
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 

 

Červenec - srpen 2019 

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

Váţení spoluobčané,  

 

astronomické léto nám sice začalo teprve před pár dny, ale vedra nás provázela jiţ celý 

měsíc červen. Přeji Vám, aby pěkné počasí vydrţelo i dva následující prázdninové měsíce    

a děti si tak uţily prázdniny plné sluníčka. 

I v tomto letním, jiţ čtvrtém čísle zpravodaje v letošním roce, Vám přinášíme zprávy  

z akcí, které v naší obci proběhly za uplynulé dva měsíce. Bylo jich skutečně mnoho od 

zájezdu, přes všechny sportovní, rodinné a gurmánské akce aţ po kulturní a společenské 

události.  

Fotografie ze všech akcí, které jiţ proběhly, můţete sledovat na 

https://www.facebook.com/ICStareMesto/?epa=SEARCH_BOX nebo také na našich 

internetových stránkách https://www.stare-mesto.eu/fotogalerie. 

I na léto jsou pro vás připraveny zajímavé akce pro děti i dospělé. Čekají na Vás opět 

sportovní, gurmánská a zábavná odpoledne nejen pro děti. Ráda bych poděkovala těm, kteří 

tyto akce připravují. Je krásné vidět lidi se bavit. Těším se na dalších akcích na viděnou.   

V průběhu léta bych Vás také ráda pozvala do nové kavárny s dezerty i domácí 

limonádou, kterou pro Vás připravuje Hospůdka u Nečasů. Další pozvánkou je návštěva 

bistra na sportovním areále, které se od července podařilo otevřít. Budete se tak moci 

občerstvit nejen při sportování. Na sportovním areálu si mohou děti kdykoli půjčit míče, 

pétanque, pohrát si na hřišti, nebo si jen tak sednout na trávu a udělat si piknik.  

Přeji Vám všem příjemně strávené prázdninové měsíce, abyste si odpočinuli, nabrali 

nové síly, aby Vám přálo krásné počasí, měli jste spoustu krásných záţitků, cestování bez 

problémů. Šťastný návrat domů, ve zdraví a bez úrazů proţité léto. 

 

     starostka Jarmila Řezníčková 

…………………………………………………………………………………………………

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

SVOZY ODPADŮ – popelnice (v úterý 2.7., 16.7., 30.7., 13.8. a 27.8.), plasty (ve čtvrtek 

18.7.), papír (v pátek 12.7. a 9.8.). 

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVA – zasedání zastupitelstva v následujících měsících 

se uskuteční: 12.7.2019 od 16:00 a 28.8.2019 od 18:00. 

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

NABÍDKY A VÝZVY 
 

FOTO SOUTĚŢ – vyhlašujeme foto soutěţ o nejoriginálnější fotku z prázdnin ze Starého 

Města a okolí. Na vítěze čekají věcné ceny. Své fotografie zasílejte na 

obec.galova@seznam.cz nejpozději do 25.8.2019.  

 

VEDOUCÍ KROUŢKŮ – tímto vyzýváme sportovní a kulturní nadšence, kteří by se rádi 

zapojili do chodu aktivit v obci. Více informací u místostarostky Ing. Heleny Gálové. 

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

mailto:obec.galova@seznam.cz
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 24. 4. 2019 

 Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven) 

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

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání. VH (5:0:3) 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje do vy-

jádření k odpočívce uvést 

nesouhlas s umístěním 

odpočívky, jelikoţ odpo-

čívka nezapadá do krajiny, 

zpracování studie o ţivot-

ním prostředí a přiloţení 

petice občanů. VH (8:0:0) 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Veřejno-

právní smlouvu o poskyt-

nutí neinvestiční dotace od 

Města Moravská Tře-

bová, se sídlem na nám. T. 

G. Masaryka č. 29, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 

00277037, ve výši         

600 000 Kč. VH (8:0:0) 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje nájemní 

smlouvu s MUDr. Josefem 

Greplem, Staré Město 

255, 569 32  Staré Město, 

IČ: 04251954. VH (8:0:0) 

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje nájemní 

smlouvu s MUDr. Alenou 

Hřebabetzkou, Staré Měs-

to 251, 569 32 Staré 

Město, IČ: 03488357. VH 

(8:0:0) 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření obce č. 3 ze 

dne 24. 4. 2019. VH 

(8:0:0) 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje hlasování o 

přidělení bytu tajnou 

volbou. VH (8:0:0) 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje tajnou 

volbou přidělení bytu v č. 

p. 134 Staré Město panu 

Staré Město, s nájemní 

smlouvou do 31. 12. 2020. 

