Rok 2019
Realizované opravy a investice:


Oprava komunikace v části u sokolovny za celkem 4 134 000 Kč – přípravné práce
probíhaly od 2018, kdy byla zhotovena projektová dokumentace. Názory nových
členů zastupitelstva způsobovaly neustálé změny v realizaci částí stavby. Dílo bylo
předáno zhotovitelem, firmou M-SILNICE Pardubice až 29. 11. 2019, za částku
3 966 000 Kč. Vícepráce byly za větší zpevněné plochy, nový propustek a oproti
projektu i více domovních vjezdů, o které požádali občané.



Oprava krovů v sokolovně za 261 000 Kč.



Pořízení mycího stroje do sokolovny za 66 000 Kč.



Pořízen rozmetač soli pro zimní údržbu za 25 000 Kč.



Pořízen kontejner pro sběrové hospodářství (sběrový dvůr) za 90 000 Kč.



Na sportovní areál byl pořízen vertikutátor za 30 000 Kč, aby služba nemusela být
placena firmě.



Do školní jídelny byl pořízen robot pro přípravu pokrmů dětem a žákům
za 60 000 Kč.



Zrenovování klubovny v sokolovně (nové osvětlení, nové lino, výmalba, tapeta
za 52 000 Kč, židle a stoly pořízené v prosinci 2018 za 62 600 Kč).



Vybudování finálního povrchu komunikace v lokalitě Staré Město – Jih včetně
chodníků za 3 783 000 Kč – jedná se i o náklady z minulých let, kdy firma ARROW
Moravská Třebová provedla výstavbu dočasné komunikace. V roce 2019 byla
uzavřena smlouva o dílo s M-SILNICE, Pardubice – cena stavebních prací byla
3 049 000 Kč.
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Hospůdky U Nečasů, výměna 2 dveří pro větrání prostor za celkem 118 000 Kč.


Výmalba hospůdky a zútulnění prostoru – na náklady provozovatele, nově byla
otevřena nedělní kavárna.



Oprava obecního bytu č. p. 134 na zdravotním středisku, zateplení stropu +
sádrokartonový podhled, kompletní opravy omítek bytu, celková výmalba, výměna
ocelového topení za měděné z chodby do 1. pokoje, výměna 7 ks vnitřních dveří za
nové vč. obložek, kompletní rekonstrukce koupelny + WC včetně rozvodů

za 464 000 Kč - zhotovitel Luboš Němec, Radišov. Demontáž původních svítidel
a úpravu stropních vývodů, výměnu prvků elektroinstalace, montáž nového osvětlení
a zapravení kabelů, provedl Pavel Otevřel, Linhartice za 16 000 Kč.


Na opravy a údržbu veřejného osvětlení v obci včetně nového osvětlení
u sokolovny, které bylo instalováno v rámci opravy komunikace, bylo vynaloženo
120 000 Kč.



Provedení odvodnění hřbitova, projekt navrhl pan Jan Stojaspal, stavební práce
provedla firma AVJ – STAVBY s.r.o. Svitavy, vše za 1 485 000 Kč, technický dozor
provedla Agroprojekce Litomyšl. Výsledek provedeného odvodnění byl bohužel
negativní, tzn. povolení k pohřbívání obec prozatím nedostala.



Obec započala s opravou horního patra obecního úřadu, důvodem byla
nevyhovující elektroinstalace a zastaralý rozvaděč, dále byla provedena oprava
omítek a výmalba, zatrubkování datových kabelů, pořízena nová svítidla, provedena
výměna PVC. Cena za 1. etapu oprav byla 652 000 Kč.



Příprava sběrného místa u č. p. 67 ve Starém Městě za 327 000 Kč – byly provedeny
zemní práce, připojení místa na elektroinstalaci, vodovod a kanalizaci, byla pořízena
obytná buňka, betony a štěrk pro základní zpevnění plochy.
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za 239 000 tis. Kč, které byly nainstalovány v únoru 2020 u sokolovny, stůl pro
venkovní stolní tenis byl umístěn na sportovním areálu.


