
Rok 2003 

Od začátku dubna do konce listopadu zaměstnávala obec 5 pracovníků, které obec 

zaměstnala jako uchazeče o zaměstnání z úřadu práce. Podíleli se především na úklidu 

naší obce, na pomocných pracích při opravě sokolovny a hasičské zbrojnice, pomáhali 

při přestavbě bývalého bytu v prostorách školy, opravovali márnici na místním hřbitově.   

 

Dne 23.6.2003 proběhl v obci sběr nebezpečného odpadu. Lidé se tak mohli zbavit 

nepotřebných věcí. Samozřejmě celý rok probíhal pravidelný vývoz popelnic každých 14 

dnů, v úterý a každé dva měsíce se vyvážely plasty v pytlích, které si mohli občané 

vyzvednout   zdarma na obecním úřadě. Dále byly v obci umístěny kontejnery na plasty a 

sklo a na ostatní komunální odpad. Poplatek za popelnici činil v roce 2003 - 300 Kč na 

osobu.  

 

Sokolovna – probíhala oprava sokolovny – byla položena podlaha, v místech kde byla 

zničená. Od začátku dubna práce na opravě budovy pokračovaly. Musel být vyměněn 

rozvod elektrické energie, byl zateplen a dřevem obložen strop, nalakována podlaha a 

vymalováno. Opravy stály 630 000 Kč. 

 

Skládka na Goldbergu – byla na podzim zavezena zeminou, srovnána, oplocena 

připravena pro osázení zelení. 

 

ZŠ – konečně byl vyřešen problém s bytem v budově základní školy. Po mnohaletých 

dohadech opustil pan Újezdský byt bez nároku na náhradní bydlení a prostory využila 

škola pro své žáky. O prázdninách probíhaly stavební úpravy  - vznikla tak jedna třída, 

místnost pro školní družinu, ředitelna a nové sociálky.  

 

Chodník – v tomto roce bylo vybudované parkoviště u kostela a chodník, který vede 

až k letišti, bylo opraveno i původní parkoviště u letiště. Stavbu prováděla firma pana 

Šimečka. Při výkopových pracích zde byly nalezeny střepy ze 13. století a munice  

z 2. světové války. Obec na tuto akci získala státní dotaci ve výši 763 000 Kč. 

 



Zdravotní středisko – na podzim se z bytu na zdravotním středisku  odstěhoval MUDr. 

Grepl.  MUDr. Grepl, MUDr. Kadlecová a MUDr. Hřebabetzká si v obci postavili domy a   

vykonávali činnost praktického lékaře, dětské pediatričky a zubní ordinace.  

 

Kříž – v tomto roce proběhla oprava kamenného kříže u firmy Jessgrowe. Oprava stála 

celkem 95 000 Kč. Obec získala příspěvek od státu ve výši 50 000 Kč, firma Jessgrowe 

přispěla částkou 20 000 Kč, zbytek zaplatila obec. Kříž stojí na pozemku firmy 

Jessgrowe, která uzavřela s obcí smlouvu na bezplatný pronájem na 100 let. Kříž byl na 

své místo usazen v měsíci říjnu. 

 

Sbírka – ve dnech16. a 17.6.2003 organizovala obec sběr ošacení, lůžkovin, hraček apod. 

Tyto věci byly potom odvezeny pro Diakonii v Broumově. 

 

Lokalita SM Jih – v tomto roce pokračovala výstavba nových rodinných domů v lokalitě 

Staré Město Jih. Do roku 2003 bylo zde postaveno 10 domů.  

 

ZŠ – byla od 1.1.2003 neúplná škola s právní subjektivitou. Vznikla na základě 

rozhodnutí zastupitelstva obce sloučením základní a mateřské školy. Pod vedením 

ředitelky Mgr. Hany Beránkové. Součástí byla také školní družina s kapacitou 25 dětí, 

která byla plně využita. Vychovatelkou byla Karin Kalášková. Po rekonstrukci části 

budovy měla nyní škola k dispozici 5 samostatných učeben, místnost pro školní družinu, 

žákovskou a učitelskou knihovnu a hernu. Měla také řadu kroužků pro děti a kulturní 

akce. Součástí školy byla i školní jídelna, ve které se stravovaly děti základní školy, 

mateřské školy a zaměstnanci školy.  