VH(8:0:0) 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje cenotvorbu 

prodeje a pronájmu obec-

ních pozemků. VH (8:0:0) 

Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje souhlas 

s předloţeným návrhem 

zpracování úpravy a 

přesunu kontejnerového 

stání do jednoho roku. VH 

(5:0:3) 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje oslovení 

firmy ASIO, spol. s.r.o., 

Kšírova 552/45, 619 00 

Brno, IČ: 48910848 na 

zpracování třech variant 

řešení odpadních vod a 

oslovení firmy Recprojekt, 

s.r.o., Fáblovka 404, 533 

52 Pardubice, IČ: 260 

14 327 s poţadavkem na 

doplnění varianty kořeno-

vé čistírny odpadních vod. 

VH (8:0:0) 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje souhlas se 

vstupem na pozemky a 

provedení sondáţních 

prací pro Společnost 

INSET s.r.o., Lucem-

burská 7, 130 00 Praha 3, 

IČ: 41187628. VH (7:0:1) 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje úhradu za 

pronájem fotbalového 

hřiště Slovanem Moravská 

Třebová dle ceníku od 1. 

5. 2019. VH (8:0:0) 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje ţádost o 

poskytnutí investiční 

dotace na zřízení domácí 

čistírny odpadních vod 

manţelům Dianovým, 

Petrušov44, 571 01 

Moravská Třebová. VH 

(8:0:0) 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje odkup 

pozemků p. č. 140/2 o 

výměře 38 m² za 110 

Kč/m² a p. č. 841/3 o 

výměře 133 m² za 40 
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Kč/m² v k. ú. Petrušov 

paní Mari  i ,. VH (8:0:0) 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje odprodej 

části pozemku p. č. 826/1  

v Radišově za cenu 150 

Kč/m² manţelům Jadrný 

VH (8:0:0) 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

smlouvě budoucí s man-

ţeli Tře       bová. VH 

(8:0:0) 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.5. 2019 

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

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Vyhrazené 

parkování u rodinného 

domu. VH (9:0:0) 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání. VH (9:0:0) 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí programové 

účelové dotace od Pardu-

bického kraje, se sídlem 

na Komenského nám. 125, 

532 11 Pardubice, IČ: 

70892822, maximálně do 

výše 20 000 Kč. VH 

(9:0:0) 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí dotace od 

Pardubického kraje, se 

sídlem na Komenského 

nám. 125, 532 11 

Pardubice, IČ: 70892822, 

ve výši 145 000 Kč. VH 

(9:0:0)  

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Veřejno-

právní smlouvu na poskyt-

nutí investiční dotace 

z rozpočtu obce ve výši  

30 000 Kč, manţelům 

Janě a Fim, bytem 

Petrušov 44, 571 01 

Moravská Třebová na 

vybudování domácí čistír-

ny odpadních vod. VH 

(9:0:0) 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Příkazní 

smlouvu s Ing. Stani-

slavem Schupplerem, 

bytem Starobranská 20, 

787 01  Šumperk, IČ: 

49596918, za cenu 38 330 

Kč. VH (9:0:0) 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

dílo s panem Zbyňkem 

Nyčem, Kramolna 243, 

547 01 Náchod, IČ: 

14545110, za cenu 215 

750 Kč. VH (9:0:0) 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpočto-

vé opatření obce č. 4 ze 

dne 29. 5. 2019. VH 

(9:0:0) 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje hlasování o 

přidělení bytu tajnou 

volbou. VH (9:0:0) 

Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje tajnou 

volbou přidělení bytu č. 9 

v č. p. 239 Staré Město 

panu 2 Staré Město, s 

nájemní smlouvou do 31. 

12. 2020. VH (9:0:0) 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje tajnou 

volbou přidělení bytu č. 11 

v č. p. 239 Staré Město 

panu Jabovi Tumak    ovi,, 

s nájemní smlouvou do 

31. 12. 2020. VH (9:0:0)  

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje realizaci 

finální úpravy komuni-

kace v lokalitě Staré 

Město – Jih do 31. 12. 

