
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 

 

Září – říjen 2019 

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

 

Váţení spoluobčané,  

 

vítám Vás po prázdninách a dovolených. Doufám, ţe jste si během letních měsícŧ uţili 

volno podle svých představ, odpočinuli si a nabrali sílu do nového školního roku.  

My jsme se v obci, díky paní místostarostce, rozhodně nenudili ani o prázdninách. 

Připravila pro nás zajímavé letní akce. V červenci odpoledne plné zábavných úkolŧ nejen pro 

děti ve stylu Divokého západu a v srpnu Radišovskou pouť. Ta byla spojená se mší, 

posezením s drobným programem a koncertem v kapli v podání smyčcového tria pod 

vedením Ivana Hřebabetzského. Děkuji všem návštěvníkŧm za milá setkávání a všem 

dobrovolníkŧm, kteří se podíleli na samotné organizaci akcí. Těšíme se opět v příštím roce 

na těchto akcích na viděnou. 

Léto nepatřilo, ale jen radovánkám. Zahájili jsme výstavbu komunikace v obytné části 

Staré Město Jih a opravu komunikace u sokolovny. Předpokládaný termín dokončení prací je 

konec září 2019. Během prázdnin byly opraveny krovy v sokolovně, které byly v havarijním 

stavu. Koncem léta byla započata také povrchová údrţba parket v sokolovně. Dětem              

i dospělým se tak bude v novém školním roce příjemně a bezpečně cvičit.  

V následujících měsících budete mít moţnost se dozvědět zajímavé informace             

o historii Starého Města. V říjnu je pro Vás připravena první přednáška z cyklu „Z historie 

Starého Města“.  

Přeji zajímavé počtení, pěkné babí léto a všem dětem úspěšný vstup do nového 

školního roku. 

 

     starostka Jarmila Řezníčková 

 

 

 

 

 

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

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

SVOZY ODPADŮ – popelnice (v úterý 10.9., 24.9., 30.7., 8.10. a 22.10.), plasty (ve čtvrtek 

12.9.), papír (v pátek 6.9. a 4.10.). 

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVA – zasedání zastupitelstva v následujících měsících 

se uskuteční: 25.9.2019 a 30.10.2019 od 18:00. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………...….. 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26. 6. 2019 

 Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven) 

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

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Ţádost o 

souhlas s přijetím 

účelového daru – ZŠ a MŠ 

Staré Město. HV (8:0:0) 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Schválený 

lesní hospodářský plán. 

HV (8:0:0) 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Informaci o 

opravě elektroinstalace 

OÚ. HV (8:0:0) 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Informaci o 

dokončení projektu na 

autobusovou zastávku v 

Radišově. HV (8:0:0) 

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Informaci o 

vypracování projektu na 

chodníky u Dětřichova a 

v Radišově. HV (8:0:0) 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání s navrţenými 

změnami. HV (8:0:0) 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí účelového pří-

spěvku – Malý LEADER 

pro Moravskotřebovsko a 

Jevíčsko pro rok 2019 s 

MAS Moravskotřebovsko 

a Jevíčsko o.p.s., Pala-

ckého nám. 1, 569 43 

Jevíčko, IČO: 27505189. 

HV (8:0:0) 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Výzvu na 

výběrové řízení – Místní 

komunikace Staré Město – 

Jih. HV (7:0:1) 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Výzvu na 

výběrové řízení – Výstav-

ba chodníku podél komu-

nikace III/36822 ve 

Starém Městě. VH (8:0:0) 

Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Příkazní 

smlouvu na organizaci 

veřejné zakázky – Místní 

komunikace Staré Město – 

Jih s Ing. Petrem Vláškem, 

se sídlem Karla Poura 311, 

533 75 Dolní Ředice, IČ: 

74836994, za cenu 15 000 

Kč včetně DPH. HV 

(7:0:1) 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Příkazní 

smlouvu na organizaci 

veřejné zakázky – Výstav-

ba chodníku podél komu-

nikace III/36822 s Ing. 

Petrem Vláškem, se 

sídlem Karla Poura 311, 

533 75 Dolní Ředice, IČ: 

74836994, za cenu 15 000 

Kč včetně DPH. HV 

(8:0:0) 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

dílo na provedení stavby 

Místní komunikace Staré 

Město - Jih. HV (7:0:1) 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

dílo na provedení Výstav-

by chodníku podél komu-

nikace III/36822 ve 

Starém Městě. HV (8:0:0) 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření obce č. 5 ze 

dne 26. 6. 2019. HV 

(7:0:1) 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje nájemní 

smlouvu na Bistro na SA 

na dobu určitou, nájem 

1000 Kč. Nájemce musí 

přiloţit ţivnostenský list. 

