
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ            
 

                        1. ročník / číslo 1 / Březen – duben 2020 

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

SLOVO STAROSTKY 

 

Váţení spoluobčané,  

 

díky letošní mírné zimě, naše obec ušetřila nemalé finanční prostředky. Zaměstnanci 

obce tak vyuţili tento čas k jiným aktivitám, jako byly například: vyčištění obecních ploch 

(pozemek pro dětské hřiště v Radišově, úklid větví po prořezávce obecní zeleně), práce na 

realizaci sběrného místa na odpady pro občany, rekonstrukce kanalizace a vodovodu na 

zdravotním středisku a přípravné zemní práce pro výměnu veřejného osvětlení.  

V jarních měsících naše pracovníky čekají úklidové práce na komunikacích. Tímto      

i Vás občany vyzývám k udrţování pořádku v naší obci. V rámci akce „Ukliďme Česko“ se  

i naše obec zapojí a 4.4.2020 máte moţnost i Vy aktivně přispět a pomoci zvelebit prostředí 

naší obce. Velkým pomocníkem v letošním roce pro naše zaměstnance bude stroj na sečení 

travnatých ploch, který bude pořízen v březnu 2020. 

 V měsíci březnu bude také zahájena výstavba chodníku od MŠ po křiţovatku na 

Petrušov. Dále bude zahájena výstavba venkovní učebny ZŠ.  

V nastávajících měsících máte moţnost se zúčastnit celé řady zajímavých akcí, které 

pro Vás připravily všechny spolky v obci. Jsem ráda, ţe se všichni aktivně zapojují a obec 

tak má krásný kulturní a sportovní program. Na všechny akce jste srdečně zváni.  

Závěrem bych Vám všem ráda popřála krásné jarní dny a pohodově proţité 

velikonoční svátky.  

                              starostka Jarmila Řezníčková 

…………………………………………………………………………………………………

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

SVOZY ODPADŮ – termíny březen a duben 2020 – popelnice (v úterý 3.3., 17.3., 31.3., 

14.4. a 28.4.), plasty v pytlích (ve středu 18.3.), papír (v pátek 20.3. a 24.4). 

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVA – zasedání zastupitelstva se budou konat 

v následujících měsících 11.3.2020 a 29.4.2020 od 18:00. 

 

STATISTIKA ZA ROK 2019: 

 narodilo se 5 občanů a zemřelo 14 občanů 

 přistěhovalo se 31 občanů a odstěhovalo se 25 občanů  

 celkový počet obyvatel k 31.12.2019 byl 1014 občanů 

 

POPLATKY – připomínáme občanům termíny úhrady poplatků: 

 pronájmy pozemků do 31.1.2020 

 poplatek za svoz komunálních odpadů do 30.4.2020  

 poplatek ze psů do 30.4.2020 – aktuální stav drţených psů nahlaste prosím na obecním 

úřadě 

 stočné dle faktury do 3.3.2020 
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OZNÁMENÍ – v průběhu měsíců května – července bude probíhat rekonstrukce prvního 

nadzemního podlaţí obecního úřadu (elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace). Úřední 

hodiny budou v pondělí a středu ve školící místnosti nad hasičskou zbrojnicí (přístup ze 

zadní části budovy OÚ), a proto ţádáme občany o včasné úhrady poplatků.  

 

SPORTOVNÍ AREÁL – bude otevřen pro veřejnost od 1.4.2020. Dětské hřiště bude 

otevřeno kaţdý den neomezeně. Dráhy na minigolfovém hřišti budou v průběhu jarních 

měsíců kompletně vyměněny za nové a přibudou další 2 nové dráhy. Dále byl nově v areálu 

umístěn stůl pro stolní tenis. Podle počasí bude také otevřeno v průběhu dubna Bistro, 

provozní doba 15:00 – 19:00, mimo pondělí. Dle provozního řádu sportovního areálů se 

bude se doba prodluţovat. 

 

NOVÉ HŘIŠTĚ – v měsíci únoru, byly nainstalovány venkovní posilovací stroje 

v prostoru u sokolovny. Doufám, ţe se Vám bude tato další aktivita líbit a budete ji vyuţívat 

ve svém volném čase.  

……………………………………………………………………………………………… 

ZRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

ZE DNE 18.12.2019  

 Nepřítomni – Ing. Petr Báča (neomluven), Josef  Pinkava (omluven) a Ludmila 

Dopitová (omluvena) 

 Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro:proti:zdrželi se), ZO = zastupitelstvo obce 

 

ZO schválilo poplatek za 

provádění sběru, svozu a 

likvidace komunálního 

odpadu pro rok 2020 ve 

výši 500 Kč na poplat-

níka. VH (5:0:1) 

ZO schválilo poplatek za 

stočné pro rok 2020 ve 

výši 36 Kč/m³ bez DPH. 

VH (5:0:1) 

ZO schválilo poplatek za 

vyčištění odpadních vod 

pro rok 2020 ve výši 

20,43 Kč/m³ bez DPH pro 

Aeroklub Moravská Tře-

bová, z.s., Staré Město 

220, 569 32 Staré Město, 

IČ: 00528111. VH (6:0:0) 

ZO schválilo poplatek za 

odvod dešťových vod ze 

zpevněných povrchů ve 

výši 7 Kč/m³ bez DPH. 

