
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ            
 

                        1. ročník / číslo 2 / Květen – červen 2020 

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

SLOVO STAROSTKY 

 

Váţení spoluobčané,  

v této zvláštní době, která nastala letos v březnu, bych ráda v první řadě poděkovala 

všem, kteří šili roušky. Bylo jich opravdu mnoho a pokryli tak potřeby všech našich občanů. 

Dále poděkovaní patří těm, bez kterých by nemohly být naplněny základní lidské potřeby, 

jako jsou prodavači, zdravotníci, personál nemocnic a sociálních zařízení, hasiči, poštovní 

doručovatelé a kuchaři….  

Někteří pracovníci nepřerušili svoji činnost, a tak byla dokončena výstavba chodníku 

od MŠ. Vchod do MŠ se upravil a bude tak lépe slouţit jak maminkám s kočárky, tak 

samotným dětem, pro jejich bezpečnost. Auta uţ nebude moţné parkovat před MŠ, vyuţít 

tak můţete prostor u Sokolovny. 

Dalším velkým projektem, který uţ je v plném proudu, je výstavba Venkovní učebny 

ZŠ Staré Město s termínem dokončení 31. 8. 2020. V měsíci květnu také započnou práce 

spojené s opravami přízemí obecního úřadu. Bude nutné vyměnit rozvod vody a kanalizace, 

včetně elektroinstalace. „Úřadovat“ se od května bude v hasičské školicí místnosti.  

Nemile nás zaskočil vandalismus na Kolberku. Byla zničena sadová úprava, kdy obci 

vznikla velká škoda. Přestupek byl předán k šetření na Policii ČR. Další nepříjemnou 

událostí bylo obtěţování hlukem motorkářů, které během Velikonoc vyvrcholilo v Radišově. 

Motorkáři svým koníčkem ruší klid ostatních občanů. Policie je s touto situací seznámena     

a bude kontrolovat dodrţování klidu v obci. Tato situace se týká i Starého Města, Petrušova     

a Bílé Studně.  

V těchto dnech, kdy se nemůţeme navštěvovat a umlkl veškerý kulturní a sportovní 

ţivot v obci, doporučuji, abyste si z této situace udělali výhodu a vyuţili čas pro rodinu, na 

kterou mnohým v plném pracovním nasazení zbývalo málo času.  

U Bílé Studně se začíná obnovovat cesta, která uţ léta byla v zoufalém stavu. Obec se 

o ni bohuţel vůbec nestarala, a tak zanikla krásná stezka vybízející k procházce. Na trase 

bychom chtěli umístit informační tabule a lavičky pro odpočinek. Do budoucna by tak mohl 

vzniknout okruh pro chodce, běţce i cyklisty. Další fází bude snaha uvést do původního 

stavu cestu mezi Bílou Studní a Starým Městem Jih, která prací zemědělců v poli zanikla. 

Celým srdcem této akce je naše místostarostka Ing. Helena Gálová, která se aktivně ujala 

úklidu cesty a se svým teamem ji téměř celou vyčistila. Tímto projektem by chtěla 

především podpořit zdraví občanů v naší obci a motivovat tak občany k častějším návštěvám 

přírody. Vyuţijte čas na procházky do přírody i vy. Nezapomeňte si vzít s sebou igelitku,      

a kdyţ uvidíte v přírodě nějaké odpadky, seberte je prosím. Pomozme přírodě zase dýchat, ty 

odpadky tam nevyrostly, odhodil je tam člověk, takţe člověk by je měl zase odnést. 

Nebuďme lhostejní k našemu okolí, kaţdý chce ţít v krásném prostředí. 

Na závěr přeji Vám všem pevné nervy a doufám, ţe se brzy vrátíme k běţnému ţivotu 

v obci a budeme se moci volně a neomezeně pohybovat, pracovat a veselit. 

 

Vaše starostka Jarmila Řezníčková 

………………………………………………………………………………………………… 
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

SVOZY ODPADŮ – termíny květen a červen 2020 – popelnice (v úterý 12.5., 26.5., 9.6.     

a 23.6.), plasty v pytlích (ve středu 20.5.), papír (v pátek 29.5. a 26.6.). 

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO – zasedání zastupitelstva se mělo konat 29.4.2020, 

s ohledem na současnou situaci byl termín přeloţen na 13.5.2020 od 18:00 v Sokolovně. 

Další termín 17.6.2020 od 18:00 v Sokolovně. 