HV (8:0:0) 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje, povolení 

vstupu na pozemek p. č. 

1185 v k.ú. Radišov pro 

společnost INSET s.r.o., 

Lucemburská 1170/7, 130 
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00 Praha 3, IČ:03579727. 

HV (8:0:0) 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje přijetí 

účelově určeného finan-

čního daru od WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s., 

Vlastislavova 152/4,140 

00 Praha 4, IČ: 24231509, 

v rámci projektu obědy 

pro děti. HV (8:0:0) 

Usn. č. 18: Zastupitelstvo 

obce schvaluje přípravu 

podkladŧ pro směnu 

pozemkŧ: části pozemku 

p. č. 273/4   o výměře cca 

19 m² zahrada za pozemek 

p. č. 4149 o výměře cca 

16 m² v k. ú. Staré Město 

u Moravské Třebové. HV 

(8:0:0) 

Usn. č. 19: Zastupitelstvo 

obce souhlasí se zaměře-

ním a tvorbou nabídky na 

varianty řešení dveří na č. 

p. 146, které jsou v hava- 

rijním stavu. HV (8:0:0) 

Usn. č. 20: Zastupitelstvo 

obce schvaluje zpracování 

projektŧ na výstavbu 

chodníkŧ u části obce 

Dětřichova a v Radišově 

od autobusové zastávky, 

včetně nacenění projektu - 

firmou Ing. Michal 

Střeštík – projekční práce, 

Trstěnická 532, 570 01 

Litomyšl, IČO: 08280169. 

HV (8:0:0) 

 

ZASTUPITESTVO  OBCE DNE 12.7.2019  

V tento den se na jednání zastupitelstva obce Staré Město nedostavil dostatečný počet 

zastupitelŧ a tím nebylo jednání usnášeníschopné. 

 Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven), Ludmila Lišková (omluvena), Ing. Petr Báča 

(omluven), Jiří Šmída (omluven), Jan Trunda (omluven) 
 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.7. 2019 

 Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven), Ludmila Lišková (omluvena), Ing. Petr Báča 

(omluven),  Ing. Helena Gálová, (omluvena) 

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

 

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání s navrţenými 

změnami. VH (5:0:0) 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje jako 

zhotovitele akce Finální 

povrch komunikace Staré 

Město – Jih vč. chodníkŧ 

firmu M-SILNICE a.s., 

Husova 1697, 530 03 

Pardubice, IČ: 42196868 s 

cenou 3 262 654 Kč vč. 

DPH. HV (5:0:0) 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje jako zhoto-

vitele akce Výměna elek-

trického vedení v budově 

obecního úřadu v 2. NP 

pana Pavla Otevřela, 

ELEKTROPRÁCE, Lin-

hartice 160, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 

72901411, s cenou 248 

210 Kč bez DPH. HV 

(5:0:0) 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

dílo na akci Výměna 

elektrického vedení v 

budově obecního úřadu v 

2. NP za cenu 248 210 Kč 

bez DPH s panem Pavlem 

Otevřelem, ELEKTRO-

PRÁCE, Linhartice 160, 

571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 72901411. 

HV (5:0:0)  

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pověření 

starostky zajištěním zedni-

ckého zapravení po výmě-

ně elektrického vedení, 

výmalby a výměny podla-

hové krytiny v 2. NP 

obecního úřadu. HV 

(5:0:0) 

….……………………………………………………………………………………….……. 
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JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

UKRYTÍ: 

 Je nejúčinnější ochranou při úniku škodlivých látek, zadýmení a smogu, 

 ukryj se v místě, kde tě zastihlo varování – dopravním prostředkem urychleně dojeď 

k nejbliţšímu místu ukrytí v budově, 

 malá prodyšnost stavebních materiálŧ budov výrazně sníţí účinky zamoření ve 

srovnání s volným prostorem, 

 ochranné vlastnosti se zvýší uzavřením oken a dveří, oblepením páskou, zavřením 

větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním prŧduchŧ budovy – klíčové dírky, výřez 

