
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ            
 

                        1. ročník / číslo 3 / Červenec – srpen 2020 

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

SLOVO STAROSTKY 

 

Váţení spoluobčané,  

 

konečně se situace s covid-19 zklidnila a ţivot v obci se vrací do normálu. 

Společenské a sportovní akce se rozběhly v plném proudu a na léto je jich pro Vás 

připravena celá řada. Velkým mínusem po koronavirové situaci bude pravděpodobně úbytek 

peněz do rozpočtu obce. Dotace na investiční akce, o které jsme poţádali Pardubický kraj, 

jsou díky koronaviru také zrušeny. Doufám však, ţe zvládneme plánované akce zrealizovat 

z rezervy našeho rozpočtu a naše obec bude dál vzkvétat. 

V průběhu července bude dokončena rekonstrukce prvního nadzemního podlaţí 

obecního úřadu, tzn. ţe se kanceláře přesunou ze školicí místnosti hasičů zpět na obecní 

úřad. Knihovna se pro veřejnost otevře opět 22. 7. 2020. 

V letošním roce díky současnému deštivému počasí roste zeleň více neţ obvykle, rádi 

bychom proto poděkovali našim obecním zaměstnancům, kteří se vzorně starají o vzhled 

naší obce. Vybudování sběrného místa (pro ukládání různého odpadu) je zásluhou právě 

našich šikovných pracovníků.  

Ráda bych také poděkovala Aničce Švehlové, která náš zpravodaj zpestřuje svými 

kresbami, a přeji jí hodně úspěchů nejen v tomto oboru. Na závěr bych dětem ráda popřála 

veselé prázdniny plné záţitků a všem ostatním příjemně strávenou dovolenou a načerpání 

nové energie do dalších dnů. 

Starostka Jarmila Řezníčková 

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

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

SVOZY ODPADŮ – termíny červenec a srpen 2020 – popelnice (v úterý 7.7., 21.7., 4.8.  

a 18.8.), plasty v pytlích (ve středu 22.7.), papír (v pátek 24.7. a 21.8.). 

 

SBĚRNÉ MÍSTO – u č.p. 67 (křiţovatka na Petrušov) bude v letních měsících otevřeno v:  

 pondělí 13.7. od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00,  

 sobotu 1.8. od 8:00 – 12:00,  

 pondělí 10.8. a 24.8. od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00. 

Na tomto sběrném místě je umístěn i KONTEJNER NA POUŢITÉ JEDLÉ OLEJE  

A TUKY. Do tohoto kontejneru patří – pouţité jedlé oleje a tuky z domácností, ztuţené jedlé 

tuky. Nepatří sem technické oleje, maziva a kapaliny. Kontejner je určen pouze pro oleje  

a tuky z domácností a ne od podnikatelských subjektů. 

 

KOMPOSTÉRY – vyzýváme občany, kteří mají zájem o domácí kompostéry, aby si o ně 

poţádali na obecním úřadě do konce srpna. Mohou ţádat i občané, kteří uţ kompostér mají.   

 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO – zasedání zastupitelstva se bude v následujících 

měsících konat - 26. 8. 2020 od 18:00 v Zasedací místnosti obecního úřadu. 

……………………………………………………………………………………………… 
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

ZE DNE 13. 5. 2020 
 

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

 

ZO schválilo zhotovitele 

stavby autobusové 

zastávky v Radišově 

firmu Luboš Němec, 

Radišov 66, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 

73583065 za částku          

1 075 372 Kč vč. DPH.            

VH (5:0:4) 

  

ZO schválilo dodavatele 

herních prvků firmu 

Dětská hřiště, Workout a 

Parkour František Smitka, 

Přívětice 101, 338 28 

Radnice, IČ: 45399298 za 

částku 199 898,05 Kč vč. 

DPH do Radišova.        

VH (9:0:0) 

  

ZO schválilo zhotovitele 

zateplení stropu v Soko-

lovně firmu HV IZOL 

s.r.o. – certifikovaná 

aplikační firma HONTER 

COMPANY S.R.O., 

Útěchov 69, 571 01 

Útěchov s částkou 186 

038 Kč vč. DPH.           

VH (9:0:0) 

  

ZO schválilo pro opravu 

světel v ZŠ firmu ELMOS 

elektro s.r.o., Olomoucká 

1241/30,  571 01 

Moravská Třebová IČ: 

28860489 v hodnotě 166 

770 Kč bez DPH.          

VH (9:0:0) 

  

ZO schválilo zvýšení 

odměny místostarostky 

Ing. Heleny Gálové na   

20 000 Kč měsíčně.      

