
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 

 

Květen – červen 2019 

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

Váţení spoluobčané,  

 

za uplynulé dva měsíce se v naší obci konalo mnoho malých i větších akcí. Děkuji 

všem, kteří se zapojují do těchto událostí pořadatelsky, či jako hosté. Je krásné vidět, ţe obec 

ţije a lidé se dokáţí bavit. V následujících měsících jsou pro Vás připravené další zajímavé 

akce a já se těším na další milá setkání s Vámi.  

Mimo radovánek byl našimi zaměstnanci prováděn v obci po zimě úklid posypového 

materiálu. Úklidem obce přispěla i hrstka dobrovolníků, která při příleţitosti akce „Ukliďme 

Česko“ z přírody odstranila nemalé mnoţství odpadu. ZŠ téţ akci podpořila a s dětmi 

vyčistila prostor na Skalce. Všem moc děkuji. Neţ někdo něco vyhodí jen tak do přírody, 

měl by se zamyslet. Plasty se rozloţí v přírodě za několik desítek let. Jak to tady bude 

vypadat, kdyţ budeme k přírodě tak neohleduplní? Snaţme se k přírodě chovat čistě nejen 

jednou za rok, ale pořád. Děkuji Vám za spolupráci. 

V rámci proškolování obyvatel Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, 

bude v následujících zpravodajích věnována kapitola „Jak se chovat při mimořádné 

události.“ 

Díky společnosti Dafne (Institut aplikované ekologie, z.s. který se svou činností 

zaměřuje na úpravu významných lokalit a záchranu ohroţených druhů ţivočichů) proběhla 

úprava terénu na Kolberku (kde se nachází ohroţený druh Modráska černoskvrnného). 

Prořezávkou zarostlého sadu se otevřel jedinečný výhled do okolí (na Staré Město, Korunu, 

Novou Ves, Kunčinu, Moravskou Třebovou, Útěchov, Boršov, Dětřichov). Společnost ve své 

činnosti bude pokračovat dál a budou zde také umístěny informační cedule. Tímto bych Vás 

ráda pozvala na procházku do této nádherné části naší obce. Další pozvánkou je návštěva 

sportovního areálu, který se s jarem otevřel veřejnosti.  

Jaro v naší obci propuklo v celé své kráse. Uţívejte ho plnými doušky, ve zdraví          

a pohodě.  

     starostka Jarmila Řezníčková 
 

…………………………………………………………………………………………………

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

SVOZY ODPADŮ – popelnice (v úterý 7.5., 21.5., 4.6. a 18.6.), plasty (ve čtvrtek 23.5.), 

papír (v pátek 3.5. a 14.6.). 

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVA – zasedání zastupitelstva bude v následujících 

měsících 29.5.2019 a 26.6.2019 od 18:00. 

 

SBĚR NEBEZEPEČNÝCH ODPADŮ – se bude konat 13.5.2019 od 8:00 do 19:00  

u sokolovny ve Starém Městě.  

 

 

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

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.2.2019  

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

 

Usn. č. 1-5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu. VH (8:0:0) 

 

Pan Pinkava před dalším 

hlasováním sloţil slib a 

stal se novým zastupi-

telem. 

 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání s navrţenými 

změnami. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Vyjádření 

zastupitelstva obce Staré 

Město - připomínky k 

výstavbě D35 odpočívky 

Staré Město. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s ČEZ 

Distribuce, a.s. Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, 

IČ:24729035 za částku     

6 000 Kč + DPH.           

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

připojení elektrického za-

řízení k distribuční sou-

stavě s ČEZ Distribuce, 

a.s. Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, IČ:24729035.      

VH (9:0:0) 

Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Darovací 

smlouvu s Pardubickým 

krajem, Komenského 

náměstí 125, 532 11 

Pardubice, IČ:70892822 

na chodník od ZŠ ke 

sportovnímu areálu.      

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Zprávu o 

provedené řádné inventa-

rizaci za rok 2018.        

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje změny 

pozemků v k.ú. Staré 

Město u Moravské 

Třebové, které byly 

zjištěny při inventarizaci k 

31. 12. 2018. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pravidla 

pro poskytování dotací z 

rozpočtu obce, a to dotaci 

poskytnout aţ do výše      

3 000 Kč jednotlivci a     

30 000 Kč organizaci.     

