Rok 2021
Covid - Začátkem roku byla stále karanténa, na jaře se hodně věcí rozvolnilo, léto bylo
téměř bez omezení, ale od září se opět začalo zakazovat a vytvořil se obrovský tlak na
očkování proti Covidu. Lidé, kteří nebyli očkovaní, nemohli skoro nikam chodit, přestali
se uznávat testy, vláda chtěla naočkovat celý národ. Spousta společenských akcí se
musela zrušit kvůli zákazu shromažďování.
Po dlouhé pauze se opět vrátil do Starého Města fotbal. Muži začali hrát od srpna 2021
III. třídu. Trénování se ujal Mgr. Roman Cápal.
Turistický oddíl TJ BÍLÁ STOPA ukončil svou činnost po dlouhých letech v červenci 2021.
REALIZOVANÉ INVESTICE A OPRAVY 2021:


oprava schodiště u bytového domu č. p. 239 za částku 164 700 Kč



oprava světel v mateřské škole – jedna třída za 60 305 Kč



oprava křížku v Petrušově za částku 141 570 Kč, dotace Pardubického kraje
40 000 Kč



rekonstrukce chodníku k poště za částku 1 755 014 Kč



výstavba autobusového zálivu a zastávek v Radišově za celkovou částku
1 166 443 Kč



investice Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Starém Městě od 2018 do 2021
proinvestováno 3 455 590 Kč + veřejné osvětlení k chodníkům za 1 228 947 Kč



obnova místní komunikace p. č. 2164/29 (v uličce pod bytovkou č. p. 111)
– přípravné zemní práce v hodnotě 275 197 Kč



výměnu vodovodu za poštou provedl Skupinový vodovod Moravskotřebovska – Obec
přispěla částkou 303 062 Kč



pořízení myčky nádobí do školní jídelny za 110 000 Kč



nákup plechové garáže na sběrné místo za 175 000 Kč



nákup komunální techniky pro údržbu obce – kolový kloubový nakladač EVERUN
včetně příslušenství za 1 199 150 Kč



nákup dýchacích přístrojů pro JPO II 4 kompletní sady + tlakové lahve za celkem
184 172 Kč, dotace Pardubického kraje 50 000 Kč
1



zpracování projektové dokumentace pro výstavbu chodníku ve Starém Městě
u Dětřichova za 66 550 Kč



zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro odkanalizování
nemovitostí přiléhajících k obci Dětřichov za 48 400 Kč



zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci chodníku na Kolberk



zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na Rekonstrukci malé
vodní nádrže v Radišově



započata investice Obnova místní komunikace p. č. 2164/2, 2164/42 a 18/1 (kolem
prodejny COOP)



započata investice Parkovací a odstavné plochy ve Starém Městě (výstavba
parkoviště za prodejnou COOP)



výsadba stromů v obci za 158 000 Kč



Státní pozemkový úřad Pardubice, pobočka Svitavy provedl Rekonstrukci místní
komunikace v části Radišov (název akce: Realizace polní cesty C1 v k. ú. Radišov)



vybudování rozcestníku na Kolberku a zvoničky na Zvonkovém vrchu



omalovánky a pexeso, upomínkové předměty Obce Staré Město



oprava komunikace v Radišově za částku 480 152, 20 Kč včetně DPH

Kulturní události:
Leden 2021 Obec – SOUTĚŽ s královskou tématikou o nejkrásnější OBRÁZEK
a o nejkrásnější KOSTÝM. Vybrat ten nejkrásnější obrázek nebylo vůbec
jednoduché (kvůli velkému věkovému rozdílu), proto bylo všem uděleno
1. místo v podobě diplomu, pastelek a bloku na další kreslení. V soutěži
o nejkrásnější kostým byly vybrány 3 nejkrásnější princezny, princové
a královští šaškové, kteří obdrželi diplomy a tvořivou sadu s královskou
tématikou.
1. 1. 2021

Spolek přátel Petrušova – NOVOROČNÍ VÝŠLAP. Tentokrát pouze
symbolicky, každý po své ose.
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15. - 17. 1. 2021 Obec – ZATOULANÉ PRINCEZNY. Děti hledaly 10 obrázků princezen po
celé obci. Do akce se zapojilo celkem 38 dětí. Na všechny čekala malá
pozornost v podobě odznáčku, diamantu a hračky na obecním úřadě.
16. 1. 2021

Obec – BĚŽKAŘSKÉ STOPY. Byly příznivé sněhové podmínky, a tak byly
vytvořeny běžkařské stopy směr Petrušov, směr Sušice a okruh na Dubině.
Bohužel sníh dlouho nevydržel a v následujícím týdnu stopy zmizely.