 

ÚŘEDNÍ HODINY – od měsíce května bude provozní doba obecního úřadu v běţném 

reţimu. Vyzýváme občany, aby při návštěvě úřadu dodrţovali stávající bezpečnostní 

opatření (krytí úst rouškou a dodrţování bezpečné vzdálenosti). Děkujeme. 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

ZE DNE 11.3.2020 

 

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

(omluven) a Jan Trunda (omluven).  

 

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

 

ZO schválilo cenu zemní-

ho plynu na období 2022-

2023 za cenu 595 

Kč/MWh. VH (5:0:0) 

 

ZO schválilo aktualizaci 

ceníku na sportovním 

areálu:  

 minigolf 50 Kč za set,  

 tenis 100 Kč za hodinu 

za kurt, 

 víceúčelové hřiště 200 

Kč za hodinu,  

 ping-pong 50 Kč za 

set. 

VH(5:0:0) 

 

ZO schválilo provedení 

zednických prací na 

prvním nadzemním 

podlaţí obecního úřadu 

firmou Luboše Němce z 

firmy Zednictví Němec & 

syn, Radišov 12, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 

18879438 za částku 286 

110 Kč bez DPH. 

VH(5:0:0) 

 

ZO schválilo Kupní 

smlouvu na svahovou 

sekačku s firmou Auto 

SAS s.r.o. Rychnovská 

577, 517 01 Solnice, IČ: 

49679139, za částku 447 

216 Kč. VH(5:0:0) 

 

ZO schválilo Veřejnopráv-

ní smlouvu o poskytnutí 

neinvestiční dotace s 

Městem Moravská Třebo-

vá, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka č. 29, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 

00277037, ve výši 600 

000 Kč na provoz obecní 

výjezdové jednotky 

hasičů.  VH(5:0:0) 

 

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

obce. 

………………………………………………………………………………………………… 
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JUBILANTI 

 

V průběhu měsíce května a června tohoto roku 

slaví významné ţivotní výročí tito naši 

spoluobčané: 
  

  Josef Němec 

  Ladislav Kobza 

  Jiří Matys 

  Marie Čepilová 

  Alojzia Kobzová 

  Zdeněk Nečas 

  Bohumil Tajovský 

  Bohumila Sovová 
 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA: 

 Obličejovou roušku k překrytí nosu a úst vytvoříš z přeloţeného kapesníku (froté 

ručník, utěrka, překládaný toaletní papír, ubrousky) a navlhčíš čistou vodou, 

 oči chraň uzavřenými brýlemi těsnícími na obličej, dále si nasaď čepici do čela, 

neprodyšnou přilbu, klobouk, šátek, šálu nebo kuklu, 

 tělo ochraň nepropustným, omyvatelným a splývavým oděvem s kapucí, nejlépe 

z několika vrstev, doplněných rukavicemi a vysokou gumovou nebo koţenou obuví 

(igelitovými návleky), 

 rukávy a nohavice utěsni podvázáním. 

 

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  

 

Tuto rubriku s těţkým srdcem vynecháváme a těšíme se na to, ţe ţivot zase začne brzy 

normálně fungovat a my budeme pro Vás moci připravit celou řadu zajímavých akcí. 

Sledujte aktuální dění, pokud se situace zlepší, přidáme akce, o kterých se dozvíte 

prostřednictvím rozhlasu a internetu www.stare-mesto.eu nebo na IC Staré Město na 

facebooku. 

 

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

VZPOMÍNKY 
 

Dne 11.5.2020 uplyne 33 let  

                   od úmrtí  

 

      paní Marie Frankové. 
 

S láskou a úctou stále vzpomíná  

       dcera Ludmila s rodinou  

        a ostatními příbuznými. 

 

Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi. 

http://www.hzspa.cz/
mailto:obec.galova@seznam.cz
http://www.stare-mesto.eu/
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OTVÍRACÍ DOBY, ORDINAČNÍ HODINY v reţimu koronaviru do odvolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 

 

OBEC STARÉ MĚSTO – rádi bychom poděkovali manţelům Strakovým, kteří spolu se 

svými pomocníky zajistili pro naše občany ROUŠKY. Obec přispěla na nákup materiálu. 

Manţelé dále dodávali roušky do Charity a do lékáren v Moravské Třebové, firmám v okolí 

a dalším. Celkem našili přes 2 000 ks roušek a v šití stále pokračují. Vám Všem patří 

obrovské díky! 