VH (5:0:4) 

  

ZO schválilo Veřejno-

právní smlouvu o 

poskytnutí investiční 

dotace na vodovodní vrt 

v Petrušově s  paní Marti 

ve výši 30 000 Kč.        

VH (9:0:0) 

  

ZO schválilo opravu 

špatných elektrických 

rozvodů v č.p. 67 Staré 

Město firmou ELMOS - 

elektro s.r.o., Olomoucká 

1241/30, 571 01 

Moravská Třebová IČ: 

28860489 v hodnotě       

88 900 Kč bez DPH.     

VH (9:0:0) 

 

ZE DNE 17. 6. 2020 
 

 Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven). 

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

 

ZO schválilo Kupní 

smlouvu na IT vybavení 

venkovní učebny ZŠ s 

firmou AZ-line s.r.o., 

Náměstí T.G. Masaryka 

17, 571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 63217503. 

VH (7:0:1) 

ZO schválilo dodavatele 

vybavení venkovní 

učebny nábytkem firmu 

Ing. Antonín Sekanina, J. 

K. Tyla 582/10, 571 01 

Moravská Třebová – 

Předměstí, IČ: 14554381. 

VH (8:0:0) 

 

ZO schválilo Ţádost o 

přijmutí finančního daru 

ve výši 58 000 Kč pro ZŠ 

a MŠ Staré Město, okres 

Svitavy, Staré Město 64, 

569 32 Staré Město, IČ: 

75001861 od SDH Staré 

Město. VH (8:0:0) 

 

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

obce. 

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

 

V průběhu měsíce července a srpna tohoto roku 

slaví významné ţivotní výročí tito naši 

spoluobčané: 
  

 Jana Kuncová    

 Jiří Čechovský 

 Karel Pastýř   

 Ivan Hřebabetzký 

 Marta Markusová    

 Jaroslava Rybárová 

 Marie Burešová    

 Naděţda Kolářová         

 Antonín Vojta 

 Aneţka Ochranová 

 Ludmila Sedlářová          

 Marie Vašíčková 
 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

POVODEŇ: 

 Zjisti si na obecním úřadě nebo od pamětníků, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či 

pozemky nenachází v zátopovém území, 

 ujasni si postavení svého obydlí vůči toku vody a při vytváření lagun, 

 zajisti, aby ploty, boudy, hranice dříví a jiné překáţky netvořily druhotné hrázky 

v toku vody, 

 trvale sleduj průtočný stav a naplněnost nádrţí, předpověď počasí, 

 při vzniku povodně postupuj tak, abys ochranná opatření mohl podle situace 

zdokonalovat a rozšiřovat, 

 v případě nesnází včas poţádej o pomoc, nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit 

ţivot svůj a svých blízkých, 

 máš-li moţnost, přesuň se k příbuzným nebo známým mimo zátopu,  

 jsou-li vytvořena evakuační zařízení, je ti zde lépe neţ v zatopeném území a jeho 

bezprostředním okolí, 

 prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární 

pomoc. 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje www.hzspa.cz 

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

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zpravodaji jsou zveřejňováni všichni 

jubilanti 70, 75, 80 a více let. Pokud někdo 

nesouhlasí se zveřejněním těchto údajů, 

kontaktuje prosím obecní úřad.  

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. Děkujeme za spolupráci. 

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

 

 

VZPOMÍNKY 
 

Dne 6.7. uplyne 9 let od úmrtí  

 

         paní Emilie Kropáčkové. 

 

S láskou a úctou stále vzpomíná  

dcera Emilie s rodinou. 
 

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli s námi. 
 

http://www.hzspa.cz/
mailto:obec.galova@seznam.cz


Staroměstský zpravodaj                                                                                                    červenec - srpen 2020 

 

-4- 
 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

29.6. – 3.7. AKROBATICKÝ KEMP – pořádá Aeroklub Moravská Třebová. Tréninky. 