12. – 14. 2. 2021 Obec – MASOPUST aneb CESTA ZA KOBLÍŽKEM. Děti si u obecního
úřadu vyzvedly mapu s úkoly a po zdolání celé trasy, která byla o víkendu
opravdu mrazivá, vhodily mapu do schránky na obecním úřadě. Úkoly
splnilo 45 dětí. Malou odměnu si vyzvedly na obecním úřadě: pamětní list,
tvořivou sadu na divadélko o Koblížkovi a samozřejmě sladký koblížek.
14. 2. 2021

Obec – VALENTÝNSKÁ BRÁNA. Pro všechny zamilované v podobě
zářícího srdce umístěného před hasičskou zbrojnicí. Zamilovaní si zde
udělali foto a někteří vhodili i vzkaz v podobě básniček a obrázků
s valentýnskou tématikou do připravené schránky.

březen 2021 TJ – SOUTĚŽ V PINKÁNÍ – v tomto měsíci měli sportovci možnost trénovat
a poslat svoje video do soutěže. Nejlepší výkon podal Marek Vavřín, který
svými výkony získal nekompromisní 1. místo. Na 2. místě se umístil Josef
Přikryl a 3. příčku obsadila Věrka Přikrylová.
8. 3. 2021

Obec – Při příležitosti MDŽ jste se s námi mohli podělit o vaše přání pro
milované ženy.

27. 3. 2021

Obec – U příležitosti celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“ proběhl
úklid i v naší obci. Akci podpořilo 5 občanů (Helena Gálová, Martina
a Kristýna Steffanovy, Zdenka a Aronek Křivánkovi), a podařilo se jim
vyčistit břehy kolem silnice až ke kolejím k Moravské Třebové. Na tomto
úseku po 4 hodinové práci, nasbírali neuvěřitelných 20 pytlů odpadků.
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Převládaly samozřejmě plastové lahve, plechovky od nápojů a obaly od
léků. Iveta Kozáková vyčistila sama úsek kolem silnice Staré Město Třebařov, kde nasbírala 17 pytlů a 3 kýble od Primalexu. O úklid úseku
kolem silnice Staré Město – Radišov se postaraly Martina Steffanová
a Helena Gálová se svou dcerou, nasbíraly na tomto úseku 5 pytlů
odpadků.
2. – 5. 4.

Obec – PO STOPÁCH VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Tato akce měla velký
úspěch a zúčastnilo se jí 64 dětí. Na děti čekalo 8 stanovišť, na kterých
plnily úkoly, šifrovaly a hledaly vajíčka s písmenky. Jen škoda, že tuto akci
narušil neznámy vandal, který poškodil 3 stanoviště a jedno totálně zničil
(místo nad skalkou, kde vyrval opěry ke stromům a dětem zničil řehtačku,
která zde byla umístěna k tomu, aby si ji mohli účastníci cesty vyzkoušet
a seznámit se tak s jedním z velikonočních zvyků). Jedním z úkolů cesty
bylo složit rým nebo krátkou básničku ke slovům beránek a sluníčko.

duben 2021 Obec – JARO ZA OKNEM. Paní Helena Gálová ve spolupráci s paní Zuzanou
Jindřiškovou připravily za okny sokolovny tuto výstavu. Díky samotným
tvůrcům výrobků a obrázků, kteří je na výstavu zapůjčili. Veřejnost měla
možnost hlasovat v soutěži o nejkrásnější výrobek v kategorii dětské
a dospělé a o nejkrásnější obrázek v kategorii dětské. Všechny výrobky
byly krásné a hodnocení bylo velmi náročné. Všichni účastníci obdrželi
odměny v podobě omalovánek, diplomu a odznaku obce.
30. 4. 2021

Obec – SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KOSTÝM čarodějnice a čaroděje.
Na 1. místě se umístil Davídek Jindřišek, který získal i cenu za nejkrásnější
obrázek, 2. místo získala Janička Kejdová a 3. místo patřilo čarodějům
rodiny Trojákovy.

