
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 

 

Leden - únor 2020 

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

Váţení spoluobčané,  

 

doufám, ţe jste si uţili vánoční svátky v klidu a pohodě a načerpali energii do nového 

roku. Vánoční atmosféru nám zpestřila celá řada akcí. Jsem pyšná na to, ţe máme v obci lidi, 

kteří mají skvělé nápady a chystají pro Vás stále něco nového. Přeji těmto organizátorům, 

hlavně paní místostarostce Ing. Heleně Gálové a paní ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Martině 

Kuncové, hodně sil v novém roce a těším se společně s Vámi na další setkávání na těchto 

akcích.  

K 31. 12. 2019 skončila v obci svou dlouholetou praxi v oboru dětský praktický lékař 

MUDr. Milada Kadlecová. Chtěli bychom jí tímto poděkovat za léta, která v obci působila 

jako dětská lékařka a přejeme jí zaslouţený důchod plný zdraví, klidu a pohody. 

V následujících odstavcích uvádíme přehled investic, které byly zrealizovány v roce 

2019 a které nás čekají v roce 2020. 

starostka Jarmila Řezníčková 

REALIZOVANÉ INVESTICE A OPRAVY 2019: 

 Oprava komunikace v části u sokolovny, 

 vybudování finálního povrchu komunikace v lokalitě Staré Město – Jih, 

 zpracování Studie odtokových poměrů Starého Města, 

 oprava krovů v sokolovně a pořízení čistícího stroje, 

 provedení odvodnění hřbitova, konečný výsledek bude znám v jarních měsících 2020, 

 oprava horního patra obecního úřadu s částečnou opravou elektroinstalace, 

 příprava sběrného místa u č.p. 67 ve Starém Městě, 

 pořízení venkovních posilovacích strojů, které budou instalovány u sokolovny na jaře 

2020. 

 

PLÁNOVANÉ INVESTICE A OPRAVY 2020: 

 Výstavba venkovní učebny v základní škole s vybavením, 

 oprava komunikace pod bytovkou, 

 výstavba nového chodníku od MŠ po křiţovatku na Petrušov, 

 výstavba autobusové zastávky a dětského hřiště v Radišově, 

 opravy elektroinstalace, vodovodu a kanalizace v budově obecního úřadu,   

 nákup stroje na sečení obecních travnatých ploch, 

 dokončení sběrného místa. 

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

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 

SVOZY ODPADŮ – popelnice (v úterý 7.1., 21.1., 4.2. a 18.2.), plasty (ve středu 15.1.), 

papír (v pátek 10.1. a 14.2.). 

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVA – zasedání zastupitelstva v následujících měsících 

se uskuteční: 5. 2. 2020 od 18:00. 

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

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.10.2019 

 Nepřítomni – Ing. Petr Báča (omluven), Josef Pinkava přišel později (omluven), Jan 

Trunda přišel později (omluven) 

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

 

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o Ţádost o 

přijmutí finančního daru a 

o ţádost o pronájem 

pozemků. VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje doplnění 

programu o posilovnu.  

VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje program 

jednání s navrţenými 

změnami. VH (6:0:0) 

 

18:03 pan Trunda se 

dostavil na jednání zastu-

pitelstva. 

 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

smlouvě budoucí o přelo-

ţení elektrického vedení s 

ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, IČ: 24729035.   VH 

(7:0:0) 

 

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

poskytování sluţeb v 

oblasti PO s Jitkou 

Valenovou, Erbenova 486, 

572 01  Polička, IČ: 

74715224. VH (7:0:0) 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření obce č. 8 ze 

dne 30.10.2019.  

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Pravidla 

rozpočtového provizoria. 

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje podání 

ţádosti o dotaci z Progra-

mu obnovy venkova PAK 

na rok 2020 na herní 

prvky (na dětské hřiště) v 

Radišově. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje výzvu na 

zhotovitele venkovní 

učebny u ZŠ. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje oslovení 8 

navrhovaných firem.     

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

dílo, tak jak byla 

navrţena. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje výzvu na 

výběrové řízení – stavba 

chodníku od MŠ Staré 

Město – křiţovatka 

Petrušov. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

dílo. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje výzvu na 

pronájem bistra na 

sportovním areále Staré 

Město s nájemní smlou-

vou na dobu neurčitou. 

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje vklad nově 

zbudované vodovodní 

přípojky do Skupinového 

vodovodu MT, nám. T. G. 