Oprava křížku u silnice v Radišově za 145 000 Kč.



Pořízení dvou stanů z dotace MAS. Obec pořídila 2ks party stanů včetně
příslušenství, které využíváme pro obecní aktivity - kulturní a společenské akce obce,
dále pro akce konané ve spolupráci se základní školou a místními spolky. Celkové
náklady projektu: 66 696 Kč, neinvestiční příspěvek MAS 42 000 Kč.



Pořízení 10 ks pivních setů s lavičkami za 20 000 Kč pro konání obecních akcí, dále
byly pořízeny lavičky na zastávku a ke kostelu.



Byla poskytnuta dotace Pardubického kraje ve výši 54 000 Kč na věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH obce – nakoupeno 7 ks zásahových obleků
a 7 ks zásahové obuvi pro hasiče v celkové hodnotě 196 686 Kč. Z dotace
Pardubického kraje byl pořízen i přenosný osvětlovací stativ PELI za 30 238 Kč,
dotace 20 000 Kč.

Proběhla letní fotosoutěž – výherkyní se stala Adéla Palcerová.
Nová místostarostka Ing. Helena Gálová probudila Tělovýchovnou jednotu. Založila
spolu s dalšími nadšenci nové kroužky (atletiku, florbal, taneční hrátky, kruhový trénink,
jógu, stolní tenis, Hratvo a Hopík). Aktivity byly symbolicky zpoplatněny a tak TJ již
nečerpá obecní finance a některé cvičební pomůcky a nářadí si pořizuje z financí
vlastních. Tradičními aktivitami pak zůstaly fotbal, aerobic mix, zdravotní cvičení,
turistický oddíl Bílá stopa. TJ tak získalo nové členy, nové dobrovolníky a nové akce.
Obci patří velké díky za zázemí, které bezplatně členům poskytuje – sportovní areál a
sokolovnu.
V rámci těchto aktivit se podařilo paní místostarostce zpoplatnit pronájem prostor
stávající posilovny soukromé osobě. Jedná se o aktivitu pro jednotlivce a prostor je
vybaven soukromým majetkem, obec tak nemůže ručit za případné újmy na zdraví a
majetku.
Dále se v říjnu 2019 paní místostarostka zasloužila o zřízení pobočky Základní
umělecké školy Moravská Třebová na naší základní škole. V tomto roce se přihlásili 4
žáci na sólový zpěv a 8 žáků na hru na klavír.
V roce 2019 probíhaly velké spory s plánovanou odpočívkou s kapacitou 348
parkovacích míst, která má vzniknout na poli mezi Starým Městem a Třebařovem.
Odpočívka by značně změnila ráz krajiny, došlo by k velkému záboru kvalitní orné půdy
a také k zániku některých druhů rostlin a živočichů. Občané vyjádřili svůj názor v petici,
která byla postoupena na Krajský úřad v Pardubicích. Výsledkem i dalších jednání bylo
zadání zpracování tzv. velké EIA, která posoudí míru negativních vlivů na dotčenou
oblast a dopady na životní prostředí.
K 31. 12. 2019 ukončila svou lékařskou praxi MUDr. Milada Kadlecová. Celý svůj
život se věnovala lékařské péči o děti. MUDr. 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, složila Atestaci z pediatrie 1. stupně. Od roku 1975
pracovala v nemocnici v Moravské Třebové na dětském oddělení a souběžně 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 MUDr. Kadlecová také dojížděla do
poraden v okolních obcích (Tatenice, Mladějov, Rychnov a Třebařov). Dětská ordinace
po odchodu MUDr. Kadlecové zůstala opuštěná.
Kulturní události:
6. 1. 2019

Obec – Tříkrálový koncert – v rámci Tříkrálové sbírky proběhl koncert
v Kostele sv. Kateřiny v 16:00 v podání smíšeného pěveckého sboru
Cantilo z Jevíčka. Bylo vybráno 3 641 Kč. Peníze byly věnovány na
Tříkrálovou sbírku. O výborné pohoštění pro zpěváky se postarala
Hospůdka U Nečasů.