30. 4. 2021

TJ – SOUTĚŽ O NEJPOVEDENĚJŠÍ DOMÁCÍ ČARODĚJNICI, KTERÁ HOŘÍ
V OHNI. Přišla celá řada fotografií. Je vidět, že tento zvyk má řadu
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příznivců. Na 1. místě se umístila Jitka Slavíková, 2. místo patřilo Petře
Petrové a 3. místo obsadil Jan Sýkora.
1. -2. 5. 2021 Hasiči – JARNÍ POCHOD ZA ZDRAVÍM. Kdo chtěl, měl možnost si
vyzvednout mapu a projít si tak cca 12 km trasu. Na stanovištích, která
byla vyznačena na mapě, čekaly připravené úkoly. Nejstarším účastníkem
byl Karel Troják a nejmladším Terezka Pokorná a Dominiček Vetr.
28. 5. 2021

Obec – KONCERT při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů.
Uskutečnil se v místním kostele sv. Kateřiny již 3. rokem. Na koncertě
účinkovali hudebníci ze Starého Města (Ivan Hřebabetzký, Kateřina
a Terezka Hlouškovy, Helena a Helenka Gálovy, Kristýna a Terezie
Steffanovy, Šimon Dospiva) a jejich hosté (Tamara Mengerová, Alexandra
Vrátilová, Jana Haasová, Pavel Kalášek, Václav Pavelka, Eliška Konečná,
Petra Podhorná, Václav Vitouch). Atmosféra byla úžasná a jak hudebníci,
tak diváci si užili po tak dlouhé době krásný a pestrý hudební večer.

červen 2021 TJ – VÝZVA „BĚŽ“. Běžci měli možnost zasílat své časy online. Nejlepší
výkon v kategorii:
Výsledky muži:
1. místo Michal Pospíšil
2. místo Marek Vavřín
3. místo Lukáš Vrba
Výsledky ženy:
1. místo Hana Mausová
2. místo Lucie Hloušková
3. místo Andrea Pospíšilová
19. 6. 2021

TJ – RODINNÁ OLYMPIÁDA. Na sportovním areále. I přes neskutečně
teplé počasí se dostavilo 5 rodinných týmů. Společně si užili toto tropické
odpoledne vzájemným zápolením. Letošní již 3. ročník se vydařil. Konečně
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se ustálily disciplíny, které nebyly tak náročné a vznikl z toho zábavný
10boj. Celkové pořadí bylo velmi těsné a dopadlo následovně:
1. místo Floriánci (Přikrylovi) 22 bodů
2. místo Draví ptáci (Sýkorovi) 23 bodů
3. místo Gálíci (Gálovi) 24 bodů
4. místo Kočenci (Trpík) 33 bodů
5. místo Sluníčka (Moravská Třebová) 50 bodů
25. 6. 2021

Obec – PÍSNIČKY U TÁBORÁKU. Na Zvonkovém vrchu se sešla parta
lidiček, kteří si společně užili večer plný písní a opékání u táboráku.

26. 6. 2021

Obec – PETRUŠOVSKÁ POUŤ. Koláče tradičně napekla paní Řehořová,
perníčky, růžičky a doprovodný program pro děti připravila Obec Staré
Město. O farní program se postaral bratr Šimon.

červenec a srpen 2021 Obec LETNÍ HRA – SKŘÍTEK X. Po celé prázdniny jste měli
možnost se vydat hledat písmenka LETNÍ HRY, která byla ukrytá na
zajímavých místech naší obce. Po nalezení všech písmen, jste měli za úkol
je poskládat tak, abych vám vyšlo jméno skřítka, a to mělo být
„Staroměšťák“. Do hry se zapojila celá řada dětí i se svými rodiči.
3. 7. 2021

se konal již 34. ročník nohejbalového turnaje na počest Josefa Zobače MEMORIÁL JOSEFA ZOBAČE. Celkem se zúčastnilo 8 týmů (4 ze Starého
Města, 2 z Moravské Třebové, 1 z Rychnova na Moravě a 1 složený z hráčů
ze Starého Města a z Moravské Třebové. Všichni účastníci turnaje byli
oceněni věcnými cenami. Vítězem memoriálu se stal tým Sajgony (složený
z Lukáš Pospíšil, Petr Sedláček a Martin Potáček), 2. místo získal tým
Burďáci (složený z bratří Burdových z Moravské Třebové) a na 3. místě se
umístil tým Zlatý Vrch (složený z Adolf Němec, Pavel Němec, Jiří Hájek).
Zápasu přihlíželo cca 200 lidí. Počasí nám přálo. Poděkování patří Obci
Staré Město a dalším sponzorům za finanční podporu.

