
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 
 

Březen – duben 2019 

………………………………………………………………………………………………… 

Váţení spoluobčané,  

 

máme za sebou zimu, která ukázala, ţe komunální technika má v naší obci důleţité 

opodstatnění. Reakce občanů na zimní úklid byly pozitivní a naši pracovníci si zaslouţí 

poděkování. Paní místostarostka, Ing. Helena Gálová, se rychle ujala své práce. Díky ní        

a dobrovolníkům z řad občanů se s jarem probouzí aktivní ţivot v naší obci. 

V počátku roku byla podána ţádost na projekt Studie odtokových poměrů obce Staré 

Město. Byla provedena generální oprava bytu nad zdravotním střediskem, která byla             

v kompetenci pana místostarosty Jiřího Šmídy. V klubovně při sokolovně proběhla 

modernizace prostor. Byl pořízen mycí stroj pro úklid sokolovny. Koncem měsíce února 

byla podána ţádost o dotaci na opravu komunikace u sokolovny. Bude podána ţádost o 

dotaci na akceschopnost hasičů a ţádost     o dotaci na platy veřejně prospěšných pracovníků. 

Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří pečlivě třídí odpad a současně vyzvala 

ostatní, aby dbali na důslednější třídění odpadu! Kaţdá vyvezená popelnice (pytel) navyšuje 

v dalším období cenu Vašeho místního poplatku. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála mnoho krásných jarních dnů a příjemně 

proţité Velikonoce. 

                              starostka Jarmila Řezníčková 

…………………………………………………………………………………………………

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

STATISTIKA ZA ROK 2018: 

 narodilo se 14 občanů a zemřelo 5 občanů 

 přistěhovalo se 23 občanů a odstěhovalo se 35 občanů  

 celkový počet obyvatel k 31.12.2018 byl 1005 občanů 

 

POPLATKY – připomínáme občanům termíny úhrady poplatků: 

 pronájmy pozemků do 31.1.2019 

 poplatek za svoz komunálních odpadů do 30.4.2019  

 poplatek ze psů do 30.4.2019 – aktuální stav drţených psů nahlaste prosím na obecním 

úřadě 

 stočné dle faktury do 12.3.2019 

 

SVOZY ODPADŮ – termíny březen a duben 2019 – popelnice (v úterý 12.3., 26.3., 9.4.      

a 23.4.), plasty v pytlích (ve čtvrtek 28.3.), papír (v pátek 8.3. a 5.4). 

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVA – zasedání zastupitelstva se budou konat 

v následujících měsících 27.3.2019 a 24.4.2019 od 18:00. 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – v průběhu jara 2019 bude otevřeno pro veřejnost dětské hřiště na 

sportovním areálu. Kaţdý den od 8:00 do 20:00. V letních měsících se doba prodlouţí. 

……………………………………………………………………………………………… 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18.12.2018  

 Nepřítomni – Ing. Petr Báča (omluven), Romana Burešová (v 17:45 opustila jednání) 

 Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro : proti : zdrželi se),  Usn. = usnesení 

 

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpo-

čtové opatření obce č. 11 

ze dne 18.12.2018. VH 

(8:0:0) 

 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje rozpočet 

příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská 

škola Staré Město, okres 

Svitavy na rok 2019. VH 

(8:0:0) 

 

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Střed-

nědobý výhled hospoda-

ření příspěvkové organi-

zace Základní škola a 

mateřská škola Staré 

Město, okres Svitavy do 

roku 2021. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje rozpočet 

Obce Staré město na rok 

2019. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo  

obce schvaluje rozpočtový 

výhled Obce Staré Město 

do roku 2021. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pověření 

starostky k provedení 

změn rozpočtu od 

posledního zastupitelstva 

18.12.2018 do konce roku 

2018. VH (7:0:1) 

 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poplatek za 

stočné pro rok 2019 ve 

výši 34 Kč/m³ bez DPH. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poplatek za 

odvod dešťových vod ze 

zpevněných povrchů ve 

výši 7 Kč/m³ bez DPH. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje ţádost 