Masaryka 29/35, 571 01 

Moravská Třebová,          

IČ: 72053453. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku obce o 

stanovení systému 

odstraňování komunálních 

odpadů s dohodnutou 

změnou umístění popel-

nice na jedlé oleje a tuky. 

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje zaměstnat 
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jednoho pracovníka na 

dobu určitou od 1.12.2019 

do 31.12.2020.  

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 18: Zastupitelstvo 

obce schvaluje komplexní 

pozemkové úpravy – 

návrh nového uspořádání 

pozemků v Petrušově.   

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 19: Zastupitelstvo 

obce schvaluje převedení 

evidence plateb za plyn a 

elektřinu v budově 

zdravotního střediska ve 

Starém Městě na Obec 

Staré Město. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 20: Zastupitelstvo 

obce schvaluje vybudo-

vání dětského hřiště a 

úpravu horního rybníka v 

Radišově. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 21: Zastupitelstvo 

obce schvaluje souhlas se 

stavbou vrtané studny na 

parcele p. č. 39/1 v k. ú. 

Petrušov. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 22: Zastupitelstvo 

obce souhlasí s vyhotove-

ním geometrického plánu 

na odkup části obecního 

pozemku p. č. 39/1 s 

vodárenskými zařízeními 

v majetku chatařů v k. ú. 

Petrušov. VH (7:0:0) 

 

19:20 Pan Pinkava se 

dostavil na jednání 

zastupitelstva. 

Usn. č. 23: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 3 000 Kč panu 

Město. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 24: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 2 100 Kč Městské 

knihovně ve Svitavách, 

Wolkerova alej 92/18, 568 

02 Svitavy, IČ:75003171. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 25: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 6 000 Kč panu 

Město. VH (6:0:2) 

 

Usn. č. 26: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 6 000 Kč panu 

Město. VH (6:0:2) 

 

Usn. č. 27: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 3 000 Kč paní Město. 

VH (7:0:1) 

 

Usn. č. 28: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 3 000 Kč paní 

Andree. VH (7:0:1) 

 

Usn. č. 29: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 5 000 Kč pro Spolek 

přátel Petrušova, Petrušov 

10, 571 01 Moravská 

Třebová. VH (7:0:1) 

 

Usn. č. 30: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 8 500 Kč Středisku 

sociálních sluţeb Salvia, 

z.ú., Wolkerova alej 92/18, 

568 02  Svitavy, 

IČ:03017621. VH(8:0:0) 

 

Usn. č. 31: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 50 000 Kč Charitě 

Moravská Třebová, 

Kostelní náměstí 24/3, 

571 01 Moravská Tře-

bová, IČ:65189418.      

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 32: Zastupitelstvo 

obce schvaluje poskytnutí 

neinvestiční dotace ve 

výši 2 000 Kč Spolku 

branných sportů Moravská 

Třebová, Náměstí T.G.M. 

121/18, 571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 05600341. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 33: Zastupitelstvo 

obce schvaluje přijetí 

finančního daru od DST 

Auto s.r.o. ve výši 5 000 

Kč příspěvkovou organi-

zací Základní a mateřská 

škola Staré Město, okres 

Svitavy, Staré Město 64, 

569 32 Staré Město, 

IČ:75001861. VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 34: Zastupitelstvo 

obce schvaluje odpovědět, 
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ţe nesouhlasíme s 

odpočívkou a na území 

stavby ţádné sítě v 

majetku obce nemáme. 

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 35: Zastupitelstvo 

obce schvaluje nákup 

pozemku p. č. 71/5 o 

výměře 37 m² od paní                 

jkdalf56  , a pozemků p. č. 

72/4 o výměře 19 m² a 

72/5 o výměře 39 m² 

zahrada a p. č. 5651 o 

výměře 17 m² ostatní 

plocha v k.ú. Staré Město 

u Moravské Třebové od 

firmy protechnik s.r.o., 

Staré Město 247, 569 32 

Staré Město, IČ: 

25995570, za 90 Kč/m² a 

úhradu zhotovení GP.    

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 36: Zastupitelstvo 

obce souhlasí s vyhoto-

vením geometrického plá-

nu na odkup části obec-

ních pozemků firmou 

protechnik, s.r.o., Staré 

Město 247, 569 32 Staré 

Město, IČ:25995570, 

které uţívá Aeroklub.    