6

10. 7. 2021

TJ – MÍČOVÝ SEDMIBOJ smíšených dvojic. Uskutečnil se již 9. ročník. Klání
proběhlo mezi 13 dvojicemi, byly to: Princezny, Špunti, Drupilo, Koťátka,
Wasrmani, Gladiátoři, Bob a Bobek, Hořáci, Haluzáci, Zas a znova, Chlupáči,
Emiko a Mimoni. Na stupních vítězů se umístili zásluhou krásných
sportovních výkonů: 1. místo Mimoni (Eva a Jirka Hájkovi), 2. místo Hořáci
(Iveta a Honza Kozákovi) a 3. místo „Zas a znova“ (Zuzka Dospivová a
Martin Kozák ml.) Děkujeme všem za hojnou účast, díky nim to byl fajn
den strávený sportem. Velké díky patří manželům Dospivovým, kteří nad
tímto závodem drží patronát a každý rok se starají o zajištění celé soutěže.

12. – 16. 7. 2021 PS Háčko – PRÁZDNINY S PS HÁČKO I. Pohodový týden pro děti,
8:00 – 17:00 každý den (tanec, hry, tvoření…). Téma bylo „Odvážná
Vaiana“, celý týden se nesl v duchu her, soutěží a tance s hawajskou
tématikou.
12. – 16. 7. 2021 Aeroklub Moravská Třebová – PŘÍMĚSTSKÝ

TÁBOR

–

pro

děti

a mládež do 15 let na letišti ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko. Téma: „Letecký modelář“. Program: Stavba jednoduchých
modelů letadel, létání s RC modely, různé soutěže, návštěva leteckého
muzea, koupání, sportování, zkrátka spousta zábavy…
18. – 24. 7. 2021 TJ – PRÁZDNINY S BÍLOU STOPOU – pořádal turistický oddíl TJ Bílá
stopa na Turistické základně Kaménka u Vítkova.
23. 7.2021

Obec – PÍSNIČKY U TÁBORÁKU. Na Zvonkovém vrchu se sešla parta
lidiček, kteří si společně užili večer plný písní a opékání u táboráku.

26. – 30. 7. 2021 ZŠ – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – program byl každý den 8:00 – 16:00
(vyrábění, turistika, celodenní výlet, sportovní hry).
26. – 30. 7. 2021

PS Háčko – PRÁZDNINY S PS HÁČKO II. Pohodový týden pro děti

8:00 – 17:00 každý den (tanec, hry, tvoření…). Téma bylo „Odvážná
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Vaiana“, celý týden se nesl v duchu her, soutěží a tance s hawajskou
tématikou.
26. – 30. 7. 2021 Aeroklub Moravská Třebová – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – pro děti
a mládež do 15 let na letišti ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko. Téma: „Pilotem na zkoušku“. Program: Seznámení se základy
ovládání letadla, leteckých předpisů, základní aerodynamikou letounu,
meteorologií a s leteckými přístroji. Teoretická příprava, 2 seznamovací
lety na větroni, doprovodný program.
31. 7. 2021

TJ – CYKLO VÝLET – trasa byla následovná: Staré Město – Petrušov –
Jahodnice – Bušínov – Nemile – Hoštejn – Petrušov – Staré Město.
Cca 40 km trasu jsme zakončili v Petrušově na Zvěřinových hodech.

31. 7. 2021

MS Hubert – ZVĚŘINOVÉ HODY – o jídlo a pití byl velký zájem. Program
pro děti zajistila skupina Mefisto z Mohelnice. Závěr patřil opět dětem,
hasiči ze Starého Města pro ně připravili pěnu, která je mezi dětmi tolik
oblíbená.

