
STAROMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ            
 

                        1. ročník / číslo 4 / Září – říjen 2020 

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

SLOVO STAROSTKY 

 

Váţení spoluobčané,  

 

prázdniny utekly jako voda a děti opět po dlouhé době nastupují znovu do školy. 

V naší škole je čeká velké překvapení v podobě venkovní učebny, ve které budou mít 

k dispozici celou řadu nových učebních pomŧcek a zařízení pro jejich hodnotnější výukový 

program. Aţ 95 % výdajŧ mŧţe být financováno z dotačních prostředkŧ  –  Ministerstva pro 

místní rozvoj. Dále ve 3 učebnách ZŠ byly nainstalovány nové kazetové stropy včetně 

nového osvětlení. V jedné učebně proběhla celková rekonstrukce parketové podlahy.  

Během prázdnin byla dokončena oprava 1. nadzemního podlaţí na obecním úřadě, 

které dostalo nejen pěkný vzhled, ale především funkčnost, kterou jiţ bylo načase vyřešit.  

Ráda bych poděkovala hasičŧm za jejich obětavost při pomoci a ochraně majetku 

občanŧ. Vzhledem k častým vydatným dešťŧm měli velké mnoţství výjezdŧ. Toto počasí 

mělo za dŧsledek i zvýšené mnoţství vody vytékající z polí do Radišova. Vzájemnou 

spoluprací zde byly obnoveny příkopy a společnost AGRONA Staré Město a.s. zafinancuje 

provedené zemní práce. Úprava příkopŧ proběhla i v Bílé Studni, a to na náklady obce. 

Obec instalovala do Petrušova kontejnery na plast, které sama vyváţí. 

Do konce září budou k vyzvednutí objednané kompostéry. Vydávat se budou  

na sběrném místě ve Starém Městě, termín bude upřesněn. 

Letní měsíce vám opět zpestřila celá řada kulturních a sportovních akcí. Na podzim 

jsou pro vás připraveny zajímavé přednášky, tradiční akce jako je Vinobraní, Svatováclavská 

slavnost, Petrušovský dýchánek a další. Děkuji tímto všem organizátorŧm, kteří tak 

přispívají k pestrému kulturnímu ţivotu v obci. 

Posezení na Zvonkovém vrchu si našlo u vás svoje místo a jsme rádi, ţe sem chodíte 

trávit svŧj volný čas.  

Závěrem bych chtěla popřát školákŧm úspěšné vykročení do nového školního roku a 

rodičŧm i vám ostatním hodně sil při zvládání kaţdodenních povinností. 

 

starostka Jarmila Řezníčková 

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

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO – zasedání zastupitelstva se bude v následujících 

měsících konat – 7.10.2020 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

SVOZY ODPADŮ – termíny září a říjen 2020 – popelnice (v úterý 1.9., 15.9., 29.9., 13.10. 

a 27.10.), plasty v pytlích (ve středu 23.9.), papír (v pátek 18.9. a 16.10.). 

 

OZNÁMENÍ – upozorňujeme občany, ţe v úterý 8.9.2020 od 7:30 do 16:00 NEPŦJDE 

ELEKTŘINA na Kolberku, dále obchod, škola, OÚ, od fary k Radišovu po č.p. 200, pošta, 

sokolovna a od obchodu ke hřbitovu.  
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SBĚRNÉ MÍSTO – u č.p. 67 (křiţovatka na Petrušov) bude v měsíci září a říjnu otevřeno v:  

 pondělí 7.9. od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 

 sobotu 26.9. od 8:00 – 12:00 

 pondělí 12.10. a 26.10. 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 subjektŧ. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

ZE DNE 16.7. 2020 
 

 Nepřítomni – Josef Pinkava (omluven), Ing. Helena Gálová (omluvena) 

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

 

Na programu byl pouze následující bod, který bylo nutno schválit ZO. 