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje ceník 

inzerce v obecním 

zpravodaji - strana         

A5 800 Kč, za ½ strany 

A5 400 Kč a za ¼ strany 

A5 200 Kč. VH (7:0:2) 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje od 

1.3.2019 navýšení odmě-

ny paní místostarostky na 

10 000 Kč. VH (5:0:4) 

 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 6 000 Kč panu 

Jaroslavu Vavřínovi na 

výpomoc při startovném a 

členských poplatcích ve 

fotbalovém oddíle TJ 

Svitavy, pro syna Marka 

Vavřína a pro syna 

Dominika Vavřína.         

VH (8:0:1) 

 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 3 000 Kč panu 

Josefovi Němcovi na 

Memoriál Josefa Zobače 

na poháry a odměny.     

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 18: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 3 000 Kč paní 

Pavlíně Malachové na 

účast na maţoretkových 

soutěţích po České 

republice. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 19: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 
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výši 25 000 Kč 

Tělovýchovné jednotě 

Staré Město, z.s. na 

pořádání tábora Bílé 

Stopy, Dětského dne, 

Mikuláše, Míčového 

sedmiboje a sportovního 

vybavení. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 20: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 5 000 Kč Spolku 

přátel Petrušova na 

zajištění akcí Petrušovský 

glgánek, Pálení čaroděj-

nic, Soutěţ o nejlepší 

kotlíkový guláš a na 

údrţbu odpočívadla v 

Petrušově. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 21: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 2000 Kč Zelenému 

Vendolí na pomoc 

ţivočichům, kteří ji 

potřebují. VH (5:1:3) 

 

Usn. č. 22: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 7000 Kč SDH Staré 

Město na Jarní pochod za 

zdravím, Tarokový turnaj 

a Turnaj ve stolním tenise. 

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 23: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

finančního daru 5 000 Kč 

rodině Němcových a        

5 000 Kč rodině Fran-

cových na dopravu dětí do 

školy. VH (9:0:0) 

 

Usn.č. 24: Zastupitelstvo 

obce schvaluje zakoupení 

univerzálního robotu do 

školní kuchyně v ceně    

48 558 Kč bez DHP a 

příslušenství, tj. krouhač 

zeleniny, mlýnek na maso 

a kotlíky si zakoupí ZŠ z 

poskytnutých financí na 

provoz. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 25: Zastupitelstvo 

obce schvaluje provedení 

průzkumného vrtu na 

pozemku č. 39/1 v k.ú. 

Petrušov. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 26: Zastupitelstvo 

obce schvaluje vzdání se 

předkupního práva k 

nemovitosti na pozemku 

č. st. 86, druh pozemku: 

zastavěná plocha a 

nádvoří, výměra 12 m² v 

k.ú. Radišov. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 27: Zastupitelstvo 

obce schvaluje záměr na 

prodej pozemků p. č. 

140/2 o výměře     38 m2 a 

p. č. 841/3     o výměře 

133 m2 v k.ú. Petrušov. 

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 28: Zastupitelstvo 

obce schvaluje záměr na 

bezúplatný převod 

pozemků pod silnicí p.č. 

17/4, 122/3, 122/5, 

2264/81, 2264/85, 2218/2, 

2218/12, 2381/7 v k.ú. 

Staré Město u Moravské 

Třebové. VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 29: Zastupitelstvo 

obce schvaluje bezúplatný 

převod hasičského prapo-

ru do majetku SDH.      

VH (9:0:0) 

 

Usn. č. 30: Zastupitelstvo 

obce schvaluje nákup 

menšího úklidového stroje 

na baterie. VH (7:2:0)

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.3.2019 

 Nepřítomni – Ludmila Lišková (omluvena) 

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

 

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Smlouvu o 

smlouvě budoucí s ČEZ 

Distribuce Děčín.          

VH (8:0:0) 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání s navrţenými 

změnami. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Závěrečný 

účet obce za rok 2018 a 

vyjadřuje souhlas s celoro-

čním hospodařením obce 
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za rok 2018 bez výhrad. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Účetní 

závěrku obce za účetní 

období roku 2018.         

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje jako zhoto-

vitele na opravu místní 

komunikace u Sokolovny 

firmu  M-Silnice, a.s., Hu-

sova 1697, 530 03  Pardu-

bice, IČ: 42196868, cenou 

2 900 000 Kč, bez DPH. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

dílo na opravu komuni-

kace u Sokolovny s 

firmou M-Silnice, a.s., 

Husova 1697, 530 03 

Pardubice, IČ: 42196868. 