12. 1. 2019

MS Hubert – Společenský ples – v sokolovně. Hudba NOA, vstupné 100
Kč, tombola včetně zvěřiny, myslivecká kuchyně, předtančení flamencová
skupina Alegria, Lovečtí trubači z Doubravy.

25. 1. 2019

ZŠ – Společenský ples – v sokolovně pořádala ZŠ a MŠ a hasiči Staré
Město. Hudba Epicentrum, vstupné 100 Kč, tombola, předtančení.

16. 2. 2019

Hospůdka U Nečasů – Valentýnské menu – v Hospůdce U Nečasů od
11:00. (přípitek – šampaňské s jahodou 20 Kč, polévka – krém z lesních
hub s bylinkovým cappuccinem 35 Kč, hlavní chod 1 – filírovaná telecí
svíčková, restované fazolky a hráškové lusky s anglickou slaninou,
bramborová gratinka s bylinkami a pepřovou omáčkou s hrubozrnnou
hořčicí 250 Kč, hlavní chod 2 – pečené filátko z candáta, máslová zelenina,
pyré ze zeleného hrášku, žloutková omáčka s bylinkami 250 Kč, dezert –
Baileys parfait s čokoládovým moussem, griliášem, studenou mangovou
omáčkou, mátovým želé a jahodovým prachem 50 Kč).

23. 2. 2019

Obec – Koncert – smíšeného pěveckého sboru – Cantilo Jevíčko v
sokolovně od 16:00, při příležitosti soustředění sboru v naší obci.

24. 2. 2019

PS Háčko – Zoo party – v sokolovně 14:00 – 16:00 maškarní pro děti.
Zábavné maškarní odpoledne pro děti plné soutěží a tanečků. Nechyběla
ani soutěž o nejkrásnější kostýmy. Všechny děti byly kouzelné a dostaly
diplom s odměnou. Vstupné dobrovolné.

24. 2. 2019

PS Háčko – Retro párty – v sokolovně 16:00 – 18:00 pro dospělé. Vstupné

dobrovolné. Sešli se dámy a pánové v retro cvičebních kostýmech a užili si
dvouhodinové cvičeníčko pod vedením Jiřího Skácelíka a Heleny Gálové.
O kulturní vložku se postaral pan Jiří.
8. 3. 2019

Obec – MDŽ – v sokolovně od 14:00 posezení nejen pro ženy. O kulturní
vložku se postarala Poupata z Rozstání a divadelní kroužek ze Starého
Města. Následovala kapela MENHIR, která zahrála k poslechu a tanci.
Občerstvení zajistila Hospůdka U Nečasů a návštěvníci.

23. 3. 2019

Hospůdka U Nečasů – První jarní grilování – grilování bylo doplněno
zabíjačkou za výrobní ceny. Byla možnost nakoupit si zásoby do ledniček
(makrely, klobásy, kuřata, steaky, jitrničky, jelítka, tlačenku, ovárek …).

31. 3. 2019

Obec – Divadelní představení – v sokolovně od 16:00 představení
divadelního spolku teaTrum Velké Opatovice. Zahráli komedii „REVIZOR“
podle Pavla Petrželky na motivy N.V.Gogola. Vstupné dobrovolné. Herci si
moc chválili publikum, které vytvořilo výbornou atmosféru, při které se
bavili jak herci, tak i diváci.

6. 4. 2019

Obec – Bleší trh – v sokolovně od 8:30 – 11:00. Převážnou většinu
prodávajících tvořily děti, které si to užily na 100 %. Prodávaly se hračky,
ale i keramika, knížky, boty, oblečení.

6. 4. 2019

Obec – Jarní úklid – při příležitosti svátku „Den země“ společnou
vycházku. 7 statečných odstranilo z přírody nemalé množství odpadu.

17. 4. 2019

ZŠ – Velikonoční dílny – ve středu od 16:00 v budově základní školy.
Vyráběly se drobné jarní dekorace.