Charity Moravská 

Třebová o poskytnutí 

neinvestiční dotace pro 

rok 2019 ve výši 50 000 

Kč. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje ţádost 

Střediska sociálních 

sluţeb, z. ú. o poskytnutí 

neinvestiční dotace pro 

rok 2019 ve výši 8 000 

Kč. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje ţádost 

Mysliveckého spolku 

Hubert Staré Město o 

poskytnutí neinvestiční 

dotace pro rok 2019 ve 

výši 20 000 Kč. VH 

(6:0:2) 

 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje dodatky k 

nájemním smlouvám s 

lékaři MUDr. Josefem 

Greplem, Staré Město 

255, 569 32 Staré Město, 

IČ 04251954, MUDr. 

Alenou Hřebabetzkou, 

Staré Město 251, 569 32 

Staré Město, IČ 03488357 

a MUDr. Miladou 

Kadlecovou, Staré Město 

254, 569 32 Staré Město, 

IČ 03508021. VH (8:0:0) 

 

 Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Dodatek č. 

6 ke Smlouvě o provádění 

sběru, svozu a likvidace 

komunálního odpadu s 

Technickými sluţbami 

Moravská Třebová, s.r.o., 

Zahradnická 21, 571 01 

Moravská Třebová, IČ 

25970399. VH (7:0:1) 
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Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Dodatek č. 

1 k pojistné smlouvě č. 

8603393918 Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group se sídlem 

Pobřeţní 665/21, 186 00 

Praha 8. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

pronájmu Sokolovny v 

obci Staré Město s 

Domem dětí a mládeţe 

Moravská Třebová, okres 

Svitavy, Jevíčská 55, 571 

01 Moravská Třebová, IČ: 

70997896 s částkou 100 

Kč za 1 hodinu uţívání 

sokolovny. VH (5:0:3) 

  

Usn. č. 18: Zastupitelstvo 

obce schvaluje odpis zbylé 

pohledávky ve výši 3 556 

Kč. VH (7:0:1) 

 

Usn. č. 19: Zastupitelstvo 

obce schvaluje změnu 

soudního exekutora z 

JUDr. Mackové na 

soudního exekutora JUDr. 

Homolu. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 20: Zastupitelstvo 

obce souhlasí a bere 

změny pozemků na 

vědomí. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 21: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Ţádost o 

bezúplatný převod pozem-

ků pod chodníkem od 

Pardubického kraje, 

Komenského náměstí 125, 

Pardubice, IČ: 70892822 a 

současně nabízí pozemky, 

které jsou součástí 

komunikace č. 368 a 

36820. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 22: Zastupitelstvo 

obce schvaluje úpravu je-

dnacího řádu. VH (7:0:0) 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.01.2019 

 Nepřítomni – Ing. Petr Báča (omluven) 

 Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro : proti : zdrželi se),  Usn. = usnesení 

 

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Ţádost o 

dotaci na opravu místní 

komunikace u sokolovny. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Cenu plynu 

pro roky 2020-2021. VH 

(8:0:0) 

 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Ţádost o 

přijmutí finančního daru 

od DS AUTO, s.r.o. VH 

(8:0:0) 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání s navrţenými 

změnami. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje rozpočtové 

opatření obce č. 12 ke dni 

31.12.2018. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje jako 

zhotovitele projektové 

dokumentace „Studie 

odtokových poměrů – 

Staré Město“ firmu 

Agroprojekce Litomyšl, 

spol. s.r.o. Vysoké Mýto, 

Rokycanova 114, 56601 

Vysoké Mýto, IČ: 

64255611 s cenou 212 960 

Kč vč. DPH. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pověřit 

starostku podepsáním 

smlouvy s firmou 

Agroprojekce Litomyšl, 

spol. s.r.o. Vysoké Mýto 

poté, co ji zašle 

zastupitelům k připo-

mínkování. VH (6:0:2) 

 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Ing. Vláška 

realizací výběrového 

řízení na opravu komu-

nikace u sokolovny. VH 

(8:0:0) 

 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje podání 

ţádosti o dotaci na opravu 

komunikace u sokolovny. 

