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pokračovaly zejména opravy nemovitostí, které byly roky zanedbávány
- Na hřbitově byly pracovníky VPP, po velké údržbě kulatých javorů v r.2012, ostříhány a upraveny
nové výrůstky větví , javory tím získaly v průběhu roku krásný vzhled.
- Pokračovala údržba keřů a okrasných dřevin, jak na veřejných prostranstvích obce, tak v
zahradách ZŠ a MŠ.
Sokolovna a Klub důchodců:
- Po delším úsilí byl, pracovníky obce, v Sokolovně nalezen vývod kanálu z Klubu důchodců (o
kterém nikdo nevěděl kde je) a provedeno napojení na splaškovou šachtu v louce pod Sokolovnou.
Současně byl pročištěn, roky neudržovaný a zanesený kanál na pánském WC.
- Čelní stěna Sokolovny byla obkopána. A vložen jak splaškový kanál z Klubu důchodců, tak
dešťový kanál, který odvádí dešťovou vodu ze svodu u hlavních dveří (ta vždy tekla přímo podél
vstupních schodů do budovy a čelní zeď podmáčela). Do kanálu byl připojen dešťový svod z rohu
budovy (z přístavby Klubu důchodců). Na oba svody byly instalovány gajgry, pro snadné a
praktické čištění.
- Byla opravena celá zadní zeď v Klubu důchodců (KD), strop, obě WC a odstraněna dlouholetá
široká prasklina. Vlhké stěny začaly po oravách vysychat.
- Provedena byla celková oprava barového pultu – praskliny a výměna dlaždic barové desky.
- Vyrobena a nainstalována nová kuchyňská linka v KD, opraveno osvětlení kuchyňky.
- KD, kuchyňka i výčep vše je nově vymalováno.
- Byla provedena celková rekonstrukce šaten v Sokolovně (oprava prasklin), včetně výmalby a
položením nového linolea.
- Podél severní strany (ke školce) byl zbudován chodník k bočním dveřím. Chodníček je vymezen
obrubníky a vysypán štěrkem. Po dlouhých letech lze vstoupit bočními dveřmi do Sokolovny po
suchu. Toto již ocenil p. Holas (vedoucí Bílé stopy), který poděkoval, že se děti i dospělí nemusí již
brodit blátem.
Zdravotní středisko:
- Byt č.2 (po p.Mlčochovi) byl vymalován a současně celé schodiště (od půdy až po sklep).
- Na půdě byl proveden generální úklid a veškerá stavební suť i všemožný domovní odpad
shromážděný za desítky let, se téměř nevešel do jednoho velkého kontejneru.
- Garáž byla opravena a vymalována. Oprava spočívala v odstranění staré zduřelé omítky, vzniklé
po letitém promáčení ze střechy kočárkárny a opětovném nahození maltou (v roce 2012 byla střecha
kočárkárny nově pokrytá).
- Na jaře bylo provedeno čištění dešťových kanálů a dešťových svodů, které byly do 2–3 m
zanešeny. To vedlo, během několika zim, k popraskání svodů ve švech. Následné vsakování
dešťové vody do obvodových zdí bylo příčinou nadměrné vlhkosti a plísní v některých místnostech.
Na podzim byly tyto prasklé svody vyměněny za nové, získané bezplatně.
- Severozápadní (naproti ZŠ), jižní (parkoviště) a částečně severovýchodní (kočárkárna) část
budovy byla odvodněna (obkopána).
- V ordinacích a na schodišti byla provedena výměna dřevěných, kastlových oken za plastová –
provedeno firmou PRAMOS. Zaměstnanci obce provedli konečné zapravení s výmalbou.
- V kočárkárně byla vyměněna 4 stará okénka za nová – dřevěná.
- Kočárkárna byla zvenčí nově omítnuta. Staré, otlučené vstupní dveře, pracovník obce opravil z
vyhozeného obložení v MŠ tak zručně, že budí dojem nových dveří.
Mateřská škola:
- Na celé budově byla provedena výměna starých, dřevěných oken za nová plastová, včetně žaluzií
a síti proti hmyzu. Budova dostala i nové vstupní dveře jak do mateřské školy, tak do kuchyně.
- Byly odstraněny letité nánosy maleb na schodišti, horní a dolní chodbě, v šatně naproti vstupním
dveřím. Všechny tyto prostory byly opět opatřeny novou omítkou a vymalovány (pracovníky obce).
- V předchozím roce byla kompletně opravena vnitřní kanalizace a rozvod vody (pracovníky obce).