VH (6:0:0) 

ZO schválilo pronájem 

nebytového prostoru v So-

kolovně (posilovna) panu 

X za částku 1 600 Kč za 

měsíc. VH (6:0:0) 

ZO schválilo odkup zaří-

zení dětské lékařské 

ordinace a čekáren od 

MUDr. Milady Kadle-

cové, Staré Město 254, 

569 32 Staré Město, IČ: 

03508021, za cenu 92 000 

Kč. VH (5:0:1) 

ZO schválilo Příkazní 

smlouvu na stavební do-

zor s firmou Agroprojekce 

Litomyšl, spol. s.r.o., 

Rokycanova 114, 566 01 

Vysoké Mýto, IČ: 6425 

5611, na akci výstavba 

chodníku od mateřské 

školy ve Starém Městě 

po křiţovatku na 

Petrušov, za cenu 25 000 

Kč bez DPH. VH (6:0:0) 
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ZE DNE 05.02.2020 

 Nepřítomni – Ludmila Dopitová (omluvena) a Jana Kejdová (omluvena) 

 Vysvětlivky: VH = výsledek hlasování (pro:proti:zdrželi se), ZO = zastupitelstvo obce 

 

ZO schválilo zpracovat 

projekt na splaškovou 

kanalizaci v části obce 

k Dětřichovu za částku 

45 000 Kč bez DPH 

od firmy Recprojekt, 

s.r.o., Fáblovka 404, 533 

52  Pardubice, IČ: 2601 

4327. VH(7:0:0) 

ZO schválilo dodavatelem 

stroje na sečení trav-

natých ploch v obci firmu 

Auto SAS s.r.o., Rych-

novská 577, 517 01 

Solnice, IČ: 49679139. 

VH(7:0:0) 

ZO schválilo Příkazní 

smlouvu s Ing. Petrem 

Vláškem, Karla Poura 

311, 533 75  Dolní Ředi-

ce, IČ:74836994 na zpra-

cování výběrového řízení 

na výstavbu autobuso-

vých zastávek v Radišo-

vě za cenu 15 000 Kč, 

dále na IT vybavení 

venkovní učebny za 

částku 20 000 Kč a na  

vybavení venkovní učeb-

ny za částku 20 000 Kč. 

VH(7:0:0) 

ZO schválilo provedení 

opravy prvního nadzem-

ního podlaţí obecního 

úřadu v roce 2020. 

VH(7:0:0) 

ZO schválilo pro rok 2020 

zaměstnat maximálně 3 

pracovníky na veřejně 

prospěšné práce.                           

VH(7:0:0) 

ZO schválilo Veřejno-

právní smlouvy o posky-

tnutí 10 neinvestičních 

dotací v roce 2020 

v celkové výši 88 600 Kč 

z toho nejvyšší částka     

50 000 Kč byla věnována 

na Charitu v Moravské 

Třebové. VH(6:0:1) 

ZO schválilo smlouvy o 

poskytnutí finančního 

daru na rok 2020 pro 3 

rodiny z Petrušova na 

dopravu dětí do škol 

v celkové výši 15 000 Kč. 

VH(7:0:0) 

ZO schvalilo poskytnutí 

investiční dotace na zho-

tovení kanalizační pří-

pojky k novému rodinné-

mu domu pro paní X, ve 

výši 30 000 Kč. VH(7:0:0) 

 

Úplné verze usnesení ze zastupitelstva naleznete na úřední desce a na webových stránkách 

obce.  

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

JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA: 

 Slouţí pro nejnutnější krátkodobý pobyt v zamořeném prostoru, 

 máš-li podezření na zamoření, potom pouţij i tu nejjednodušší ochranu k přesunu na 

bezpečnější místo – zadrţ dech, zavři oči, chraň si ústa a nos přiloţenou dlaní, 

 máš-li ihned k dispozici typizované ochranné pomůcky, potom je vyuţij, 

 vytvoření improvizované ochrany z dostupných prostředků je lepší neţ ţádná ochrana,  

 základem je ochrana dýchacích cest, např. navlhčenou obličejovou rouškou, 

 chraň si obličej – oči brýlemi, hlavu a uši celohlavovou pokrývkou, 
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JUBILANTI 

 

V průběhu měsíce března a dubna tohoto roku 

slaví významné ţivotní výročí tito naši 

spoluobčané: 
  

 Tlustoš František 

 Zobač František 

Bednář Jiří 

Havlík Jiří 

Trnka Karel 

 Richtr Jiří 

Hájková Jaroslava 

Havránková Ludmila 
 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

 povrch těla ochraň neprodyšným oblekem, botami a rukavicemi, 

 opakovaně prováděj částečnou dekontaminaci stíráním nechráněných míst vlhkými 

tampony, smetením oděvu a očištěním podráţek obuvi, 

 na rozhraní nečisté a čisté části dekontaminačního místa odloţ ochranné prostředky ve 

směru po větru bez přímého dotyku a následně se celý omyj a vezmi si náhradní čisté 

oblečení, 

 opětovně lze pouţít ochranné prostředky po dekontaminaci ve speciálním zařízení 

nebo je odloţit k samovolnému odmoření (vyprchání škodlivé látky). 