poštovní schránky, větrání spiţíren a odsavače par, 

 optimální místo pro ukrývané je v odvrácených prostorách od úniku, v centrálních 

místnostech oproti obvodovým, 

 zabezpeč si poslech radia a televize, případně hlášení pokynŧ v místě, 

 vytvoř si podmínky pro dlouhodobý pobyt, jídlo a pití, osobní hygienu, 

 pro plánovaný pobyt v úkrytu si vytvoř „úkrytové zavazadlo“, které mŧţe být následně 

i „evakuačním zavazadlem“, 

 zajisti ochranu všech domácích zvířat, včetně zásob krmiva a vody, 

 v prŧběhu ukrytí se řiď pokyny o moţnostech jeho krátkého přerušení a doplnění 

potřebných zásob. 

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

 

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 údajŧ, kontaktujte prosím obecní 

úřad. 

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

JUBILANTI 
 

V prŧběhu měsíce září a říjen tohoto roku slaví 

významné ţivotní výročí tito naši spoluobčané: 
  

 Koudelková Marie 

Němcová Marta 

Sekáč Jan 

Štajgl Jindřich 

 Mičková Ludmila 

Gabašová Drahomíra 

 Adámková Vlasta 

Švandová Emilie   
 

Oslavencŧm přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

VZPOMÍNKY 
 

Dne 17.9. uplynou 4 roky od úmrtí  

 

paní Heleny Mrázkové. 

 

S láskou a úctou stále vzpomínají  

děti Jaroslav, Helena, Jiří a Pavel s rodinami.  
 

Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi. 
 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

6.9.  LETNÍ KINO  – obec pořádá na fotbalovém hřišti na sportovním areále od 20:00. 

Občerstvení během promítání zajištěno. S sebou deku nebo stoličku na sednutí . 

Promítat se bude česká hraná pohádka ČERTOVINY od reţiséra Zdeňka Trošky. 

Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara Sandeva, Richard 

Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil. Přístupnost: pro všechny. Hlavními hrdiny pohádky 

Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni 

za trest do světa, aby do měsíce přivedli kaţdý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim 

však od počátku nedaří, spíše, neţ aby lidi sváděli k hříchŧm, tak jim neúmyslně 

pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, ţe konečně budou 

mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiţ chce svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného 

statkáře Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je 

potřeba vzít na pomoc pekelné síly. 

 

14.9. TURNAJ V MINI KOPANÉ – pořádá TJ ve spolupráci s obcí od 9:00 na venkovním 

sportovním areále ve Starém Městě. Prezence druţstev 8:00 – 8:45. Nezapomeňte 

sladit dresy a název druţstva. Startovné 50 Kč / za hráče. První tři druţstva obdrţí 

pohár a diplom, ostatní účastnický list. Pravidla: hráčŧ 3+1, hokejové střídání 2x10 

min. Alespoň 50 % hráčŧ druţstva musí být ze Starého Města. Maximální počet 

přihlášených druţstev je 10. Občerstvení zajištěno. Přihlášky zasílejte na e-mail: 

obec.galova@seznam.cz do 10.9.2019. Respekt všem, strach z nikoho!!! 

 

21.9. PETRUŠOVSKÝ DÝCHÁNEK – přátelé Petrušova pořádají 4. ročník soutěţe       

„O nejlepší kotlíkový guláš“ od 10:00 v Petrušově u Hospody U Němcŧ. Prezence 

teamŧ od 8:00. Ukončení soutěţe je v 14:00. Vyhlášení výsledkŧ kolem 15:00. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: autopet10@seznam.cz do 20.9.2019. Počet míst na 

vaření omezen, zařazení podle data došlých přihlášek, maximální počet přihlášených 

týmŧ je 15.  

 

21.9. MODELÁŘSKÉ MISTROVSTVÍ  ČR MLÁDEŢE – pořádá Aeroklub Moravská 

Třebová na letišti ve Starém Městě. 
  

27.9.  SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST – pořádá ZŠ od 17:00 v sokolovně. Čeká na Vás 

plnění úkolŧ, hry, ukázka dravcŧ, opékání špekáčkŧ, lampionový prŧvod. 

 

5. – 6.10. MODELÁŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČR – pořádá Aeroklub Moravská Třebová na 

letišti ve Starém Městě. 