VH (8:0:0) 
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Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje zpra-

covatele ţádosti o dotaci 

na opravu komunikace u 

sokolovny firmu Profe-

sionálové, a.s., Haškova 

1714/3, 50002 Hradec 

Králové, IČ: 28806123 za 

cenu 5 000 Kč bez DPH a 

3,9 % za úspěšnost dotace. 

VH (7:1:0) 

 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpo-

čtové opatření obce č. 1 ze 

dne 23.1.2019. VH (6:0:2) 

 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje uzavření 

Smlouvy o sdruţených 

sluţbách dodávky zem-

ního plynu s Praţskou 

plynárenskou na období 

2020 - 2021. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje vklad 

nového vodovodního 

majetku obce Staré Město 

do DSO Skupinový 

vodovod MT. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Ujednání o 

součinnosti při provo-

zování letecké motorové 

akrobacie. VH (5:2:1) 

 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pro rok 

2019 zaměstnat maxi-

málně 6 pracovníků VPP. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje výpůjčku 

stroje na úklid zimního 

posypu    za   částku  do 

23 000 Kč na 5 dní. VH 

(8:0:0) 

 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje ţádost o 

přijmutí finančního daru 

od DST AUTO s.r.o. ve 

výši 5 000 Kč pro 

Základní a mateřskou 

školu Staré Město. VH 

(8:0:0) 

 

Usn. č. 18: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu 

na tři roky a šest měsíců 

na nový informační 

systém CODEXIS za 

částku 32 670 Kč DPH. 

VH (8:0:0) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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. V následujících 

zpravodajích budou zveřejňováni všichni jubilanti 70, 75, 80 a více let. Pokud někdo 

nesouhlasí se zveřejněním těchto údajů, kontaktuje prosím obecní úřad.  

…………………………………………………………………………………..…………… 

JUBILANTI 

 

V průběhu měsíce března a dubna tohoto roku 

slaví významné ţivotní výročí tito naši 

spoluobčané: 
  

 Kadlec Petr   70 let 

 Havránková Ludmila 83 let 

 Machů Marie   86 let 
 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 

 

VZPOMÍNKY 
 

Čas plyne a vzpomínky zůstávají. 
 

Dne 27.3.2019 uplyne 20 let od úmrtí  

 

pana Františka Věstinského z Radišova 

 

S láskou vzpomíná syn František, dcery 

Ludmila a Eva s rodinami. 

Děkujeme za vzpomínku. 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

Z akcí budou pořizovány fotografie a následně zveřejňovány za účelem prezentace. 

 

8.3.  MDŢ – obec pořádá v sokolovně od 14:00. Zveme srdečně nejen ţeny, ale i jejich 

muţské protějšky, aby oslavili společně tento výjimečný den spolu. Čeká na Vás 

vystoupení maţoretek Poupata z Rozstání a divadelního krouţku ze Starého Města, 

následovat bude kapela MENHIR, která Vám zahraje k poslechu a tanci. Občerstvení 

ze strany návštěvníků vítáno – pojďme společně vytvořit rodinnou atmosféru této akci. 

 

13.3.  BUDE ZE MĚ PRVŇÁČEK – 1. termín – ZŠ pořádá den otevřených dveří, přípravu 

na zápis do školy v ZŠ Staré Město od 15:30 do 17:00. Pro děti bude připraveno 

mnoho zábavných úkolů, které budou malou průpravou na blíţící se zápis do 1. třídy. 

Zároveň si můţete prohlédnout prostředí naší školy a její vybavení. Na setkání s Vámi 

se těší kolektiv učitelek. 

 

16.3.  PETRUŠOVSKÝ GLGÁNEK – spolek přátel kvalitní pálenky pořádá 10. ročník 

degustace pálenek a likérů v Petrušově v Hospodě U Němců od 16:00. Do soutěţe se 

můţe přihlásit kaţdý. Příjem vzorků do 12.3.2019 u pana hospodského Josefa Němce nebo 

u jednatele spolku  pana Jana Trundy. Soutěţní kategorie: 1. Slivovice (a příbuzné – durancie, 

ryngle aj.) 2. Peckovice (mirabelka, višňovice, třešňovice, meruňka aj.) 3. Jádrovice (hruškovice, 

jablkovice aj.) 4. Ostatní (rybízovice, vínovice, jeřabinka, jahody aj.) + dochucené pálenky jako 

podkategorie a likéry. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Objem jednoho vzorku je 

nejméně 0,5 litru.   Vzorek musí být v čiré skleněné láhvi bez etiket, opatřené šroubovacím 

uzávěrem, s údaji o pěstiteli (jméno, příjmení, adresa) a druhu destilátu (likéru). 