 

ZO schválilo Cenovou 

nabídku na zajištění 

realizačního managementu 

k akci „Oprava místní 

komunikace“ firmou 

Profesionálové, a.s. 

Haškova 1714/3, 500 02 

Hradec Králové,            

IČ: 288 06 123 s cenou 

24 000 Kč bez DPH.     

VH (7:0:0) 

 

ZE DNE 26. 8. 2020 
 

 Nepřítomni – Ludmila Dopitová (omluvena), Jana Kejdová (odešla po schválení 

usnesení č. 28). 

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

 

ZO schválilo Smlouvu o 

poskytnutí účelové dota-

ce na dýchací techniku 

JPO II s Pardubickým 

krajem, Komenského 

náměstí 125, 530 02  

Pardubice, IČ:70892822, 

na částku 100 000 Kč.    

VH (8:0:0) 

 

ZO schválilo nájemní 

smlouvy obecních bytŧ 

v pŧvodním znění se 

změnami v bodech: Bod 

III. Doba nájmu - bude 

uzavřena od 1.1.2021 na 

dobu určitou 2 let. Bod 

IV. Nájemné - bylo 

stanoveno 50 Kč/1m2, 

dále splatnost nájemného 

do posledního dne daného 

kalendářního měsíce. Bod 

VIII. bude doplněn o bod 

6: Nahlásí-li si nájemce 

v bytě trvalé bydliště, je 

povinen se z bytu odhlásit 

do 10 dnŧ od skončení 

najmu. Odhlášení je 

povinen prokázat nejpoz-

ději při vyúčtování vráce-

né jistoty. Dále bude na 

kaţdý byt vystaven 

evidenční list, dle kterého 

bude stanovena výše 

nájmu. VH (8:0:0) 

 

ZO schválilo změny v 

Pravidlech pro posky-

tování dotace z rozpočtu 

obce. Zrušení bodu 4. 

Výše dotace v článku I. a  

bodu 1. Podání ţádosti 
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v článku II. Ţádosti se 

budou posuzovat 

individuálně během roku, 

v ideálním případě za 

přítomnosti ţadatele, aby 

si obhájil potřebu dotace.              

VH (8:0:0) 

 

ZO schválilo podání 

ţádosti o dotaci na 

opravu části chodníku 

k poště přes MAS 

Moravskotřebovsko a 

Jevíčsko. VH (8:0:0) 

 

ZO schválilo zpracování 

projektové dokumentace 

na gravitační kanalizaci 

ve Starém Městě v části u 

Dětřichova firmou 

Recprojekt s.r.o., 

Pardubice. VH (8:0:0) 

 

ZO schválilo zřízení 

parkoviště Společenství 

vlastníkŧ bytŧ č.p. 41 ve 

Starém Městě  a to na 

vlastní náklady.             

VH (7:1:0) 

 

ZO schválilo nákup 

rotační sekačky za traktor 

KIOTI za cenu cca 36 000 

Kč bez DPH, vzhledem 

k přibývání ploch pro 

sekání. VH (7:0:0) 

 

ZO schválilo nákup ozo-

nových čističů vzduchu. 

HV (6:0:1) 

 

ZO schválilo provést 

opravu schodiště do 

budovy čp. 239 Staré 

Město, včetně přístřešku. 

VH (7:0:0) 

 

Informace ze ZO: Nákla-

dy na opravu prvního 

nadzemního podlaţí 

obecního úřadu byly 685 

000 Kč včetně DPH. 

 

Informace ze ZO: Vyjá-

dření hydrogeologů 

k hladině vody na 

místním hřbitově je 

negativní a sdělili, ţe 

nemohou napsat kladný 

posudek pro pohřbívání, 

protoţe hladina vody je 

vysoká. Šly by udělat 

pouze výjimky a povolit 

cca 3-4místa k pohřbívání, 

na místech, kde je hladina 

vody v normě. Přítomný 

pan Stojaspal přednesl 

návrh dalšího řešení. Paní 

starostka do dalšího zastu-

pitelstva poptá tuto navr-

hovanou variantu. 