VH (6:0:2) 

 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje revokaci 

usnesení č. 8 ze dne 20. 2. 

2019 na Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na 

částku 6000 Kč s ČEZ 

Distribuce Děčín.          

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 

874/8 405 02  Děčín, IČ: 

24729035 za částku         

11 000 Kč bez DPH.     

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje prodlou-

ţení Nájemních smluv na 

byty pana Miloše 

Madarázse a bratrů Igora a 

Antonína Vrbových, Staré 

Město 67, 569 32  Staré 

Město. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 10:  

Zastupitelstvo obce schva-

luje Veřejnoprávní smlou-

vy o poskytnutí neinves-

tičních dotací v roce 2019 

dle účelu dotace.           

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvy o 

poskytnutí finančního 

daru 5 000 Kč rodině 

Němcových a 5 000 Kč 

rodině Francových. Před-

mětem finančního daru je 

příspěvek na dopravu dětí 

z Petrušova do základní 

školy na rok 2019.        

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Dodatek č. 

1 ke smlouvě č. 2018-08 o 

výpůjčce a následném 

darování s Regionem 

Moravskotřebovska a 

Jevíčska, T.G. Masaryka 

29, 571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 69834458. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje smlouvu s 

Regionem Moravsko-

třebovska a Jevíčska, T. G. 

Masaryka 29, 571 01  

Moravská Třebová, IČ: 

69834458. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje záměr na 

pronájem nebytových 

prostor v č. p. 134 Staré 

Město. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření obce č. 2 ze 

dne 27.3.2019. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje oslovení 

Ing. Oldřicha Rece z firmy 

Recprojekt, s.r.o., Fáblov-

ka 404, 533 52 Pardubice, 

IČ:26014327 na zpraco-

vání variantního řešení na 

řešení odpadních vod v 

Radišově a části Starého 

Města u Dětřichova.       

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje oslovení 

Ing. Petra Vláška, Karla 

Poura 311, 533 75  Dolní 

Ředice, IČ:74836994 ke 

zpracování výběrového 

řízení na výstavbu chodní-

ku od MŠ ke křiţovatce na 

Petrušov. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 18: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Ţádost o 

poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 2 100 Kč 

Městské knihovně ve 

Svitavách, Wolkerova alej 
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92/18, 568 02 Svitavy,  

IČ: 75003171 na nákup 

knih do výměnného sou-

boru na rok 2019.          

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 19: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Veřejno-

právní smlouvu o poskyt-

nutí neinvestiční dotace ve 

výši 2 100 Kč Městské 

knihovně ve Svitavách, 

Wolkerova alej 92/18, 568 

02 Svitavy, IČ: 75003171 

na nákup knih do výměn-

ného souboru na rok 2019. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 20: Zastupitelstvo 

obce schvaluje účetní 

závěrku zřízené příspěv-

kové organizace – ZŠ a 

MŠ Staré Město, okres 

Svitavy - za účetní období 

roku 2018. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 21: Zastupitelstvo 

obce schvaluje příspěvko-

vé organizaci ZŠ a MŠ 

Staré Město, okres Svita-

vy převedení kladného 

hospodářského výsledku 

za rok 2018 do rezerv-

ního fondu v celé výši, tj. 

890,10 Kč. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 22: Zastupitelstvo 

obce schvaluje „Ţádost o 

přijmutí finančního daru“ 

ve výši 55 000 Kč od 

Hasičů Staré Město pro 

ZŠ a MŠ Staré Město, 

okres Svitavy, Staré Město 

64,  569 32 Staré Město. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 23: Zastupitelstvo 

obce schvaluje umístění 

automatu na občerstvení 

na sportovním areále ve 

Starém Městě. VH (7:0:1) 

 

Usn. č. 24: Zastupitelstvo 

obce schvaluje bezúplatný 

převod pozemků pod 

silnicí p. č. 17/4, 122/3, 

122/5, 2264/81, 2264/85, 

2218/2, 2218/12, 2381/7 v 

k. ú. Staré Město u 

Moravské Třebové.        

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 25: Zastupitelstvo 

obce schvaluje záměr na 

prodej části pozemku p. č. 

826/1 o výměře cca 87 m2 

v k. ú. Radišov.             

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 26: Zastupitelstvo 

obce schvaluje úpravu 

retardérů v ulici u okálů 

tak, ţe první retardér bude 

odstraněn a druhý bude 

posunut nad vjezd k domu 

manţelů Vaňousových. 