 

23.3.  PRVNÍ JARNÍ GRILOVÁNÍ – Hospůdka u Nečasů Vás zve od 11:00 na grilování   

a zabíjačku za výrobní ceny! Přijďte ochutnat a nakoupit si zásoby do ledniček 

(makrely, klobásy, kuřata, steaky, jitrničky, jelítka, tlačenku, ovárek …). Rezervace    

u Ivany Nečasové na tel.: +420 731 185 450.  

 

27.3.  BUDE ZE MĚ PRVŇÁČEK – 2. termín – ZŠ zve na den otevřených dveří, přípravu 

na zápis do školy v ZŠ Staré Město od 15:30 do 17:00. Pro děti bude připraveno 

mnoho zábavných úkolů, které budou malou průpravou na blíţící se zápis do 1. třídy. 

Zároveň si můţete prohlédnout prostředí naší školy a její vybavení. Na setkání s Vámi 

se těší kolektiv učitelek. 

 

31.3. DIVADLO – obec pořádá v sokolovně od 16:00 představení divadelního spolku 

teaTrum Velké Opatovice. Zahrají Vám komedii „REVIZOR“ podle Pavla Petrţelky 

na motivy N.V.Gogola. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.  
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6.4.  BLEŠÍ TRH – obec pořádá v sokolovně od 8:30 – 11:00 veřejný prodej věcí, které uţ 

u Vás doma nemají místo. Přijďte prodat! Přijďte koupit! Prodávat a nakupovat můţe 

kaţdý i děti, nehradí se ţádný poplatek! Máte doma přebytečné hrníčky, kníţky, 

hračky, oblečení…nebo vám právě něco takového chybí? Stačí dojít, vzít s sebou 

jakékoliv zboţí a obchodovat . Pro prodávající bude otevřena sokolovna na přípravu 

zboţí od 8:00.  

 

6.4.  JARNÍ ÚKLID – obec pořádá při příleţitosti svátku „Den země“ společnou 

vycházku, při které posbíráme všechny odpadky, které do přírody nepatří a pomůţeme 

tak, alespoň symbolicky přírodě opět dýchat. Kaţdá malá pomoc je větší neţ ţádná!  

Zveme všechny občany, kteří chtějí  udělat dobrou věc pro naše okolí, aby se dostavili 

k sokolovně ve 14:00.  

 

12.4.  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – ZŠ a MŠ oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků, ţe 

proběhne v pátek od 15:00 do 17:30 hodin. Při zápisu rodiče předloţí občanský průkaz 

a rodný list dítěte. Více informací na tel.: +420 739 420 728 a internetových stránkách 

www.zs-stare-mesto.cz. Těšíme se na budoucí školáky! 

 

17.4.  VELIKONOČNÍ DÍLNY – ZŠ a MŠ pořádá ve středu od 16:00 v budově základní 

školy. Přijďte se velikonočně naladit a také si společně se svými dětmi vyrobit drobné 

jarní dekorace. V prostorách školy uvítáme nejen děti, ale také jejich rodiče, babičky, 

dědečky, tety a všechny, kteří rádi tvoří a zpříjemní si tak předsváteční odpoledne.  

 

18.4. ZELENÝ ČTVRTEK – Hospůdka U Nečasů Vás zve na Zelený čtvrtek od 16:00 na 

zelené pivo. Připravíme pro Vás i speciální chuťovky! 

 

20.4.  VELIKONOČNÍ MENU – Hospůdka U Nečasů Vás zve na velikonoční dobroty od 

11:00. Čeká na vás tatarák, flamendr, pečená kolena s křenem… Rezervace u Ivany 

Nečasové na tel.: +420 731 185 450. Doprovodným programem budou tvořivé 

dílničky pro vaše ratolesti, abyste si v klidu mohli vychutnat své jídlo . 