 

3.7.  PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN – Hospůdka U Nečasů Vás zve na prázdninové grilování. 

 

4.7.  MEMORIÁL JOSEFA ZOBAČE – pořádá Josef Němec jiţ 33. ročník 

nohejbalového turnaje na počest Josefa Zobače. Prezence od 9:30, začátek 10:00. 

Startovné 100 Kč na osobu.  Občerstvení zajištěno. Na vítěze čekají poháry a věcné 

ceny. Ceny dostávají všichni hráči. Přihlášky zasílejte do 2.7.2020 na tel.: +420 733 

297 171 nebo na e-mail: nemecppp@atlas.cz. 

 

11.7.  ZALOŢENÍ SPOLKU – pan M. Vašíček zve občany v 9:00 na schůzku v Hospůdce  

U Nečasů, kde bude projednáno zaloţení spolku občanů Radišova a Bílé Studně. 

 

11.7.  MÍČOVÝ SEDMIBOJ – TJ pořádá na Sportovním areálu ve Starém Městě jiţ          

8. ročník. Prezence od 8:15 do 8:45, začátek 9:00. Startovné 100 Kč na dvojici.  

Podmínky soutěţe jsou, aby alespoň jeden z dvojice byl občanem Starého Města, byl 

starší 18 let, dvojici tvoří muţ a ţena. Na vítěze čekají poháry a věcné ceny.          

Soutěţit se bude v těchto disciplínách:  

o basketbal (celkem 10 hodů na koš) 

o stolní tenis (2 vítězné sety do 11 bodů) 

o házená (celkem 10 hodů na branku) 

o tenis (na tři vítězné gamy při čtyřhře v soft tenisu) 

o fotbal (celkem 10 kopů na branku) 

o volejbal (1 vítězný set do 15 bodů) 

o nohejbal (1 vítězný set do 15 bodů) 

Délka jednotlivých disciplín můţe být změněna pořadateli v závislosti na počasí          

a časovém průběhu soutěţí či počtu přihlášených dvojic. Změna nebude mít vliv na 

bodování. 

 

13.7.–17.7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – pořádá Aeroklub Moravská Třebová pro děti  

a mládeţ 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 soutěţe, návštěva leteckého muzea, koupání, sportování, 

zkrátka spousta zábavy… Cena 1 500 Kč (v ceně je oběd, svačina, pitný reţim, 

veškerý modelářský materiál a návštěva muzea). Kontakt: Patrik Cintula, 

patrik.cintula@seznam.cz, tel.: +420 776 001 106. 

 

13.7. – 18.7. PLACHTAŘSKÝ KEMP – pořádá Aeroklub Moravská Třebová. Soustředění. 

 

17.7.  PÍSNIČKY U TÁBORÁKU – pořádá Obec od 19:00 na „Zvonkovém vrchu“ (popis 

viz. kapitola zpravodaje HISTORIE). Pro všechny milovníky posezení u táboráku 

s písničkou. S sebou něco na sednutí a občerstvení. Kytaristi a další hudebníci jsou 

vítáni.  

mailto:nemecppp@atlas.cz
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18.7. – 25.7.  PRÁZDNINY S TJ – pořádá oddíl Bílá stopa na Turistické základně 

Kaménka u Vítkova.  

 

26.7.  NA DIVOKÉM ZÁPADĚ – pořádá Obec ve spolupráci s TJ od 14:00 zábavné 

odpoledne v prostoru sportovního areálu. Vše se ponese v duchu divokého západu. 

Program: 

o 14:00   Soutěţe pro kovboje a indiány, jízda na koni. 

o 15:30  Soutěţ o nejkrásnější kostým – proto nezapomeňte přijít stylově   

            v kostýmu indiána, kovboje nebo Mexičana.  

o 15:45  Soutěţ o nejkrásnější obrázek – pro děti do 12 let – namalujte doma  

            obrázek s tématikou divokého západu, doneste s sebou, nejkrásnější  

            budou oceněny. 

o 16:00   Ţivá hudba „PROČ NE BAND“ a taneční vystoupení skupiny Alegria.  