 

19.10.  DRAKIÁDA – pořádá Aeroklub Moravská Třebová na letišti ve Starém Městě. 

 

19.10.  ZVĚŘINOVÉ HODY – pořádá Hospŧdka U Nečasŧ. Těšíme se na viděnou.   

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

 

25.10. Z HISTORIE STARÉHO MĚSTA – 1. přednáška z cyklu přednášek "Z historie 

Starého Města“ na téma – Nepsaná historie Starého Města. Přijďte se dozvědět něco 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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z historie naší obce. Seznámíme Vás s archeologickými nálezy a výzkumy, které 

proběhly v obci a jejím okolí. Některé významné nálezy si budete moci osobně 

prohlédnout. Místo konání - školící místnost hasičské zbrojnice ve Starém Městě od 

18:00.  Přednášející budou z Regionálního muzea v Litomyšli – Mgr. Jana Němcová 

vedoucí archeologického oddělení a Bc. Pavel Kejval archeolog. 

 

31.10. STRAŠIDELNÁ ŠKOLA – pořádá ZŠ ke Dni otevřených dveří od 16:00 ve škole.  

 Čeká na Vás zábavná výuka ve strašidelné škole. Široká veřejnost je vítána. 

 

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

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

AKTIVITY V NAŠÍ OBCI 

 

Po 14:30 – 15:30  TANG SOO DO – Sokolovna – bojové umění pro děti  

(J. Sýkora) 1. schůzka 24.9.2019. 

15:30 – 16:30  FLAMENCO  – Sokolovna – španělský tanec pro děti do 7 let  

(H. Gálová) 1. schůzka 16.9.2019 

16:30 – 17:30  FLAMENCO  – Sokolovna – španělský tanec pro děti 8 – 12 let  

(H. Gálová) 1. schůzka 16.9.2019 

16:30 – 17:30  HOPÍK – Klubovna – hry a tvoření pro rodiče s dětmi do 6 let 

(M. Trojáková) 1. schůzka 16.9.2019 

   17:30 – 18:30  HRATVO  – Klubovna – hry a tvoření pro děti od 7 let  

(F. Šnobl, V. Přikrylová, A. Švehlová a A. Steffanová) 1. lekce 16.9.2019 

17:30 – 18:30  FLAMENCO  – Sokolovna  – španělský tanec pro ţeny  

(H. Gálová) 1. schůzka 9.9.2019 

 

Út 15:00 – 16:30 ATLETIKA – Venkovní sportovní areál – pro děti  

(Zdena Marečková) 1. schůzka 10.9.2019  

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

16:30 – 17:30  BÍLÁ STOPA – Sokolovna – turistický oddíl pro děti  

(P. a P. Holasovi) 1. lekce 10.9.2019 

18:00 – 19:00  KRUHÁČ – Sokolovna – posilovací lekce pro všechny  

(J. Skácelík) 1. lekce 1.10.2019 

17:00 – 18:00  FOTBAL – Venkovní sportovní areál – pro děti  

1. schůzka 17.9.2019 

18:00 – 19:30  FOTBAL – Venkovní sportovní areál – pro muţe  

1. lekce 3.9.2019 
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 St  15:00 – 17:00  KNIHOVNA – Obecní úřad – pŧjčovna knih (P. Kumstát) 

17:00 – 18:00  STOLNÍ TENIS – Sokolovna – pro děti  

1. schůzka 18.9.2019 

18:00 – 19:30  STOLNÍ TENIS – Sokolovna – pro dospělé 

1. lekce 4.9.2019 

Čt 13:00 – 16:00  KLUB DŮCHODCŮ – Klubovna – pro dŧchodce  

(M. Pavléková) 

          15:00 – 16:00  TANCOVÁNÍ – Sokolovna – pro děti 5 – 7 let  

(H. Gálová) 1. schůzka 19.9.2019 

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

16:00 – 17:00  TANCOVÁNÍ – Sokolovna – pro děti 8 – 11 let  

(H. Gálová) 1. schůzka 19.9.2019 

17:00 – 18:00  TANCOVÁNÍ – Sokolovna – pro děti 12 – 16 let  

(H. Gálová) 1. schůzka 19.9.2019 

18:00 – 19:00  AEROBIC MIX – Sokolovna – aerobic, step, Zumba, posilování,  

protaţení pro všechny (H. Gálová) 1. lekce 19.9.2019 

19:00 – 20:00  ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – Sokolovna – pro všechny  

(J. Šnoblová) 1. lekce 3.10.2019.                  

Pá 16:00 – 17:00  KLUB MLADÝCH LETCŮ – Letiště – pro děti.  