 

Hasičský záchranný sbor pardubického kraje www.hzspa.cz 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud máte zájem o zveřejnění gratulace 

k ţivotnímu jubileu (narozeniny, svatba, 

narození dítěte…) nebo vzpomínky na 

zesnulou osobu, zašlete text, popř. fotografii 

na obec.galova@seznam.cz nebo předejte osobně na obecním úřadě. V následujících 

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

nesouhlasí se zveřejněním těchto údajů, kontaktuje prosím obecní úřad.  

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

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

1.3. PO STOPÁCH POCHODU SMRTI – na počest obětem 2. světové války, které tyto 

pochody smrti musely absolvovat. Vycházet se bude v 10:00 z obce Dětřichov             

u Moravské  Třebové  od hřbitova a památníků koncentračního tábora, půjde se aţ do 

Opatovce (celková trasa 24 km). Přidat se můţete kdekoliv na trase, třeba jen na část 

pochodu. Ve Starém Městě se můţete připojit v cca 11:30 u Kostela sv. Kateřiny. 

 

4.3. a 18.3.  ŠKOLÁKEM NANEČISTO – ZŠ srdečně zve budoucí prvňáčky a jejich 

doprovod na den otevřených dveří od 15:30 do 17:00. Pro děti bude připraveno mnoho 

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

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

kolektiv učitelek. 

VZPOMÍNKY 
 

Čas plyne jako voda, ale vzpomínky zůstávají. 
 

Dne 4.4.2020 uplyne 25 let od úmrtí  

 

pana Jaroslava Mrázka z Petrušova. 

 

S láskou vzpomíná dcera Helena, synové Jaroslav, 

Jiří a Pavel s rodinami. 

Děkujeme za vzpomínku. 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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7.3.  JUMP ROPES WORKSHOP – pořádá sdruţení Ţijeme Třebovou pro všechny 

milovníky skákání přes švihadlo v sokolovně od 10:00 – 12:00. Lektor Ondra Almi 

Almaši, který Vám kromě skvělých cviků představí i svá ručně vyráběná švihadla na 

míru – Almiropes. Cena za jednotlivce 200 Kč. Přihlášky zasílejte na                           

e-mail: jiri.jezek@zijemetrebovou.cz.  

 

7.3.  SOUSEDSKÉ POSEZENÍ – pořádá Spolek přátel Petrušova v sále hospody               

U Němců v Petrušově od 16:00.  

 

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

muţské protějšky, aby oslavili tento den společně. Čeká na Vás VYSTOUPENÍ DĚTÍ 

ze Starého Města (taneční a hudební program), od 16:00 Vám k poslechu a tanci 

zahraje ROMAN STEINDL. Během celé akce bude probíhat KADEŘNICKÁ            

A KOSMETICKÁ SHOW. Občerstvení ze strany návštěvníků vítáno – pojďme 

společně vytvořit rodinnou atmosféru této akci. Dáreček pro kaţdou ţenu.        

Vstupné dobrovolné.  

 

14.3.  UHO STAROMĚSTSKÝ TURNAJ – pořádá SDH jiţ 12. ročník tradičního 

tarokového turnaje v sokolovně. Na všechny hráče taroků z celé republiky se těší 

pořadatelé. 

 

14.3.  PRVNÍ JARNÍ GRILOVÁNÍ – Hospůdka U Nečasů Vás zve od 11:00 na grilování   

(makrely, klobásy, kuřata, steaky…). Rezervace u Ivany Nečasové na tel.: +420 731 

185 450. 

 

14.3. DIVADLO – pořádá Obec v sokolovně od 18:00. Představení divadelního souboru 

lanškrounského gymnázia ŠKEBLE. Zahrají Vám alegorickou hru „DRAK“ od 

ruského autora J. L. Švarce. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.  

 

20.3. VYNÁŠENÍ MORÉNY – pořádá ZŠ pro ţáky ZŠ ve Starém Městě. 

 

21.3. TIBETSKÉ MÍSY KOMUNIKUJÍ S TĚLEM – pořádá Mgr. Luděk Klimeš 

v klubovně v sokolovně  od 10:00 do 19:00. Pro ty, kteří se chtějí s tibetskými mísami 

lépe seznámit, pořádá Mgr. Klimeš celodenní praktickou dílnu. Společně se naučíte 

mísy zvučit, popovídáte si o jejich sloţení, vyuţití a původu.  Kurz zahrnuje 7 hodin 

výuky. Cena kurzu za jednotlivce 1500 Kč. Přihlášky zasílejte na e-mail: 

lukart@lukart.com. Více informací u Mgr. Luďka Klimeše na tel.: +420 731 459 069. 

 

28.3.  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – pořádá TJ Staré Město ve spolupráci s Obcí –   

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

čeká v dospělé kategorii POHÁR a diplom, v dětské kategorii MEDAILE a diplom. 