Ráda bych také poděkovala Aničce Švehlové, která svými obrázky zpestřila tento výtisk 

zpravodaje a těším se do budoucna na další spolupráci. Pokud i vy rádi malujete a rádi byste 

přispěli svými kresbami do zpravodaje, stačí se ozvat na e-mail: obec.galova@seznam.cz. 

Dne 8.3.2020 jsme společně oslavili MDŢ. Program začal vystoupením dětí ze Starého 

Města (ZUŠ, PS Háčko, TJ) v podobě tanečních a hudebních vystoupení, od 16:00                

k poslechu a tanci hrál ROMAN STEINDL z Mohelnice. Během celé akce probíhala 

kadeřnická a kosmetická show v podání Markéty Záplatové st. a Markéty Záplatové ml. (po 

dobu trvání celé akce stihly zdarma ostříhat a nalíčit cca 10 přítomných ţen, které si svou 

OBCHOD – Coop 

 
V běţném reţimu. 

 

POŠTA  

 

Tel.: +420 461 313 060 

 

V běţném reţimu, ale vstup jednotlivě!!! 
 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ  

MUDr. Grepl Josef 

 

Tel.:  +420 731 268 561 

 

V běţném reţimu, ale po telefonické domluvě!!! 

 
ZUBNÍ LÉKAŘ  
MUDr. Hřebabetzká Alena 

 

Tel.: +420  461 312 501 

 

V běţném reţimu, ale po telefonické domluvě!!! 

 

HOSPŮDKA U NEČASŮ  

 

Tel.: +420 731 185 450 

 

Rozvoz jídel v provozu!!! V případě zájmu nás 

kontaktujte. 

 

Restaurace zavřená – dle nařízení vlády by se 

mělo otevřít 25.5.2020 – sledujte prosím 

aktuální informace na www.stare-mesto.eu 

 

HOSPODA U NĚMCŮ  

Petrušov 

 

Tel.: +420 777 883 591    

 

Zavřeno – dle nařízení vlády by se mělo otevřít 

25.5.2020 – sledujte prosím aktuální informace 

na www.stare-mesto.eu 

 

AEROBISTRO  

 

Tel.: +420 777 193 823 

 

Rozvoz jídel v provozu!!! V případě zájmu nás 

kontaktujte. 

 

Restaurace zavřená – dle nařízení vlády by se 

mělo otevřít 25.5.2020 – sledujte prosím 

aktuální informace na www.stare-mesto.eu 

 

BISTRO  Sportovní areál  

 

Tel.: +420 603 724 457 

 

Otevřeno od 1.5.2020 otvírací doba bude 

upřesněna přímo na sportovním areále. 

 

 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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novou image náleţitě uţily). Hospůdka U Nečasů připravila zdarma vynikající raut. Raut 

doplnily přítomné ţeny, které s sebou na akci přinesly výborné dezerty, jeţ samy upekly. 

Celou akci zdokumentoval Ondra Hloušek. Všem moc děkujeme za účast a pohostinnost.    

A těšíme se snad brzy na viděnou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce vypsané na březen a duben jsme bohuţel kvůli koronaviru nemohli uskutečnit. 

Pevně věříme, ţe situace se brzy zlepší a my se zase společně potkáme při podobné akci. 

Přeji všem pevné zdraví a těším se na viděnou.   

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 

 

PETRUŠOV – spolek přátel Petrušova  uspořádal v sobotu 7.3.2020 sousedské posezení     

k oslavě MDŢ a košt slivovice. V sále hostince U Němců se za hojné účasti bavili sousedé    

i přespolní. Ţeny dostaly ke svému svátku kytičku a za asistence diskţokeje jsme se bavili aţ 

do půlnoci.   

za spolek přátel Petrušova Jan Trunda 

 

HOSPŮDKA U NEČASŮ – rádi bychom poděkovali všem, co se rozhodli pomoci ostatním 

a začali šít roušky, zejména Milušce Strakové a jejím pomocníkům, kteří nám okamţitě 

pomohli a darovali roušky, abychom mohli i my pomáhat ostatním a rozváţet obědy.           