1. schůzka 6.9.2019. 

17:00 – 18:00  FLORBAL – Venkovní sportovní areál – pro děti  

1. schůzka 13.9.2019. 

18:00 – 19:30 FLORBAL – Venkovní sportovní areál – pro muţe  

1. schůzka 6.9.2019. 

18:00 – 19:30  TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – Sokolovna – pro začátečníky. Výuka  

bude zaměřena na základní tance (polka, valčík…) 

1. schůzka 4.10.2019. 

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

 

DIVADELNÍ KROUŢEK – v letošním roce budeme nacvičovat nepravidelně po domluvě.  

(H. Gálová, K. Hloušková a J. Pinkavová) 1. schůzka 6.10.2019 v Klubovně v 18:00. 

Výše uvedené aktivity mají různé finanční podmínky. Více informací na prvních schůzkách    

a lekcích nebo přímo u vedoucího kroužku. 
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ZUŠ – od října 2019, v případě zájmu, budou moci navštěvovat děti ze Starého Města, 

Radišova, Petrušova a Bílé Studně pobočku ZUŠ Moravská Třebová, která bude pŧsobit 

v prostoru ZŠ ve Starém Městě. Výše úplaty za hudební vzdělání je na pobočkách stanovena 

následovně: 

 individuální výuka hudebního oboru (housle, klavír, flétna, sólový zpěv…)  – roční 

1.800 Kč, čili 180 Kč na měsíc, 

 výuka ve skupince (po 2 – 4 dětech – zobcová flétna, sólový zpěv) – 1.200 Kč, čili  

120 Kč na měsíc. 

Své závazné přihlášky zasílejte na e-mail: obec.galova@seznam.cz nebo osobně v ZŠ ve 

Starém Městě nejpozději do 6.9.2019. 

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

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 
 

 

OBEC STARÉ MĚSTO – dne 28.7.2019 pořádala obec zábavné odpoledne NA DIVOKÉM 

ZÁPADĚ, v prostoru sportovního areálu ve Starém Městě. Děti měly moţnost si vyzkoušet 

rŧzné disciplíny (střelbu z luku, ze 

vzduchovky, prakem, uzlování, 

výrobu lapačŧ snŧ, indiánské 

malování na obličej, výrobu 

indiánské čelenky) po jejichţ 

splnění obdrţely diplom. Dále se 

mohly svézt na koních. Akci 

zpestřila děvčata z PS Háčko svým 

flamencovým tanečním 

vystoupením. Společně si pak 

všichni zatančili a zazpívali.          

O mexickou kuchyni se postarala Hospŧdka U Nečasŧ. Nejkrásnější masky byly oceněny 

diplomem a sladkostmi. Poděkování patří kolektivu turistického oddílu Bílá Stopa (Petrovi, 

Adamovi, Filipovi, Borisovi, Davidovi, Josefovi, Věrce, Marušce, Tereze, Lucce, Lucce, 

Lucce), kteří pomohli s organizací na stanovištích. 

Dne 17.8.2019 proběhla ve spolupráci s farností Staré Město RADIŠOVSKÁ POUŤ.     Byla 

zahájena ve 14:00 mší svatou v kapli sv. Rocha. Poté 

čekalo na návštěvníky pohoštění a drobné pouťové 

dispciplíny. Celou akci zpestřilo vystoupení 

maţoretky Báry Tumakové ze Starého Města              

a saxofonistky Kristýny Steffanové z Radišova. Pouť 

byla zakončena koncertem Moravskotřebovského 

smyčcového tria v podání Ivana Hřebabetzkého, 

Dagmar Jánské a Roberta Kelnara v kapli sv. Rocha. 

Poděkování patří Věrce, Kristýně, Adamovi, Filipovi, 

Klárce a Helence za pomoc na stanovištích. 

Děkujeme všem přítomným za milé setkání                 

a v příštím roce se opět těšíme na těchto akcích na 

viděnou. 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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V prŧběhu letních měsícŧ jste měli moţnost posílat své fotografie z léta do 

FOTOSOUTĚŢE. Vítězem soutěţe se stala Adéla Palcarová ze Starého Města, 2. místo patří 

Markétě Ševčíkové z Radišova a 3. místo Pavlíně Malachové ze Starého Města. Vítězky 

obdrţely poukazy v hodnotě 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč na nákup zboţí ve vybraných 

obchodech. Děkujeme za krásné fotky a těšíme se na další spolupráci. 