  

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

obce. 

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

JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

OCHRANA MAJETKU PŘI POVODNI: 

 Vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupŧ do budov a kanalizačních vpustí, 

 stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojŧ a zařízení, surovin a 

materiálŧ ze zaplavených do výše poloţených míst, 

 vypnutí hlavních vypínačŧ a uzavření uzávěrŧ přívodu energií a vody, i po přerušení 

dodávky, 

 uloţení cenných věcí a dokumentŧ na bezpečném místě, případně jejich dřívější 

uloţení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií, 

 odvoz nebo nezávadná likvidace nebezpečných látek, 

 zajištění ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umoţněním 

opuštění míst ustájení, 

 dopravní prostředek včas vyvézt nebo mít v pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě. 

 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje www.hzspa.cz 

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

http://www.hzspa.cz/
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JUBILANTI 

 

V prŧběhu měsíce září a října tohoto roku slaví 

významné ţivotní výročí tito naši spoluobčané: 
  

Drahomíra Čechovská 

Ludvík Souček 

Jan Sekáč 

Ludmila Mičková 

Emilie Smolíková 

Emilie Švandová 

Vlasta Adámková 

 

 
 

Oslavencŧm přejeme všechno nejlepší, pevné 

zdraví a mnoho ţivotního optimismu! 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zpravodaji jsou zveřejňováni všichni 

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

nesouhlasí se zveřejněním těchto údajŧ, 

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. 

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

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

4.9.  PÍSNIČKY U TÁBORÁKU – pořádá obec od 18:00 na „Zvonkovém vrchu“. Pro 

všechny milovníky posezení u táboráku s písničkou. S sebou deku na sednutí a 

občerstvení. Kytaristi a další hudebníci jsou vítáni.  

 

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

v doprovodu dospělé osoby. Cca 25 km. Svačinku a pití s sebou. 

 

12.9. VINOBRANÍ – pořádá Hospŧdka U Nečasŧ od 18:00. K poslechu a tanci Vám 

zahraje cimbálová muzika MÁJERÁN. Připravíme pro Vás s mistrem Václavem 

Šmerdou speciální menu, které je vstupenkou a místenkou. Na závěr večera přijde 

profi barman, který pro vás připraví barmanskou show. Rezervace nutná u Ivany 

Nečasové na tel.: +420 731 185 450. Bez rezervovaného menu a místa bude vybírán 

poplatek 200 Kč na osobu. Menu: Předkrm – mouse z uzeného pstruha s tomatovým 

ţele, pošírovaný candát s čerstvým koprem, rukolová majonéza. Hlavní chod – kachní 

prsa Souse Vide, krém z červeného zelí s červeným vínem, karamelizovaná jablka, 

bramborový závin s moravským špekem, omáčka z Foie Gras, hrášková houba. Dezert 

– staročeský povidloň, zmrzlina valašský frgál, omáčka z modrého máku, mleté 

ořechy na másle s cukrem, višňový relish. Budeme se na Vás těšit!! 

 

19.9.  MODELÁŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŢE – pořádá Aeroklub Moravská 

Třebová na letišti ve Starém Městě. 

 

VZPOMÍNKY 
 

Dne 17.9. uplyne 5 let od úmrtí  

 

      paní Heleny Mrázkové. 

 

S láskou a úctou stále vzpomínají  

děti Jaroslav, Helena, Jiří a Pavel s rodinami.  
 

Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi. 
 