VH (8:0:0) 

 

Usn. č. 37: Zastupitelstvo 

obce schvaluje záměr na 

pronájem části pozemku 

p. č. 7/10 o výměře cca 

180 m². VH (8:0:0) 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.11. 2019 

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

přišel později (omluven). 

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

Usn. č. 1: Zastupitelstvo 

obce schvaluje navrţený 

program jednání.           

VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 2: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí sluţeb s 

Liborem Černohlávkem, 

Jakub 38, 285 33  

Církvice, IČ: 16539184. 

VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 3: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o dílo – AVJ 

– Stavby s.r.o., Lan-

škrounská 404/36, 568 02 

Svitavy, IČ: 03199339.  

VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 4: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o dílo na 

opravu komunikace u 

sokolovny, prodlouţení 

termínu realizace do 

29.11.2019 a navýšení ce-

ny o maximálně 210 000 

Kč bez DPH, s firmou M-

Silnice a.s., Husova 1697, 

530 03 Pardubice, IČ: 

42196868. VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 5: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o dílo na 

vybudování nové komu-

nikace v lokalitě Staré 

Město-Jih, prodlouţení 

termínu realizace do 

29.11.2019, s firmou M-

Silnice a.s., Husova 1697, 

530 03  Pardubice, IČ: 

42196868. VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 6: Zastupitelstvo 

obce schvaluje zhotovi-

telem venkovní učebny u 

základní školy pana 

Luboše Němce, Zednictví 

Němec & syn, Radišov 

12, 571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 735 83 065, 

za cenu 2 857 335,94 

včetně DPH. VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 7: Zastupitelstvo 

obce schvaluje zhotovi-

telem stavby chodníku od 

MŠ po křiţovatku na 

Petrušov firmu AVJ-

Stavby s.r.o., Lanš-

krounská 404/36, 568 02 

Svitavy, IČ: 031 99 339 za 

částku 984 981 Kč bez 

DPH.  VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 8: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pořízení 

venkovních fitness strojů 

u Sokolovny + Smlouvu o 
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úschově zboţí od firmy 

COLMEX s.r.o., Kube-

líkova 1224/42, 130 00  

Praha 3, IČ: 290 37 221. 

VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 9: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření obce č. 9 ze 

dne 27.11.2019.  

VH (6:0:0) 

 

Usn. č. 10: Zastupitelstvo 

obce schvaluje podání 

Ţádosti o dotaci z Dotač-

ních programů Pardubic-

kého kraje na rok 2020 na 

opravu hracích prvků na 

hřišti minigolfu na 

sportovním areálu ve 

Starém Městě. VH (6:0:0) 

 

18:41 Ing. Petr Báča se 

dostavil na jednání 

zastupitelstva. 

 

Usn. č. 11: Zastupitelstvo 

obce schvaluje Výzvu na 

pronájem nebytových 

prostor určených k výkonu 

sportovní činnosti s mini-

málním měsíčním nájmem 

1500 Kč, na dobu 

neurčitou, s výpovědní 

lhůtou 1 měsíc.VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 12: Zastupitelstvo 

obce schvaluje úpravu 

řádu sokolovny – vyjmutí 

posilovny a zavedení vrat-

né kauce za Sokolovnu     

3 000 Kč a Klub 1 000 

Kč. VH (6:0:1) 

 

Usn. č. 13: Zastupitelstvo 

obce schvaluje vklad nově 

zbudované vodovodní 

přípojky, za cenu                      

8 930 Kč vč. DPH, do 

Skupinového vodovodu 

MT, nám. T. G. Masaryka 

29/35, 571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 72053453. 

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 14: Zastupitelstvo 

obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku obce o 

místním poplatku ze psů s 

navrţenými změnami.   

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 15: Zastupitelstvo 

obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku obce o 

místním poplatku ze 

vstupného. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 16: Zastupitelstvo 

obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku obce o 

místním poplatku z 

pobytu. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 17: Zastupitelstvo 

obce schvaluje plán 

inventur na rok 2019.    

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 18: Zastupitelstvo 

obce schvaluje rozšíření 

sluţeb obecního rozhlasu 

o modul Florian od pana 

Radka Pikla, Akátová 769, 

537 01 Chrudim, IČ: 

63576902. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 19: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pronájem 

bistra na sportovním are-

ále Staré Město paní Anně 

Záplatové, Staré Město 

106, 569 32 Staré Město, 

za měsíční nájem 1 000 

Kč.  VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 20: Zastupitelstvo 

obce schvaluje ţádost o 

opravu komunikace k 

zahrádkářské osadě Kol-

berk nasypáním štěrku a 

případným zaválením.   

VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 21: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pronájem 

části pozemku p. č. 7/10 o 

výměře cca 180 m² paní 

fjdkalf. VH (7:0:0) 

 

Usn. č. 22: Zastupitelstvo 

obce schvaluje pořízení 

menšího samochodného 

stroje na sečení obecních 

travnatých ploch za částku 

390 000 Kč bez DPH.   

VH (6:0:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO: 

Podle moţností, času na přípravu a způsobu přepravy si vezmi přiměřené mnoţství zásob 

k ţivotu mimo domov: 
 

 peníze, platební karty a cennosti, průkaz zdravotního pojištění, řidičský průkaz, 

pojistné smlouvy a jiné osobní dokumenty, 

 toaletní a hygienické potřeby, léky a předpisy na ně, 

 kompletní náhradní oblečení, obutí a prádlo s ohledem na počasí, 

 zásobu konzervovaného a baleného trvanlivého jídla, baleného pití (ne skleněného), 

jídelní nádobí a příbor, nůţ – otvírač konzerv, 

 přenosné rádio, baterku, mobilní telefon – vše se zdroji, 

 spací pytel či deku, nafukovací lehátko či karimatku, polštářek, 

 potřeby pro odpočinek a zabavení, zejména dětí, 

 bereš-li zvířata, potom v kleci nebo s náhubkem a na vodítku, 

 

a vše uloţ do batohu či kufru, dětem označ jmenovku (případně i je samotné označ 

jménem a adresou).  

 

Nemáš-li dostatek svých zásob, v příjmovém místě se o tebe a tvou rodin postarají.  

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

 

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. 

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

JUBILANTI 

 

V průběhu měsíce ledna a února tohoto roku 

slaví významné ţivotní výročí tito naši 

spoluobčané: 

 

Josef Antl 

Jaroslav Strnad 

Květa Sekáčová 

Věra Kuncová 

Věra Sejbalová 

Ludmila Kvapilová 

Albína Praţáková 

Aneţka Prajznerová 

Josefa Líbánek 

Věra Jarůšková 
 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

VZPOMÍNKY 

 

Dne 25.2.2020  uplyne 5 let od úmrtí 

 

pana Ladislava Kejdy.  

 

S láskou a  úctou stále vzpomíná 

manţelka Jarmila a syn Ladislav s rodinou. 

 

Děkujeme těm, kteří i vzpomněli s námi. 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

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

 

1.1. NOVOROČNÍ VÝŠLAP – pořádají Přátelé Petrušova v Petrušově. Kaţdý, kdo by se 

rád připojil – nezapomeňte přinést něco dobrého na zub a na zahřátí. 

 

5.1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – pořádá obec v Kostele sv. Kateřiny v 16:00. Zazpívá 

pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka. Vstupné dobrovolné. Kdo by rád přispěl na 

Tříkrálovou sbírku má tuto moţnost spojit příjemné s uţitečným a přispět přímo          

v kostele.  

 

6.1. KURZY FLAMENCA – pořádá PS Háčko v sokolovně od 17:30 – první lekce 

flamenca (španělského tance pro ţeny) pro začátečníky. Více informací u Ing. Heleny 

Gálové na +420 725 222 159. 

 

10.1. TANEČNÍ VEČER – pořádá PS Háčko v sokolovně od 19:00. Přijďte se naučit nebo 

zopakovat kroky na plesovou sezónu. Dvouhodinová lekce s přestávkou zaměřená na 

základní plesové tance. Cena za jednotlivce 150 Kč (pár 300 Kč). Lektor Pavel 

Machálek. Rezervace u Ing. Heleny Gálové na +420 725 222 159. 

 

19.1. KRÁLOVSKÝ BÁL  – TJ ve spolupráci s PS Háčko pořádají v sokolovně od 14:00 

zábavné cca dvouhodinové veselí plné tance, soutěţí a her nejen pro děti s tématikou 

království. Vstup pouze v kostýmu princezny, prince nebo šaška . Nejkrásnější 

kostýmy ohodnotí král a královna a budou oceněny. 

 

24.1. PLES ZŠ – pořádá ZŠ a MŠ a hasiči Staré Město v sokolovně od 20:00. Hudba 

Epicentrum Jevíčko, vstupné + místenka 100 Kč. Předprodej vstupenek od 6.1.2019   

u Mgr. Martiny Kuncové na tel.: +420 739 420 728. 