VH (7:0:1) 

 

Usn. č. 27: Zastupitelstvo 

obce schvaluje záměr na 

pronájem bytu za 50 

Kč/m² a kaucí ve výši 2 

měsíčních nájmů.           

VH (8:0:0)

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

JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: 

 Jsi-li svědkem či účastníkem, potom ohlas kaţdou mimořádnou událost,  

 mimořádnou událost oznam na jednu z linek tísňového volání, 

 jasně a stručně popiš vzniklou událost, 

 bez ohroţení vlastního ţivota nebo úrazu prověř bezprostřední situaci,  

 poskytni první pomoc postiţeným, případně je přesuň na bezpečné místo, 

 vhodné je zajistit další charakteristické detaily události, 

 můţeš-li, zajisti místo události proti jejímu šíření a řetězení, je-li více svědků události, 

potom si rozdělte úlohy v péči o postiţené, zabezpečení okolí a navigaci příjezdu 

záchranářů, 

 po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci o tom, co vše jsi provedl, 

 vyčkej k případnému podání svědectví k mimořádné události. 

……………………………………………………………………………...……..…………… 
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

2.5.  ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE – pořádá obec. Cena zájezdu 150 Kč (cena zahrnuje 

dopravu a vstupenku na výstavu FLORIA JARO včetně koncertu).  Program: 

prohlídka zahradnické výstavy FLORIA JARO, koncert Evy a Vaška, návštěva Květné 

zahrady.  

 

2.5. – 3.5.  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ – pořádá MŠ v mateřské škole od 16:00. K zápisu si 

přineste vyplněnou přihlášku. Těšíme se na nové kamarády.  

 

4.5.  JARNÍ POCHOD ZA ZDRAVÍM – pořádá SDH jiţ 36. ročník. Start u Sokolovny 

v 9:00, prezence od 8:30. Cíl u Sokolovny.  Startovné 25 Kč. Pro děti bude trasa 

zpestřena úkoly.  Kaţdý účastník pochodu obdrţí pamětní medaili. Občerstvení pro 

všechny účastníky zajištěno. Přijďte i Vy udělat něco pro své zdraví. 

 

4. 5. – 18.5. CAMP AKROBACIE – pořádá Aeroklub Moravská Třebová. Tréninky letců.  

 

11.5.  DEGUSTAČNÍ PĚTICHODOVÉ MÁJOVÉ MENU „LETEM SVĚTEM“ – 

pořádá Hospůdka U Nečasů od 11:00. Rezervace u Ivany Nečasové na tel.: 

+420 731 185 450. Čeká na Vás netradiční menu. Studený předkrm: Uzené kachní prsíčko, 

kachní jatýrka, domácí klobáska, marinovaný pomeranč, chips z celozrnného pečiva, víno rulandské 

bílé. Teplý předkrm: Grilovaný losos, pyré z pečených paprik s bylinkovým bulgurem, víno 

chardonnay. Polévka: Kavkazský zeleninový boršč, plněná taštička telecím krkem, smetana, 

petrželový olej, víno rosé frankovka. Hl.chod: Thajské hovězí nudličky s bambusem a zeleninou, 

marinované krevety v kokosovém mléce, jasmínová rýže, víno zweigeltrebe. Dezert: Šlehané 

mascarpone s granátovým jablkem, carpacio z ananasu, italská zmrzlina. Cena menu celkem 380 Kč. 

 

17.5.  DEN RODINY – pořádá ZŠ u sokolovny od 16:00. Těšit se můţete na vystoupení 

kouzelníka. Tvarování zvířátek z balónků. Nafukovací hrad. Opékání párků.  

 

19.5.  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – pořádá TJ Staré Město ve spolupráci s obcí - 

v sokolovně od 9:00, prezence  od 8:30.  Startovné 50 Kč za dospělou osobu (v ceně 

nápoj a teplé jídlo), děti do 15 let zdarma. Na vítěze čeká v dospělé kategorii pohár     

a diplom, v dětské kategorii medaile a diplom.  

 

23.5. – 26.5. MISTROVSTVÍ ČR V PŘESNÉM LÉTÁNÍ – pořádá Aeroklub Moravská   

         Třebová. 

 

24.5.  KONCERT – pořádá obec při příleţitosti celorepublikové akce Noc kostelů - 

v kostele sv. Kateřiny od 19:30.  Čeká na Vás pestrý program, který pro Vás připravili 

hudebníci a zpěváci z naší obce a jejich hosté.  