Turnaj je určen pro NEREGISTROVANÉ hráče. V 11:00 proběhne EXHIBIČNÍ 

ZÁPAS Vojty Mynáře. Své přihlášky zasílejte na e-mail: obec.galova@seznam.cz 

nebo volejte Ing. Heleně Gálové na tel.: +420 725 222 159. 

 

mailto:jiri.jezek@zijemetrebovou.cz
mailto:lukart@lukart.com
mailto:obec.galova@seznam.cz
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28.3.  JÓGA A VYPRÁVĚNÍ O INDII – pořádá Lucie Slavíčková v sokolovně od 18:00 

cvičební lekci Jógy a od 19:00 vyprávění o cestě po Indii. Cena 150 Kč za obě lekce. 

Pokud chcete jen cvičit nebo si jen poslechnout vyprávění cena jedné lekce je 100 Kč. 

Rezervace u Lucie Slavíčkové na tel.: +420 605 832 014. 

 

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

zápis proběhne od 15:00 do 17:30. Při zápisu rodiče předloţí občanský průkaz a rodný 

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

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

 

4.4.  BLEŠÍ TRH – pořádá Obec v sokolovně od 8:30 – 11:00 veřejný prodej věcí, které uţ 

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

kaţdý i děti. NEHRADÍ SE ŢÁDNÝ POPLATEK! Máte doma přebytečné hrníčky, 

kníţky, hračky, oblečení… nebo Vám právě něco takového chybí? Stačí dojít, vzít      

s sebou jakékoliv zboţí a obchodovat . Pro prodávající bude otevřena sokolovna na 

přípravu zboţí od 8:00.  

 

4.4.  JARNÍ ÚKLID – pořádá Obec při příleţitosti celorepublikové akce „Ukliďme česko“ 

a svátku „Den země“ společnou vycházku, při které posbíráme všechny odpadky, které 

do přírody nepatří a pomůţeme tak, alespoň symbolicky přírodě opět dýchat. Kaţdá 

malá pomoc je větší neţ ţádná!  Zveme všechny občany, kteří chtějí  udělat dobrou 

věc pro naše okolí, aby se dostavili k sokolovně ve 14:00.  

 

6. – 18.4. AKROBATICKÝ KEMP – pořádá Aeroklub Moravská Třebová. Tréninky letců. 

 

8.4.  VELIKONOČNÍ DÍLNY – pořádá ZŠ a MŠ v budově základní školy od 16:00 do 

18:00. Přijďte si vyrobit spoustu krásných výrobků a načerpat inspiraci na jarní 

výzdobu. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Těší se na Vás všichni 

zaměstnanci školy a školky. 

 

9.4. ZELENÝ ČTVRTEK – pořádá Hospůdka U Nečasů od 16:00. Zveme Vás na zelené 

pivo. Připravíme pro Vás i speciální chuťovky! 

 

13.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – mše svatá v Kostele sv. Kateřiny v 9:30. 

 

16.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ – MŠ Vás srdečně zve od 14:30 do 16:30. 

Zveme všechny, kteří si chtějí prohlédnout naši školičku. Těšíme se na Vás!   

Program: prohlídka MŠ, hraní dětí, informace o zápisu do MŠ, vyzvednutí přihlášky. 

 

25.4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – pořádá Hospůdka U Nečasů od 17:00. Zveme Vás na 

posezení u táboráku s dobrým jídlem a pitím. Přijďte si dát něco dobrého na zub 

(makrely, kuřata, klobásy…). Těšíme se na Vás! 

 

 

http://www.zs-stare-mesto.cz/
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26.4.  ČARODĚJNICKÝ REJ – pořádá TJ Staré Město ve spolupráci s Obcí v sokolovně 

od 14:00 slet čarodějnic a čarodějů malých i velkých. Zábavné odpoledne plné HER, 

TANCE a SOUTĚŢÍ. Kaţdá čarodějnice a čaroděj obdrţí čarodějnické vysvědčení za 

splnění zkoušek. Nebude chybět soutěţ o nejkrásnější KOSTÝM. Těšíme se na Vás! 

 

30.4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – pořádá TJ Staré Město ve spolupráci s Obcí nad Skalkou 

na Kolberku. Slavnostní zapálení hranice bude v 18:00. Občerstvení ze strany 

účastníků vítáno. Na místě bude pouze prodej párků, chleba, pitíček a lahvového piva. 

Něco na sezení s sebou. Kytaristé jsou vítání, tak pokud máte doma kytaru, neváhejte  

a přijďte předvést co ve Vás je. Těšíme se! 

 

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

domem č.p. 10 (p. Trunda) od 17:00.  

 

?.4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – pořádají přátelé Radišova. Termín bude upřesněn na 

stránkách obce a facebooku. Občerstvení zajištěno. Pro děti bude připraven program. 

Těšíme se na Vás. 

 

2.5.  JARNÍ POCHOD ZA ZDRAVÍM – pořádá SDH ve spolupráci s Obcí jiţ 37. ročník. 

Start u sokolovny v 9:00, prezence od 8:30. Cíl u sokolovny.  Startovné 25 Kč. Pro 

děti bude trasa zpestřena tentokrát POHÁDKOVÝMI ÚKOLY.  Kaţdý účastník 

pochodu obdrţí PAMĚTNÍ MEDAILI. Občerstvení pro všechny účastníky zajištěno. 