 

1.8. CYKLO VÝLET – pořádá TJ. Sraz ve 13:30 u sokolovny. Nezletilé děti jen  

v doprovodu dospělé osoby. Cca 40 km. Svačinku a pití s sebou. 

 

10.8. – 16.8. PLACHTAŘSKÝ KEMP – pořádá Aeroklub Moravská Třebová. Soustředění. 

 

10.8. – 14.8.   PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – pořádá Aeroklub Moravská Třebová pro děti  

a mládeţ 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. Cena 3 000 Kč (v ceně strava, pitný reţim, teoretická příprava,  

2 seznamovací lety na větroni, doprovodný program). Kontakt: Ing. Pavel Řeřicha,  

e-mail: lkmk@lkmk.com. 

 

15.8. RADIŠOVSKÁ POUŤ – pořádá Obec ve spolupráci s farností Staré Město v Radišově 

u Kaple sv. Rocha. Program:  

o 14:00 Mše svatá  

o 15:00 Pohoštění a program nejen pro děti 

o 16:00   Koncert – Kateřina Hloušková, Komorní hudební sdruţení Ivana  

                              Hřebabetzkého a hosté 

 

17.8. – 21.8. PRÁZDNINY S PS HÁČKO – pořádá PS Háčko. Na děti čeká pestrý program  

(soutěţe, hry, tanec, vytváření, výlety…) kaţdý den s jinou tématikou. Cena 1 250 Kč 

(zahrnuje oběd, svačiny, pitný reţim, vstupné, materiál na program, ceny). Přihlášky 

zasílejte na tel.: +420 725 222 159 nebo na e-mail: helena.trojakova@seznam.cz.  

 

28.8. LETNÍ KINO – Obec pořádá na sportovním areále od 20:30. Občerstvení během 

promítání zajištěno. S sebou deku nebo stoličku na sednutí . Promítat se bude česká 

komedie BEZVA ŢENSKÁ NA KRKU od reţiséra Tomáše Hoffmana. Obsah: Eliška 

(Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří 

Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá  

o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé 

středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do 

mailto:helena.trojakova@seznam.cz
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jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým 

zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen 

jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také 

momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit…  
 

29.8. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – Hospůdka U Nečasů Vás zve na grilování.  

 

30.8. TURNAJ V MINIGOLFU – pořádá TJ ve spolupráci s Obcí na sportovním areálu ve 

Starém Městě. Prezence od 12:30, začátek ve 13:00. Startovné 50 Kč za osobu. 

Přihlášky zasílejte na tel.: +420 734 750 377 nebo na e-mail: obec.galova@seznam.cz. 

Kategorie: do 10 let, 11 – 15 let a dospělí. Na vítěze čekají věcné odměny a také 

jednorázový vstup pro dvě osoby na minigolf zdarma. 

 

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

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

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 

 

OBEC STARÉ MĚSTO – dne 6. 6. 2020 proběhl v Sokolovně BLEŠÍ TRH. Prodávaly 

hlavně děti a udělaly radost jak kupujícím, tak sami sobě .  

12. 6. 2020 při příleţitosti celorepublikové akce NOC KOSTELŮ se uskutečnil v obci 

koncert. Děkujeme všem účinkujícím, kteří bez nároku na honorář odehráli tento krásný 

koncert (Ivanu Hřebabetzkému, Dagmar Jánské, Robertu Kelnarovi, Antonínu Havelkovi, 

Kateřině Hlouškové, Tamaře Mengrové, Janu Hrubému, Petře Podhorné, Kristýně 

Steffanové, Šimonu Dospivovi, Janě Haasové, Klárce Antlové, Helence Gálové ml. a st.). 

Kdo si nechal koncert ujít, bude mít moţnost slyšet některé z těchto účinkujících na 

Radišovské pouti. 

27. 6. 2020 jsme se setkali v Petrušově na  PETRUŠOVSKÉ POUTI. Počasí nám přálo, a tak 

procházka po obci a mše pod širým nebem byly velmi příjemné. Po mši jsme se občerstvili 

v Hostinci U Němců, kde nás čekaly tradiční borůvkové koláče a letos i perníčky. Pro děti 

byly připraveny drobné úkoly, fotokoutek a nechyběla střelnice s růţičkami.  

Děkujeme, ţe se účastníte našich akcí a těšíme se na těchto výše uvedených akcích opět za 

rok na viděnou.  