 

29.5.  PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE – Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře pořádá ZŠ ve 

spolupráci s obecní knihovnou - v sokolovně od 16:00.  
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30.5. ROZTANČENÝ ZÁMEK – pořádá PS Háčko v 18:00 na nádvoří zámku Moravská 

Třebová. Čeká na Vás hodinový taneční program. Hostem akce jsou maţoretky 

Střípky. Přijďte podpořit děti ze Starého Města, které zde tančí. 
 

8.6.  ZVĚŘINOVÉ HODY – pořádá myslivecký spolek Hubert Staré Město - v Petrušově 

na myslivně od 13:00. Čekají na Vás zvěřinové speciality. O animační program se 

postará skupina Mefisto. Diskotéka pro děti. Vstupné dobrovolné. 

 

14.6.  DIVADLO – pořádá divadelní krouţek Staré Město. Srdečně Vás zveme na 

představení, které se bude konat v sokolovně od 18:00. Předvedeme Vám, co všechno 

se děti naučily od ledna 2019. 

 

23.6.  RODINNÁ OLYMPIÁDA – pořádá TJ Staré Město ve spolupráci s obcí při 

příleţitosti Mezinárodního olympijského dne - v prostoru sportovního areálu 

(v případě nepříznivého počasí v sokolovně) od 14:00, prezence teamů od 13:30. Team 

musí tvořit jedna ţena, muţ a dvě děti – příbuzenský vztah není nutností ). Startovné  

50 Kč za team. Na vítěze čeká pohár a diplom. Soutěţit se bude v netradičních 

disciplínách.  Nejde o to podat super výkon, ale hlavně se pobavit a strávit příjemné 

odpoledne. Nezapomeňte team pojmenovat a sladit dresy . 

 

25.6.   ŠKOLNÍ AKADEMIE – pořádá ZŠ a MŠ v sokolovně v 16:00. Rozloučení 

s předškoláky a páťáky. 

 

29.6.  PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN – pořádá Hospůdka U Nečasů od 15:00. Čekají na Vás 

makrely, kuřata, steaky. 

 

29.6.  PETRUŠOVSKÁ POUŤ – pořádá farnost Staré Město ve spolupráci s obcí. Sraz  

u odpočívadla ( u bývalého kravína) v 9:00 procházka po vesnici s modlitbou kolem 

kaple sv. Petra a Pavla. Následně Vás zveme na malé pohoštění, čekají na vás tradiční 

borůvkové koláče.  

 

29. 6. – 6. 7. CAMP AKROBACIE – pořádá Aeroklub Moravská Třebová. Tréninky letců. 

 

30.6. – 6.7.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – pořádá Aeroklub Moravská Třebová Klub mladých 

letců. Tábor bude zaměřen na stavbu funkčních modelů letadel (balzová konstrukce). 

Je vhodný pro děti od 6 let se zájmem o manuálně-technickou činnost. Kromě stavby 

balzových modelů je naplánován jednodenní výlet do technického muzea v Brně. 

Denní program bude cca 8:30 – 17:00 (bude upřesněno). Stravování (svačiny a oběd) 

bude zajišťováno v letištním Aerobistru. Poplatek v tuto chvíli činí 200 Kč/dítě  

na den (zahrnuje stravu, nápoje, modelářský materiál). Výše poplatku se můţe změnit 

s ohledem na dotace z PK a MŠMT. Své přihlášky posílejte na e-mail: 

patrik.cintula@seznam.cz nebo volejte na tel.: +420 776 001 106 Patrik Cintula.  

 

 

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

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

mailto:patrik.cintula@seznam.cz
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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. 

 

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

AKTIVITY V NAŠÍ OBCI 

 

VOLEJBAL – od května všichni příznivci volejbalu mají moţnost vyuţít bezplatně hřiště  

na sportovním areále. Kaţdý pátek od 18:00 do 19:30. Pro občany Starého Města. 

 

FOTBAL – od dubna 2019 začali trénovat na sportovním areále fotbalisté III. třídy muţi C 

FC Moravská Třebová. Tréninky jsou kaţdý pátek od 17:00. Zápasy začínají vţdy v 10:15. 

Rozpis zápasů, které se budou hrát na fotbalovém hřišti ve Starém Městě: 

 11.5. C – Rohozná 

 25.5. C – Třebařov 

 8.6.   C – Boršov 

 

Přehled všech aktivit naleznete na www.stare-mesto.eu.  