 

28.4.  ČARODĚJNICKÝ REJ – obec pořádá v prostoru sportovního areálu (v případě 

nepříznivého počasí v sokolovně) od 14:00 slet čarodějnic a čarodějů malých  

i velkých. Zábavné odpoledne plné her, tance a soutěţí. Kaţdá čarodějnice a čaroděj 

obdrţí čarodějnické vysvědčení za splnění zkoušek. Nebude chybět soutěţ  

o nejkrásnější kostým. Těšíme se na Vás! 

 

30.4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – spolek přátel Petrušova pořádá na kopci v Petrušově za 

domem č.p. 10 (p. Trunda)  tradiční pálení čarodějnic od 17:00.  

 

30.4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – Hospůdka U Nečasů Vás zve na posezení u táboráku 

s kytarou, dobrým jídlem a pitím od 17:00. Přijďte si dát něco dobrého na zub 

(makrely, kuřata, klobásy…) a společně si zazpívat. Další kytaristé jsou vítání, tak 

pokud máte doma kytaru, neváhejte a přijďte předvést co ve Vás je. Těšíme se! 

…………………………………………………………………………………………………. 

http://www.zs-stare-mesto.cz/
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AKTIVITY V NAŠÍ OBCI 

Od ledna jsme pro naše občany rozšířili nabídku pravidelných aktivit. Tyto aktivity se 

podařilo rozběhnout a my děkujeme občanům za přízeň. Budeme se těšit na další společná 

setkání. Níţe uvádíme přehled všech aktivit leden – červen 2019. 

 

Po 16:00 – 17:30 Klubovna v sokolovně – TVOŘIVÉ PONDĚLKY – pro děti  

             (T. Jokešová, M. Záplatová, S. Seménková, Markéta Kozák) 

 16:30 – 17:30   Sokolovna – FLAMENCO – pro děti (H. Gálová) 

   17:30 – 18:30   Sokolovna – FLAMENCO – pro ţeny (H. Gálová) 

Út 15:00 – 16:00   Sokolovna – TANG SOO DO – pro děti (J. Sýkora) 

16:00 – 16:40       Kostel – MŠE SVATÁ (P. Cyprián Marek Bobák, OFM) 

16:00 – 17:30   Klubovna v sokolovně – DIVADELNÍ KROUŢEK – pro děti  

(H. Gálová a J. Pinkavová) 

16:30 – 17:30   Sokolovna – TURISTICKÝ ODDÍL – Bílá stopa (P. a P. Holasovi) 

18:00 – 19:00   Sokolovna – KRUHÁČ – cvičení pro všechny (J. Skácelík) 

18:00 – 19:30  Venkovní sportovní areál – FOTBAL (Miloš Kozák)  

 St  15:00 – 17:00      Obecní úřad – KNIHOVNA – půjčování knih (P. Kumstát) 

16:00 – 17:30  Sokolovna – POHYBOVÉ STŘEDY – za pěkného počasí budeme 

chodit ven. (H. Gálová, M. Dostálová, J. Sýkora, Martin Kozák a hosté) 

17:30 – 19:00  Sokolovna – STOLNÍ TENIS (J. Antl, D. Mynář, A. Bubeník) 

Čt 13:00 – 16:00   Klubovna v sokolovně – KLUB DŮCHODCŮ (M. Pavléková) 

          15:00 – 16:00   Sokolovna – TANCOVÁNÍ – pro děti 5 – 7 let (H. Gálová) 

16:00 – 16:40       Kostel – MŠE SVATÁ (P. Cyprián Marek Bobák, OFM) 

16:00 – 17:00   Sokolovna – TANCOVÁNÍ – pro děti 8 – 11 let (H. Gálová) 

17:00 – 18:00   Sokolovna – TANCOVÁNÍ – pro děti 12 – 16 let (H. Gálová) 

18:00 – 19:00   Sokolovna – AEROBNÍ CVIČENÍ – pro všechny (H. Gálová) 

19:00 – 20:00   Sokolovna – ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – pro všechny (J. Šnoblová)                                

Pá 16:00 – 18:00        Letiště – KLUB MLADÝCH LETCŮ – pro děti 

17:00 – 18:30   Venkovní sportovní areál – FLORBAL (Miloš Kozák) 

Ne   9:30 – 10:30  Kostel – MŠE SVATÁ (P. Cyprián Marek Bobák, OFM) 

= placené aktivity – určené nejen pro naše občany. 