18. 4. 2019

Hospůdka U Nečasů – Zelený čtvrtek – na Zelený čtvrtek od 16:00 točila
zelené pivo.

19. 4. 2019

SDH – Staroměstské „UHO“ – proběhl v sokolovně již 11. ročník
tarokového turnaje. Akce se zúčastnilo celkem 44 hráčů z různých koutů
republiky. Staré Město reprezentovali František Kunc, Petr Kumstát
a Boris Kvapil. Vítězem čtyřhodinového klání se stal František Hojgr
z Moravské Třebové. Vítězové obdrželi poháry a hodnotné ceny. Všem
zúčastněným ještě jednou děkujeme a těšíme se za rok na shledanou.

20. 4. 2019

Hospůdka U Nečasů – Velikonoční menu – pořádala degustaci
velikonočních dobrot od 11:00 (tatarák, flamendr, pečené koleno

s křenem…). Doprovodným programem byly tvořivé dílničky pro ratolesti,
aby si dospělí mohli v klidu vychutnat své jídlo.
28. 4. 2019

TJ – Čarodějnický rej – v sokolovně od 14:00 slet čarodějnic a čarodějů
malých i velkých. Zábavné odpoledne plné her, tance a soutěží. Každá
čarodějka si odnesla vysvědčení a certifikát za splnění zkoušek. Nechyběla
ani soutěž o nejkrásnější čarodějku, malou i velkou, která byla odměněna
památeční medailí. Celou akci zpestřilo taneční vystoupení čarodějek.

2. 5. 2019

Obec – Zájezd do Kroměříže – cena zájezdu 150 Kč (cena zahrnovala
dopravu a vstupenku na výstavu FLORIA JARO, včetně koncertu).
Program: prohlídka zahradnické výstavy FLORIA JARO, koncert Evy a
Vaška, návštěva Květné zahrady.

4. 5. 2019

SDH – Jarní pochod za zdravím – 36. ročník. Start u Sokolovny v 9:00,
prezence od 8:30. Cíl u Sokolovny. Startovné 25 Kč. Občerstvení pro
všechny účastníky bylo zajištěno. Poprvé byla trasa zpestřena úkoly pro
děti. Každý účastník obdržel pamětní medaili a diplom. Nejstarší účastník
pan Ladislav Chládek a nejmladší účastník Matěj Pospíšil dostali navíc
vitamínový balíček. Akce se zúčastnilo 57 občanů.

4. 5. – 18. 5. 2019 Aeroklub MT – Camp akrobacie – pořádal Aeroklub Moravská
Třebová. Tréninky letců.
5. 2019

Dětřichovský memoriál - 44. ročník

11. 5. 2019

Hospůdka U Nečasů – Degustační pětichodové májové menu „Letem
světem“ – pořádala Hospůdka U Nečasů od 11:00. Studený předkrm:
Uzené kachní prsíčko, kachní jatýrka, domácí klobáska, marinovaný
pomeranč, chips z celozrnného pečiva, víno rulandské bílé. Teplý předkrm:
Grilovaný losos, pyré z pečených paprik s bylinkovým bulgurem, víno
chardonnay. Polévka: Kavkazský zeleninový boršč, plněná taštička telecím
krkem, smetana, petrželový olej, víno rosé frankovka. Hl.chod: Thajské
hovězí

nudličky s bambusem

a zeleninou, marinované krevety

v kokosovém mléce, jasmínová rýže, víno zweigeltrebe. Dezert: Šlehané
mascarpone s granátovým jablkem, carpacio z ananasu, italská zmrzlina.
Cena menu celkem 380 Kč.
17. 5. 2019

ZŠ – Den rodiny – u sokolovny od 16:00. Největší atrakcí bylo vystoupení
kouzelníka. Tvarování zvířátek z balónků. Nafukovací hrad. Opékání párků.