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

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 

 

HOSPŮDKA U NEČASŮ – chtěli bychom poděkovat za skvělou účast a ještě lepší 

atmosféru na našich akcích, které pro Vás děláme s neskutečným elánem a radostí. Jsme moc 

rádi za Vaše ohlasy a spokojenost, zejména při březnových zabíjačkových hodech. 

Děkujeme. 

za Hospůdku U Nečasů manţelé Nečasovi 

 

JUBILANTI 
 

V průběhu měsíce května a června tohoto roku 

slaví významné ţivotní výročí tito naši 

spoluobčané: 
  

 Šejnohová Jiřina  70 let 

 Tichá Vlasta   70 let 

Závodná Anna  70 let 

 Janíček Petr   75 let 
Tajovský Bohumil  81 let  

Nečas Zdeněk  82 let 
Čepilová Marie   89 let 

Kobzová Alojzia  93 let 

Matysová Milada   93 let 

Sovová Bohumila  93 let  
 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

VZPOMÍNKY 
 

Dne 11.5. uplyne 32  roků od úmrtí  

 

paní Marie Frankové. 

 

S láskou a úctou stále vzpomíná  

dcera Jarmila s rodinou. 
 

Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi. 
 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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OBEC STARÉ MĚSTO – rádi bychom poděkovali Leoně a Borisovi Kvapilovým za 

nalepení tapety v klubovně v sokolovně, tapeta dodala místnosti příjemný dojem. 

Poděkování téţ patří paní Čepilové a paní Jokešové za darování hraček do dětského koutku 

v klubovně. 

Dne 8.3.2019 jsme společně oslavili 

svátek MDŢ. O kulturní vloţku se 

postarala Poupata z Rozstání a divadelní 

krouţek ze Starého Města. Následovala 

kapela MENHIR, která zahrála k poslechu 

a tanci. Občerstvení zajistila Hospůdka U 

Nečasů a návštěvníci.  

Dne 31.3.2019 nám divadelní spolek 

teaTrum Velké Opatovice zahrál komedii 

„REVIZOR“ podle Pavla Petrţelky na motivy N.V.Gogola. Herci si moc chválili publikum, 

které vytvořilo výbornou atmosféru, při které se 

bavili jak herci, tak i diváci.  

Dne 6.4.2019 proběhl v Sokolovně Bleší trh. 

Prodávaly se převáţně hračky, ale i keramika, 

kníţky, boty, oblečení. V odpoledních hodinách 

pak téhoţ 

dne proběhl 

Jarní úklid.  

7 statečných 

odstranilo z 

přírody ne-

malé mnoţ-

ství odpadu. Těšíme se na další akci, příště třeba ve 

větším počtu. Učme svoje děti jak se chovat k 

přírodě!!! Bez těch odpadků to přírodě sluší mnohem 

víc :-). 

Dne 28.4.2019 proběhl u sokolovny Čarodějnický rej. Kaţdá čarodějka si odnesla 

vysvědčení a certifikát za splnění zkoušek. Nechyběla ani soutěţ o nejkrásnější čarodějku,  

malou i velkou, která 

byla odměněna 

památeční medailí. 

Celou akci zpestřilo 

taneční vystoupení 

čarodějek.  

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili těchto akcí, a těšíme se na další společná setkání.  

 

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 
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ZŠ – dne 19.3.2019 nás reprezentovali Šíma Dospiva a Pepík Pinkava na Přehlídce recitátorů 

ve Svitavách (okresní kolo) a rozhodně se v mnoţství přítomných recitátorů neztratili. Šíma 

postoupil do krajského kola, které proběhlo 5.4.2019 v Pardubicích. Za svůj výkon získal 

čestné uznání. Šímovi moc děkujeme za úţasnou reprezentaci školy.  

Dne 22.3.2019 proběhl ve škole projektový den ke Dni vody. Děti plnily zábavné úkoly, 

vyrobily si rybičku a chobotnici, zpívaly písničky o vodě. Poté za zvuku řehtaček vynesly 

zimu a přivítaly jaro. V tento den odpoledne jsme se ve svátečním oblečení sešli                    

v sokolovně, abychom nejen tancem, ale i společenskými hrami, strávili příjemné chvíle na 

našem dětském plese. 

Dne 28.3.2019 k nám zavítal ilustrátor dětských knih a časopisů – Adolf Dudek. Jeho 

vystoupení bylo vtipné, zajímavé a samozřejmě poučné.  