V momentální situaci pomáháme i rodinám s pracujícími rodiči tím, ţe rozváţíme i dětské 

menu (za poděkování, které se nám doneslo, moc děkujeme). A protoţe nejsme jediní, kteří 

mají omezený provoz, rádi jsme pomohli i sousedním obcím (Rychnov a Mladějov), kterým 

vypověděly jídelny, kam jsme zaváţeli obědy seniorům.  Pomoc jsme nabídli i policistům, 

lékařům, zubařům a jsme velice rádi, ţe můţeme pomoci i tím, ţe jim dováţíme jídlo 

alespoň za nákupní ceny a jednou za týden poskytujeme ovoce, kávu, energetické nápoje, 

sušenky a to zadarmo. Alespoň touto cestou děkujeme všem záchranným sloţkám. A Vám 

ostatním občanům bychom chtěli popřát hlavně zdraví a budeme se těšit na brzké shledání    

a podobně jako na MDŢ (kam jsme nachystali občerstvení zdarma), Vám rádi připravíme 

rauty, svatby, narozeniny a rodinné oslavy... 

za Hospůdku U Nečasů Ivana Nečasová 

 

PO STOPÁCH POCHODU SMRTI – dne 1.3.2020 se uskutečnil pochod z Dětřichova do 

Opatovce. Letos nás čekala uţ třetí část trasy mohutného pochodu smrti válečných zajatců.  
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Z Moravy a dnešního kraje Olomouckého jsme se přesunuli, stejně jako oni, do Čech a do 

Pardubického kraje. Zajatců tudy v několika proudech a mnoha kolonách prošlo v zimě a na 

jaře roku 1945 na 70 000. Více neţ 3 000 jich jen u nás zemřelo. 

Před dvěma lety jsme vyšli z Uničova do Mohelnice, vloni pak z Mohelnice do Dětřichova. 

Jsou to 18 km úseky. Ten letošní z Dětřichova byl delší, asi 24 km. Vedl přes Staré Město, 

Kunčinu, Novou Ves, Dětřichov u Svitav a Opatov do Opatovce. Zajatci při dlouhém 

přesunu z Horního Slezska přes naše území do Bavorska urazili v průměru denně kolem  

20 km. Za kaţdého počasí, v lednových a únorových mrazech. My prošli zatím v ČR „jen“ 

10 úseků jejich dlouhého pochodu. 

Na startu v Dětřichově nás letos přivítal pan starosta Pavel Buriánek s rodinou a panem 

místostarostou a mnoho dalších občanů z blízkého či vzdáleného okolí. Sešlo se nás kolem 

třiceti připomenout si nejen pochod smrti, ale i válečné hrůzy dětřichovského koncentráku. 

Nacistické porodnice pro východní dělnice s velmi krutými podmínkami, kde na ţenách byly 

prováděny i bolestivé a často smrtelné pokusy o sterilizaci. Pan starosta poloţil věnec           

k pomníku na hřbitově obětí. Toto pietní místo stále čeká na dotaci na obnovu. Zatím se ji    

z Ministerstva obrany bohuţel nepodařilo získat. 

Ve Starém Městě jsme společně s paní místostarostkou Ing. Helenou Gálovou uctili  

květinou symbolicky památku na starém hřbitově vedle kaple, na místě, kde byly 

pochovávány děti z dětřichovského koncentráku. 

Za Novou Vsí u Kunčiny jsme se vyšplhali na táhlý kopec v pěti. Všichni jsme se nahoře 

shodli, ţe pro zajatce uţ tak zbědované a vyhladovělé, obzvláště ty sovětské, to musela být 

velká zátěţ. A to jsme měli letos štěstí na počasí, ţádný vítr a déšť jako vloni. Nemrzlo nám 

jako tehdy jim, bylo vcelku teplé počasí. Strastiplnou cestu potvrzují další oběti. Kromě 

zajatce ve Starém Městě bylo hlášeno úmrtí z Dětřichova u Moravské Třebové, ale                

i z dalšího Dětřichova na trase, toho „českého“, jak se zde říká. Ten je právě za kopcem za 

Kunčinou. Pohřbeni měli být dále na trase v Opatově. 

Do Opatova jsme dorazili uţ jen ve třech a přivítala nás trojice z oblastní skupiny KČP. 

Společně jsme se mohli jen podivovat. „Proč je hrob pěti sovětských zajatců v Opatově 

dlouhodobě poškozený a neopravený? Jak by se líbilo komukoliv z nás, kdyby nám někdo na 

rodinném hrobě rozbil náhrobní kámen? Snad dá hrob brzy obec do pořádku“, uvedla 

organizátorka pochodu, autorka těchto řádků, Milena Městecká. Před námi byl úsek poslední 

do Opatovce. Také zde je na hřbitově hromadný hrob 55 sovětských zajatců. V Opatovci byl 

podle vzpomínek zřízen polní lazaret ve zdejším hostinci. Kronika sousedního Opatova také 

uvádí ubití 27 zajatců, nasazených na práci u místních německých sedláků v Opatovci. 