 

mailto:obec.galova@seznam.cz
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19.9.  PETRUŠOVSKÝ DÝCHÁNEK – Přátelé Petrušova pořádají 5. ročník soutěţe o 

nejlepší kotlíkový guláš. Do soutěţe bude dle pořadí přihlášení zařazeno max. 15 

týmŧ, které na prostoru 4 x 3 m uvaří guláš v kotlíku nad ohněm. Hodnotí se kvalita 

hotového pokrmu, ale také jeho příprava, čistota na pracovišti, celková prezentace 

týmu, případně doplňkový program. Guláš včetně jeho přípravy bude hodnocen 

odbornou tříčlennou komisí a dále návštěvníky, kteří tak budou mít příleţitost, jej 

ochutnat a ohodnotit. Soutěţní úkol a podmínky: 

• uvařit minimálně 5 l guláše v kotlíku vytápěném ohněm 

• předem mŧţe být maso nakrájené i naloţené, zelenina očištěná a omytá 

(ne nakrájená!) 

• je moţno mít předem uvařený vývar 

• čas na uvaření guláše jsou 4 hodiny 

Jednu porci guláše soutěţící předloţí porotě k ochutnání, zbytek uvařených porcí je 

moţno nechat ochutnat návštěvníkŧm.  

Pořadatel zajistí označení vymezených prostor, kde budou soutěţící vařit, hodnotící 

komisi, slavnostní vyhodnocení a odměnění nejlepších. 

Soutěţící si sami zajistí suroviny, pracovní nářadí, pracovní stŧl, kotlík, dřevo, pitnou 

vodu, úklid a uvedení vymezeného prostoru do pŧvodního stavu. 

Prezence soutěţících je 19. 9. od 8:00 hodin, poté bude soutěţícím přiděleno soutěţní 

místo. Zahájení soutěţe bude v 10:00 hodin, zúčastní se jej všechny týmy. Do zahájení 

se nesmí krájet cibule, zelenina ani začít vařit. Týmy si mohou pouze nazdobit místo, 

připravit pracoviště a roztopit oheň. Ukončení soutěţe je ve 14:00 hod. Vyhlášení 

výsledkŧ proběhne kolem 15:00 hod. Přihlášku zašlete na e-mail 

autopet10@seznam.cz do 12.9.2020. POZOR: Počet míst na vaření omezen, zařazení 

podle data došlých přihlášek. 

 

25.9. SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST – pořádá ZŠ od 17:00 v sokolovně. Rŧzné 

soutěţe a zábavné hry vás tu čekají. Bujaré odpoledne lampionovým prŧvodem 

zakončeno bude.  

 

26.9. DIVADLO – pořádá obec v sokolovně od 18:00. Představení divadelního souboru  

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

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

 

2.10. TURNAJ VE FLORBALE – pořádá TJ ve spolupráci s obcí od 17:00 na venkovním 

sportovním areále ve Starém Městě pro amatérské hráče florbalu. Pokud nemáš svŧj 

team, přijď a přidáš se na místě. Jde o přátelský turnaj a zábavu. Prezence druţstev od 

16:30. Startovné 50 Kč / za hráče. Na vítěze čekají poháry a věcné ceny. Občerstvení 

zajištěno. Přihlášky zasílejte na e-mail: obec.galova@seznam.cz do 25.9.2020.  

 

10.10. DRAKIÁDA – pořádá Aeroklub Moravská Třebová na letišti ve Starém Městě. 
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16.10.  PŘEDNÁŠKA – pořádá obec v 18:00 ve školící místnosti hasičŧ na téma II. světová 

válka – POCHODY SMRTI A NACISTICKÝ TÁBOR DĚTŘICHOV. Vyprávění o 

pochodech smrti a z cest po jejich stopách po celé Evropě. Promítání dokumentŧ ze 

vzpomínkového pochodu. Přednáší autorka knihy „Evropa v agonii pochodu smrti“ 

Milena Městecká a hosté. Kniha bude na místě k dispozici s moţností zakoupení.  

 

17.10.  ZVĚŘINOVÉ HODY – pořádá Hospŧdka U Nečasŧ. Těšíme se na viděnou.   

Rezervace u Ivany Nečasové na tel.: +420 731 185 450. 