 

7.2. JÓGA + TIBETSKÉ MÍSY – pořádá PS Háčko v sokolovně od 18:00. Lekci jógy 

povede Lucie Slavíčková (akreditovaná lektorka jógy s dlouholetou praxí) a zvukovou 

lázní naváţe Mgr. Luděk Klimeš (masér a hudební terapeut s dlouholetou praxí). 

Zvuková lázeň nabízí dokonalé řešení, jak se uvolnit, zrelaxovat, sníţit hladinu stresu. 

Na své si přijdou i pokročilí a zkušení účastníci kurzů jógy nebo bojových umění. 

Lázeň totiţ navozuje a připravuje stavy hluboké relaxace a uvolnění.  

S sebou: pohodlné cvičební oblečení, podloţku, deku. Na závěr bude moţnost 

prohlédnout si tibetské mísy a vyzkoušet si na ně zahrát. Cena 300 Kč za jednotlivce. 

Počet míst je omezen – nutná rezervace u Ing. Heleny Gálové na tel.: +420 725 222 

159. 

 

14.2. VALENTÝNSKÉ MENU – pořádá Hospůdka U Nečasů. Rezervace u Ivany 

Nečasové na tel.: +420 731 185 450. 

 

21.2. DĚTSKÝ PLES ZŠ – pořádá ZŠ v sokolovně pro ţáky ZŠ Staré Město. 
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22.2. STAROMĚSTSKÉ VESELÍ aneb masopust trochu jinak – pořádá TJ ve spolupráci 

s obcí a Hospůdkou U Nečasů. Program: 

 11:00 Zabijačkové hody v Hospůdce U Nečasů, které se v odpoledních 

hodinách přesunou do sokolovny a budete si tak moci pochutnat na 

zabijačkových dobrotách při programu. 

 14:00 Maškarní rej nejen pro děti v sokolovně. Zábavné veselí plné tance, 

soutěţí a her s tématikou masopustu. Vstup pouze v kostýmu. 

 17:00 Posezení při hudbě  přijďte si společně posedět, zazpívat a zatančit. 

S písničkou je vţdy veseleji . 

 

26.2. POPELEČNÍ STŘEDA – mše svatá v Kostele sv. Kateřiny v 17:00 Začíná doba 

postní aţ do velikonoc. 

 

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

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

 

ZPRÁVY Z AKCÍ A PODĚKOVÁNÍ 

 

OBEC STARÉ MĚSTO – dne 8. a 22.11.2019 proběhly další přednášky z cyklu přednášek 

Z HISTORIE STARÉHO MĚSTA. Na všech přednáškách byl sál plně obsazen posluchači. 

Jsme rádi, ţe je zájem o tyto akce a uţ nyní plánujeme další zajímavé přednášky. Tímto 

bychom ještě jednou rádi poděkovali Mgr. Janě Němcové a jejím kolegům za krásnou 

prezentaci a těšíme se opět na viděnou. 

Dne 6.12.2019 naši obec opět navštívil Mikuláš se svou druţinou. Na zahradě Hospůdky     

U Nečasů proběhla MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Mikuláš nadělil dětem za písničku nebo 

básničku balíček plný překvapení. Hospůdka U Nečasů se postarala o výborné občerstvení – 

děkujeme. 

Dne 14.12.2019 se uskutečnil v sokolovně první koncert pod názvem DIVADLO  

A KOLEDY v podání ţáků ze Starého Města, kteří navštěvují ZUŠ. Plný sál podpořil naše 

ţáčky, kteří za své vystoupení sklidili velký potlesk. Dobrovolné vstupné činilo 1852 Kč  

a bude pouţito na zakoupení stojanu na noty a osvětlení právě pro podobné akce. Děkujeme 

ZUŠ Moravská Třebová za zapůjčení piana, Martinovi Friedlovi za osvětlení scény a hlavně 

učitelům, kteří ţáky připravují. Doufáme, ţe v budoucnu bude takových koncertů přibývat  

a stanou se tak motivací jak pro současné ţáky tak pro ty budoucí. 