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 

 

TJ – dne 6. 6. 2020 jsme uspořádali CYKLO VÝLET. Sešlo se 19 nadšenců a společně 

vyrazili od sokolovny směr Petrušov – Jahodnice – Bušínov – Lupěné – Hoštejn – Petrušov – 

Staré Město. Trasa byla 44 km dlouhá. Nejmladší účastnice měla pouhých 7 let a zvládla to 

na jedničku. Těšíme se na další společný výlet. 

Dne 21. 6. 2020 proběhla RODINNÁ OLYMPIÁDA. Počasí nám nepřálo, a tak jsme museli 

být v sokolovně, ale i tak se sešlo 7 týmů, které změřily své síly a uţily si odpoledne se svou 

rodinou. Na 1. místě se umístil tým Vasermani, který obhájil titul z loňského roku,              

na 2. místě tým Haluzáci a 3. místo obsadil tým Kočky. Děkujeme všem účastníkům  

a těšíme se za rok opět na viděnou. 
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Rádi bychom poděkovali všem vedoucím za vedení krouţků (Antonínovi Bubeníkovi  

a Jiřímu Jindříškovi za florbal, Petrovi Holasovi, Pavlovi Holasovi a Filipu Šnoblovi za 

turistický oddíl Bílá Stopa, Karolíně Křivánkové za Kruháč, 

Pavlovi Hegerovi za Jógu, Jaroslavě Šnoblové za Zdravotní 

cvičení, Heleně Gálové za Tanečky a Aerobicmix, Ivaně 

Nečasové a Zdeně Marečkové za Atletiku, Monice Trojákové 

za Hopík, Filipovi Šnoblovi, Anně Švehlové a Adéle 

Steffanové za Hratvo a dalším, kteří pomáhají na akcích. Od 

září opět začneme s celou řadou aktivit viz. příloha 

zpravodaje. Tímto vyzýváme další nadšence, kteří mají chuť 

pracovat s dětmi, aby dali o sobě vědět i o svých nápadech, co 

by se dalo dalšího dělat v naší obci nejen pro děti.  

Dále bychom rádi poděkovali Ondrovi Hlouškovi a Kláře Adamcové za vytvoření loga pro 

TJ Staré Město, které bude zdobit naše akce a řádně reprezentovat TJ Staré Město. 
 

za TJ Miloš Kozák 

 

ZŠ – školní rok se nám nachýlil ke konci, tak je načase rekapitulovat. I kdyţ tento rok začal 

podobně jako ty předchozí, v něčem se stal rozhodně specifickým. Ale pojďme pěkně od 

začátku. 

Hned od půli září se naši ţáci zúčastňovali lekcí plavání ve svitavském plaveckém bazénu. Je 

radost vidět, jak dělají pokroky. Z neplavců se stávají plavci, plavci se zase zdokonalují ve 

svém umu. 

Během 1. pololetí proběhly naše tradiční školní akce: Svatováclavská slavnost  

s lampionovým průvodem, Strašidelná škola aneb Netradiční den otevřených dveří  

a vyvrcholením před vánočními svátky byl Vánoční jarmark. Jarmark doprovázelo zpívání  

u stromečku, které se dětem moc povedlo a jako vţdy to bylo takové pohlazení po duši  

v nadcházejícím předvánočním shonu. 

V druhém pololetí si ţáci v únoru uţili dětský ples. Děti dorazily v krásném společenském 

oblečení, zatančily si, zahrály několik her, a dokonce se naučily dva nové tance „podle 

taktovky“ Honzy Ondera. V plánu byl i lyţařský výcvik v Čenkovicích, ale bohuţel nám 

tento rok počasí nepřálo, tudíţ se neuskutečnil. Malou náplastí se alespoň stala návštěva 

zábavního centra Bongo v Brně.  

11. 3. 2020 jsme se dostali do nečekané situace, a to vyhlášení krizového stavu státu, která,  

k lítosti všech ţáků, uzavřela všechny školy v republice. Během karantény byly všechny paní 

učitelky se svými ţáky v kontaktu, výuka probíhala distanční formou. 