19. 5. 2019

TJ – Turnaj ve stolním tenise – ve spolupráci s obcí - v sokolovně od 9:00,
prezence od 8:30. Startovné 50 Kč za dospělou osobu (v ceně nápoj a teplé
jídlo), děti do 15 let zdarma. Turnaje se zúčastnilo 5 registrovaných a 8
neregistrovaných dospělých hráčů a 6 dětí. První místo obsadil v kategorii
registrovaných hráčů Vojtěch Mynář, v kategorii neregistrovaných Jan
Šejnoha a v dětské kategorii Antonín Tichý. Vítězové obdrželi medaile,
poháry a diplomy.

23. 5. – 26. 5. 2019 Aeroklub MT – Mistrovství ČR v přesném létaní
24. 5. 2019

Obec – Koncert – při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů - v
Kostele sv. Kateřiny od 19:30.

Návštěvníci si užili opravdu pestrý

program, který si připravili hudebníci a zpěváci z naší obce (Kateřina
Hloušková, Ivan Hřebabetzký, Helena Gálová ml., Helena Gálová st., Šimon
Dospiva, Terezie a Kristýna Steffanovy) a jejich hosté (Tamara Mengerová,
Jana Haasová ml. st., Jan Haas). Těšíme se na další společná setkání.
29. 5. 2019

ZŠ – Pasování na čtenáře – Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře ve
spolupráci s obecní knihovnou - v sokolovně od 16:00.

7. 6. 2019

Obec – Historická jízda zavítala do naší obce u příležitosti 333.
Stratílkových stříkaček a Sodomkova Vysokého Mýta. Tato výprava vyjela
z Jevíčka a pokračovala až do Vysokého Mýta. Na trase měla zastávky v
Chornicích, v Městečku Trnávce, ve Starém Městě, v Kunčině, v Opatově, v
Strakově a v Suché Lhotě. Ve Starém Městě jsme tuto výpravu přivítali a
pohostili u obecního úřadu společně s dětmi ze ZŠ a MŠ Staré Město. Děti
tak měly možnost si historické vozy prohlédnout a posadit se do nich.

14. 6. 2019

Obec – Divadelní představení – pořádal divadelní kroužek Staré Město v
sokolovně od 18:00. Pod taktovkou Jitky Pinkavové a Heleny Gálové.
Diváci měli možnost zhlédnout pohádky v podání místních dětí, které
společně od ledna 2019 natrénovaly. Celou akci podpořili tanečními
vystoupeními skupiny PS Háčko a taneční kroužek ZŠ Staré Město.
Poděkování patřilo všem hercům a tanečníkům za krásné výkony.

23. 6. 2019

TJ – Rodinná olympiáda – ve spolupráci s obcí při příležitosti
Mezinárodního olympijského dne - v prostoru sportovního areálu od
14:00, prezence teamů od 13:30. Team museli tvořit jedna žena, muž a dvě
děti – příbuzenský vztah není nutností. Startovné 50 Kč za team. Sešlo se 5

rodinných teamů a strávily společně 2 hodiny plné soutěží a zábavy. Na
prvním místě se umístil team Modrásci (rodina Vavřínova). Vítězové si
odnesli domů poháry a diplomy.
25. 6. 2019

ZŠ – Školní akademie – v sokolovně v 16:00. Rozloučení s předškoláky a
páťáky.

29. 6. 2019

Hospůdka U Nečasů – Přivítání prázdnin – makrely, kuřata, steaky.

29. 6. – 6. 7. 2019 Aeroklub MT – Camp akrobacie. Tréninky letců.
30. 6. – 6. 7. 2019 Aeroklub MT – Příměstský tábor
1. 7. – 4. 7. 2019 ZŠ – Příměstský tábor
5. 7. 2019

Memoriál Josefa Zobače – pořádal Josef Němec již 32. Ročník
nohejbalového turnaje na počest Josefa Zobače. Prezence od 9:30, začátek
v 10:00. Startovné 100 Kč na osobu. Občerstvení zajištěno. Všichni
účastníci turnaje byli oceněni věcnými cenami. Vítězem memoriálu se stal
tým Burďáci z Moravské Třebové, na 2. místě byl tým Z vrchu ze Starého
Města a na 3. místě skončil tým Bernardýni z Moravské Třebové. Celkem
bylo 12 mužstev, z toho 6 mužstev bylo ze Starého Města. Děkujeme obci
Staré Město, firmě MOKUST a dalším drobným sponzorům za finanční
podporu.