Dne 25.12.2019 v Kostele sv. Kateřiny jste měli moţnost si poslechnout VÁNOČNÍ 

KONCERT pod taktovkou Heleny Gálové v  podání místních hudebníků (Ivan Hřebabetzký, 

Kristýna a Terezie Steffanovy, Šimon Dospiva, Helena Gálová ml a st.) a jejich hostů (Jana 

Haasová ml a st., Josef a Jan Haasovi). Hojná účast svědčí o tom, ţe koledy patří k vánočním 

tradicím a jsme moc rádi, ţe jste nás přišli podpořit. V příštím roce se budeme snaţit             

o dokonalejší a delší program . Dobrovolné vstupné z tohoto koncertu činilo 2732 Kč 

a bude pouţito na zakoupení potřeb pro děti navštěvující krouţky TJ ve Starém Městě.  

 

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 
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MŠ – měsíc listopad zahájili naši předškoláčci návštěvou ZŠ v rámci projektu „Těšíme se do 

školy“. Dětem se ve škole velice líbilo a činnosti plnily s nadšením. I nadále pokračoval 

plavecký výcvik v Lanškrouně, všechny děti zvládly skákání do vody, potápění, splývání na 

břiše, rovnováhu na podloţce, jízdu na skluzavce. Ve čtvrtek 21.11.2019 za námi přijelo 

divadlo a Rampouchová pohádka. Podívat se přišly i děti z 1. a 2. třídy. V sobotu 23.11.2019 

děti přednášely a zpívaly u stromečku před školkou, samozřejmě nechyběl ani taneček. Ve 

čtvrtek 28.11.2019 za námi přijely paní Mazurová a paní Elnerová z Městské knihovny                 

z Moravské Třebové. Děti se seznámily s knihou ,,Ptáček a lev“ a protoţe kniha neměla 

písmenka, děti si samy vymýšlely děj podle obrázků. V prosinci se uskutečnilo  poslední 

plavání. Ve čtvrtek 5.12.2019 nás přišel navštívit andělíček v doprovodu dvou čertů, zacvičili 

jsme si jógu s paní Selingerovou. Dále v prosinci proběhla vánoční nadílka, bruslení a výlet 

do Olomouce do kina na pohádku ,,Sněţný kluk.“   

za MŠ kolektiv učitelek 

 

ZŠ – měsíc listopad jsme zahájili hravým odpolednem s panem Frajvaldem z Moravské 

Třebové, který nám přivezl a ukázal spoustu herních novinek. Společně jsme se naučili 

pravidla a některé hry jsme si i zahráli. V průběhu měsíce listopadu i prosince jsme jezdili 

bruslit do Rehau Arény do Moravské Třebové a také jsme úspěšně ukončili plavecký výcvik 

ve Svitavách. 23.11.2019 proběhl v Sokolovně ve Starém Městě tradiční předvánoční 

jarmark, na kterém se i letos sešlo mnoho prodávajících a návštěvníků. V podvečer               

u stromečku před mateřskou školkou předvedly svůj připravený program děti ze školky        

a školy. Odměnou za úţasný výkon jim byl rozsvícený stromeček a nádherný ohňostroj. 

28.11.2019 k nám zavítaly paní knihovnice z Městské knihovny Ladislava z Boskovic           

z Moravské Třebové, aby dětem ukázaly, ţe se nad knihou dá trávit příjemný čas. Do 

některých knih děti nahlédly přes kouzelná okénka, vyzkoušely si pokus s papírem a sklenicí 

vody, odpovídaly na otázky. Zábavnou formou tak paní knihovnice pozvaly naše děti na 

oplátku na návštěvu do jejich knihovny. 1.12.2019 jsme adventní čas zahájili rodinným 

výletem do Pekla Čertovina u Hlinska. V podzemním labyrintu jsme strávili nějaký čas         

s čertovskou bandou a samotným Luciferem, prohlédli si praţírnu kávy a v dílničkách si 

nechali namalovat obličej a vykouzlit čertovský účes. Kdo čekal, ţe nás tady budou strašit    

a tahat z nás hříchy, ten se spletl. Plni záţitků a s úsměvem na tváři jsme odjíţděli zpět 

domů. 4.12.2019 jsme si znalosti angličtiny promrskali prostřednictvím divadla s názvem 

„The Cooking Show“, se kterým k nám přijel Dr. Klutz – rodilý mluvčí se svým vysoce 

interaktivním, vizuálním a humorným představením. Pobavil tak nejen děti, ale i paní 

učitelky. 5.12.2019 k nám do školy zavítal Mikuláš se svojí druţinou. Za básničku či 

písničku jsme dostali sladkou odměnu. Protoţe jsme byli celý rok hodní, zůstali jsme ve 

škole v plném počtu. Ve čtvrtek 12.12.2019 jsme náš nacvičený program ke stromečku 

předvedli ještě jednou, tentokrát babičkám a dědečkům ze Starého Města a okolí. 