7. 8. 2021 j

Obec – NA DIVOKÉM ZÁPADĚ – letošní ročník byl opravdu vydařený.
Počasí přálo, a tak přilákalo celou řadu dětí, které si v areálu mohly
vyzkoušet indiánské a kovbojské úkoly, zasoutěžit si a zatančit…
Od 17. hodiny pak zpříjemnila odpoledne svým hudebním vystoupením
country kapela Proč Ne band, která roztancovala publikum. Nechyběla
mexická kuchyně, kterou připravila Hospůdka U Nečasů. Celá akce byla
zakončena filmovou klasikou „Sedm statečných“. Jediným nedostatkem
akce byla nepřítomnost koní, kteří k této akci neodmyslitelně patří, bylo to
bohužel způsobeno náhlou nemocí samotných koní. Obec proto nahradila
tuto ztrátu „Krabicí splněných přání“. Děti tak měly možnost napsat své
tajné přání a šesti vylosovaným bylo přáníčko splněno.

7. – 14. 8. 2021 ZŠ – TÁBOR – jako každoročně na Dolní Bečvě.
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9. – 13. 8. 2021 TJ – PRÁZDNINY S TJ – sportovní příměstský tábor na sportovním
areále ve Starém Městě. Příměstský tábor měl velmi kladné ohlasy. Děti si
vyzkoušely během týdne celou řadu sportů. Tábora se zúčastnilo 22 dětí
ve věku od 5 do 13 let, o které se starala Helena Gálová společně s Tondou
Bubeníkem, Kačenkou Kozákovou a Pavlem Greplem.
14. 8. 2021

Obec – RADIŠOVSKÁ POUŤ – obec Staré Město pořádála již 3. rokem. Celá
akce začala mší svatou. Kaple byla krásně vyzdobena a občané měli
konečně možnost si prohlédnout i vrácené obrazy křížové cesty. Po mši
následovalo pohoštění v podobě slaných pochutin a sladkých buchet, které
na tuto akci přinesli naši milí občané. Nechybělo ani točené pivo, káva
a občerstvení. O prodej občerstvení se postarali manželé Steffanovi
z Radišova. Doprovodný program pro děti připravila Helenka Gálová ml.
společně s Věrkou Přikrylovou, Kristýnou Hubáčkovou a Filipem Šnoblem.
Závěr pouti patřil koncertu v kapli v podání komorního seskupení Ivana
Hřebabetzkého, hudební program doplnila Jana Haasová ml., Helenka
Gálová ml. a Helena Gálová. To vše by se neobešlo bez přívodu elektřiny,
kterou poskytl prostřednictvím agregátu pan Luboš Němec. Všechny
kasičky na této akci vynesly 8 900 Kč a 10 EUR. Peníze budou použity na
vnitřní opravu kaple v Radišově.

20. 8. 2021

Obec – PÍSNIČKY U TÁBORÁKU. Na Zvonkovém vrchu se sešla parta
lidiček, kteří si společně užili večer plný písní a opékání u táboráku.

29. 8. 2021

Obec – TURNAJ V MINIGOLFU – soutěžilo se ve 3 kategoriích. Vítězové si
odnesli věcné ceny a medaile s diplomem. Zúčastnilo se 16 hráčů. Vítězem
v první kategorii se stal Míša Pospíšil, v druhé kategorii Klárka Antlová
a ve třetí kategorii Roman Maus.

10. 9. 2021

Obec – LETNÍ KINO – na sportovním areále byl promítnut americký
výpravný dobrodružný film KNIHA DŽUNGLÍ.
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18. 9. 2021 Spolek přátel Petrušova – PETRUŠOVSKÝ DÝCHÁNEK – 6. ročník soutěže
o nejlepší kotlíkový guláš.

Zúčastnilo se 14 soutěžních týmů z Čech,

Moravy i ze Slovenska. Kolem 200 hostů ochutnalo jejich výtvory
a ohodnotilo chuť a kvalitu gulášů připravených na ohni. Odborná komise
vedená

vyhlášeným

kuchařským

mistrem

Davidem

Nečasem

v anonymních ochutnávkách ohodnotila jako nejlepší guláš „Tradiční
hovězí“ uvařený týmem Nováků z Mor. Třebové, s čímž se ztotožnili
i návštěvníci akce, kteří po ochutnávkách tento gulášek svým hlasováním
poslali rovněž na první místo.
27. 9. 2021

ZŠ – SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST – odpolední posezení, párky, burčák,
soutěže, lampionový průvod s dechovkou.

