Tímto moc děkujeme Obci Staré Město za realizaci tohoto projektu. 
Moc si toho vážíme a těšíme se na další zpestření naší výuky. V letošním školním roce jsme zapojeni do projektu Šablony 
2020-2022, z kterého budeme realizovat nákup dalších interaktivních tabulí. 
Z důvodu současné situace jsme byli nuceni zrušit nebo přesunout různé školní akce. Přesto se snažíme vymýšlet a reali-
zovat činnosti, kterých se naše děti mohou účastnit. Zahájili jsme plavecký výcvik, odplaváno 5 lekcí. Navštěvujeme nově 
otevřené environmentální centrum Stolístek v Linharticích. V září žáci druhé, třetí a čtvrté třídy vyjeli na výukový program 
Skutečné pohádky z mechu a kapradí. Vyzkoušeli si kroužkování ptactva, rozpoznávání zvířat podle hlasů či stop, počítání 
letokruhů a poznávání stromů a hub. V říjnu se prvňáčci vydali za včelkou Májou a společně poznávali květiny, ovoce a 
život včeliček. Pátá třída zjišťovala „jak se žije na zahradě.“ Dále si děti vyzkoušely smýkání hmyzu, odchyt motýlů a stavbu 
budek.  24. září jsme podnikli výlet do Moravské Třebové na rozhlednu Pastýřka, kde jsme nejen pozorovali nádherné okolí 
a opekli jsme i špekáčky. Čtvrteční večer jsme zakončili procházkou po Starém Městě s rozsvícenými lampiony. Vzhledem 
k současné situaci jsme hodně času trávili venku, na sportovišti a na plácku u sokolovny. Hráli jsme hry, soutěže, sportovali 
a také četli a malovali. 
Pevně věříme, že současná situace nebude trvat dlouho a my se opět navrátíme do běžného školního života. Všem přeje-
me pevné zdraví a hodně optimismu.

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová

za ZŠ kolektiv učitelek
za Hospůdku U Nečasů Ivana Nečasová 6



TJ Staré Město 

 
 
 
 

   

1947 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  – dne 5.9.2020 jsme se již potřetí vypravili společně na CYKLOVÝLET. 
Tentokrát se zúčastnily převážně děti. Trasa dlouhá 25 km vedla Bílou Studní přes les do Sušic, přes 
polní cesty kolem kunčinských rybníků do Nové Vsi (kde zrovna probíhala soutěž ve vaření Kotlíkového 
guláše, kterou z 5 teamů vyhrál team Holky ze Staráku – jsme na ně pyšní a fandíme jim), za železniční 
stanicí v Kunčině opět polní cestou směr Radišov a přes kopec Kolberk zpět domů. Cesta byla kratší, 
ale o to náročnější, díky polním cestám a stoupání. 
 
                                                                                                               

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ

SPOLEK PŘÁTEL PETRUŠOVA - uspořádal dne 19.9.2020 již 5. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš - PETRUŠOV-
SKÝ DÝCHÁNEK. Zúčastnily se týmy z blízkého okolí i týmy z Brna, Svitav, Zábřehu a Havířova. Pohodové počasí přilá-
kalo do Petrušova přes 200 návštěvníků a kolem 50 soutěžících. Těžkou práci měla odborná komise profesionálních 
kuchařů při anonymní ochutnávce jednotlivých gulášů. 13 družstev vařilo různé druhy gulášů, od klasických hově-
zích, vepřových, zvěřinových až po houbový. Veřejnost pak hodnotila kvalitu guláše a na bodovacím lístku ohodnotila 
soutěžní týmy. Zde však byl i vliv tzv. „fan-klubu“ , kdy se projevil i počet příznivců jednotlivých družstev. 
Hodnocení odborné komise:
1. Holky ze Staráku  „Překvapení z kotlíku“
2. Hošani                             „Domácí gulážžž“
3. Gurmán klub Štatlaři      „Zvěřinová pohádka“