Přijďte i Vy udělat něco pro své zdraví. 

 

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

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

AKTIVITY V NAŠÍ OBCI 

 

S jarem TJ Staré Město přidává další sportovní aktivity. Všichni jste zváni. Přijďte udělat 

něco pro své zdraví, poznat nové přátelé a vyčistit si mysl: 

 

Úterý  první lekce 3.3.2020 

 19:00 – 20:00  JÓGA (TJ) – Sokolovna – cvičení pro všechny. 

 

Čtvrtek první lekce 2.4.2020 

 17:00 – 18:00  NOHEJBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro děti od 12 let. 

 18:00 – 19:00  NOHEJBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro všechny.  

 

Pátek  první lekce 3.4.2020 

 18:00 – 19:00  VOLEJBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro všechny.  

 

Přehled všech aktivit, které můžete navštívit ve Starém Městě, naleznete v příloze toho 

zpravodaje a na www.stare-mesto.eu. 

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

http://www.stare-mesto.eu/
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OTVÍRACÍ DOBY, ORDINAČNÍ HODINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální změny otvíracích a ordinačních hodin naleznete na www.stare-mesto.eu. 

……………………………………………………………………………………………… 

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 

 

OBEC STARÉ MĚSTO – rádi bychom poděkovali paní Čepilové za hračky, které věnovala 

obci. Hračky byly pouţity na krouţky Hopík a Hratvo a dále jako odměny na akcích 

pořádaných pro děti. Tímto vyzýváme i ostatní, kdo mají doma přebytečné hračky, které by 

rádi věnovali jiným dětem na odměny, aby je odevzdali na obecním úřadě. Děkujeme.  

OBCHOD – Coop 

 

Po  6:45 - 11:45   12:15 - 14:30 

Út 6:45 - 11:45  12:15 - 14:30 

St 6:45 - 12:30 

Čt 6:45 - 11:45   12:15 - 15:30 

Pá 6:45 - 11:45  12:15 - 15:30 

So 7:00 - 10:00 
 

 

POŠTA  

Tel.: +420 461 313 060 

 

Po    08:00 - 10:30    13:00 - 15:00 

Út   08:00 - 10:30 

St    08:00 - 10:30    13:00 - 16:00 

Čt    08:00 - 10:30     13:00 - 15:00 

Pá 08:00 - 10:30    13:00 - 15:00 

 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Grepl Josef 

Tel.: +420 731 268 561, +420 734 592 726 

 

Po    7:00 - 12:00 

Út  12:45 - 17:00     17:00 - 18:00 objednaní  

St   6:00 -   7:00     odběry krve  

St   7:00 - 10:30    10:30 - 12:30 prevence 

Čt  12:45 - 16:00 

Pá    7:00 - 12:00 
 
ZUBNÍ LÉKAŘ - MUDr. Hřebabetzká Alena 

Tel.: +420  461 312 501 

 

Po 7:00 - 12:00   13:00 - 15:30 

Út  7:00 - 12:00   13:00 - 16:30 

St  7:00 - 12:00   

Čt 7:00 - 12:00   13:00 - 16:30 

Pá  7:00 - 11:00   

Zubní pohotovostní sluţba dle rozpisu sluţeb: 

sobota, neděle a svátky 8:00 - 11:00 

 

HOSPŮDKA U NEČASŮ  

Tel.: +420 731 185 450, +420 603 167 749 

Vaření a rozvoz obědů – v případě zájmu 

nás kontaktujte. 

 

Po  10:30 - 13:00 

Út 10:30 - 13:00    

St 10:30 - 13:00 

Čt 10:30 - 13:00 

Pá 10:30 - 13:00   16:00 - 21:00 

So  16:00 - 21:00 

Ne 14:00 - 19:00  s kavárnou 

 

HOSPODA U NĚMCŮ Petrušov 

Tel.: +420 777 883 591    

  

Út 16:00 - 21:00  

Pá        16:00 - 23:00  

So 12:00 - 23:00 

Ne       14:00 - 21:00    

 

Kaţdý svátek otevřeno od 14:00 a 21:00. 

AEROBISTRO  

Tel.: +420 461 312  347, +420 777 193 823 

 

Po  10:30 - 21:00 

Út 10:30 - 21:00    

St 10:30 - 21:00 

Čt 10:30 - 21:00 

Pá 10:30 - 24:00   

So  11:00 - 24:00 

Ne 11:00 - 21:00 

 

BISTRO  Sportovní areál  

Otevřeno od dubna do října 

 

Út – Ne  15:00 - 19:00  

Dle provozního řádu sportovního areálů se 

bude se doba prodluţovat. 
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Dne 6.1.2020 v rámci Tříkrálové sbírky proběhl koncert v Kostele sv. Kateřiny v podání 

smíšeného pěveckého sboru Cantilo z Jevíčka. Peníze byly věnovány na Tříkrálovou sbírku. 

Ve Starém Městě tak bylo vykoledováno 14 867 Kč (včetně koncertu 2 200 Kč), v Radišově 

1 480 Kč a v Petrušově 2 220 Kč. 