2. 10. 2021

TJ – STAROMĚSTSKÝ ZVONKÁČ – 1. ročník běžeckých závodů. Závodů se
zúčastnilo 40 dětí a 42 dospělých. Děti závodily na fotbalovém hřišti
a dospěláky čekala vykutálená trasa směr Dubina. O rozcvičku pro děti se
postaral Pavel Grepl. Každý závodník obdržel medaili ve tvaru zvonku,
vítězové si odnesli domů hodnotné ceny, oceněn byl i nejmladší a nejstarší
závodník. Během závodu byla možnost si zahrát o šampaňské – stačilo si
správně tipnout na čas vítěze na 8km trati. Po celkovém vyhlášení dostali
všichni závodníci možnost vyhrát v tombole. Losovalo se o 6 poukázek,
které věnoval Horský resort Dolní Morava, ceny útěchy v podobě plyšáků a
kosmetiky věnovala Drogerie Radová. Závodníci dostali i občerstvení
a dospělí závodníci oběd v podobě těstovinového salátu s kuřecím masem
a zeleninou. Akce byla pečlivě připravena, a tak vše proběhlo bez
problémů. Celkové náklady na závody byly 25 000 Kč, dík patří
sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit: VHOS, a.s.,
Obec Staré Město, ARS - Ing. Jan Maixner, Rehau, s.r.o., Horský resort Dolní
Morava, COOP družstvo HB, Drogerie Radová.

15. 10. 2021 Obec – PŘEDNÁŠKA – proběhla v zaplněné školicí místnosti hasičů ve
Starém Městě přednáška Mileny Městecké, věnovaná POCHODŮM SMRTI
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za druhé světové války. Tyto pochody vězňů koncentračních táborů a
zajatců procházely napříč územím ČR a to i přes Staré Město. Milena
Městecká je autorkou knihy „Evropa v agonii pochodů smrti“, kterou bylo
možné na místě zakoupit. Velmi potěšující byla zejména účast mladších
zájemců o přednášku. Hosty Mileny Městecké byli i kronikář obce Třeština
a autor knihy Pochody smrti Jiří Nesét, dále Josef Bohatec, který napsal
publikaci o Dětřichovském porodním táboře, jež zanedlouho vyjde.
16. 10. 2021 Aeroklub Moravská Třebová – DRAKIÁDA – na letišti ve Starém Městě.
22. 10. 2021 Obec – PŘEDNÁŠKA – proběhla další, tentokrát cestovatelská přednáška
na téma CESTOVÁNÍ AFRIKOU (Uganda, Rwada, Kongo, Tanzánie, Keňa)
a VÝSTUP NA KILIMANDŽÁRO. Přednesla Ing. Pavlína Mrázková.
1. 11. 2021

ZŠ – STRAŠIDELNÁ ŠKOLA – netradiční den otevřených dveří se
strašidelnou tématikou. Prohlídka školy, soutěže, vyrábění.

8. 11. 2021

Obec – ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA – ve školicí místnosti hasičů na téma
Sběr místních bylinek přednesl Karel Štenbaur. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací ohledně bylinek, které rostou kolem nás a o jejich
správném použití a kombinacích.

9. 11.2021

ZUŠ – KONCERT ZUŠ – v sokolovně ve Starém Městě od 17:30 se
představili žáci ZUŠ, kteří hrají na naší pobočce ve Starém Městě pod
vedením paní učitelky Tamary Mengerové.