 

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 

 

JOSEF NĚMEC – dne 5.7.2019 jsem uspořádal 32. ročník nohejbalového turnaje na počest 

Josefa Zobače - MEMORIÁL JOSEFA ZOBAČE. Všichni účastníci turnaje byli oceněni 

věcnými cenami. Vítězem memoriálu se stal tým Burďáci z Moravské Třebové, na 2. místě 

byl tým Z vrchu ze Starého Města a na 3. místě skončil tým Bernardýni z Moravské Třebové. 

Celkem bylo 12 muţstev, z toho 6 muţstev bylo ze Starého Města. Děkujeme obci Staré 

Město, firmě MOKUST a dalším drobným sponzorŧm za finanční podporu. 

 

Josef Němec 

 

TJ – v týdnu od 20.7. do 27.7.2019 pořádal turistický oddíl Bílá stopa na turistické základně 

Kamenka u Vítkova letní tábor pro děti. Děti si uţily bohatý program, který připravili Filip 

Šnobl, Pavel a Petr Holasovi. Strávily tak týden v krásné přírodě, uţily si koupání a domŧ si 

dovezly spoustu záţitkŧ. Tak zase za rok!!! 

Dne 27.7.2019 proběhl na sportovním areálu ve Starém 

Městě jiţ 5. ročník MÍČOVÉHO SEDMIBOJE 

smíšených dvojic. Vítězem turnaje se stala dvojice 

Milča Straková a Martin Kozák, na 2. místě skončila 

dvojice Eva a Jiří Hájkovi, a na 3. místě byla dvojice 

Hana a  Zbyněk Dospivovi. Všem soutěţícím děkujeme 

a těšíme se opět za rok na viděnou. 

za TJ Miloš Kozák 

 

ZŠ – PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ TÝDEN VE ŠKOLE – přestoţe se ve většině škol uţ první 

prázdninový týden odpočívalo, my jsme si ještě tento týden uţívali ve škole. A co jsme 

všechno zaţili? Vodní hrátky na zahradě, hry na sportovišti, stopovanou s hledáním pokladu, 

vyrobili jsme si nádherné obrázky – pískováním a navštívili jsme Atletický stadion ve 

Svitavách. 

TÁBOR PŘÍVRAT – STATEK U KUBŦ 2019 – jiţ tradičně, pro naše děti a děti z Kuřimi    

a Moravské Třebové, pořádáme týdenní táborové 

setkání. Kromě nových přátelství, která se vytváří 

jiţ sedmým rokem, si děti odnesly spoustu záţitkŧ: 

celotáborová hra pevnost Board, ranní rozcvičky, 

opakování vědomostí, opékání špekáčkŧ, odpolední 

pěší výlety, návštěva bazénu v České Třebové, 

úţasný záţitek si děti odnesly ze Ski areálu Přívrat - 

krásný Pinguin park se spoustou atrakcí, jízda na 
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kárách po sjezdovce a hlavně děti tancovaly, aby v sobotu předvedly svoje úţasná 

vystoupení. Tak zase za rok. TĚŠÍME SE!!! 

za ZŠ kolektiv učitelek 
 

HOSPŮDKA U NEČASŮ – během letních měsícŧ jsme spustili nedělní kavárnu od 14:00 

do 19:00. Od září budeme s nedělní kavárnou pokračovat. V prŧběhu podzimu ji rozšíříme      

ještě o čtvrteční kavárnu. V tyto dny pro Vás budeme připravovat dezerty a další dobroty. 

Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na dalších akcích na viděnou.  
 

za Hospŧdku U Nečasŧ manţelé Nečasovi 

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

OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE 

 

Od října 2019 budou mít moţnost děti navštěvovat pobočku ZUŠ Moravská Třebová v naší 

obci v prostorách ZŠ. Sólový zpěv pod vedením Kateřiny Hlouškové, housle pod vedením 

Ivana Hřebabetzkého a další dle zájmu. Dovolte mi o těchto dvou místních umělcích Vám 

sdělit pár slov. 