Zakončení tohoto školního roku nebylo díky omezením vůbec tradiční. Velmi nás mrzelo, ţe 

neproběhla školní akademie. S našimi absolventy jsme se rozloučili malou komorní akcí. 

Suma sumárum byl tento školní rok velmi zvláštní a jistým způsobem jinak náročný. 

Nezbývá neţ doufat, ţe se jiţ taková situace nebude opakovat. 

Našim odcházejícím páťákům přejeme, aby byli v nových školách spokojeni a doufáme, ţe 

vše, co se naučili, zúročí ve svém dalším vzdělávání. 

Všem našim ţákům, rodičům, ale i všem ostatním přejeme krásné prázdniny a dovolenou, 

plnou nových záţitků a dobrodruţství. 

V září se zase budeme těšit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

za ZŠ kolektiv učitelek 
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MŠ – dveře naší školky jsme otevřeli 11. 5. 2020. Jaro uţ bylo všude kolem nás a téma: Jak 

je barevná kvetoucí příroda, všechny bavilo. Snaţili jsme se trávit hodně času venku, aby se 

děti vyřádily na čerstvém vzduchu. Děti se seznámily s názvy květin, barvou, vzhledem, 

uţitečností a s podmínkami růstu rostlin. Zpívali jsme písně s jarní tématikou, nechybělo ani 

oblíbené cvičení a vyřádili jsme se i výtvarně. V pondělí 1. června jsme s dětmi oslavili 

jejich svátek. Na zahradě děti plnily zábavné úkoly, při kterých si uţily spousty legrace. 

Odměnou jim byla sladká medaile! V pátek 26. 6. 2020 proběhlo rozloučení s předškoláky. 

Přijelo divadlo Jójo a ,,Pohádka z cirkusu.“ Poté následovalo ,,Pasování předškoláků“, 

občerstvení, diskotéka... Fotografie z této akce si můţete prohlédnout na  

www.zs-stare-mesto.cz, tablo našich předškoláčků je umístěno ve vitríně na autobusové 

zastávce. Přejeme všem KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

za MŠ kolektiv učitelek 

 

PODĚKOVÁNÍ – dne 12. 6. 2020 se v našem staroměstském Kostele sv. Kateřiny konal 

koncert k Noci kostelů. Vystoupili zde studenti ZUŠ z Moravské Třebové pod vedením  

prof. Mengrové, paní Kateřina Hloušková, Ing. Gálová a jako hosté KHSMT – Komorní 

hudební studio Mor. Třebová – pan Hřebabetzký, pan Havelka, pan Kelnar a paní Jánská. 

Kostel byl plně obsazený návštěvníky koncertu. Bylo to velice pěkné vystoupení, bohatě 

jsem si ho uţila, myslím, ţe ostatní také. Krásná hudba, krásný zpěv a mohu říci jen to, ţe se 

budu těšit na další vystoupení. 

Jana Němcová 

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

Z HISTORIE 

 

V souvislosti s akcemi, které budou o prázdninách probíhat (Radišovská pouť, Memoriál 

Josefa Zobače a Písničky u táboráku) k nim přinášíme pár informací. 

 

KAPLE SV. ROCHA V RADIŠOVĚ   

Dříve se v obci nacházela stará malá kaple. Stála částečně na zahradní parcele selského 

statku č. 42, částečně na obecním pozemku mezi domy č. 39 a č. 43. Protoţe tato kaple  

z roku 1806, (která byla zasvěcena sv. Petrovi a Pavlovi) byla uţ ve velmi špatném stavu  

a blízka zřícení, bylo naplánováno ji zbořit a zřídit novou. Po sbírce, uspořádané v obci za 

tímto účelem, bylo o stavbě kaple definitivně rozhodnuto a s ohledem na to v roce 1891 byla 

stará kaple zbořena. 

Na ţádost obce Radišov Jeho Jasnosti vládnoucímu kníţeti Johannovi z Lichtenštějna  

o podporu při stavbě kaple, nabídl se tento, ţe stavbu nechá sám provést, kdyţ se obec 

zaváţe přispět 2000 zlatých a zajistit všechny ke stavbě potřebné dodávky. Zbytek 

rozpočtovaných stavebních nákladů 6442 zlatých a 69 krejcarů ráčila Jeho Jasnost vzít na 

sebe.  