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Základní škola:
- Dodavatelsky byla provedena montáž 50 ks plastových oken výměnou za stará dřevěná. Na
havarijní stav starých oken upozorňovalo vedení školy již řadu let.
- Výměnou prošly také hlavní vstupní dveře.
- Úklidové práce, v obou budovách, byly provedeny zaměstnanci ZŠ a MŠ, za odborné a kvalitní
koordinace ředitelky – Mgr. Martiny Kuncové.

- ZAPOJENÍ ZŠ A MŠ DO ŽIVOTA OBCE (autor Mgr. Martina Kuncová)
- Ve školním roce 2012/2013 žáci základní školy a mateřské školy, ale i pedagogičtí a
nepedagogičtí pracovníci přispěli svoji neúnavnou prací ke kulturnímu rozvoji obce a stali se tak
nedílnou součástí obce. Škola spolupracuje s místními organizacemi – obecní úřad – Vítání
občánků, hasiči a tělovýchovná jednota – společně pořádané akce, místní knihovna – návštěva
jednou za měsíc.
- Akce pořádané školou a školkou pro širokou veřejnost :
-Září: Světluškové loučení s létem – lampionový průvod, podzimní dílna, opékání špekáčků na
školní zahradě
- Říjen: Putování za skřítkem Podzimníčkem – pochod do Petrušova, posezení v hospůdce, hledání
skřítka Podzimníčka
- Listopad: Drakiáda – pořádaná v pátek odpoledne pro širokou veřejnost
- Prosinec: Vánoční jarmark v sokolovně, rozsvěcování vánočního stromu
Klub důchodců – vánoční pásmo pro babičky a dědečky
- Únor: Školní ples
- Březen: Vítání jara – velikonoční dílny
- Květen:Den rodiny – výšlap na rozhlednu Pastýřka
- Červen: Zábavné odpoledne – loučení předškoláků a žáků 5. třídy
- Opravy a rekonstrukce budov základní a mateřské školy:
 Na začátku školního roku 2012/2013 byla v budově mateřské školy dokončena celková
rekonstrukce odpadů a s tím souvisela rozsáhlá rekonstrukce obou umyváren – nová stěrka
na stěnu, nové obklady, nové sanitární vybavení – záchodky, umyvadla, sprcha.
 V druhém týdnu v červenci 2013 začala v budově mateřské školky celková výměna oken za
plastová okna. Na tuto výměnu navazovala rekonstrukce šatny v přízemí budovy, kde byla
natažena stěrka na stěny, položen nový povrch na podlahu a vyroben nový nábytek. Dále
byla provedena oprava schodiště, kde na stěnách byla provedena nová stěrka a výmalba.
 Téměř všechny rekonstrukce byly financovány z obce.
 Na rekonstrukci šaten (– stěrka na stěny, podlaha a nový nábytek –) jsme získali finanční
prostředky z výdělku na školním plese, celková výše výdělku byla přijata jako dar od SDH
Staré Město a schválena zastupitelstvem.
- Soutěže a přehlídky dětí
 Dne 10.10.2012 proběhla pod vedením DDM Moravská Třebová soutěž ve stolním tenise.
Zúčastnili se 3 chlapci z 5.třídy.Vojta Mynář obsadil 1. místo, ostatní chlapci velmi hezky
reprezentovali naši školu.
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 V měsíci březnu proběhla v DDM Moravské Třebové recitační soutěž. Účastnili se celkem 3
žáci z 1.třídy : Martin Souček, Matyáš Sýkora, Jakub Thun, 3 žáci z 2.třídy : Nela Hájková,
Anička Juračková, Miroslav Malach a 1 žák v 5.třídy : Vojtěch Mynář. Nejlépe se umístil
Jakub Thun, který získal ve své kategorii 1. místo a postoupil do okresního kola do Svitav,
které se konalo 27.3.2013. I přes velikou snahu si Kubík bohužel nevybojoval žádné
umístění, ale i tak jsme velmi rádi za úspěšnou reprezentaci školy. Ostatní žáci v oblastním
kole obdrželi čestná uznání.
 Žáci 5. třídy se dále účastnili výtvarné soutěže pod názvem Voda, svými výtvarnými výtvory
se velice pěkně umístili a to na 3. místě Vendula Kozáková a Karolína Křivánková a
Kateřina Kozáková obdržela čestné uznání.
 Matematické soutěže, pod názvem Cvrček, se zúčastnili žáci 2.ročníku, 5.třída bojovala
v soutěži Klokánek.