Hodnocení veřejnosti:
1. Holky ze Staráku    75 b.        
2. Hošani                      37 b.        
3. Danova parta           36 b.      

za Spolek přátel Petrušova Jan Trunda
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ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ

Dne 2.10.2020 TURNAJ VE FLORBALE - přihlášené byly tři teamy ze Starého Města, Moravské Třebové a Městečka Trnávky. 
Bohužel Městečko Trnávka svou účast bylo nuceno zrušit kvůli karanténě hráčů. Takže z turnaje bylo přátelské utkání, kde 
sice vyhrála Moravská Třebová, ale šlo hlavně o to si zahrát, což splnilo svůj účel a my se těšíme na další přátelská utkání. 

 za TJ Miloš Kozák

za Spolek přátel Petrušova Jan Trunda

Z HISTORIE 

CIHELNA 

Dům č. p. 82 cihelna, byla uvedena do provozu v roce 1910 
a v roce 1939 jako parní cihelna Wolfa a Stenzla. Nacházela 
se po levé straně cesty do Bílé Studně, byla jediným průmy-
slovým podnikem, který však fungoval jen před 2. světovou 
válkou.

Po 2. světové válce v roce 1946 našli osídlenci tento podnik 
stojící a čekající na opětovné roztočení kol. V sušárnách byly 
tisíce a tisíce nevypálených cihel a drenážních trubek, pro 
jejichž výrobu byla okolní hlína zvlášť znamenitá. Bohužel ze 
žádné strany nebyl zájem uvést tento podnik do provozu, 
ačkoliv byla roztočena kola sousední cihelny v Linharticích, 
která měla k dispozici hlínu mnohem horší jakosti, než z jaké 
se skládalo celé okolí staroměstské cihelny. 

Na únorovém zasedání v roce 1946 bylo jednáno o možnos-
ti provozu cihelny, bohužel se cihelna do provozu nedala a 
byla později přestavěna a používána pro zemědělské účely. 
Informační zdroj: Kronika Starého Města, první díl.

8



STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk územně samosprávného celku Obce Staré Město, vychází 6x ročně. Vydává Obec Staré Město, Staré Město 
145, 569 32 Staré Město IČ: 00277380 a tiskne CHAS-MT s.r.o. Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 27530302. Registrováno MK ČR pod číslem 
E 23858. Náklad zpravodaje je 380 kusů a je dodáván zdarma do domácností obcí Staré Město, Radišov, Petrušov a Bílá Studně, dále je k dispozici na 
Obecním úřadě ve Starém Městě a v elektronické podobě na www.stare-mesto.eu. Redakce: Ing. Helena Gálová, Bc. Hana Mausová (korekce), Ondřej 
Hloušek (fotografie a vizualizace). Vydáno dne 29. 10. 2020. Vaše příspěvky zasílejte nejpozději do 10. 12. 2020 na e-mail: staromestskyzpravodaj@se-
znam.cz, případně doručte osobně na obecní úřad.

Napište nám, jak se vám nový vzhled STAROMĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE líbí, budeme rádi za každou 
zpětnou odezvu, najdete nás na: 

Nakreslete nebo vyfoťte obrázek s tématikou Starého Města, Radišova, Petrušova nebo Bílé Studně. Nejlepší fotografie nebo 
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Zašlete fotografii e-mailem na : staromestskyzpravodaj@seznam.cz a do předmětu uveďte “SOUTĚŽ“.
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SOUTĚŽTE S NÁMI 

IC Staré Město u Mor. Třebové 

staromestskyzpravodaj@seznam.cz

INFORMACE A ZÁBAVA 
NAJDI 10 ROZDÍLŮ 

HODNOCENÍ NOVÉHO VZHLEDU ZPRAVODAJE 

FACEBOOK: 
E-MAIL:
INSTAGRAM: obec_staremesto