Pohoštěním, které si pro ně připravili ţáci a jejich úţasní rodiče, jsme jim chtěli zpříjemnit 

odpoledne a navodit atmosféru nadcházejících svátků. Poslední předvánoční týden proběhly 

třídní besídky s nadělováním dárečků, vycházka do lesa za zvířátky a tradiční návštěva kina 

v Olomouci. 

za ZŠ kolektiv učitelek 
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ŢÁCI ZŠ A MŠ – rádi bychom Vám všem popřáli příjemné proţití vánočních svátků            

v kruhu svých nejbliţších a do nového roku hlavně hodně zdraví, lásky a pohody. To vám 

přejeme nejen my děti, ale také všichni zaměstnanci naší školy i školky.  

TJ – dne 8.12.2019 proběhla v sokolovně PÁRTY ČERTÍKŮ A ANDÍLKŮ. Akce se 

zúčastnilo přes 40 dětí v krásných kostýmech. Děti po splnění úkolů (pekelné kostky, karty,   

skořápky, andělské miminko, obrazy a let) a za to, ţe přišly v kostýmu obdrţely balíček 

dobrot (věnovala obec), zvířátkový nos a plyšáka (věnovala Ivana Nečasová). Ty nejkrásnější 

masky si ještě odnesly domů diplom a medaili. Tímto bychom chtěli poděkovat obci a Ivaně 

Nečasové za věnované ceny a paní Heleně Gálové za celou organizaci akce a skvělé nápady, 

pochvala téţ patří paní Lence Antlové, která je její pravou rukou. Těšíme se na dalších 

akcích opět na viděnou. 

Nový rok je tu a přejeme Vám hlavně zdraví, které můţete posílit u nás . Zveme tímto 

všechny děti i dospělé do našich krouţků, které plně podporuje obec bezúplatným 

pronájmem prostoru pro všechny naše aktivity – DĚKUJEME. V lednu začíná II. pololetí, 

tzn. kdo se nestačil přihlásit v prvním pololetí, má tu moţnost nastoupit rovnou do druhého. 

Naši skvělí instruktoři pro Vás chystají stále nové lekce a tímto bychom jim rádi poděkovali, 

bez nich by krouţky vůbec nebyly. Díky nim čítá na konci roku 2019 TJ Staré Město        

125 členů. Děkujeme: za Hopík Monice Trojákové, za Hratvo Filipovi Šnoblovi, Věrce 

Přikrylové, Aničce Švehlové a Ádě Steffanové, za Kruháč Karolíně Křivánkové, za Florbal 

pro děti Tondovi Bubeníkovi a Jirkovi Jindřiškovi, za Zdravotní cvičení Jarušce Šnoblové, za 

Atletiku Zdeně Marečkové a Ivaně Nečasové, za turistický oddíl Bílá stopa Pavlovi a Petrovi 

Holasovým a Filipovi Šnoblovi, za Aerobicmix a Tanečky pro děti Heleně Gálové. Všem 

přejeme hodně sil a nápadů do dalších lekcí. 

za TJ Miloš Kozák 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK HUBERT – dne 26.12.2019 jako kaţdý rok jsme pořádali 

BABSKÝ HON. Střelilo se 46 baţantů, 1 zajíc a 1 liška.  

Chtěl bych poděkovat všem myslivcům, kteří se celoročně starají o zvěř a současně přeji 

všem do nového roku pevné zdraví a více času stráveného v přírodě. 

 

za myslivecký spolek Karel Pastýř 

 

HOSPŮDKA U NEČASŮ – Vám přeje do nového roku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví   

a chuti k jídlu . I v letošním roce pro Vás připravíme celou řadu akcí a budeme se těšit opět 

na viděnou.  

za Hospůdku U Nečasů manţelé Nečasovi 

 

PS HÁČKO – dne 17.11.2019 jste měli moţnost zhlédnout v sokolovně taneční představení 

skupin PS Háčko LA NOCHE FLAMENCA ve flamencovém rytmu. Celou akci 

odmoderoval tiskový mluvčí Moravské Třebové Václav Dokoupil a tímto bychom mu chtěli 

poděkovat za krásné uvádění jednotlivých čísel. Dále bychom rádi poděkovali Kateřině 