Měsíc březen jsme ukončili návštěvou Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 

Třebové, jelikoţ měsíc březen je spojen s knihami a jejich autory. 

Dne 3.4.2019 navštívili ţáci kozí farmu v Radišově. Paní Němcová pro nás měla nachystaný 

program a ochutnávku kozího sýru. Paní Němcové moc děkujeme! 

Dne 9.4.2019 proběhla v Moravské Třebové  soutěţ – Zpíváme pro radost. Z našich ţáků si 

ocenění dovezla Helenka Gálová – 3. místo, Terezka Kvapilová získala také 3. místo a Šíma 

Dospiva si vyzpíval 1. místo. 

Dne 12.4.2019 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Bylo zapsáno 11 dětí. Zápis se nesl           

v duchu pohádkových postaviček Křemílka a Vochomůrky. Děkujeme obecnímu úřadu za 

krásné balíčky pro budoucí prvňáčky! 

Dne 16.4.2019 jsme vyrazili na kopec Goldberk, abychom zlikvidovali odpadky, které se      

v jeho okolí povalovaly. Tím jsme naši přírodě a planetě Zemi věnovali malý dárek k jejímu 

svátku. 

Dne 17. dubna jsme společně s naší mateřskou školkou připravili velikonoční dílny, kde jsme 

si vyrobili jarní dekorace. 

Dne 18.4.2019 o velikonočních prázdninách jsme podnikli výlet do Zábavního centra 

Krokodýlek v Olomouci. Jako kaţdý rok si děti uţily spoustu zábavy na skluzavkách, 

trampolínách a ostatních atrakcích. 

Dne 23.4.2019 se ţáci 3.-5. třídy zapojili do vzdělávacího projektu – Doodpadu. Zábavnou 

formou se dozvěděli, co se děje s odpadní vodou, která se vrací zpět do přírody a jak správně 

třídit odpadky. Při vyplňování pracovních listů je provázela animovaná postavička kocoura 

AGIho. 

Na přelomu měsíce dubna a května odjíţdíme na týdenní školu v přírodě do Renospondu 

Zderaz, kde nás bude čekat nejen učení, ale i mnoho zábavy v podobě her, soutěţí                 

a vycházek do okolí. 

za ZŠ kolektiv učitelek 

 

MŠ – měsíc březen jsme zahájili návštěvou Městské knihovny Ladislava z Boskovic             

v Moravské Třebové. V tomto měsíci se ve školce konal kurz první pomoci, kdy za námi 

přijela zdravotní sestra ze svitavské nemocnice. Děti se hravou formou dozvěděly nejen jak 

dodrţovat správnou ţivotosprávu, ošetřit běţná zranění, ale i jak se chovat bezpečně doma, 

na silnici nebo na koupališti. Světový den vody jsme oslavili společně se základní školou, 

kdy pro nás školáci měli připravený program. Poté jsme se vydali k Bílému potoku vynést 

Morenu. Také za námi přijelo divadlo JO-JO s pohádkou – Trampoty čarodějky Čarymůry.  
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V dubnu nás paní Němcová pozvala na kozí farmu do Radišova. Měla pro nás připravený 

program - prohlídku farmy a ochutnávku kozího sýru. Dopoledne jsme zakončili tematickým 

kvízem, který nás dovedl k pokladu. Tímto bychom chtěli paní Němcové poděkovat za 

hezky strávené dopoledne. Ve školce se uskutečnil Den otevřených dveří, kdy školku 

navštívili hlavně rodiče s dětmi, kteří od září budou školku navštěvovat. Během návštěvy 

byla moţnost ochutnání svačinek, které děti ve školce mívají. Především různé druhy 

pomazánek – avokádová, rybičková, česneková. Děkujeme našim kuchařkám za přípravu. V 

pátek 12.4.2019 byl pro předškoláčky významný den – zápis do školy. Předškoláčci také 

zavítali na návštěvu do 1. třídy. Děti se zapojily do hodin matematiky a českého jazyka. 

Odměnou jim byla malá sladkost a společný pobyt na školní zahradě. Před Velikonocemi 

jsme se vydali hledat zajíčkův poklad. Předškoláci společně s dětmi ze základní školy byli na 

výletě v Zábavním centru Krokodýlek v Olomouci. Také jsme se zúčastnili projektového dne 

- Den Země, které pořádalo DDM Moravská Třebová. Měsíc duben jsme tradičně zakončili 

Sletem čarodějů a čarodějnic v naší školce.  

za MŠ kolektiv učitelek 

 

 

SDH  – dne 19.4.2019 proběhl v sokolovně jiţ jedenáctý 

ročník tarokového turnaje Staroměstské "UHO". Akce se 

zúčastnilo celkem 44 hráčů z různých koutů republiky. 