    = neplacené aktivity určené pro občany Starého Města, Radišova, Petrušova a Bílé Studně. 

……………………………………………………………………………………………… 
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ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 

 

OBEC STARÉ MĚSTO – dne 6.1.2019 v rámci Tříkrálové sbírky 

proběhl koncert v kostele sv. Kateřiny v podání smíšeného 

pěveckého sboru Cantilo z Jevíčka. Bylo vybráno 3.641 Kč. Peníze 

byly věnovány na Tříkrálovou sbírku. S tímto sborem jsem měli 

příleţitost se ještě setkat 23.2.2019 při příleţitosti soustředění sboru 

v naší obci. O výborné pohoštění pro zpěváky se postarala 

Hospůdka u Nečasů – děkujeme. Děkujeme také občanům za 

vnímavé obecenstvo a v prosinci 2019 v rámci vánočního koncertu 

se budeme opět těšit s tímto sborem na viděnou.  

Dne 24.2.2019 proběhla v sokolovně ZOO  PÁRTY – zábavné maškarní odpoledne pro děti 

plné soutěţí a tanečků. Nechyběla ani soutěţ o nejkrásnější kostýmy. Všechny děti byly 

kouzelné a dostaly diplom s odměnou. Od 16:00 

následovala RETRO 

PÁRTY kde se sešli 

dámy a pánové v retro 

cvičebních kostýmech a 

uţili si dvouhodinové 

cvičeníčko pod vede-

ním Jiřího Skácelíka a 

Heleny Gálové. O kulturní vloţku se postaral pan Jiří . 

Děkujeme Všem zúčastněným za vytvoření příjemné atmosféry.   

 

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 

 

OBECNÍ KNIHOVNA – zpráva o činnosti knihovny za rok 2018. Knihovna byla otevřena 

51 krát (zavřeno bylo pouze jednou, kdyţ se dělalo na OÚ nové topení), 11 krát pro ţáky ZŠ, 

celkem tedy 62 krát.    

Knihovnu navštívilo 697 čtenářů, coţ je asi o 100 víc neţ v roce 2017. Čtenáři si vypůjčili 

celkem 1508 knih. Rád bych poděkoval za výbornou spolupráci se ZŠ, s děvčaty z OÚ  

i s knihovnou v Moravské Třebové. „Po okolí jsem snad jediným knihovníkem, který si 

nestěţuje na úbytek čtenářů“. V loňském roce opět proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře, 

se skvělým králem (panem Františkem Kuncem), který pasování provádí.   

 

za obecní knihovnu Petr Kumstát 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK HUBERT STARÉ MĚSTO – dne 26.12.2018 proběhl 

v Petrušově kaţdoroční Babský hon. Bohuţel úlovky nebyly velké, střelil se pouze jeden 

zajíc, ale o to větší legraci jsme si uţili. Dne 12.1.2019 proběhl Myslivecký ples v sokolovně 

ve Starém Městě. K poslechu a tanci zahrála skupina NOA. Nechyběla tombola včetně 

zvěřiny a výborná myslivecká kuchyně. O kulturní vloţku se postarala flamencová skupina 

Alegria a Lovečtí trubači z Doubravy. Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit opět 

na dalších akcích na viděnou.  

za myslivecký spolek Jaromír Křenek 
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PETRUŠOV – jako kaţdý rok jsme se na Nový 

rok 1.1.2019 sešli na nejvyšším kopci (587 m) 

nad Petrušovem. Přes nepřízeň počasí se letos 

zúčastnilo této akce cca 30 lidí. Děkujeme všem 

zúčastněným za příjemné setkání. 