 

23.10.  PŘEDNÁŠKA – pořádá obec v 18:00 ve školící místnosti hasičŧ na téma 

CESTOVÁNÍ AFRIKOU (Uganda, Rwada, Kongo, Tanzánie) A VÝSTUP NA 

KILIMANDŢÁRO. Přednáší Ing. Pavlína Mrázková. 

  

30.10.  PŘEDNÁŠKA – pořádá obec v 18:00 ve školící místnosti hasičŧ na téma 

ČÍNSKÁ MEDICÍNA (strava podle konstituční typologie člověka – správné 

stravování, hubnutí, jídelníček…). Přednáší Pavel Heger. 

  

 

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

 

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

NABÍDKA AKTIVIT pro školní rok 2020/2021 

 

Pokud není uvedeno u aktivity konkrétní datum tzn. začíná od 1.9.2020. Podmínky 

k jednotlivým krouţkŧm a platbám obdrţíte na prvních schŧzkách, které jsou nezávazné a 

zdarma!!! V případě dotazŧ a nejasností volejte na tel.: +420 734 750 377.  

 

Pondělí:  

 15:00 – 16:00  FLORBAL (TJ) – sokolovna (venkovní sportovní areál) – pro děti do  

                                                       8 let (od 14.9.) 

 16:00 – 17:00  FLORBAL (TJ) – sokolovna (venkovní sportovní areál) – pro děti od        

                                                       9 let (od 14.9.) 

 17:00 – 18:00  FLAMENCO  (PSH) – sokolovna – španělský tanec pro děti (od 14.9.) 

 17:00 – 18:00  HOPÍK (TJ) – klubovna – hry a tvoření pro rodiče s dětmi (od 14.9.) 

 18:00 – 19:00  HRATVO  (TJ) – klubovna – hry a tvoření pro děti (od 14.9.) 

 18:00 – 19:00  FLAMENCO  (PSH) – sokolovna  – španělský tanec pro ţeny     

                                                                pokročilí (od 14.9.) 

 19:00 – 20:00  FLAMENCO  (PSH) – sokolovna  – španělský tanec pro ţeny  

                                                               začátečníci (od 14.9.) 
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Úterý  

 13:30 – 14:30  TANEČNÍ HRÁTKY  (TJ) – sokolovna – pro děti (od 15.9.) 

 15:00 – 16:00  TANG SOO DO (DDM) – sokolovna – bojové umění pro děti (od 22.9.) 

 16:00 – 16:45  MŠE SVATÁ – kostel sv. Kateřiny – pro všechny 

 16:30 – 18:00  BÍLÁ STOPA (TJ) – sokolovna – turistický oddíl pro děti (od 8.9.) 

 17:00 – 18:00  FOTBAL (TJ) – venkovní sportovní areál – pro  všechny  

 18:00 – 19:00  KRUHÁČ  (TJ) – sokolovna – posilovací lekce, cvičení pro všechny     

                                                      (od 8.9.)                                                 

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

Středa   

 15:30 – 16:30  ATLETIKA (TJ) – sokolovna ( + venkovní sportovní areál) – pro děti      

                                                         (od 9.9.) 

 15:00 – 17:00  KNIHOVNA – obecní úřad – pŧjčovna knih 

 18:00 – 19:30  STOLNÍ TENIS (TJ) – sokolovna – pro všechny 

Čtvrtek  

 13:00 – 16:00  KLUB DŮCHODCŮ – klubovna – pro dŧchodce 

 16:00 – 16:45  MŠE SVATÁ – kostel sv. Kateřiny – pro všechny 

 16:00 – 17:00  TANCOVÁNÍ  (PSH) – sokolovna – pro děti do 7 let (od 17.9.) 

 17:00 – 18:00  TANCOVÁNÍ (PSH) – sokolovna – pro děti od 8 let (od 17.9.) 