Vyhladovělých a zuboţených dlouhým pochodem smrti. Byli zahrabáni u lesa Valdeka, po 

válce v roce 1949 exhumováni a pohřbeni do hromadného hrobu na hřbitově v Opatovci. 

Děkujeme všem, kteří se pochodu zúčastnili. 

 organizátorka pochodu smrti Milena Městecká 

 

RADIŠOV – rád bych poděkoval obci Staré Město a zvláště paní místostarostce Ing. Heleně 

Gálové, za to, ţe s pracovníky obce začali v Radišově zkrášlovat vzhled obce a pustili se do 

úklidu plochy u bývalé školy, kde v blízké době bude stát dětské hřiště. Děkuji.   

 

za Radišov Miroslav Vašíček 

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

 

ZÁPIS DO MŠ STARÉ MĚSTO 

Letošní zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od 2. 5. do 16. 5. 2020 bez 

přítomnosti dětí. (Je nutné zapsat i děti, které nastoupí aţ v průběhu školního roku). 

 Vyzvednutí ţádosti osobně po telefonické domluvě na tel.: +420 739 420 728. 

 Doručení ţádosti od 2. 5. do 16. 5. 2020: vloţíte do schránky před vchodem do ZŠ 

nebo osobně po telefonické domluvě (moţnost ofocení očkovacího průkazu). 

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy                  

www.zs-stare-mesto.cz do konce května 2020. 

                

TISKNE CELÉ SVITAVSKO 

Obec v březnu nakoupila 3D tiskárnu, kterou nyní obsluhuje pan Jan Straka, který se zapojil 

za obec do projektu „Tiskne celé Svitavsko“. Pan Straka tiskne drţák ochranných štítů, 

drţáky roušek s gumičkou za týl, „kolíček“ na nos proti mlţení brýlí…. Náplně z části 

nakoupila obec, dále fungují sponzoři – „Tiskne celé Česko“ a dodávají spotřební materiál. 

Pomůcky budou slouţit pro potřeby zdravotníků v okrese Svitavy. 

Tiskne celé Svitavsko je komunitní projekt, který reaguje na aktuální situaci v souvislosti     

s COVID-19. Jeho cílem je propojit majitele 3D tiskáren ve svitavském okrese, organizace, 

firmy i soukromé osoby za účelem tisku (zejména) ochranných štítů určených primárně pro 

nemocnice a další zdravotnická zařízení v okrese. Pokud se chcete zapojit, rádi vám po 

domluvě, dodáme zdarma filament i plexi fólie a pomůţeme vám s distribucí. 

Více o projektu naleznete na http://tisknecelesvitavsko.cz/. 

 

SPORTOVNÍ AREÁL 

Od 1.5.2020 bude otevřen sportovní areál v omezeném reţimu. Své rezervace objednávejte 

na  +420 734 306 136 nejpozději den předem. V případě, ţe se situace zlepší a budeme moci 

otevřít další sluţby pro veřejnost, dozvíte se o nich prostřednictvím rozhlasu a internetu 

www.stare-mesto.eu, popřípadě na IC Staré Město na facebooku, nebo na vývěsné ploše 

sportovního areálu. Bistro bude otevřeno pouze pro výdej z okénka od 1. 5. 2020. 

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

REKLAMA 

 

VÝŢIVOVÝ PORADCE MÍRA 

Ahoj přátelé a kamarádi, před časem jsem začal pracovat jako výţivový poradce! Uţ delší 

dobu se věnuji zdravému ţivotnímu stylu a cvičení. Díky tomu se cítím mnohem lépe na těle 

i na duši, mám více energie a podařilo se mi redukovat nadbytečná kila. Neustále na sobě 

pracuji a o své zkušenosti bych se s vámi chtěl podělit. A co ty? Zajímáš se o zdravý ţivotní 

styl? Chceš se sebou něco dělat a nevíš jak a kde začít? Rád tě přivítám do svého teamu        

a pomohu s: 