 

                za spolek přátel Petrušova Jan Trunda 

 

MŠ STARÉ MĚSTO – nový rok 2019 jsme v mateřské škole přivítali pohádkou. Během 

ledna k nám přijelo naše oblíbené divadlo JÓJO s Pohádkou o nezbedných kůzlátkách. 

Pobavilo i děti z 1. a 2. třídy.  Nejvíc jsme se ale těšili na karneval a opravdu se moc vydařil. 

Děti přišly do školky v krásných maskách, které jim rodiče připravili. Bylo představení 

masek, různé hry a diskotéka. Únor je nejkratší měsíc v roce a opravdu rychle utekl. V rámci 

týdenního tématu ,,Povolání“ naše paní kuchařka pro děti připravila překvapení – pečení 

sušenek. Děti byly velice nadšené. Ve čtvrtek 14. února se uskutečnil ,,Červeno–srdíčkový 

den“. Do školky jsme přišli v oblečení červené barvy nebo se srdíčky. Hravou formou jsme 

dětem vysvětlili, ţe je hezké, kdyţ nás má někdo rád – rodina, kamarád, paní učitelka.  

A jelikoţ k nám letošní zima byla štědrá, tak jsme kromě bruslení chodili na kopec sáňkovat 

a bobovat. Zakončení letošní zimy – lyţařský výcvik v Čenkovicích! A uţ se těšíme na první 

jarní měsíc březen, na sluníčko a teplejší počasí, a taky na první sněţenky.  

za MŠ kolektiv učitelek 

 

ZŠ STARÉ MĚSTO – letošní zimu si opravdu uţíváme plnými doušky. Po dlouhé době 

jsme si několikrát zajezdili na sáňkách nebo bobech na kopci Kolberk. A bylo to super!!! 

Kromě bruslení, ve kterém se neustále zlepšujeme, si ještě uţijeme lyţování a to na 

lyţařském výcviku na Bukové hoře. Svoji fyzickou kondici jsme si během zimních měsíců 

utuţovali i jinými sporty. Zúčastnili jsme se švihadlového čtyřboje a florbalového turnaje. 

Jedno čtvrteční dopoledne jsme se stali součástí projektu ,,Škola v pohybu“, kde jsme si 

zahráli netradiční hry a naučili se další sportovní aktivity. Tímto bychom chtěli poděkovat 

panu Mgr. Martinu Komoňovi, který je garantem tohoto úţasného projektu. Nevěnovali jsme 

se jen sportovním aktivitám. V měsíci lednu proběhlo školní kolo v recitaci. Z osmi ţáků, 

kteří se zúčastnili oblastního kola v Moravské Třebové, postoupil Pepíček Pinkava a Šíma 

Dospiva do okresního kola do Svitav. Gratulujeme!!!!! 

za ZŠ kolektiv učitelek 

 

HOSPŮDKA U NEČASŮ – váţení hosté a přátelé „Hospůdky             

U Nečasů“, rádi bychom Vám poděkovali za velkou účast a krásnou 

atmosféru, kterou jste vytvořili v naší hospůdce při sobotní oslavě 

16.2.2019 svátku svatého Valentýna. V následujících měsících pro Vás 

opět připravujeme kulinářské akce. Rádi bychom oslovili nové zájemce 

o rozvoz obědu přímo k Vám domů po celý týden do Radišova, 

Dětřichova, na Ţipotín, Borušova, Moravské Třebovské… V případě zájmu prosím volejte 

na tel.: +420 731 185 450.  

za Hospůdku U Nečasů manţelé Nečasovi 

…………………………………………………………………………………………………. 
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NABÍDKY A VÝZVY 

 

FACEBOOK – nově máte moţnost sledovat informační servis naší obce na facebooku. 

Najdete ho pod názvem IC Staré Město u Mor. Třebové. Tyto stránky slouţí pro podporu 

informovanosti občanů o kulturním dění v obci. 

 

PETICE K ODPOČÍVCE – upozorňujeme občany, kteří by rádi podpořili svým podpisem 

petici o nesouhlasu s výstavbou dálnice a s ní související odpočívky. Mohou tak učinit na 

obecním úřadě. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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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 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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