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

 18:00 – 19:00  AEROBIC MIX (TJ) – sokolovna – mix, cvičení pro všechny (od 17.9.) 

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

 19:00 – 20:00  ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (TJ)  – sokolovna – pro všechny (od 1.10.) 

Pátek  

 16:00 – 17:00  KLUB MLADÝCH LETCŮ – (Aeroklub) – letiště – pro děti  

 18:00 – 19:30 FLORBAL (TJ) – venkovní sportovní areál – pro všechny   

 19:00 – 21:00 TANEČNÍ  (PSH) – sokolovna – výuka společenský tancŧ pro páry     

                       (od 2.10.) 

Sobota  

 17:00 – 18:00  STREET DANCE – (TJ) – sokolovna – pro děti (od 12.9.) 
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Vysvětlivky: 

 TJ – Tělovýchovná jednota Staré Město 

 DDM – Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 

 PSH – Pohybové studio Háčko Staré Město 

  

 

Neděle 

  9:30 – 10:15  MŠE SVATÁ – kostel sv. Kateřiny – pro všechny.      

 

 

 

 

 

ZUŠ – od září mají děti opět moţnost navštěvovat pobočku ZUŠ Moravská v prostoru ZŠ ve 

Starém Městě. V případě zájmu o následující obory kontaktujte přímo učitele: 
 

 KLAVÍR – Tamara Mengerová tel.: + 420 775 426 250 

 ZPĚV – Kateřina Hloušková tel.: + 420 739 677 084 

 HOUSLE – Ivan Hřebabetzký tel.: + 420 734 750 377 

 

 

NÁBOR FOTBALISTŮ – MUŢI – rádi bychom vrátili zpět do Starého 

Města oddíl fotbalu Muţi Staré Město. Pokud máš zájem a rád by ses 

přidal, kontaktuj nás na tel.: +420 604 441 286 Miloš Kozák. 

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

 

ZPRÁVY Z AKCÍ  A PODĚKOVÁNÍ 

 

OBEC STARÉ MĚSTO – dne 17.7.2020 jste měli moţnost si zazpívat na Zvonkovém 

vrchu na akci PÍSNIČKY U TÁBORÁKU. Jsme rádi, ţe se toto místo líbí, stává se čím dál 

víc populárnější a slouţí k přátelským setkáním. 

Dne 26.7.2020 proběhl 2. ročník akce NA DIVOKÉM ZÁPADĚ. Pro děti byly připravené 

úkoly, nechyběla soutěţ o nejkrásnější kostým a nejkrásnější obrázek s tématikou divokého 

západu. Po celou dobu akce byla moţnost se svézt na koních. Od 16:00 pak hrála k poslechu 
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a tanci třebovská kapela „PROČ NE BAND“. Nechybělo taneční vystoupení skupiny 

Alegria. Počasí moc nepřálo, ale i tak se akce vydařila. Děkujeme všem pomocníkŧm na 

stanovištích.  

Dne 15.8.2020 se konala RADIŠOVSKÁ POUŤ. Po mši svaté čekalo na návštěvníky malé 

pohoštění. O pitný reţim a výborné makrely se postarali manţelé Záplatovi. Děti i dospělí si 

mohli vystřelit rŧţičku u Filipa, splnit 

připravené úkoly u Lucky, zakoupit si 

perníček a vyfotit se jako klaun. Celá 

pouť byla zakončena koncertem, kde 

účinkovalo Komorní hudební sdruţení 

Ivana Hřebabetzkého společně se 

zpěvačkou Kateřinou Hlouškovou. 

V úvodu koncertu zazpívala a zahrála 

na klavír Jana Haasová, dále zazpívala 

Helena Gálová ml. v doprovodu Heleny 

Gálové st. a Ivana Hřebabetzkého.  

Dne 28.8.2020 bylo na sportovním 

areále LETNÍ KINO. Byla promítnuta 

česká komedie BEZVA ŢENSKÁ NA 

KRKU od reţiséra Tomáše Hoffmana.  