2020. VH (8:0:1) 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje, ţe nemá 

ţádné připomínky ke 

změně Plánu rozvoje  

vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje. VH 

(9:0:0) 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje odloţení 

ţádosti o poskytnutí 

neinvestiční dotace na 

dopravu, startovné a 

členské příspěvky ve 

fotbalovém oddíle TJ 

Svitavy, manţelů Pav       . 

Ţádost bude odloţena na 
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měsíc září 2019. VH 

(7:0:2) 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje prodej 

pozemků bezplatně získa-

ných od Státního pozem-

kového úřadu občanům, 

kteří podepsali souhlasné 

čestné prohlášení s převo-

dem pozemků na obec. 

Pozemek stavební za 300 

Kč/m² a zahradu za 90 

Kč/m². VH (9:0:0) 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pověření 

starostky podepsáním Do-

hody o bezplatném uţívá-

ní parkovacích míst 

s těmito podmínkami: 

bezplatné uţívání parko-

vacích míst prodávajícími 

a jejich potomky a při 

prodeji nemovitosti cizí 

osobě Dohoda ztratí 

platnost. VH (9:0:0) 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje zřízení 

ţivností pro obec. VH 

(8:0:1) 

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

JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

VAROVÁNÍ: 

 K varování slouţí rotační nebo elektronické poplachové sirény, případně náhradní 

zvuková zařízení, 

 varovným signálem je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund – zpravidla je 3krát 

opakovaný v asi 5minutových intervalech, 

 elektronická siréna s hlasovou modulací či doplňkové zařízení (místní informační 

systém) mohou bezprostředně upřesnit důvod a místo varování,  

 po varování co nejrychleji vyhledej úkryt mimo volný prostor v budově, 

 prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování, 

 ukryj se v budově, která ti poskytne zvýšenou ochranu, 

 zapni a poslouchej hromadné informační sdělovací prostředky, ty oznámí důvod 

varování a způsob správného chování v dané situaci,  

 podle pokynů zdokonaluj ochranné vlastnosti úkrytového prostoru nebo se připrav na 

evakuaci, 

 v případě potřeby si připrav improvizované prostředky osobní ochrany,  

 zkouška sítě poplachových sirén je zpravidla kaţdou první středu v měsíci ve 12 

hodin. Zkušební tón trvá 140 sekund nepřerušovaným tónem.  
 

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

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

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

 

30.6. – 7.7.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – pořádá Aeroklub Moravská Třebová Klub mladých 

letců.  

 

1.7. – 4.7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – pořádá ZŠ ve Starém Městě. 

 

5.7.  MEMORIÁL JOSEFA ZOBAČE – pořádá Josef Němec jiţ 32. ročník 

nohejbalového turnaje na počest Josefa Zobače. Prezence od  9:30,  začátek  10:00.  

Startovné 100 Kč na osobu.  Občerstvení zajištěno. Na vítěze čekají poháry a věcné 

ceny. Ceny dostávají všichni hráči. 
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20.7. – 27.7.  TÁBOR – pořádá oddíl Bílá stopa na Základně Kaménka u Vítkova.  

 

28.7.  NA DIVOKÉM ZÁPADĚ – pořádá obec ve spolupráci s Hospůdkou U Nečasů od 

14:00 zábavné odpoledne v prostoru sportovního areálu. Vše se ponese v duchu 

divokého západu. Čekají na Vás soutěţe pro kovboje a indiány, jízda na koni, 

indiánské malování na obličej, společné tance a zpívání s kytarou. Těšit se můţete také 

na taneční vystoupení Flamenca. Občerstvení zajištěno - mexické dobroty. 

Nezapomeňte přijít stylově v kostýmu indiána, kovboje nebo Mexičana. Součástí 

odpoledne bude soutěţ o nejkrásnější kostým. 

 

3.8.  MÍČOVÝ SEDMIBOJ – TJ pořádá na sportovním areálu ve Starém Městě jiţ          

V. ročník. Prezence od 8:15 do 8:45, začátek 9:00. Startovné 100 Kč na dvojici.  

Podmínky soutěţe  jsou, aby alespoň jeden z dvojice byl občanem Starého Města, byl 

starší 18 let, dvojici tvoří muţ a ţena. Na vítěze čekají poháry a věcné ceny.  

