
Rok 2014 
Sokolovna – v tomto roce proběhla rekonstrukce stávajícího a značně zastaralého sociálního 

zařízení v sokolovně, vybudováno bylo i WC pro invalidy, vše za 554 000 Kč. 

 

Zdravotní středisko – proběhlo technické zhodnocení budovy zdravotního střediska o částku 

480 835 Kč, za které byla provedena rekonstrukce střechy zdravotního střediska firmou Jiří 

Bureš z Moravské Třebové. V ceně bylo zahrnuto posouzení stávajícího stavu, vypracování 

zadávací dokumentace, dílo samotné, oprava stávající hromosvodové soustavy a technický 

dozor. Celá akce byla realizována obcí z vlastních zdrojů bez dotačních prostředků. 

. 

Kaplička – obnovu kapličky v Radišově za 134 000 Kč provedl Luboš Němec z Radišova. 

 

Komunikace – v říjnu byla dokončena rekonstrukce komunikace Radišov za 507 000 Kč od 

č.p. 40 po č.p. 61. 

 

 

MŠ – budova mateřské školy byla zhodnocena o rekonstrukci střechy zahrnující prodloužení 

stávajícího valbového zastřešení i na přístavbu k původnímu objektu včetně doplnění 

vikýřové zděné části. Aby bylo dosaženo uceleného vzhledu, byla u přístavby doplněna 

podokapní římsa včetně zdobných fabionů. Stávající krytina (azbestocementová taška) byla 

nahrazena plechovými šablonami SATJAM Bond Metalic s lesklou povrchovou úpravou v 

odstínu červená RAL 3011 včetně všech doplňků (úžlabí, nároží, hřebenáče, okapnice, 

oplechování komínu, atik, svody, žlaby, apod.). Krytina byla pokládána na střešní latě, na latě 

byla vložena pojistná fólie. Bednění bylo odstraněno. Záruka realizační firmy David Blažej - 

PROREKO, Dolní Podluží dle smlouvy je na celé dílo v délce 60 měsíců. Z programu obnovy 

venkova byla Pardubickým krajem poskytnuta investiční dotace ve výši 100 000 Kč. Celková 

cena díla byla ve výši 1 463 660 Kč. Budova mateřské školy tak získala zcela nový a okázalý 

vzhled. 

 

Bytový dům č. 67 – byla opravena střecha  a postaven nový komín na č. p. 67. Sousedům tak 

již nezatéká podle štítové zdi. 

 



Stavební parcela – po výmazech neexistujících staveb v katastru a delším vyřizování 

pracovníci obce „vysekali z roští“ hezkou parcelu, která byla letos prodána. 

 

 

 

Zeleň – úspora za sečení díky vlastní komunální technice. V roce 2010 437 000 Kč, v roce 

2014 cca 150 000 Kč. Byla provedena úprava a výsadba zeleně uvnitř sportovního areálu, 

upravena zeleň okolo školy, obecního úřadu, v MŠ, u hřbitova vykáceny keře na zarostlém 

svahu. Odvodnění hřbitova je úkolem pro další zastupitelstvo. Vně hřbitova jsou připraveny  

„sledovací“  šachty. 

 

Veřejné osvětlení  – byly osazeny stmívače, které jsou ekonomickým řešením. 

 

Byla pokácena vrba na návsi. „Odměnou“ bylo udání na Inspekci životního prostředí. 

 

Proběhla oprava válečného hrobu v Radišově. 

 

Kulturní události: 

31.01.2014 ZŠ – Společenský ples  

07.03.2014 TJ – XI. Společenský ples  

29.03.2014 SDH – Staroměstské „UHO“– proběhl v sokolovně již 6. ročník tarokového 

turnaje 

12.04.2014 SDH – Turnaj stolní tenis  

16.04.2014 ZŠ – Velikonoční dílny  

19.04.2014 Velikonoční jarmark - manželé J+J Antlovi 

19.04.2014 obec + TJ – divadelní představení Vrátila se jednou v noci – Městečko 

Trnávka  

30.4.2011 manželé Nečasovi – Pálení čarodějnic u hospůdky 

8.5.2014 Dětřichovský memoriál 39. ročník – zúčastnilo se 65 závodníků 

10.05.2014  SDH – Jarní pochod za zdravím 31. ročník  

08.06.2014 TJ – Dětský den - TJ Staré Město + DDM Mor.Třebová 

22.06.2014 ZŠ – Školní akademie - ZŠ a MŠ Staré Město 

05.07.2014 Memoriál Josefa zobače v nohejbale - Josef Němec Staré Město 



12.07.2014 TJ – Míčový sedmiboj smíšených dvojic. Pořadí: 1. Němcová Eva + Hájek 

Jiří, 2. Dospivovi Hana + Zbyněk, 3. Kozákovi Eva+ Miloš) 

08.08.2014 Obec – loutkové divadlo "O Palečkovi" 

26.10.2014 ZŠ – Svatováclavská slavnost  

7.12.2014  TJ – Mikulášský karneval. Děti měly možnost zasoutěžit si a zatancovat  

při programu skupiny MEFISTO Mohelnice, která je již dlouhodobým 

partnerem našich akcí. Tuto akci letos podpořila i finančně společnost 

Kooperativa, která na mikulášské balíčky a sladké odměny dětem přispěla 

částkou 3 000 Kč. 

 