Restaurace:
- Vyměněno poslední velké okno (k silnici, naproti kostelu) za plastové včetně žaluzií a sítí proti
hmyzu. Všechna okna jsou tak již větratelná a restaurační prostory se mohou přirozeně vysoušet.
- Proběhla výměna poškozených a pouze částečně funkčních hlavních, vstupních dveří za nové
plastové.
Bytový dům, čp. 239:
- Výměna špatných dřevěných oken za nová kastlová dřevěná okna ve dvou bytech (byt č.2 a č.5),
ve kterých se měnili nájemníci. V těchto bytech byly vyměněny digestoře, které odvádí páry přímo
ven z budovy.
- Protože je bytový dům a restaurace velice vlhká (jedná se o starou budovu, která není odizolovaná
a ještě je obložena pískovcem) bylo provedeno odvodnění téměř celé části ze dvora.
Ostatní:
- Poslední plastové okno bylo usazeno na obecní úřad místo druhých, nepoužívaných, vstupních
dveří. Poznáte je podle toho, že k oknu vedou schody.
- Podařilo se také od bioplynové stanice v Dětřichově navozit kvalitní hlínu na Goldberk a přikrýt
skládku zeminy vzniklou při výstavbě splaškové kanalizace. První část dopravy byla obcí hrazena,
druhá byla Agronou Staré Město poskytnuta zdarma.
- Pokračovala oprava cest. Ulička od Závodných po Truhlářovo proběhla velkou rekonstrukcí a
dostala nový asfaltový povrch.
- Chodníček okolo sochy na návsi za hasičkou, který byl částečně silně propadlý, byl rozebrán,
podklad dosypán a chodník z kostek opět složen.
- Travnatá plocha před hasičkou – za autobusovou zastávkou, poničená výstavbou splaškové
kanalizace, byla dorovnána hlínou a oseta trávou.
- Mezi silnicí na Dětřichov a spodní řadovkou byly nově provedeny sadové úpravy stávající
přerostlé, letité a neudržované zeleně.
- Opraveny části fasád na budovách restaurace (hlavně naproti kostelu, kde byl vypadený velký kus
omítky a drobná zapravení kolem oken a dveří) a základní školy (z východní strany od parkoviště u
kostela – vlhká a zduřelá spodní část).
- Drobné opravy chodníků – rozbité obrubníky u chodníku k restauraci a dosprávka kostkového
chodníčku okolo lípy u Agrony, zde se úspěšně kostky ztrácely již v dávné minulosti.
- Oprava dláždění za vraty Jednoty, které bylo narušeno po přivedení splaškové kanalizace.
- Hasiči, po předešlých namáhavých letech výstavby hasičky, se odměnili nákupem staršího
automobilu Opel Vivaro – tranzit. Ten nahradil Avii, která již dosloužila.
- Na závěr roku se podařil obci historický úspěch v podobě nákupu první komunální techniky -
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malotraktor se sněžnou radlicí, kartáčem na sníh i zametání posypů a rozmetadlem na posyp
chodníků. Tato technika nahradila a doplnila dosavadní – dvoukolák, kolečko, koště, lopatu a hrábě.
- Na tuto techniku se ve sportovním areálu pořídila nová garáž (postavila se základová deska, na
kterou se přšroubovala plechová garáž. K této garáži a také k předchozí se začal budovat přístupový
chodník, který se bohužel nestačil v tomto roce dokončit dokončit.
- Osvědčil se nákup 3 ks 1 100 l kontejnerů na směsný odpad, které nahradily velký, plechový
kontejner v chatové oblasti v Petrušově. Ten byl stabilně plný nesprávného odpadu, z čehož
vznikaly problémy při vývozu a obec finančně velmi zatěžoval.
- Proběhla druhá etapa výměny vodovodního řádu, kterou provedla Vodohospodářská stavební
společnost Moravská Třebová. Další etapy budou následovat v následujících letech, dle finančních
možností DSO.
- V druhé polovině tohoto roku proběhla revize kastrálního území naší obce. Zde byly, Katastrálním
úřadem ve Svitavách, revidovány skutečné stavy nemovitostí, čísel popisných a evidenčních a
porovnávány s evidencí katastrálního úřadu. Proběhly opravy dob dávno minulých jako např.
zbouraný dům v poli u Dětřichova, část bývalé stodoly místo které nyní stojí tzv. „hospoda na
kopečku“, plechová zastávka na středu obce, apod.
- Knihovnu v průběhu roku navštívilo 450 návštěvníků a půjčili si celkem 1 150 knih. Knihovna je
otevřena každý týden ve středu, vede ji obětavě p. Kumstát a úspěšně vede k četbě i žáčky místní
školy.