          Soutěţit se bude v těchto disciplínách:  

o basketbal (celkem 10 hodů na koš) 

o stolní tenis (2 vítězné sety do 11 bodů) 

o házená (celkem 10 hodů na branku) 

o tenis (na tři vítězné gamy při čtyřhře v soft tenisu) 

o fotbal (celkem 10 kopů na branku) 

o volejbal (1 vítězný set do 15 bodů) 

o nohejbal (1 vítězný set do 15 bodů) 

Délka jednotlivých disciplín můţe být změněna pořadateli v závislosti na počasí          

a časovém průběhu soutěţí či počtu přihlášených dvojic. Změna nebude mít vliv na 

bodování. 

  

4.8. – 10.8. TÁBOR – pořádá ZŠ v Lesním zátiší Vojtěchov. 

 

12.8. – 24.8. PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ  ČR – letiště 

 

17.8. RADIŠOVSKÁ POUŤ – pořádá obec ve spolupráci s farností Staré Město.     

Program: 14:00 mše svatá v kapli sv. Rocha v Radišově 

15:00 pohoštění v Radišově a klasické pouťové atrakce a soutěţe pro děti  

17:00 koncert v kapli sv. Rocha v Radišově 

 

31.8. VINOBRANÍ – pořádá Hospůdka U Nečasů od 18:00. K poslechu a tanci Vám 

zahraje cimbálová muzika Aleše Smutného, o víno a burčák se postará vinařství 

Fůkalovi z Velkých Pavlovic a Nečasovi připraví opět speciální menu. Těšíme se na 

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

 

 

 

 

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

…………………………………………………………………………………………….……  
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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. Ve zpravodajích 

jsou zveřejňováni všichni jubilanti 70, 75, 80 a více let. Pokud někdo nesouhlasí se 

zveřejněním těchto údajů, kontaktujte prosím obecní úřad. 

 
……………………………………………………………………………………………….… 
AKTIVITY V NAŠÍ OBCI 

 

DOTAZNÍK – o prázdninách byly některé pravidelné aktivity pozastaveny, v září se opět 

dle zájmu otevřou, proto prosím o vyplnění dotazníku, který je přílohou tohoto vydání  

zpravodaje. Dotazníkový formulář naleznete také v elektronické podobě na stránkách obce 

www.stare-mesto.eu. Prosíme o jeho vyplnění a následné odevzdání na obecním úřadě nebo  

jej zašlete na obec.galova@seznam.cz. Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky, které 

aktivity postrádáte.  Děkujeme, ţe spolupracujete. Společně tak můţeme vytvářet aktivity, 

které budou pro Vás zajímavé.  

 

PRÁZDNINY – v průběhu prázdniny můţete navštěvovat tyto aktivity: 

 

Út 16:00 – 16:40       Kostel – MŠE SVATÁ  

St  15:00 – 17:00      Obecní úřad – KNIHOVNA   

Čt 13:00 – 16:00   Klubovna v sokolovně – KLUB DŮCHODCŮ 

          16:00 – 16:40       Kostel – MŠE SVATÁ  

Pá 18:00 – 19:30   Venkovní sportovní areál – FLORBAL 

17:30 – 18:30   Venkovní sportovní areál – VOLEJBAL   

Ne    9:30 – 10:30  Kostel – MŠE SVATÁ  

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

JUBILANTI 

 

V průběhu měsíce července a srpna tohoto roku 

slaví významné ţivotní výročí tito naši 

spoluobčané: 
  

 Kadlecová Milada   

Zemanová Boţena   

 Tumakova Ludmila   

Vojta Antonín   

Ochranová Aneţka   

 Sedlářová Ludmila   

Kuncová Marie    
Vašíčková Marie   

 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

VZPOMÍNKY 
 

Dne 6.7. uplyne 8 let od úmrtí  

 

paní Emilie Kropáčkové. 

 

S láskou a úctou stále vzpomíná  

dcera Emilie s rodinou. 
 

Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi. 
 

mailto:obec.galova@seznam.cz
http://www.stare-mesto.eu/
mailto:obec.galova@seznam.cz
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ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 
 

OBEC STARÉ MĚSTO – rádi bychom, poděkovali všem dobrovolníkům, kteří pomáhali 

s organizací krouţků pro děti od ledna do června 

2019 – Petrovi a Pavlu Holasovi, Marcele 

Dostálové, Jitce Pinkavové, Janu Sýkorovi, Markétě 

Záplatové, Světlaně Seménkové, Tereze Jokešové, 

Markétě Kozákové.  