Původním úmyslem totiţ bylo postavit jen malou kapličku, k jejíţ stavbě vyhotovil inţenýr 

Vinzens Schneider ve Vídni (narozený v Radišově) několik plánů, které byly za účelem 

ţádosti o podporu kníţete předloţeny správě jeho panství v Moravské Třebové, tam byly 

tyto plány přiloţeny k písemné ţádosti, nato sem kníţe poslal svého architekta Gustava 

Rittera von Neumanna, coţ dalo podnět k nynější stavbě větší kaple. 
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Protoţe stavební místo, na kterém se nacházela stará kaple, bylo pro větší novostavbu 

nevhodné, byl vybrán pro stavbu jiný pozemek, a sice polní parcela č. 442 ve vlastnictví  

p. Josefa Jenische, majitele dědičné rychty v Radišově.  

17. 5. 1893 se 

přistoupilo ke 

stavbě kaple. 

Stavbyvedoucím 

byl Gustav 

Ritter von 

Neumann, 

kníţecí 

lichtenštejnský 

architekt ve 

Vídni. 

Ve staré kapli se 

nacházel malý 

zvon o průměru 

36 cm a váze 28 

kg, s ohledem 

na velikost  

a krásu nové 

kaple bylo 

společným 

přáním obce 

pořídit nový, 

větší zvon. U 

bratří 

Gossnerových 

ve Vídni byl 

objednán nový 

zvon, který měl 

průměr 60 cm, 

byl zasvěcen  

sv. Floriánovi a 

měl nést jeho 

podobiznu, 

jakoţ i 

podobiznu 

Panny Marie s 

nápisy  

v latinském 

jazyce: „K poctě 

sv. Floriana“ a 

„Pořízeno obcí 

Radišov 1893“. 
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Ke stavbě kaple byly dodány následující suroviny: 

• 160 kubických metrů lomového kamene z Třebařova, 

• 70 tisíc cihel z Linhartic, 

• 80 kubických metrů potočního písku z Rychnova, 

• 60 kubických metrů stavebního písku z kunčinského farního pole, 

• 200 metrických centů bílého vápna z Českých Martínkovic, 

• 20 kubických metrů drobně tlučeného štěrku z Třebařova, 

• dále bylo pouţito 250 metrických centů portlandského a Heidrauer vápna, 

• střešní tašky a asfaltové desky na dlaţbu byly dodány ze správy kníţecího 

lichtenštejnského dolu pod Timenau v Dolním Rakousku. 

 

V roce 1896 byla kaple vysvěcena, jejím patronem se stal svatý Roch. Od roku 1973 se zde 

pravidelně přestaly dělat mše a od té doby byla mše jen jednou za rok.  Kaple od té doby 

nebyla opravována a začala chátrat. Věţ byla jiţ téměř na spadnutí, a tak bylo nutné 

přistoupit k rekonstrukci. V roce 2001 památkáři rozhodli o opravě s podmínkou, ţe bude 

zachována původní krytina. Dne 7. 5. 2001 se našel ve věţi tubus s německy psanou zprávou 

z roku 1898. Dokumenty byly ofotografovány a vše bylo uloţeno do nového pouzdra spolu  

s dokumenty z naší doby k 22. 6. 2001. V roce 2009 se konečně začala kaple opravovat, dala 

se nová krytina z bobrovek, opravila se venkovní omítka a daly se nové měděné okapy  

a svody. Koncem roku 2017 byla zrestaurována dvě okna vitráţemi, v roce 2019 se podařilo 

opravit další dvě. Vnitřek kaple je v současné době ve špatném stavu a čeká na svou opravu, 

snad se společnými silami brzy dočkáme jeho obnovy. 