Hlouškové (zpěv) a Lence Zahradníkové (klavír) za krásné okořenění programu. Bez 

zvukaře Martina Friedla by nebyla celá akce slyšet a bez dokumentace Ondřeje Hlouška 

bychom neměli krásné foto záznamy. Děkujeme všem. Na závěr bych ráda poděkovala 

samotným tanečnicím a Obci Staré Město za poskytnutí zázemí pro toto vystoupení. 
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Dne 29.11.2019 proběhl TANEČNÍ VEČER s lektorem Pavlem Machálkem. Tanečníci 

projevili zájem a tak se 13.12. sešli podruhé. První lekce po Novém roce se bude konat 

10.1.2020. Tímto jste srdečně zváni.  

Vánoce utekly jako voda a je tady nový rok. V novém roce přeji všem hlavně zdraví, to 

ostatní můţeme ovlivnit, záleţí jen na nás. 

za PS Háčko Ing. Helena Gálová 

 

FARNOST – rád bych touto cestou poděkoval dárcům vánočních stromečků, kteří nám je 

kaţdoročně poskytují na výzdobu kostela ve Starém Městě, upřímné Pán Bůh zaplať.  

Jsem moc rád, ţe díky koncertům pořádaným v našem kostele stoupla návštěvnost tohoto 

krásného místa. Přeji všem lidem poţehnaný nový rok a těším se na dalších akcích ve 

spolupráci s Obcí Staré Město na viděnou.  

za farnost P. Cyprián Marek Bobák, OFM  

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

 

OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE 

 

VÁCLAV ŠMERDA – Hospůdka U 

Nečasů pro Vás celoročně připravuje řadu 

gurmánských akcí, chtěli bychom Vám 

v tomto čísle zpravodaje sdělit, ţe občas 

máte tu čest se v této hospůdce setkat s 

Václavem Šmerdou, který pro Vás 

společně s Davidem Nečasem připravuje 

vynikající menu. Václav Šmerda je 

nestorem české gastronomie, mistr kuchař 

ze Svitav, kde se narodil v roce 1952. Vařil 

pro prezidenty, španělského krále i 

dánského prince. K ţivotní dráze kuchaře 

ho uţ v dětství inspirovali rodiče. Stejně 

jako on skončili v gastronomii i tři jeho 

sourozenci. Kuchařinu začal studovat 

v Hronově na učilišti. Sedmnáct let vařil 

v pardubické restauraci Na Zavadilce. 

Později uspěl na kulinářských soutěţích po 

celém světě a připravoval rauty pro 

významné osobnosti. Za všechny můţeme 

jmenovat třeba prezidenta Václava Havla, 

Václava Klause, španělského krále nebo 

dánského prince. Václav Šmerda je mimo 

jiné i nositelem nejvyššího kuchařského 

ocenění Kříţe svatého Vavřince. 

Přejeme mu hodně zdraví a úspěchu a 

budeme se těšit opět na podobných akcích 

v naší Hospůdce u Nečasů na viděnou. 

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

 

NABÍDKY A VÝZVY 

 

DĚTSKÝ LÉKAŘ – Obec Staré Město hledá dětského lékaře. Nabízíme vybavenou 

ordinaci, nájem dle dohody. Prosíme o sdílení informace. Děkujeme za spolupráci. 

 

ZPĚVÁCI A HUDEBNÍCI – koncertům v naší obci se daří , a proto bychom rádi dali 

moţnost i dalším neobjeveným muzikantům . Tímto vyzýváme hudebníky a zpěváky, kteří 

by se rádi přidali a posílili naše koncerty (individuálně či ve sboru). V případě zájmu 

kontaktujte Helenu Gálovou na +420 725 222 159.  

 

……………………………………………………………………………….………………… 
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OZNÁMENÍ 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – tříkrálovou sbírku pořádá kaţdoročně Charita Česká republika. 

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní 

Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládeţnickými organizacemi. 

Do ulic obcí a měst vychází více neţ 14 tisíc kolednických skupinek (přibliţně 50 000 

dobrovolníků). Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené 

příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko 

diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu 

totoţnosti, který si dárce můţe taktéţ vyţádat. Kasička, do které koledníci vybírají, musí být 

úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo 

pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se 

znakem Charity.  

Výtěţek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 

v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka 

probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je kaţdoročně určena také na humanitární pomoc 

do zahraničí.  

za Charitu Moravská Třebová koordinátorky dobrovolnictví a TKS  

Tereza Letfusová a Lenka Zahradníková 

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

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