Dne 2.5. měli občané moţnost se zúčastnit Zájezdu 

do Kroměříţe na výstavu FLORIA JARO. Na 

programu byla prohlídka zahradnické výstavy 

FLORIA JARO, koncert Evy a Vaška a návštěva 

Květné zahrady.  

Dne 24.5. jste měli moţnost si poslechnout koncert v místním kostele, při příleţitosti 

celorepublikové akce NOC KOSTELŮ. Návštěvníci si uţili opravdu pestrý program, který si 

připravili hudebníci a zpěváci z naší obce (Kateřina Hloušková, Ivan Hřebabetzký, Helena 

Gálová ml., Helena Gálová st., Šimon Dospiva, Terezie a Kristýna Steffanovy) a jejich hosté 

(Tamara Mengerová, Jana Haasová ml. st., Jan Haas). Těšíme se na další společná setkání. 
 

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 

 

TJ – dne 19.5. proběhl v sokolovně TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Turnaje se zúčastnilo 

5 registrovaných a 8 neregistrovaných dospělých 

hráčů a 6 dětí. První místo obsadil v kategorii 

registrovaných hráčů Vojtěch Mynář, v kategorii 

neregistrovaných Jan Šejnoha a v dětské kategorii 

Antonín Tichý.  

Další vydařenou akcí byla RODINNÁ 

OLYMPIÁDA konaná dne 23.6. při příleţitosti 

Mezi-

národ-

ního 

olympijského dne. V prostoru sportovního areálu 

se sešlo 5 rodinných teamů a strávily společně 2 

hodiny plné soutěţí a zábavy. Na prvním místě 

se umístil team Modrásci (rodina Vavřínova).  

Děkujeme organizátorkám obou akcí Heleně 

Gálové a Lence Antlové za příjemně strávené 

nedělní chvíle.   

za TJ Miloš Kozák 
 

FARNOST – dne 29.6. byla obnovena tradice PETRUŠOVSKÉ POUTI.  Pouť byla 

zahájena společnou procházkou po obci a zakončena mší svatou venku v prostoru myslivny. 

Následovalo pohoštění v Hospůdce U Němců, kde na návštěvníky čekaly výborné tradiční 

borůvkové koláče. Kaţdá ţena a dívka si odnesla domů krepovou růţi na památku. Příští rok 

se budeme těšit opět na viděnou. 

za farnost P. Cyprián Marek Bobák, OFM 
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HOSPŮDKA U NEČASŮ – v uplynulých měsících jsme pro vás připravili gurmánské akce 

„Letem světem“ a tradiční grilování „Přivítání prázdnin“. O prázdninách pro Vás chystáme 

akce „Mexické dobroty“ a „Vinobraní“. V letních měsících bude také spuštěna i naše 

kavárnička, kde se můţete pravidelně těšit na kafíčka, domácí limonády a dezerty. V měsíci 

červnu dostala naše hospůdka nový vzhled i novou obsluhu. Rádi bychom poděkovali trojici 

z obecního úřadu, která nám pomohla s touto proměnou. Tímto Vás srdečně zveme 

k příjemnému posezení v novém prostředí i s novým koutkem pro děti.  
 

za Hospůdku U Nečasů manţelé Nečasovi 
 

DIVADELNÍ KROUŢEK – dne 14.6. uspořádal divadelní krouţek Staré Město pod 

taktovkou Jitky Pinkavové a 

Heleny Gálové DIVADELNÍ 

PODVEČER. Diváci měli 

moţnost zhlédnout pohádky 

v podání místních dětí, které 

společně od ledna 2019 

natrénovaly. Celou akci podpo-

řili tanečními vystoupeními 

skupiny PS Háčko a taneční 

krouţek ZŠ Staré Město. Děkujeme všem hercům a tanečníkům za krásné výkony, přejeme 

všem krásné prázdniny a v září se budeme těšit opět na viděnou.  
 

za divadelní krouţek Ing. Helena Gálová 
 

SDH  – dne 4.5. proběhl jiţ 36. ročník akce JARNÍ POCHOD ZA ZDRAVÍM. Letos poprvé 

byla trasa zpestřena úkoly pro děti. Kaţdý účastník 

obdrţel pamětní medaili a diplom. Nejstarší 

účastník pan Ladislav Chládek a nejmladší 

účastník Matěj Pospíšil dostali navíc vitamínový 

balíček. Akce se zúčastnilo 57 občanů.  Děkujeme 

za účast a těšíme se v příštím roce na viděnou. 