20. 7. – 27. 7. 2019 TJ – Letní tábor – pro děti pořádal turistický oddíl Bílá stopa na
turistické základně Kamenka u Vítkova. Děti si užily bohatý program, který
připravili Filip Šnobl, Pavel a Petr Holasovi. Strávily tak týden v krásné
přírodě, užily si koupání a domů si dovezly spoustu zážitků.
27. 7. 2019

TJ – Míčový sedmiboj – na sportovním areálu ve Starém Městě již V.
ročník. Prezence od 8:15 do 8:45, začátek 9:00. Startovné 100 Kč na
dvojici. Podmínky soutěže byly, aby alespoň jeden z dvojice byl občanem
Starého Města, byl starší 18 let, dvojici tvořili muž a žena. Na vítěze čekaly
poháry a věcné ceny. Soutěžilo se v těchto disciplínách:
basketbal (celkem 10 hodů na koš)
stolní tenis (2 vítězné sety do 11 bodů)
házená (celkem 10 hodů na branku)
tenis (na tři vítězné gamy při čtyřhře v soft tenisu)
fotbal (celkem 10 kopů na branku)
volejbal (1 vítězný set do 15 bodů)

nohejbal (1 vítězný set do 15 bodů)
Délka jednotlivých disciplín může být změněna pořadateli v závislosti na
počasí a časovém průběhu soutěží či počtu přihlášených dvojic. Změna
nebude mít vliv na bodování.
Vítězem turnaje se stala dvojice Milča Straková a Martin Kozák, na 2. místě
skončila dvojice Hana a Zbyněk Dospivovi, na 3. místě byla dvojice Eva a
Jiří Hájkovi. Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se opět za rok na
viděnou.
28. 7. 2019

TJ – Na divokém západě – ve spolupráci s Hospůdkou U Nečasů od 14:00
zábavné odpoledne v prostoru sportovního areálu. Děti měly možnost si
vyzkoušet různé disciplíny (střelbu z luku, ze vzduchovky, prakem,
uzlování, výrobu lapačů snů, indiánské malování na obličej, výrobu
indiánské čelenky) po jejichž splnění obdržely diplom. Dále se mohly svézt
na koních. Akci zpestřila děvčata z PS Háčko svým flamencovým tanečním
vystoupením. Společně si pak všichni zatančili a zazpívali. O mexickou
kuchyni se postarala Hospůdka U Nečasů. Nejkrásnější masky byly
oceněny diplomem a sladkostmi. Poděkování patří kolektivu turistického
oddílu Bílá Stopa (Petrovi, Adamovi, Filipovi, Borisovi, Davidovi, Josefovi,
Věrce, Marušce, Tereze, Lucce, Lucce, Lucce), kteří pomohli s organizací na
stanovištích.

4. 8. – 10. 8. 2019 ZŠ – Letní tábor – pořádala ZŠ v Lesním zátiší Vojtěchov.
12. 8. – 24. 8. 2019 Aeroklub – Plachtařské mistrovství ČR
31. 8. 2019

Hospůdka U Nečasů - Vinobraní – od 18:00. K poslechu a tanci zahrála
cimbálová muzika Aleše Smutného, o víno a burčák se postaralo vinařství
Fůkalovi z Velkých Pavlovic a Nečasovi připravili opět speciální menu.

6. 9. 2019

Obec – Letní kino – na fotbalovém hřišti na sportovním areále od 20:00.
Občerstvení během promítání bylo zajištěno. Na sportovním areále byla
promítnuta pohádka režiséra Zdeňka Trošky – Čertoviny. I přes chladnější
počasí se sešlo nemalé množství diváků.