 

SVATÝ ROCH Z MONTPELLIERU  

A kdo byl vlastně svatý Roch? Narodil se 16. srpna 1327 v Montpellier, byl povaţován za  

francouzského katolického světce, uctívaného jako patrona proti moru. Podle legendy 

pocházel ze zámoţné rodiny. Poté, co mu zemřeli rodiče, rozdal svůj majetek chudým  

a vypravil se jako prostý poutník do Říma. Během své cesty údajně řadu lidí zázračně 

uzdravil od moru, nakonec se však sám v Piacenze morem nakazil. Uchýlil se do ústraní za 

město, aby tam bez pomoci a sám zemřel, ale přidal se k němu jakýsi pes, který nemocnému 

Rochovi přinášel jídlo. Roch se překvapivě uzdravil a vrátil do svého rodného města. Tam, 

nikým nepoznán, byl uvrţen do ţaláře jako cizí vyzvědač. Roch se se svou totoţností nikomu 

nesvěřil, a tak vyšla najevo teprve poté, co pro něj po pětiletém věznění přišla smrt. Jiţ  

v 15. století se svatý Roch těšil velké oblibě a byly mu, podobně jako svatému Šebestiánovi, 

adresovány přímluvy za uzdravení nemocných při morových epidemiích. Střediskem jeho 

kultu se staly Benátky, kam byly Rochovy ostatky přeneseny. Rochova popularita byla velká 

zejména v Itálii, Francii a Německu. Rochův svátek připadá na 16. srpna. 

Svatý Roch bývá znázorňován jako mladý zarostlý muţ v poutnickém odění (široký klobouk 

a hůl), který si vykasává oděv na noze, takţe jsou patrné praskající morové vředy na jeho 

stehně. Doprovází jej pes, který někdy olizuje hnis, vytékající z vředu na noze. Velmi častým 

protějškem svatého Rocha v sousoších či obrazech je svatý Šebestián. 
 

PRANOSTIKY V DEN SV. ROCHA: 

• O svatém Rochu brambor jiţ trochu. 

• Kdyţ prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek. 

• Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu. 
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MEMORIÁL JOSEFA ZOBAČE 

Turnaj v nohejbalu byl zaloţen k uctění památky zesnulého souseda, kamaráda a vedoucího 

stavební skupiny JZD Josefa Zobače, který společně s kamarády při výstavbě svých 

rodinných domů na Kolberku vybudoval i hřiště, krátce poté zemřel ve věku 47 let.  

1. ročník turnaje proběhl 1. 10. 1988. Všichni přítomní v úvodu utkání uctili minutou ticha 

památku zesnulého. Čestné zahájení hry, vhozením míče, provedla manţelka zesnulého Věra 

Zobačová. Celkem se 1. ročníku zúčastnilo 7 druţstev, a sice JZD, Kozáci, Veteráni, SSM 

Dětřichov, Sodom, Pospeci a Zedníci. Po zajímavých a bojovných utkáních zvítězilo 

muţstvo JZD ve sloţení Luboš Němec, Adolf Němec a Antonín Tichý, 2. místo obsadili 

Kozáci v sestavě Bedřich, Miloš a Martin Kozákovi, 3. místo získali Veteráni Josef Němec, 

Josef Kumstát a František Šenkýř. Po skončení turnaje byly nejlepším druţstvům předány 

věcné ceny a nejlepšímu muţstvu pohár. Všichni potom společně k uctění památky předali 

kytici na hrob Josefa Zobače. Pořadateli 1. ročníku byli bratři Luboš a Adolf Němcovi. Od 

nich převzal štafetu v organizování turnaje Josef Němec mladší. Kaţdoročně pak při této 

příleţitosti bývá poloţena kytice na hrob Josefa Zobače.  

Jsme rádi, ţe si v obci tento turnaj udrţel svou tradici a stal se symbolem kolektivizace  

a lidského soucítění. Kaţdoročně na tento turnaj přispívá jak Obec, tak i další sponzoři, díky 

kterým má turnaj prestiţ a hodnotné ceny.  

 

ZVONKOVÝ VRCH 

Jiţně od Starého Města se nad Bílým Potokem zdvihá mírná terénní vlna, které se říkávalo 

německy Glockelberg, česky Zvonkový vrch. Tento název byl zapsán i ve starých 

německých mapách. Na mapě viz. níţe, je místo označeno hvězdičkou. Podle knihy Pověsti 

Moravskotřebovska Jany Martínkové a Jiřího Šmerala, se k tomuto místu váţe tato pověst:  

„V hluboké minulosti pokrývaly její svahy pastviny. Jednou tam svině vyryla ze země zvon. 

Místní lidé jej odnesli do vesnice, vytáhli na kostelní věž a od té doby na něj zvonili.“ 
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