Dne 22.2.2020 proběhlo v naší obci první Staroměstské veselí. O občerstvení se postarala 

Hospůdka U Nečasů, která připravila zabijačkové pochoutky. Odpolední program v podobě 

zábavného maškarního odpoledne pro děti plného soutěţí a tanečků připravila paní 

místostarostka. Za splnění úkolů dostalo kaţdé dítě odměnu. Nechyběla ani soutěţ                

o nejkrásnější kostýmy. Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhali na stanovištích: 

Tereze a Verči Jokešovým, Monice Trojákové, Haně, Kubíkovi a Eliášovi Mausovým, 

Helence Gálové ml., Klárce a Lence Antlovým, Aničce Švehlové, Adě Steffanové a Filipovi 

Šnoblovi. Od 17:00 následovalo posezení s ţivou hudbou z Loštic – skupinou Šlapetečko. 

Děkujeme Všem zúčastněným za vytvoření příjemné atmosféry.   

Jsem ráda, ţe máme v obci nadšence, kteří pomáhají, protoţe bez nich by samotné akce 

nebylo moţné zrealizovat. Rádi mezi sebe přivítáme i další, kteří by se rádi zapojili, co je víc 

neţ dělat radost dětským očím .  

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 

 

TJ Staré Město – dne 19.1.2020 proběhl v naší obci první královský bál. Děti po splnění 

úkolů dostali drobnou hračku a „diamant“, následoval společný tanec a nakonec 

vyhodnocení nejkrásnějších princezen, princů a šašků, které přišel ohodnotit sám „pan Král“ 

(František Kunc st.) s „Královnou“ (Inha Tajovská) a „dvorní dámou“ (Alenkou Fiebichová). 

Tímto bych jim rád poděkoval za ochotu a čas, který nám věnovali. Dále bych rád poděkoval 

všem, kteří pomáhali na stanovištích Tereze a Verči Jokešovým, Monice Trojákové, Haně, 

Kubíkovi a Eliášovi Mausovým, Helence Gálové ml., Klárce Antlové, Aničce Švehlové        

a Adě Steffanové a samotné organizátorce akce Ing. Heleně Gálové. 

za TJ Miloš Kozák 

 

OBECNÍ KNIHOVNA – zpráva o činnosti knihovny za rok 2019. Knihovna byla otevřena 

celkem 60 krát (52 krát pro veřejnost a 8 krát pro ţáky ZŠ). Knihovnu navštívilo               

508 čtenářů, coţ je asi o 200 méně neţ v roce 2018. Čtenáři si vypůjčili celkem 1308 knih.  

Bohuţel čtenářů ubývá, jedním z důvodů je, ţe škola má dobře vybavenou knihovnu             

a obecní knihovnu v letošním školním roce 2019/2020 navštěvuje pouze 1. a 2. třída. Jinak si 

ale velice váţím spolupráce se školou, je výborná, děkuji. 

za obecní knihovnu Petr Kumstát 

 
PETRUŠOV – jiţ po sedmnácté jsme si na Nový rok vyšlápli na nejvyšší kopec nad 

Petrušovem „Vysoký vrch“, nadmořská výška 586,8 m. Na kopec dorazilo kolem 40 lidí, 

kteří společně oslavili Nový rok. Pro některé to byl ovšem po Silvestru dost náročný výkon. 
 

za spolek přátel Petrušova Jan Trunda 

 

MŠ – měsíc leden naši předškoláčci zahájili návštěvou ZŠ, kde se dětem vţdy velice líbí      

a činnosti plní s nadšením. Uskutečnilo se i Zpívání pro radost. Děti zpívaly písničky, které 

se naučily doma s rodiči.  
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Dne 21.1.2020 k nám přijelo divadlo JÓJO s pohádkou Hrnečku, vař! Přišly i děti z 1. a 2. 

třídy ZŠ. Pohádka byla nejen o kaši, ale i o skromnosti, závisti, dobrotě, lakotě, zkrátka        

o všech dobrých i zlých vlastnostech. S Aničkou si děti zazpívaly písničku „Černé oči jděte 

spát“. Zjistily také, jak fungují „kouzelná slovíčka“ i na hrneček. Děti ochutnaly kaši            

v podobě šlehačky.  

Dne 23.1.2020 nás navštívila p. Selingerová, aby si s dětmi opět zacvičila jógu. Tentokrát 

nepřišla sama, ale s plyšovými kamarády. Cvičení bylo velice příjemné. Přilétli k nám           

i pestrobarevní papoušci různých druhů a velikostí. Dozvěděli jsme se o nich spoustu 

zajímavého. Papoušci se u nás prolétli a dokonce váleli i sudy. Prostě to bylo úţasné a moc 

se nám to líbilo. Navíc děti dostaly omalovánku s papouškem a soví pexeso.  

Dne 31.1.2020 jsme si ve školce uţili karneval. Nejdříve proběhla přehlídka masek. Poté 

jsme si zahráli ţidličkovanou, zatančili si ve dvojicích s balónkem. V doprovodu písničky se 

děti proměnily v Popelky a ve skupinkách třídily fazole na čas. Společně jsme si zatančili na 

karnevalové diskotéce a ochutnali drobné občerstvení. Uţili jsme si spousty legrace a děti 

byly odměněny za krásné masky bublifukem. V únoru se uskutečnila návštěva naší ZŠ          

a nechybělo ani bruslení.  