20. 11. 2021 ZŠ – STAROMĚSTSKÁ POUŤ S TRADIČNÍM JARMARKEM ZŠ – letošní
ročník byl obohacen o poutní mši svatou v kostele sv. Kateřiny. Jarmark
připravila ZŠ, nechybělo výborné občerstvení a nechyběl kulturní program
v podání dětí ZŠ a MŠ u vánočního stromu, který se rozzářil. Celá akce byla
zakončena ohňostrojem.
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Prosinec 2021 Obec – JEŽÍŠKOVA POŠTA – děti, které vhodily dopis pro Ježíška do této
schránky, obdržely od samotného Ježíška odpověď přímo do své schránky.
Prosince 2021 Obec – ZVONIČKA S BETLÉMEM A VÁNOČNÍM STROMEČKEM – byla
instalována u hasičské zbrojnice. Betlém vytvořila Helena Gálová se svou
rodinou a vánoční stromeček ozdobily děti ze ZŠ vlastnoručně vyrobenými
ozdobami. Přišla si sem zazvonit cela řada občanů, nejen dětí.
Prosinec 2021 Obec – MIKULÁŠ ZTRATIL NEJEN PLÁŠŤ – mikulášská nadílka letos
proběhla trochu jinak. Děti měly možnost si vyzvednout u obecního úřadu
hrací kartu a vydat se plnit úkoly a hledat co všechno ztratil Mikuláš. Obec
tak udělala radost 47 dětem. Za odměnu dostaly balíček, který jim předal
Mikuláš se svou družinou na obecním úřadě ve Starém Městě.
25. 12. 2021 Obec – VÁNOČNÍ KONCERT – v kostele sv. Kateřiny od 18:00 jsme
společně vyslechli koncert v podání Heleny Gálové ml. a st., Jany Haasové
ml. a st., Terezie Steffanové, Kláry Antlové a jejich hosta houslisty Václava
Vitoucha. Program byl opravdu pestrý. Dobrovolné vstupné činilo 4 200 Kč
a bude použito na opravu kaple v Radišově.
29. 12. 2021 TJ – POVÁNOČNÍ VÝŠLAP – sešlo se 5 nadšenců, kteří společně vyrazili na
procházku směr Dubina.
31. 12.2021 Obec – SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ – ve 21:00 na náměstíčku ve
Starém Městě.

AKTIVITY V OBCI

Pondělí:
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• 16:00 – 17:00 KOLEKTIVNÍ SPORTY (TJ) – sokolovna (venkovní sp.areál) – pro děti.
Antonín Bubeník.
• 17:00 – 18:00 TVOŘIVÉ RUČIČKY (TJ) – klubovna sokolovny – pro všechny. Monika
Trojáková.
• 18:30 – 19:30 STOLNÍ TENIS (TJ) – sokolovna – pro všechny. Pokud nemáš svoji pálku
a míčky nevadí, vše rádi zapůjčíme.

Úterý:
• 15:00 – 16:00 TANG SOO DO (DDM) – sokolovna – pro děti. Jan Sýkora.
• 17:00 – 19:00 FOTBAL (TJ) – venkovní sportovní areál – trénink muži.
• 17:00 – 18:00 FLAMENCO (PSH) – sokolovna – pro děti. Helena Gálová.
• 18:00 – 19:00 FLAMENCO (PSH) – sokolovna – pro ženy (pokročilé). Helena Gálová.
• 19:00 – 20:00 FLAMENCO (PSH) – sokolovna – pro ženy (začátečnice). Helena Gálová.

Středa:
• 15:00 – 17:00 KNIHOVNA – obecní úřad – pro všechny. Petr Kumstát.
• 15:00 – 16:00 ATLETIKA (TJ) – sokolovna (venkovní sp. areál) – pro děti. Pavel Grepl.
• 15:00 – 16:00 MAŽORETKY (DDM) – sokolovna – pro děti. Kateřina Tumaková.
• 16:00 – 16:45 BOHOSLUŽBA SLOVA – kostel sv. Kateřiny – pro všechny. Bratr Šimon.
• 18:30 – 20:00 JÓGA (TJ) – sokolovna – pro všechny. Pavel Heger.

Čtvrtek:
• 13:00 – 16:00 KLUB DŮCHODCŮ – klubovna sokolovny – pro důchodce.
• 16:00 – 17:00 STOLNÍ HRY – (TJ) – klubovna sokolovny – pro všechny. Monika
Trojáková.
• 16:00 – 17:00 TANCOVÁNÍ (PSH) – sokolovna – pro děti do 7 let. Helena Gálová.
• 17:00 – 18:00 TANCOVÁNÍ (PSH) – sokolovna – pro děti od 8 let. Helena Gálová.
• 17:00 – 19:00 FOTBAL (TJ) – venkovní sportovní areál – trénink muži.
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• 18:00 – 19:00 AEROBIC MIX (PSH) – sokolovna – pro všechny. Helena Gálová.
• 19:00 – 20:00 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (TJ) – sokolovna – pro všechny. Jaroslava
Šnoblová.

Pátek:
• 16:00 – 17:00 KLUB MLADÝCH LETCŮ (Aeroklub) – letiště – pro děti.
• 17:00 – 18:30 FLORBAL (TJ) – venkovní sportovní areál – pro muže.

Neděle:
• 9:30 – 10:15 MŠE SVATÁ – kostel sv. Kateřiny. Otec Cyprián.

14