14. 9. 2019

TJ – Turnaj v mini kopané – ve spolupráci s obcí od 9:00 na venkovním
sportovním areále ve Starém Městě. Prezence družstev 8:00 – 8:45.
Startovné 50 Kč / za hráče. První tři družstva obdržela pohár a diplom,
ostatní účastnický list. Pravidla: hráčů 3+1, hokejové střídání 2x10 min.

alespoň 50 % hráčů družstva musí být ze Starého Města. Maximální počet
přihlášených družstev je 10. Občerstvení zajištěno. Respekt všem, strach z
nikoho!!! Turnaje se zúčastnily 4 týmy (celkem 24 hráčů) a ve vzájemném
zápolení si nakonec pohár za 1. místo odnesl tým „Taki fugu“, 2. místo
patřilo týmu „Žijeme fotbalem“ a 3. místo získal tým „Svitře“. Děkujeme
všem zúčastněným za příjemně strávené dopoledne a těšíme se v dalším
roce opět na viděnou.
21. 9. 2019

Aeroklub MT – Modelářské mistrovství ČR mládeže

27. 9. 2019

ZŠ – Svatováclavská slavnost – od 17:00 v sokolovně. Hlavním
programem byla ukázka dravců, pro děti byly připravené úkoly, opékali se
i špekáčky nechyběl burčák a závěr patřil lampionovému průvodu, který
prošel vesnicí v čele s dechovkou Svitavská 12.

5. – 6. 10. 2019 Aeroklub MT – Modelářské mistrovství ČR
19. 10. 2019 Aeroklub MT – Drakiáda – na letišti ve Starém Městě.
19. 10. 2019 Hospůdka U Nečasů – Zvěřinové hody
25. 10. 2019 Obec – Z historie Starého Města – 1. přednáška z cyklu přednášek "Z
historie Starého Města“ na téma – Nepsaná historie Starého Města.
Přednáška seznámila s archeologickými nálezy a výzkumy, které proběhly
v obci a jejím okolí. Některé významné nálezy si návštěvníci mohli osobně
prohlédnout. Místo konání - školicí místnost hasičů ve Starém Městě od
18:00. Přednášející byli z Regionálního muzea v Litomyšli – Mgr. Jana
Němcová - vedoucí archeologického oddělení a Bc. Pavel Kejval archeolog. Přednášky se zúčastnilo 63 posluchačů, vyslechli si tak zajímavé
informace o historii a my tímto děkujeme Mgr. Janě Němcové za krásnou
prezentaci.
31. 10. 2019 ZŠ – Strašidelná škola – ke Dni otevřených dveří od 16:00 ve škole. Na
děti čekala zábavná výuka ve strašidelné škole, pro rodiče občerstvení.
8. 11. 2019

Obec – Z historie Starého Města – ve školicí místnosti hasičů v 18:00. 2.
přednáška z cyklu přednášek „Z historie Starého Města“ na téma
Archeologický výzkum sídliště prvních zemědělců ve Starém Městě a
soudobé osídlení v okolí. Přednášel doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. ze
Slezské univerzity v Opavě. V rámci přednášky si mohli návštěvníci
prohlédnout vystavené archeologické nálezy. Účast 53 posluchačů.