Dne 14.2.2020 Červeno - srdíčkový den. Všichni jsme přišli do školky v červeném oblečení 

nebo v oblečení se srdíčky. Děti vyráběly dárečky, zahrály si hry, pochutnaly si na sladkém 

srdíčku a dokonce i na bábovce se srdíčky, kterou nám upekla paní kuchařka - děkujeme!  

Dne 21.2.2020 nás čekal Bílý den a poslední týden od 24. - 28.2.2020 lyţařský výcvik        

v Čenkovicích. 

za MŠ kolektiv učitelek 

 

ZŠ – nový kalendářní rok jsme zahájili po delších vánočních prázdninách plni nadšení          

a elánu. Věděli jsme, ţe se blíţí pololetní hodnocení, tak jsme se snaţili ze všech sil, aby to 

dopadlo co nejlépe.  

Dne 20.1.2020 shlédli ţáci starších ročníků v muzeu v Moravské Třebové Listování knihy 

Manolito Brejloun od spisovatelky Elviry Lindo. Děti nadchlo poutavé vyprávění 

desetiletého hrdiny Manolita, s jeho rodinou a kamarády zaţili nejedno vzrušující a vtipné 

dobrodruţství. 

Dne 21.1.2020 naši mladší ţáčci, jako jiţ tradičně, zavítali do MŠ za pohádkou Hrnečku, 

vař! Kde se nejen vařila kaše, zpívalo se, tančilo se, ale i se poukázalo na dobré a špatné 

lidské vlastnosti. 

Den 23.1.2020 reprezentovali školu ţáci 1. a 3. třídy ve švihadlovém čtyřboji, naši nejlepší 

skokani předvedli svůj um se švihadlem po dobu jedné minuty, a to snoţmo vpřed, snoţmo 

vzad, po jedné noze a střídnonoţ. 

Dne 29.1.2020 čekal na ţáky 1. a 2. třídy cesta do Moravské Třebové. Jejich kroky nejdříve 

vedly do DDM na horolezeckou stěnu, zde všichni úspěšně překonali počáteční strach        

a zvládli vylézt některou ze značených cest. Nejen za horolezení, ale hlavně za půlroční píli    

a snaţení bylo dětem odměnou v Laskavárně sladké či slané občerstvení. 

Ve čtvrtek 30.1.2020 přišlo na řadu pololetní vysvědčení a s ním hned druhý den zaslouţené 

pololetní prázdniny. V týdnu 10. – 14.2.2020 jsme si kaţdý s rodinou či přáteli uţili tolik 

očekávané jarní prázdniny. 
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Na 17.2.2020 bylo pro naše nejlepší recitátory na Zámku v Moravské Třebové připraveno 

oblastní kolo recitace. Děti pilně trénovaly, aby předvedly svoje nadání v přednesu poezie 

nebo prózy. 

Dne 18.2.2020 k nám zavítala Vzdělávací společnost e-DUHA s preventivními programy, 

pro mladší ţáky měli připravenou besedu na téma „Kamarádi on-line“ a pro starší ţáky „Děti 

a sociální sítě“. 

Dne 21.2.2020 nás v sokolovně čekal dětský ples, kdy se dívky po vyučování proměnily      

v dámy, chlapci v gentlemany a přes první nesmělé kroky jsme se ladně přenesli a společně 

si uţili hudby, tance, her a soutěţí. 

V průběhu měsíce ledna a února jsme jezdili bruslit do Rehau arény v Moravské Třebové. 

Na poslední únorový týden jsme se moc těšili, čekal nás totiţ opět po roce lyţařský výcvik  

v Čenkovicích. 

za ZŠ kolektiv učitelek 

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

OSOBNOSTI OBCE 
 

MUDR. MILADA KADLECOVÁ – dětský praktický lékař 

Paní Milada Kadlecová se narodila ve 

Vyškově v roce 1949. Po absolvování 

gymnázia ve Vyškově studovala v Brně na 

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně na 

Lékařské fakultě obor pediatrie.  

Po absolvování základního předepsaného 

minima v roce 1980 sloţila Atestaci z 

pediatrie 1. stupně.  

Od roku 1975 pracovala v nemocnici 

v Moravské Třebové na dětském oddělení 

a souběţně ordinovala v dětské ambulanci 

ve Starém Městě.  

Od 1.1.1993 si otevřela ve Starém Městě 

soukromou ordinaci pro děti a dorost. V 

této době paní Kadlecová také dojíţděla do 

poraden v okolních obcích (Tatenice, 

Mladějov, Rychnov a Třebařov).  

Celý svůj ţivot se věnovala lékařské péči o 

děti, kterou ukončila k 31.12.2019.  

Ještě jednou bychom jí chtěli poděkovat za 

léta, která v obci odslouţila a přejeme ji 

zaslouţený důchod plný zdraví, klidu a 

pohody. 