Staré Město reprezentovali František Kunc, Petr Kumstát 

a Boris Kvapil. Vítězem čtyřhodinového klání se stal 

František Hojgr z Moravské Třebové. Vítězové obdrţeli 

poháry a hodnotné ceny. Všem zúčastněným ještě jednou 

děkujeme a těšíme se za rok na shledanou. 

 

za SDH František Kunc st.  

 

 

PETRUŠOV – akce 10. ročník „Petrušovského glgánku“, kterou pořádal „Spolek přátel 

kvalitní pálenky Petrušov“ proběhla ve dnech 15. 

a 16.3.2019 v Hostinci U Němců.  Do soutěţe 

bylo přihlášeno 127 vzorků pálenek a 23 vzorků 

likérů. V pátek 6 čtyřčlenných komisí 

vyhodnotilo vzorky v jednotlivých kategoriích.  V 

sobotu pak cca stovka hostů, která na ochutnávku 

dorazila, měla moţnost sama posoudit kvalitu 

kaţdého soutěţního vzorku.  Současně proběhla 

soutěţ o nejlepšího degustátora, kdy aktéři museli 

koštem poznat z jakého ovoce byl vzorek 

vypálen.  Suverénem soutěţe byl David Prokop, 

který určil všech osm vzorků. Současně byly 

předány hodnotné ceny a diplomy třem nejlepším soutěţícím v kaţdé z pěti kategorií.  

 

za Spolek přátel kvalitní pálenky Petrušov Jan Trunda 
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RADIŠOV – dne 27.4.2019 proběhlo v Radišově pálení čarodějnic. Děti si uţily spoustu her, 

svezly se na koni a měly moţnost vyuţít atrakci malování na obličej. Děkujeme všem, kteří 

nám pomohli s organizací této akce, obci Staré Město za finanční podporu a samotným 

účastníkům. Těšíme se v příštím roce na viděnou. 

za obec Radišov  místní nadšenci 
 

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

NABÍDKY A VÝZVY 

 

VÝZVA NA PROVOZOVATELE BISTRA – pro sezónní provoz (letní sezonu 2019) na 

sportovním areále ve Starém Městě se stále hledá provozovatel. Zájemcům nabízíme vstřícné 

jednání – moţnost provozovat jen víkendy. V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad ve 

Starém Městě. 

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

 

REKLAMA 

 

SPOLEK ZA KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI, z.s. – Milí občané, rádi bychom 

vám představili spolek Za kvalitnější ţivot v naší obci, z.s., který neformálně působí ve 

Starém Městě od roku 2015. Do spolkového rejstříku byl oficiálně zapsán v roce 2018 a v 

současné době má 6 členů. Prvotním důvodem pro vznik spolku byl stále se zhoršující 

zápach z výkrmny prasat Drupork Svitavy a.s. V této věci jsme dlouhodobě vyvíjeli tlak na 

Krajský úřad Pardubického kraje a docílili jsme toho, ţe došlo k přezkumu integrovaného 

povolení. Firma Drupork Svitavy a.s. se proti výsledku odvolala na Ministerstvo ţivotního 

prostředí, které bude problém dále řešit. 

Našim cílem není jeden konkrétní problém, ale jde nám o sniţování negativních vlivů 

působících na ţivotní prostředí v obci. Kromě stavu ovzduší chceme řešit např. nadměrný 

hluk, bezpečnost dopravy, stav zeleně v obci, nakládání s odpady a další.  

Abychom lépe mohli naplňovat tyto cíle, poţádali jsme obec Staré Město, dle zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o informování o všech zahajovaných správních 

řízeních týkajících se ţivotního prostředí (nyní řešíme formální doplnění stanov).  

Problémů v této oblasti je nejenom v naší obci hodně, a proto se alespoň malým dílem 

pokoušíme přispět ke zlepšení situace.  

 

za spolek předseda Ing. Petr Báča a členka Romana Burešová 

 

 

 

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

 

 

 
 

STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ je vydáván v pravidelném intervalu dvou měsíců. Vydává a tiskne 

Obecní úřad Staré Město, Staré Město 145, 569 32 Staré Město. Náklad 340 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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