 

Dne 30.8.2020 se konal TURNAJ 

V MINIGOLFU. Sešlo se 10 hráčŧ. 

V kategorii děti do 10 let se na 1. místě 

umístila Terezka Malachová, 

v kategorii dětí 11 – 15 let se na  

1. místě umístil Míra Malach, na  

2. místě Klárka Antlová a na 3. místě 

Daniel Antl. 1. místo v kategorii 

dospělých obsadil Miloš Kozák, 2. místo Mirek Malach a 3. místo získal Josef Antl. 

Vítězové si domŧ odnesli medaili, diplom a poukaz na minigolf pro 2 osoby. 

Jsem ráda, ţe pro vás mohu připravovat tyto a další akce. Budu vděčná za nápady na nové 

akce, které byste v obci rádi uvítali. Děkuji všem, kteří se účastní pořádaných akcí a těším se 

na další setkání. 

za obec místostarostka Ing. Helena Gálová 

 

ZŠ – jiţ tradičně, pro naše děti a děti z Kuřimi, Brna, Moravské Třebové, pořádáme týdenní 

táborové setkání PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA DOLNÍ BEČKA. Kromě nových přátelství, 

která se vytváří jiţ osmým rokem, si děti odnesly spoustu záţitkŧ: celý tábor se nesl v duchu 

poznávání kontinentŧ, kaţdý večer probíhaly prezentace, zábavné i poučné kvízy, dopolední 

škola, opakování vědomostí, opékání špekáčkŧ, odpolední pěší výlety na koupaliště a ke 

splavu, celodenní výlet na Pustevny, a hlavně děti tancovaly, aby v sobotu předvedly svoje 

úţasná vystoupení. Tak zase za rok. TĚŠÍME SE!!! 

za ZŠ kolektiv učitelek 
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TJ – dne 11.7.2020 proběhl 8. ročník MÍČOVÉHO SEDMIBOJE. Zúčastnilo se 12 týmŧ: 

Emiko, Mimoni, Bob a Bobek, Minely, (Ne)šikulové, Haluzáci,  Drupilo, Makrely, 9, 

Vasrmánci, Esíčka, Leonbordi. 

První místo obsadili Vasrmánci, druhé 

Minely a třetí Drupilo. Poděkování patří 

všem pořadatelŧm, kteří celou akci 

zorganizovali na jedničku.  

Dne 18.7. – 25.7.2020 pořádal oddíl Bílá 

stopa PRÁZDNINY S TJ na základně 

Kaménka u Vítkova. Děti si uţily soustu 

legrace, her a výletŧ. Děkujeme celému 

teamu dospělákŧ, kteří se o děti starali. 

Dne 1.8.2020 jsme podnikli 2. CYKLO 

VÝLET. Zúčastnilo se 8 cyklistŧ. Společně 

se vydali na 55 km dlouhou trasu směr 

Tatenice – přes brody do Cotkytle – 

Acrobat Park Štíty – Drozdovskou pilu – 

Petrušov – a zpět do Starého Města. 

Rád bych poděkoval všem vedoucím 

krouţkŧ, kteří se věnují dětem a vedou je 

tak k zdravému ţivotnímu stylu. Přeji jim 

hodně sil a nových nápadŧ pro jejich práci. 

Tímto bych rád vyzval nové nadšence, kteří 

by se rádi zapojili do našeho teamu. V 

případě zájmu nás kontaktujte +420 734 750 377. Děkujeme. Sportu a srandě zdar! 
 

za TJ Miloš Kozák 

 

PS HÁČKO – dne 17. – 21.8.2020 si děti uţily PRÁZDNINY S PS HÁČKO. Byl to týden 

plný záţitkŧ – soutěţí, her, tance... Ráda bych poděkovala Kateřině Kozákové za pomoc, 

Mírovi Štaffovi za zpestření programu kruhovým tréninkem. Od září se budu těšit opět na 

viděnou v tanečních kurzech, více informací naleznete na www.pshacko.webmium.com.  