 

IVAN HŘEBABETZKÝ – HOUSLE – po ukončení studií na JAMU v Brně nastoupil do 

Moravské filharmonie v Olomouci na místo koncertního mistra, kde setrval 15 let. Na témţe 

postu pokračoval v Janáčkově filharmonii Ostrava (20 let). S kolegy z filharmonie zaloţil 

komorní soubor Ostravské trio, se kterým hrál pravidelně ve Francii a potom v Německu      

a v Rakousku. Samozřejmě, časté byly koncerty u nás. V současnosti se věnuje spolupráci    

s moravskotřebovskými hudebníky - nadšenci, se kterými hraje hudbu rŧzných ţánrŧ,         

od renesance aţ po současnost. Děkujeme za krásné vystoupení na květnovém koncertě        

a budeme se těšit na další podobná setkání. 

 

KATEŘINA HLOUŠKOVÁ – ZPĚV – rozená Dostálová, navštěvovala ZUŠ Vítězslavy 

Kaprálové v Brně u Anny Mikšátkové. Poté vystudovala Konzervatoř v Brně pod vedením 

PhDr. Jarmily Janíčkové a pokračovala ve studiích 

zpěvu na JAMU u Natálie Romanové – Achaladze. 

Studium zakončila magisterským koncertem. Během 

studií se zúčastnila několika soutěţí. Na 

Mezinárodní soutěţi Bohuslava Martinŧ se stala 

laureátkou a obdrţela zvláštní cenu za interpretaci 

písně Bohuslava Martinŧ a cenu Moravský podzim. 

V rámci Operního studia konzervatoře Brno a HF 

JAMU, ztvárnila několik rolí: Kouzelnici v opeře 

Dido a Aeneas od H. Purcella, Rubínku ve 

scénickém provedení Otvírání studánek od             

B. Martinŧ. Zellatrice a Abatyši v opeře Suor 

Angelica od G. Pucciniho, Bastiena v opeře Bastien 

a Bastienka od W. A. Mozarta, Celníka v opeře 

Evropská turistika od J. Berga, Hátu v Prodané 

nevěště od B. Smetany, Lapáka a p. Revírníkovou   

v opeře Liška Bystrouška od Leoše Janáčka. Nyní 
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hostuje v Moravském divadle Olomouc v roli Třetí dámy v opeře Kouzelná flétna od W. A. 

Mozarta a v roli Pastuchyně v opeře Její Pastorkyňa od Leoše Janáčka. Doposud absolvovala 

kurzy u významných osobností jako je např. Gabriela Beňačková, Antonio Carangelo, 

Magdalena Blahušiaková, Nicolas Hillebrand a Kateřina Beranová. Spolupracovala s 

několika orchestry a ansámbly jako je např. Moravská filharmonie, Holešovský komorní 

orchestr, Karlovarský symfonický orchestr, Czech Ensemble Baroque, Chordata a Vernum 

Ensemble 2013. Během studií se věnovala pedagogické činnosti na ZUŠ v Moravské 

Třebové a v Brně. Věnuje se pořádání charitativních koncertŧ, vystupuje na svatebních 

obřadech, vernisáţích a rŧzných kulturních akcích. Děkujeme téţ za krásné vystoupení na 

květnovém koncertě a budeme se těšit na další podobná setkání.  

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

HISTORIE 

 

ZLATNÍK                                    

(Goldberg, Kolberk, Zlatý vrch) 

 

Kopec Zlatník se nachází západně od obce 

Staré Město v nadmořské výšce 430 metrŧ.  

Podle pověsti (z knihy Pověsti 

Moravskotřebovska od J. Martínkové         

a J. Šmerala) se k tomuto místu váţe tento 

příběh. 

 

Před více jak 400 lety ţil na zámku            

v Moravské Třebové Ladislav Velen ze 

Ţerotína (1579-1638) byl moravský 

šlechtic  s početným dvorem. Za jeho 

vlády ve městě ţila řada umělcŧ, malířŧ, 

sochařŧ, stavitelŧ, učencŧ a také 

alchymistŧ. Velenovým oblíbencem se stal 

alchymista Marcus Eugenius Bonacina. 

Zabýval se astrologií, proutkařením           

a hlavně alchymií. Jeho nejdŧleţitějším 

úkolem bylo opatřit svému pánovi zlato. 

Jeho pokusy v alchymistické dílně, kterou 

měl na zámku, byly marné, zlato ne a ne 

vyrobit. Tak se pokusil hledat zlato            

v přírodě v okolí Moravské Třebové. Po 

nějaké době objevil nedaleko Pastviska 

zlatou ţílu. Kdoví, jestli nebyl při hledání 

spolčen s ďáblem. Ţerotín hned povolal 

horníky, aby na označeném místě 

zbudovali štolu a začali dolovat zlatou 

rudu. Své poddané nutil ke stále těţší práci 

v podzemí a přísně je trestal za sebemenší 

chybu. To se nelíbilo Waldemarovi, který 

byl jediným synem chudé vdovy z Pacova. 