 úpravou jídelníčku 

 kompletní analýzou tvého těla 

 redukcí váhy 

 vytvarováním postavy 

 nárůstem síly a svalové hmoty 

Těším se na budoucí společnou spolupráci! Kontakt: Miroslav Štaffa tel.: +420 733 309 636  

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

http://tisknecelesvitavsko.cz/
http://www.stare-mesto.eu/
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OSOBNOSTI OBCE 

 

Pro pamětníky přinášíme přehled jednotlivých volebních období v naší obci, osob, které 

vedly naši obec a naši školu po 2. světové válce, kdy došlo v obci k osídlení českými 

obyvateli. Původně bylo Staré Město osídleno Slovany. Vpád Tatarů na Moravu v roce 1241, 

způsobil útěk obyvatel z ohroţených krajů, kteří utíkali před nimi do lesů a vyhledávali si 

pro zaloţení nových osad chráněná a úrodná místa. Tak vznikla na území našeho okresu na 

čáře severojiţní, řada osad slovanského původu jako je Březina, Křenov, Dlouhá Loučka, 

Útěchov, Sušice, Staré Město, Radišov, Mladějov a Třebařov. Všechny tyto osady se            

v 2. polovině 13. století poněmčily, díky králi Václavu I., Boreš z Oseku čili z Rýzmburka, 

který k posílení řídkého českého obyvatelstva povolal do kraje německé kolonisty.         

Staré Město tak obývalo aţ do 2. světové války z 99 % německé obyvatelstvo.  

 

 

PŘEHLED VEDENÍ OBCE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE: 

 

 od 1945  Ladislav Kratochvíl předseda MNV 

 od 1946  Vojtěch Kvapil předseda MNV 

 od 1948   Alois Vykydal předseda MNV 

 od 1950   Josef Kumstát předseda MNV vzdal se funkce 7.1.1953 

 od 1953   Josef Čechman předseda MNV 

 od 1954   Josef Zeman předseda MNV 

 od 1960   Vladimír Čepil předseda MNV 

 od 1976   Josef Havránek předseda MNV do roku 1989, pak starosta 

 od 1990   Milan Šimeček starosta (od prosince 1991 byl v pracovní neschopnosti a  

na jeho místo nastoupil Ing. Jiří Zikmund) 

 od 1992   Ludmila Lišková starostka 

 od 2010  Jarmila Řezníčková starostka 

 

 

 

PŘEHLED VEDENÍ ZŠ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE: 

 

 od 1945  Josef Kumstát 

 od 1976   Jaroslav Kotal 

 od 1985  Alena Tlustošová 

 od 1991  Miroslav Ţáček 

 od 1992  Ludmila Šimečková (učitelkou byla 1986 – 2012)  

 od 2001   Hana Beránková 

 od 2011  Jolana Sejbalová (od září 2011 vykonávala funkci ředitelky školy do  

doby konkurzu na ředitele)  

 od 2012  Martina Kuncová (nastoupila do funkce 1.1.2012) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Z HISTORIE 

 

V souvislosti s akcí Noc kostelů, která kaţdoročně probíhá na přelomu května a června, letos 

by se měla uskutečnit 5. 6. 2020, přinášíme pár informací o místním Kostele sv. Kateřiny. 

KOSTEL SV. KATEŘINY 

Kostel svaté panny a mučednice Kateřiny je celistvě dochovaný ohrazený areál venkovského 

farního kostela a je vystaven z kamene. Původně pozdně gotický kostel ze 13. století byl 

přestavěn na konci 18. století pozdně barokně. Jedná se obdélníkovou jednolodní stavbu       

s polokruhově uzavřeným presbytářem a přistavěnou sakristií, která je umístěna na východní 

straně za hlavním oltářem. Čtyřpatrová pozdně gotická věţ pochází z původního kostela. 

Postavena byla v roce 1563 ve stylu pozdně goticko-renesančním. Ve druhém patře věţe na 

vnějším líci západního průčelí se nachází erb (kamenná nápisová deska s reliéfním znakem -

vytesaným hřebenem) Boskoviců a latinským nápisem z roku 1516. V té době byla totiţ 

obec v drţení Ladislava Velena z Boskovic. Kromě hlavní věţe má kostel ještě sanktusovou 

věţičku. Hlavní vchod je pod věţí, boční vchody jsou dva, kaţdý vchod tvoří předsíň.  

 

Vnitřní výzdoba kostela je novorenesanční. Okna na kostele jsou barevná, litá do olova.       