 

MŠ – měla 2 oddělení, která navštěvovalo 36 dětí ve věku 3-7 let. Byla otevřená denně 

od 6:00 do 15:45. 

 

Zemědělstvím – se v obci zabývá firma AGRONA Staré Město a.s. Podle jejich vyjádření 

byl rok 2003 pro zemědělce velice nepříznivý. Dlouhá zima a značné teplotní výkyvy na 

počátku jara způsobily značnou devastaci porostů ozimů. Po nepříznivém jaru 

nastoupilo extrémně suché léto. Výsledky rostlinné výroby byly toho roku 

podprůměrné. To vedlo ke zvýšení cen komodit.  



 

Kostel – dne 9.4.2003 byly dokončeny opravy věžních hodin a zvonkohry našeho 

kostela. Hodiny byly od té doby dálkově elektronicky řízeny a odbíjely čtvrt, půl, 

třičtvrtě a celá. Celkové náklady byly 96 000 Kč, z toho obec přispěla 67 000 Kč. 

 

Požáry: 

 3.6.2003 vznikl požár seníku od automobilu PV3. Škody byly minimální díky 

včasnému zásahu přítomných zaměstnanců AGRONY a rychlému povolání jednotky 

hasičů.  

 3.10.2003 asistovali hasiči při dopravní nehodě nákladního automobilu se štěrkem u 

firmy Jessgrowe. Jednotka asistovala při vyhazován štěrku a vyprošťování 

nákladního automobilu.  

 

Hasiči – v letošním roce byly provedeny i nějaké opravy v hasičské zbrojnici - 

nahozeny spodní zdi, vymalováno, natřena věž a opraven nájezd do zbrojnice.  

 

Restaurace – manželé Koudelkovi si otevřeli restauraci a masnu v přízemí domu 

dědičná rychta. Nabízeli možnost stravování, kterou využívali zaměstnanci AGRONY a 

dalších firem působících v naší obci. Restaurační služby nabízelo i Aerobistro na letišti a 

restaurace „U Čápa“.  

 

Kaplička – pan Stanislav Pastýř nechal postavit vlastními náklady kapličku na místním 

hřbitově. V souvislosti s úmrtím jeho 18 letého syna. Obec s tím souhlasila.  

 

Kulturní události: 

4.2003  klub důchodců pořádal zájezd do Olomouce na Floru 

3.5.2003  TJ – Pálení čarodějnic – táborák na Kolberku. Účast velká i z okolí. 

Fotbalisti připravili  bohaté občerstvení.  

8.5.2003  Dětřichovská memoriál – 28. ročník silničního běhu od památníku obětí 

2. světové války z  Dětřichova do Moravské Třebové. Místní občané, jako 

každý rok, přišli běžce podpořit potleskem.  

8.5.2003  v odpoledních hodinách navštívili místní letiště předseda vlády pan 

Vladimír Špidla  



10.5.2003  SDH – Jarní pochod za zdravím SDH 20. ročník. Počasí se vydařilo, cíl byl 

tentokrát v areálu myslivců v Petrušově, kde si mohli účastníci pochodu 

opéct párky a občerstvit se. Zpátky do SM je odvezl autobus.  Účast 100 

osob. 

17.5.2003  SDH – pořádali okrskové závody, které proběhly na letišti za účasti 

hasičských družstev z Dětřichova, Borušova, Starého Města, Mladějova, 

Třebařova a Rychnova. Naši se umístili na 3. místě.  

15.6.2003  TJ – Dětský den. Děti si mohly na hřišti zasoutěžit v mnoha sportovních 

disciplínách, například v běhu, ve střelbě, připraven byl i skákací hrad, 

občerstvení a především sladké odměny. 

10. – 20.7.2003  Mistrovství České republiky v letecké akrobacii kluzáků. Na 

zakončení, v poslední den, byl připraven i doprovodný program. Divákům 

byly představeny různé typy letadel, letecké modely, seskok parašutistů, 

ukázky dovednosti hasičů a velký počet přítomných využil také možnosti 

vyhlídkového letu. Letenka na 10 minut pro jednu osobu stála 300 Kč. 

Účast asi 2 000 osob.  

8.2003  obec – klub důchodců uspořádal zájezd na výstavu květin do Věžek u 

Kroměříže  

12.2003  pro klub důchodců proběhl slavnostní závěr roku s vystoupením dětí 

z MŠ a ZŠ, kterého se účastnili i zástupci obce 