Dne 7.6. do naší obce zavítala HISTORICKÁ 

JÍZDA u příleţitosti 333 Stratílkových stříkaček a 

Sodomkova Vysokého Mýta. Tato 

výprava vyjela z Jevíčka a pokračovala 

aţ do Vysokého Mýta. Na trase měla 

zastávky v Chornicích, v Městečku 

Trnávce, ve Starém Městě, v Kunčině, 

v Opatově, v Strakově a v Suché Lhotě. 

Ve Starém Městě jsme tuto výpravu 

přivítali a pohostili u obecního úřadu 

společně s dětmi ze ZŠ a MŠ Staré Město. Děti tak měly moţnost si historické vozy 

prohlédnout a posadit se do nich. 

za SDH Ladislav Khýr st. 
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MYSLIVECKÝ SPOLEK HUBERT – dne 8.6.2019 jsme 

uspořádali v Petrušově ZVĚŘINOVÉ HODY. Na návštěvníky čekala 

vynikající kuchyně a gril. Pro děti zde byla připravena zábava 

v podobě soutěţí a her, o kterou se postarala skupina Mefisto. 

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se v příštím roce opět               

na viděnou.  

za myslivecký spolek Hubert Jaromír Křenek 

 

ZŠ – na přelomu měsíce dubna a května jsme byli na škole v přírodě ve Zderazi u Proseče. 

Kaţdou minutku pobytu jsme si pořádně uţili – vycházky do lesa a okolí, hry a soutěţe, 

poznávání rostlin a ţivočichů, sportovní aktivity a samozřejmě učení. 

14.5.  dopoledne ţáci 5. třídy jeli na návštěvu do ZŠ Třebařov. Prohlédli si školu a společně 

si zasportovali. Odpoledne se naši sportovci zúčastnili závodu v gymnastice v Moravské 

Třebové. I letos jsme se v silné konkurenci neztratili – Táďa Ptáček získal stříbrnou medaili 

a obdrţeli jsme několik 4. a 5. míst. 

17.5. jsme se sešli v sokolovně, abychom společně oslavili „Den rodiny.“ Zavítal k nám 

kouzelník a iluzionista MAGIC Soukup se svojí show. Jelikoţ nikoho zmizet nenechal,         

v plném počtu jsme se přesunuli na louku pod sokolovnou, kde uţ na nás čekal skákací hrad 

a ohniště na opékání párků. 

21.5. jsme celá škola vyrazili na společný výlet do Moravského krasu, konkrétně do 

Punkevních jeskyní s propastí Macochou. 

29.5.  se z našich prvňáčků stali čtenáři. Po celoroční práci a sloţení slibu byli odměněni tím, 

ţe je pan král slavnostně pasoval do „ Řádu čtenářského.“ 

7.6. projíţděla Starým Městem historická hasičská vozidla. Tuhle parádu jsme si nemohli 

nechat ujít! Vţdyť sednout si do hasičského vozu nemáme moţnost kaţdý den. 

10.6.  ţáci 4. a 5. třídy navštívili jiţ podruhé Gymnázium v Moravské Třebové. Protoţe naše 

škola je zapojena do společného projektu „Přírodovědné vědy.“ Ţáci se naučili pracovat        

s GPS, měřili různé veličiny, vyráběli si lapbooky a v chemické laboratoři si vyrobili sliz. 

21.6. si ţáci 4. třídy ověřili svoje znalosti z dopravní výchovy. Po teoretické části                  

a závěrečném testu je čekala jízda na kole na Dopravním hřišti v Moravské Třebové. Na 

závěr získali „ PRŮKAZ CYKLISTY.“ 

24.6. Den mazlíčků – děti měly moţnost si do školy přinést svého domácího mazlíčka – a ţe 

jich bylo! Psi, kočky, rybičky, králíci, morčata, křečci a dokonce i ţabka a trubci. 

25.6. Jako kaţdý rok jedno z posledních odpolední patřilo školní akademii a loučení              

s předškoláčky a ţáky 5. třídy. Odměnou pro nás všechny byl naplněný sál, spokojené 

publikum a dojaté tváře nejen přítomných rodičů. 

Loučení s páťáky pokračovalo večer na školní zahradě a přespáním ve škole. Ráno po 

snídani jsme vyjeli do Moravské Třebové na Aquapark, kde jsme si to náramně uţili. 