 

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

VÝZVY 
 

FOTOGRAFIE – v příštím roce 2021 pro Vás chystáme kalendář, pokud máte zajímavé 

fotografie, dodejte je prosím na e-mail: obec.galova@seznam.cz společně s popiskem           

a datem pořízení, ty nejlepší budou pouţity do kalendáře s uvedením jména autora. 

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

OZNÁMENÍ  
 

ODPOČÍVKA U STARÉHO MĚSTA NA D35 – Samospráva Pardubický kraj před 

několika dny obdrţela petici občanů Starého Města u Moravské Třebové proti výstavbě 

odpočívky. V údolí táhnoucím se od Lanškrouna aţ po Boskovice by na trase nedaleko 

dálniční mimoúrovňové křiţovatky budoucích dálnic D35 a D43 mělo vzniknout parkoviště 

aţ pro 300 vozidel s čerpací stanicí a restaurací v obou směrech provozu. Původní záměr měl 

zábor 11 hektarů půdy, nyní jiţ 16 hektarů. O situaci jsem se přijel přesvědčit osobně na 

setkání se starosty Starého Města u Moravské Třebové a Třebařova, a také zástupci petičního 

výboru. Na dané téma jsem jiţ v prosinci jednal na pracovní schůzce s ředitelem Ředitelství 

silnic a dálnic - ŘSD pro Pardubický kraj Miloslavem Vebrem a dohodli jsme se, ţe 

mailto:obec.galova@seznam.cz


Staroměstský zpravodaj                                                                                                      Březen - duben 2020 

 

-12- 
 

posouzení vlivu na ţivotní prostředí (EIA) pro odpočívku bude nezávislé a samostatné, 

neohrozí tedy výstavbu samotné trasy dálnice. Připomínky byly podány a nyní se budou 

vypořádávat. Hlavní argumenty obcí proti výstavbě odpočívky u Starého Města jsou: vysoká 

kvalita půdy – bonita 1, hluk, světelný smog, kapacita parkoviště, výstavba v reliéfu krajiny 

viditelná desítky kilometrů. 

Podařilo se jiţ při jednáních, které jsem vedl se zástupci ŘSD zmenšit rozsah stavby na 

celkových 200 parkovacích míst. Je ovšem třeba hledat řešení takové, aby byly dodrţeny 

intervaly i kvůli povinným přestávkám řidičů nákladních vozidel, přitom šetrný přístup ke 

krajině s minimalizací dopadů na ţivot místních. Jsem velmi rád, ţe výstavbu dálnice v této 

lokalitě nikdo nezpochybňuje a přípravy mohou pokračovat dál. Jediné, o čem se vedou 

debaty, je příslušenství. A myslím, ţe i tady řešení existuje.  
 

hejtman Pardubického kraje Martin Netolický 

 

SPOLEK RADIŠOVÁKŮ – Váţení občané Starého Města, Petrušova, Radišova a Bílé 

Studně. Rádi bychom Vás seznámili s tím, ţe zakládáme v Radišově  „Spolek Radišováků“. 

Jednak z nostalgie (my starší) a jednak si klademe za cíl, aby se do Radišova vrátila 

pospolitost, radost ze společných chvil, které budeme v pěkně upraveném Radišově společně 

(staří, mladí a nejmladší) proţívat. 

Příští rok Radišov oslaví 660 let od první zmínky – bohuţel moc zmínek a písemných teprve, 

není. Přesto bychom chtěli vedle činnosti pro zkvalitnění prostředí v Radišově, aby se v něm 

všem ţilo lépe, taky sepsat. Nechceme tomu říkat vznešeně kronika, ale snahou bude popsat 

ţivot a hlavní historické mezníky v Radišově. Představa je – od doby příchodu našich rodičů 

sem. K tomu budeme potřebovat spolupráci nás všech Radišováků – nejen těch, kteří teď      

v Radišově bydlí, ale rodáků, kteří určitě doma schraňují celou řadu materiálů – fotek, listin, 

zápisků o dění v Radišově od roku 1945. 

Máme představu, ţe budeme tyto věci, po zpracování – ukládat v „Kronice“ a zároveň bude 

snaha zveřejňovat je ve Zpravodaji a na stránkách obce. 

Prosíme Vás – jednak o zapůjčení materiálů a taky o to, abyste nám pomohli sepisovat 

vzpomínky z časů minulých a dále sledovat dění v Radišově, posílat zprávičky o tom co se 

děje v obci, co se podařilo i to co se nepodařilo. 

Zatím takto a děkujeme vedení obce, ţe nám bude i do budoucna nápomocna – viz. pouťové 

akce i další akce v Radišově, které ve spolupráci s občany Radišova organizuje a propaguje 

na stránkách obce i ve Zpravodaji. Věříme, ţe vedení obce bude nápomocno i v této činnosti 

a vám všem, ţe se zapojíte do této činnosti – jde přece o zkvalitnění ţivota v Radišově          

a k tomu patří nejen současnost, ale i znalost historie. 

Materiály, články a další informace prosím směřujte na pana Vašíčka tel.: +420 732 103 163, 

případně na paní Marii Moravcovou tel.: +420 603 583 680 nebo e-mail: 

mmoravcova@orcz. Děkujeme.  
 

za spolek Radišováků Vašíček, Bártová, Moravcová (Hrazdirová) 

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