8. a 9. 11. 2019 Hospůdka U Nečasů – Svatomartinské menu – v pátek 8. 11. od 17:00
do 19:00 a v sobotu 9. 11. od 12:00 do 15:00. Podávalo se tradiční menu.
Polévka: Husí kaldoun s nudlemi 50 Kč. Hlavní chod: Pomalu pečená husa
(stehno, prso), bílé a červené zelí, variace knedlíků 270 Kč. Dezert:
Pošírovaná hruštička v červeném víně s jablečným štrůdlem 50 Kč a
samozřejmě svatomartinské víno.
17. 11. 2019 PS Háčko – La noche flamenca – ve spolupráci s obcí pořádalo od 17:00
hudební představení v sokolovně. Program připravili ve španělských
rytmech taneční skupiny PS Háčko. Kateřina Hloušková v klavírním
doprovodu Lenky Zahradníkové svým zpěvem okořenila celou akci.
22. 11. 2019 Obec – Z historie Starého Města – ve školicí místnosti hasičů v 18:00. 3.
přednáška z cyklu přednášek „ Z historie Starého Města“ na téma Staré
Město ve středověku a novověku. Přednášeli Mgr. Jana Němcová a Bc.
Pavel Kejval z Regionálního muzea v Litomyšli. V rámci přednášky byla
možnost si prohlédnout vystavené archeologické nálezy. Účast 70
posluchačů.
23. 11. 2019 ZŠ – Vánoční jarmark – od 15:00 v sokolovně. Jarmark byl doprovázený
slavnostním rozsvícením vánočního stromu (před MŠ). Děti měly možnost
tvořivých dílniček (pískohraní a výroba mydýlek).
29. 11. 2019 PS Háčko – Taneční večer – v sokolovně od 19:00. Dvouhodinová lekce
byla zaměřená na základní plesové tance. Cena za jednotlivce 150 Kč (pár
300 Kč). Lektor Pavel Machálek. Účast 7 párů.
1. 12. 2019

Farnost – Svěcení adventních věnců – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30.

5. 12. 2019

Obec – Obcí chodí Mikuláš – pokud byl zájem, aby Vaše děti doma
navštívil Mikuláš se svou družinou, mohli občané zavolat na +420 603 922
166.

6. 12. 2019

Obec – Mikulášská nadílka – pořádala obec na zahradě Hospůdky U
Nečasů v 18:00. Pro ty, které Mikuláš zapomněl navštívit i pro všechny
ostatní, kteří by se rádi podívali na Mikuláše a jeho družinu. Děti po
zazpívání písničky nebo odrecitování básničky obdržely balíček plný
překvapení. Hospůdka U Nečasů nachystala občerstvení.

7. 12. 2019

Hospůdka U Nečasů – Zabijačkové hody

8. 12. 2019

TJ – Párty čertíků a andílků – ve spolupráci s PS Háčko pořádali v
sokolovně od 14:00 zábavné odpoledne plné tance, soutěží a her nejen pro
děti. Vstup byl pouze v masce čertíků a andílků. Děti plnily 6 úkolů za které
obdržely plyšáka a nosánek. Nejkrásnější masky byly oceněny.

12. 12. 2019 ZŠ – Posezení pro důchodce – v sokolovně od 14:00. Předvánoční
posezení s programem, o který se postaraly děti ze ZŠ Staré Město.
14. 12. 2019 Obec – Divadlo a koledy – v sokolovně v 17:00 vánoční pásmo. Divadelní
hru „Vánoční koleda“, odehráli žáci dramatického oboru ZUŠ Moravská
Třebová, představení obohatily koledy v podání dětí ze Starého Města a
jejich hosté. Dobrovolné vstupné bylo věnováno pobočce ZUŠ ve Starém
Městě pro podporu hudebníků v naší obci.
22. 12. 2019 Farnost – Betlémské světlo – i do našeho kostela dorazilo Betlémské
světlo (symbol míru a porozumění mezi národy) přivezeno skauty ČR z
Vídně. Občané si pro něj mohli dojít do kostela od 9:00 do 11:00 (mše 9:30
– 10:30).
24. 12. 2019 Farnost – Mše svatá – v Kostele sv. Kateřiny ve 21:00.
25. 12. 2019 Farnost – Mše svatá – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30.
25. 12. 2019 Obec – Vánoční koncert – v Kostele sv. Kateřiny v 18:00 koncert v podání
místních zpěváků a hudebníků. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na
podporu a vybavení kroužků pro děti v naší obci (Atletika, Hratvo, Hopík,
Florbal, Tanečky, Bílá stopa…).
26. 12. 2019 Farnost – Mše svatá – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30.
31. 12. 2019 Obec – Silvestrovský ohňostroj – ve spolupráci s SDH na náměstíčku ve
Starém Městě (autobusová zastávka) ve 24:00. Nemalé množství občanů se
přišlo podívat na slavnostní ohňostroj a společně přivítat nový rok 2020.