27.6. Ve čtvrtek jsme oblékli plavky nanovo, jelikoţ na nás na louce u sokolovny čekala 

připravená pěnová koupel. Děkujeme panu Buriánkovi za ochotu! 

28.6. Slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení.  

O prázdninách nás čeká první týden prázdninového pobytu ve škole a letní tábor ve 

Vojtěchově. 

Přejeme všem krásné léto a uţijte si dovolenou!!!!!! 
 

za ZŠ kolektiv učitelek 
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MŠ – v květnu jsme se s dětmi vydali na dlouho očekávaný výlet. Volba byla jasná. Děti 

milují zvířátka, takţe naše kroky zamířily do blízké ZOO na Svatý Kopeček u Olomouce. 

Nejvíce se dětem tradičně líbily opice, které předváděly svoje krkolomné kousky. Respekt 

budily mohutné ţirafy, které se procházely ve výběhu. Taktéţ vlci, mravenečník, papoušci    

a netopýři neunikli naší pozornosti a obdivu. Završením výletního dne bylo řádné 

nakupování, utrácení a občerstvování. V pátek 24. května dopoledne k nám přijela pohádka - 

Sarka a Farka o zvířátkách ze safari. Jiţ teď se těšíme na další pohádky v novém školním 

roce. Uţili jsme si i odpolední Posezení u kafíčka pro děti i rodiče na zahradě MŠ. Pro děti 

byl připravený program plný soutěţí. Všechny děti obdrţely na začátku akce seznam 

stanovišť, na kterých pak plnily různé úkoly. Za odměnu si mohly ozdobit perníček. 

V červnu jsme oslavili Den dětí, uskutečnil se Poţární poplach a navštívili jsme hasičskou 

zbrojnici. Děti se dozvěděly, co všechno musí hasič zvládnout, zopakovaly si důleţitá 

telefonní čísla, prohlédly si hasičskou výstroj a vybavení hasičských vozů. Dne 14. června   

v 18.00 jsme se sešli ve školce, čekalo nás dobrodruţství v podobě hledání pokladu. Děti 

hledaly úkoly, které musely splnit, pak mohlo začít pátrání po pokladu a samozřejmě se 

zadařilo. Za svou šikovnost i odvahu si děti odměnu zaslouţily. Po návratu se uskutečnila 

diskotéka s občerstvením. Svoji první noc ve školce zvládly na jedničku. Poslední červnovou 

akcí byla Školní akademie, kde vystoupily děti ze ZŠ a MŠ, uskutečnilo se i loučení              

s předškoláky a páťáky.  

Všem dětičkám a rodičům přejeme krásné prázdniny!!! 

za MŠ kolektiv učitelek 

 

PS HÁČKO – v letošní soutěţní sezóně 2019 se podařilo skupinám PS Háčko vybojovat     

8 zlatých, 8 stříbrných a 3 bronzové medaile ze soutěţí Summer dance cup, O Jablonskou 

tanečnici, TPO Dance, O Týnišťské tajemství, O pohár starosty města Hlinska, 

Českotřebovský taneční pohár, semifinále Česko se hýbe v Olomouci a finále Česko se hýbe  

v Praze. Závěr sezóny jsme ukončili tradičně na zámku v Moravské Třebové jiţ V. ročníkem 

ROZTANČENÉHO ZÁMKU. Děkujeme všem za podporu, dětem přejeme krásné prázdniny 

a v září se budeme těšit opět na viděnou v kurzech.  

za PS Háčko Ing. Helena Gálová 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….  
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OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE 

 

V měsíci květnu jsme měli moţnost se setkat na Turnaji ve Stolním tenise s Vojtou 

Mynářem. Dovolte mi o něm Vám sdělit pár slov. 

 

VOJTA MYNÁŘ – STOLNÍ TENIS – uţ od dětství šel za svým snem – hrát stolní tenis na 

profesionální úrovni. Díky své cílevědomosti, odešel v roce 2016 za tímto sportem do 

Havířova, kde se stal hráčem oddílu SKST Baník Havířov. 