V oknech jsou obrazy svatých. Kostel má tři oltáře. Na hlavním oltáři je rokokový obraz 

svaté Kateřiny od Judy Tadeáše Suppera z druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář spolu                 

s kazatelnou byl pořízen z veřejných sbírek, darů a příspěvků faráře Johanna Jakoba 

Heindricha v roce 1829. Úplně nově, dva boční oltáře, které jsou zdobeny listy třebovského 

malíře Judase Thaddause Suppera byly renovány, kostel byl také na náklady kníţecího 

patrona znovu zastřešen, tím nabyl opět své důstojnosti, svého významu a získal hezčí 

vzhled. 

 

Při opravách se našly v kopuli velké věţe pamětní listy (starý zvyk, který se při těchto 

příleţitostech dělá, kdy se sepisovaly události obce od data vloţení posledního listu aţ po 

současnost). První byl objeven v roce 1815 a v průběhu let tam byly přidány další v roce 

1874, 1902,1999. Při opravách malé věţe v roce 1891 byly nalezeny listy z roku 1876. 

 

20.5.1951 se konalo v naší obci svěcení zvonu. Starý zvon byl nalezen po válce ve sběru,       

a protoţe byl prasklý, musel být přetaven.  

 

Kolem roku 1950 probíhaly v obci průvody v den Boţího těla. Účast byla cca 400 věřících. 

Na nedělní mše v této době chodilo kolem 250 lidí. 

 

Kostel je od 3. 5. 1958 kulturní památkou chráněnou státem. 

 

V roce 1978 byl vysvěcen v kostele ve Starém Městě na kněze Pavel Kupka syn místního 

lékaře Dr. Romualda Kupky, byla to velká událost a po válce to byl jediný vysvěcený kněz 

v našem kostele. 20. 8. 1991 zemřel po krátké nemoci ve věku 37 let. 

 

25. 6. 1992 postihla kostel nemilá událost, byly ukradeny 2 velké obrazy kříţové cesty 1. a 2. 

zastavení, z r. 1886 od Karla Langera, osm velkých svícnů z r. 1860, z křtitelnice dřevěný 

poklop se dvěma soškami, Krista a Jana Křtitele (které vytvořil r. 1883 Alois Leide), dále 
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čtyři sošky evangelistů, kteří slouţili k okrase kazatelny z roku 1870. Z kazatelny odcizili 

rovněţ řezbářské dílo – piniovou (borovicovou) šišku. V roce 1994 pak došlo k další krádeţi, 

kdy byly odcizeny figurky betléma. V roce 2005 byl pořízen nový vyřezávaný betlém. 

 

PŘEHLED FARÁŘŮ OBCE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE: 

 

 od 1945  Alois Březina 

 od 1949 František Urban 

 od 1951 František Srovnálek 

 od 1952  Zdeněk Suchomel 

 od 1954 Josef Dvorok 

 od 1957  Miroslav Pilch 

 od 1957  Jan Kress 

 od 1959 Petr Serafín Tříska 

 od 1974 František Pokorný 

 od 1978 František Sedláček 

 od 1984 Pavel Kupka 

 od 1985 Oldřich Ulman 

 od 1986 Antonín Dohnal 

 od 1987 Josef Pejř 

 od 1988 Petr Glogar 

 od 1990  Alois Angelus Glabasnia  

 od 1992  Jan M. Vianney Dohnal 

 od 1994  František Bartoloměj Uriga 

 od 2000  Gabriel Miroslav Kubík 

 od 2001  Petr Ján Wach 

 od 2002 Augustin Jiří Zatloukal 

 od 2006  Šebestián Smrčina 

 od 2014  Lukáš Bradna 

 od 2017 Cyprián Marek Bobák 

 

informace čerpány z Farní kroniky Starého Města 

 

 

SVATÁ KATEŘINA  

A kdo byla vlastně svatá Kateřina podle, které tento kostel dostal jméno? Svatá Kateřina 

Alexandrijská se narodila roku 287. Byla princeznou krále Kosty v Alexandrii v Egyptě. Její 

rodiče brzy zemřeli, a tak v paláci ţila jen se sluţebnictvem. Stala se křesťankou díky vlivu 

místního poustevníka. 

Uţ od mládí se vyznačovala neobyčejnou vzdělaností, mravními cnostmi, velkou zvídavostí, 

výřečností, odvahou, statečností a na její původ nezvyklou pracovitostí. Pozornost 

přitahovala také svou krásou. 