 

za PS Háčko Ing. Helena Gálová 

http://www.pshacko.webmium.com/
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AEROKLUB – během letních prázdnin proběhly dva turnusy příměstských táborŧ: 

1. Tematické zaměření LETECKÝ MODELÁŘ, 13.-17.7.2020, účastnilo se 23 dětí. 

Praktická náplň tábora: seznámily se se základy stavby balsových modelŧ – kaţdý účastník 

si stavěl vlastní model; ukázky létání s rádiem řízenými modely; beseda s autorem 

technických pohádek Martinem Sodomkou; výlet do leteckého Muzea Metoděje Vlacha v 

Mladé Boleslavi; seznámení se s leteckým provozem; … 

2. Tematické zaměření PILOTEM NA ZKOUŠKU, 10.-14.8.2020, účastnilo se 10 dětí. 

Praktická náplň tábora: seznámily se s teorií letu – základy aerodynamiky a mechaniky letu, 

meteorologie a lidské výkonnosti; létání na plachtařském simulátoru CONDOR; výlet do 

Leteckého muzea ve Vyškově; seznámení se zákonitostmi leteckého provozu; absolvování 

seznamovacích letŧ na kluzácích a ultralightu; … Děkujeme a těšíme se na viděnou za rok. 

 

za Aeroklub Pavel Řeřicha 

 

JOSEF NĚMEC – dne 4.7.2020 se konal jiţ 33. ročník nohejbalového turnaje na počest 

Josefa Zobače - MEMORIÁL JOSEFA ZOBAČE. Všichni účastníci turnaje byli oceněni 

věcnými cenami. Vítězem memoriálu se stal tým borcŧ z Koclířova – MY3 , 2. místo získal 

tým JEPEDAN – Jarda, Pepa, Dan ze Starého Města a na 3. místě se umístil team BURĎÁCI 

z Moravské Třebové. Celkem bylo 14 muţstev, z toho 7 ze Starého Města. Děkujeme obci 

Staré Město a dalším sponzorŧm za finanční podporu. 

Josef Němec 

  

MARIE MORAVCOVÁ – dne 15.8.2020 se v Radišově i letos konala Radišovská pouť. 

Přijelo dost rodákŧ a i počasí se nakonec umoudřilo. Pracovníci Obce Staré Město připravili 

posezení, atrakce pro děti, pohoštění. Paní Gálová dohodla mši, koncert i prodej. Abychom 

neumřeli hlady a ţízní zabezpečili piva, limo a grilované makrely – byly moc dobré. Opět 

byly i perníčky s letopočtem, jednohubky, zákusky. 

Koncert - kapela opět nezklamala, jsou perfektní. Pochvala patří taky mladým zpěvačkám. 

Tak dovolte, abych jménem všech přítomných rodákŧ, poděkovala vedení OÚ Staré Město a 

především paní Galové za to, ţe jsme mohli v rodné obci strávit moc krásné odpoledne, 

zavzpomínat, potkat známé a těšit se na další Radišovskou pouť v roce 2021. 

Ještě mi dovolte malé povzdechnutí – moc nás mrzí, ţe současní obyvatelé Radišova nenašli 

cestu na tuto akci. 

Marie Moravcová (Hrazdirová) 

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

INFORMACE OBČANŮM 

 

ČESKÁ POŠTA – Váţení zákazníci České pošty, s.p., dovolujeme si vám oznámit změnu 

hodin pro veřejnost s platností od 1.9.2020 ve Starém Městě: 

 Pondělí  08:00 – 12:30 

 Úterý  12:00 – 16:30  

 Středa  08:00 – 12:30 

 Čtvrtek  12:00 – 16:30 

 Pátek   08:00 – 11:30 

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