Sezónu 2016/2017 zahájil účastí na třech turnajích 

SATELITTE TOUR 2017. Se spoluţáky                 

z Gymnázia Komenského Havířov se mu na 

podzim 2016 podařilo vyhrát Mistrovství České 

republiky středních škol v Holicích. Zúčastnil se 

všech šesti republikových bodovacích turnajů, ve 

dvouhře získal na posledním z nich v Neratovicích 

bronzovou medaili, dařilo se mu i ve čtyřhře, kde 

získal se spoluhráči z oddílu bronzovou 

(Neratovice), stříbrnou (Hluk) a zlatou medaili 

(Havířov). Svými výsledky z těchto turnajů se 

nominoval na Mistrovství ČR dorostu v Praze, kde 

se v jednotlivcích umístil na 9-16. místě, ve čtyřhře 

vybojoval se spoluhráčem z oddílu Radimem 

Bakem bronz. Za TJ Jiskra Litomyšl hrál 3. ligu, 

odehrál zde 79 zápasů ve dvouhře, jeho úspěšnost 

byla 55,70%, ve čtyřhře 65%. Zkusil si i tři zápasy 

ve 2. lize za Baník Havířov, dva z nich vyhrál. V 

květnu 2017 poprvé sbíral zkušenosti na 

mezinárodním turnaji Spanish Junior & Cadet open 

v Platja d´Aro.  

Druhou sezónu 2017 – 2018 hrál za SKST Baník 

Havířov. Pro tuto sezónu mu na začátku patřila   

10. příčka republikového ţebříčku dorostu. 

Startoval na všech šesti republikových turnajích 

mládeţe, na medailové pozice se mu však v tomto roce dosáhnout nepodvedlo. Lépe se mu 

dařilo na závěrečném mistrovství ČR dorostu v Havířově, kde se v jednotlivcích umístil na   

5 – 8. pozici. Na mistrovství ČR druţstev dorostu v Ostravě vybojoval se spoluhráči z oddílu 

bronzovou medaili. Za SKST Baník Havířov hrál po celou sezónu 2. ligu muţů, jeho 

úspěšnost byla 66%. 

Sezóna 2018 – 2019 byla pro Vojtu velmi úspěšná. Opět absolvoval 6 bodovacích 

republikových turnajů mládeţe, ze tří z nich si přivezl bronzovou medaili. Povedlo se mu      

i mistrovství ČR dorostu druţstev v Ostravě, kde získali se spoluhráči z SKST Baník 

Havířov stříbrnou příčku. Zúčastnil se i mezinárodního turnaje Velká cena Prahy, kde se 

umísil na skvělém druhém místě. U muţských soutěţí hrál opět druhou ligu, zde byl úspěšný 

na 73%, souběţně hrál i první ligu na 55 %. Vojtovi přejeme hodně úspěchů! 

………………………………………………………………………………………….…… 
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INFORMACE OBČANŮM 

 

VYJÁDŘENÍ FIRMY DRUPORK SVITAVY, A.S. 

 

Firma Drupork Svitavy, a.s. na své farmě Staré Město uplatňuje technologie, které sniţují 

emise amoniaku jiţ řadu let. Například částečně zaroštovaný povrch podlah s vakuovým 

systémem odklizu kejdy, pouţívání různých biotechnologických přípravků do krmiv a kejdy. 

Firma také přistoupila k doplnění technologie o systém čerpání kejdy pod hladinu. Je 

realizován projekt na osazování niţších pater zeleně, aby se utvořila ucelená bariéra ve 

směru proudění větru. 

Kontroly, které farmu pravidelně navštěvují (z ČIŢP, KÚ), nezaznamenaly porušení ţádného 

předpisu a potvrzují pouţívání nejlepší dostupné techniky. Zároveň Drupork Svitavy, a.s. 

kaţdý rok předkládá plnění závazných podmínek integrovaného povolení a zasílá informace 

do integrovaného registru znečištění. 

Přezkumem všech vydaných platných integrovaných povolení musí projít všechny provozy 

chovu prasat a drůbeţe do konce roku 2020 a je dán legislativně. Hodnotu sníţení emisí 

amoniaku ve stáji máme 2,08 kg/ks/rok  dlouhodobě. Krajský úřad poţaduje pouze doplnění 

hodnoty do provozního řádu, která je podle platné legislativy 2,6 kg/ks/rok. Celkový 

vyloučený fosfor a dusík je také dán legislativně a bude hodnocen aţ od února 2021. Nejde 

tedy o zpřísnění podmínek proti Druporku Svitavy, a.s., ale jde o legislativní záleţitost a není 

ovlivněna občanským sdruţením ve Starém Městě.  

 

               Ing. Petr Hájek, Ph.D. 

         Ředitel Druporku Svitavy, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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