Veřejně protestovala proti uctívání pohanských bohů a samotného císaře Maxentia vyzvala, 

aby se vzdal pohanství a obrátil se na křesťanskou víru. Císař ji postavil před 50 předních 

učenců a filozofů, kteří se jí snaţili křesťanství rozmluvit. Ačkoliv jí bylo pouhých 18 let, 

dokázala všechny jejich důvody vyvrátit a obrátila je na křesťanskou víru. Za to je nechal 

císař všechny zaţiva upálit.  

Císař byl natolik fascinován její osobností, ţe ji nabídl místo po svém boku, ona ho však 

odmítla s odůvodněním, ţe se jiţ zaslíbila Kristu. Rozzuřený vládce ji proto dal mučit.  

Nechal připravit mučící stroj ze 4 kol s hřeby, který ji měl rozdrtit. Kateřina prosila Boha, 

aby ten mučicí mlýn zničil. Byla vyslyšena. Stroj se roztrhl a zahubil přitom čtyři tisíce 

pohanů. Tento zjevný div způsobil v přítomném lidu ohromný úţas a mnozí uvěřili v Krista. 

Císař byl natolik rozčílen, ţe dal okamţitě Kateřině setnout hlavu. 

Místo krve vytékalo z jejího těla mléko. Proměna krve v mléko byla vnímána jako důkaz 

neviny a svědectví čistoty popraveného. 

Ostatky jejího těla byly odneseny na horu Sinaj v Palestině. Na tomto místě nalezneme         

v dnešní době klášter, který byl roku 530 vybudován císařem Justiniánem I. 
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Svatá Kateřina se tak stala symbolem čistého a nezkaţeného mládí a patronkou studentů, 

učitelů, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, námořníků, kolářů a několika dalších 

řemeslných profesí. 

 

PRANOSTIKY V DEN SV. KATEŘINY 

 

• Chodí-li svatá Kateřina po ledě, bude svatý Štěpán plavit koně. 

• Zelí naloţené na svatou Kateřinu platí za nejlepší. 

• Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. 

• Na svatou pannu Kateřinu, sluší se schovati pod peřinu. Nezbývá neţ doplniti tuto 

moudrou radu:  

 

„Přikryj nohy, přikryj tělo, přikryj taky bradu! 

Potom hezky potichoučku sfoukni všechny svíce 

a pamatuj, že dvě těla tepla dají více!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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LUŠTĚNÍ 

 

Do našeho zpravodaje přinášíme další 

rubriku pro dlouhé chvíle pro děti i 

dospělé. Pokud máte nápad jak náš 

zpravodaj zpestřit, pište svoje náměty na 

obec.galova@seznam.cz. Jsme tu pro vás a 

chceme, aby se Vám zpravodaj dobře četl a 

slouţil tak nejen k informovanosti, ale i 

k odpočinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU      

5     3 6 9   2 7 

9     4   2     5 

2 1           4 3 

      1     2     

6 3 1 5     7 9 8 

  9           1 4 

3 2 4     1 8   9 

        8   4     

  5     4   3 7 1 

 

TAJENKA PRO DĚTI 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

1 L           
  

2 
 

S       
   

3 M       
    

4 
 

S         
  

5 
 

B         
  

6 D             
 

7 
 

M         
  

8 
 

Ú       
   

9 N       
    

10 Z               

STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk územně samosprávního celku Obce Staré Město, 

vychází 6x ročně. Vydává a tiskne Obec Staré Město, Staré Město 145, 569 32 Staré Město, IČO: 

00277380. Registrováno MK ČR pod číslem E 23858. Náklad zpravodaje je 370 kusů a je dodáván 

zdarma do domácností obcí Staré Město, Radišov, Petrušov a Bílá Studně, dále je k dispozici na obecním 

úřadě ve Starém Městě a v elektronické podobě na www.stare-mesto.eu. Redakce: Ing. Helena Gálová, 

Bc. Hana Mausová (korekce). Vydáno dne 28.4.2020. Vaše příspěvky zasílejte nejpozději do 15.6.2020 na 

e-mail: obec.galova@seznam.cz, případně doručte osobně na obecní úřad.  
 

1 

2 

7 

9 

6 

5 
4 

3 

10 

8 

mailto:obec.galova@seznam.cz
http://www.stare-mesto.eu/
mailto:obec.galova@seznam.cz