Bonacina přesvědčil svého pána, ţe je 

třeba Waldemara za neposlušnost přísně 

potrestat. Dal ho zavřít do vězení, které 

bylo ve sklepení zámku. Ale to bylo 

alchymistovi málo, ten ho chtěl potrestat 

ještě víc. Kdyţ pán odjel, Bonacina dal 

Waldemara na nádvoří zámku před zraky 

shromáţděných horníkŧ a poddaných 

krvavě mučit. Neţ Waldemar vydechl 

naposled, z posledních sil vykřikl kletbu, 

ţe ţádné zlato třebovský pán jiţ v dolech 

nenajde. Na hrŧznou událost se brzy 

zapomnělo tím spíš, ţe dolování bylo stále 

úspěšnější. Pán byl Bonacinovi vděčný      

a obdaroval ho dary – dal mu postavit dŧm 

a věnoval mu Psí mlýn (mlýn pod zámkem 

na Rybním náměstí). Jednou přiběhli 

rozrušení horníci na zámek se zprávou, ţe 

se ve štolách dějí podivné věci. Jeden 

mluvil o zlém skřetovi, jiný o jedovatých 

výparech, jeden z horníkŧ, který slyšel 

podivné klepání, byl vzápětí zavalen. 

Někdy se z hlubin ozýval zlověstný smích, 

prý to byl Waldemarŧv duch. Práce se 

přestala dařit. Kdyţ ve štolách voda 

zaplavila podzemní chodby, byla práce 

zastavena a k Ţerotínově velké lítosti byl 

dŧl uzavřen. Všichni věřili, ţe se vyplnila 

Waldemarova kletba. Poddaní si oddychli, 

zbavili se tak těţké roboty. Vrátili se ke 
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svým zanedbaným polím, tkalcovským 

stavŧm a kolovratŧm, u kterých si při 

přástkách ještě dlouho vyprávěli                

o tajemných událostech ve zlatém dole.     

A Bonacina? Ten po neúspěchu z města 

zmizel, ale kam, to nikdo nevěděl. Moţná 

ho odnesl čert, se kterým se spolčil, aby 

mohl nalézt zlato. Kdo ví. Jisté je, ţe kopci 

mezi Moravskou Třebovou a Starým 

Městem se dodnes říká Goldberg, Zlatý 

vrch, Zlatník, jako pozŧstatek zlaté 

horečky ve městě. 

 

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

OZNÁMENÍ OD HASIČSKÉHO ZÁCHRANÁŘSKÉHO SBORU ČR 
 

Váţení obyvatelé rodinných domŧ, bytŧ, oslovujeme Vás touto cestou proto, ţe stále 

evidujeme vysoký počet poţárŧ v domácnostech, které mají tragické následky. Kaţdý rok 

dochází k více neţ tisícovce poţárŧ v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky 

jich jsou zraněny. Měli byste si uvědomit, ţe odpovědnost za své chování a za technické 

zabezpečení svých domovŧ proti poţáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto poţárŧm 

nedoházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodrţujte toto BEZPEČNOSTNÍ 

DESATERO: 

 

1. ČTĚTE NÁVODY – instalujte a uţívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s prŧvodní 

dokumentací výrobce. 

2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ – nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, 

sporákŧ, krbu a zvyšte opatrnost při vaření. 

3. POZOR NA CIGARETY – při kouření a odhazování nedopalkŧ do odpadkových košŧ 

nedopalky vţdy dokonale uhaste. 

4. KONTROLA KOMÍNŦ – dodrţujte pravidla na údrţbu a provoz spalinových cest. 

5. TOPTE, JAK SE MÁ – nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do 

nehořlavé nádoby. 

6. POUČTE SVÉ DĚTI – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí 

vzniku poţáru. 

7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST – instalujte hlásiče poţáru, vybavte domácnost 

hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji. 

8. UDRŢUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŢENÝRSKÝCH SITÍ – hlavní vypínače 

elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.  

9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ – kontrolujte pravidelně stav spotřebičŧ     

a šňŧrových vedení. 

10. UDRŢUJTE PRŦCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ – v případě poţáru oceníte, ţe 

budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny. 

 

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