Rok 2015
Lokalita SM Jih – byla zhotovena projektová dokumentace a geometrické plány na 6 nových
stavebních parcel. Zastupitelstvo obce schválilo zasíťování stavebních parcel a komunikace
v lokalitě Staré Město – Jih, 1. etapa. Celková cena díla je 1 900 000 Kč. Následně po
schválení byly za 630 000 Kč prodány dva stavební pozemky.
Bytový dům č. 239 – provedena kompletní rekonstrukce střechy za částku 1 138 000 Kč. Je
to „již 15 let“ od kolaudace bytového domu č.p. 239, a tedy byla nutná kompletní
rekonstrukce střešní krytiny. Střecha bytového domu nebyla zhotovena dle správné
technologie, a to:


nevhodně použitá fólie, která držela vlhkost v domě



nefunkční odvětrávání



zapravení folie kolem vikýřů bylo nefunkční (dešťová voda stékala do půdního

prostoru)


neúplné zateplení střešních oken



nosný trám konstrukce byl vychýlen



cementobetonová krytina byla nekvalitní, praskala a z části byla odlámaná

Rekonstrukce byla dokončena k 31.7.2015. Zakázku dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne
14.5.2015 provedla firma David Blažej – PROREKO. Byly provedeny tyto práce: demontáž
stávající krytiny a její likvidace, demontáž klempířských prvků a jejich likvidace, demontáž
kontralatí a jejich likvidace, demontáž střešní folie a její likvidace, demontáž a montáž žlabů,
háků, kotlíků, svodů, kolen, objímek, okapniček, závětrných lišt, okapnic, hřebene včetně
odvětrávání, úžlabí, difiuzní kontaktní folie 170g, moření latí, kontralatí, dodání a montáž
střešní krytiny Satjam Rapid satpur-purmat 50 mikronů, montáž zachytávačů sněhu, demontáž
a montáž střešních 19 ks oken včetně rolet, střešních výlezů, zapravení ostění a výmalba,
lemování komínu, anténní průchodky. V ceně je dále zahrnuto: vypracování zadávací
dokumentace, identifikace azbestu ve stávající krytině zdravotním ústavem, opravy atik a
výměna části poškozené izolace, technický dozor investora a oprava hromosvodové soustavy.
Celková cena technického zhodnocení budovy je celkem 1 138 368 Kč.
Sokolovna – v srpnu byla dokončena rekonstrukce podlahy, výměna horních oken a oprava
střechy nad přísálím v ceně 945 000 Kč, dotace Pardubického kraje 100 000 Kč. Firmou Jakeš

Vlastislav, Česká Bělá byla provedena demontáž stávající podlahy, dřevěných obkladů včetně
jejich následné likvidace. Nově bylo provedeno oškrábání povrchů, zhotovení vodorovné
izolace z těžkých asfaltových pásů a zhotovení konstrukce jednoduchého roštu na
odpružených podložkách. Byla dodána nášlapná vrstva z dubových parket, zalištování, strojní
broušení a ošetření veškerého řeziva chemickým přípravkem proti škůdcům a dřevokazným
houbám. Následně bylo provedeno tmelení celé plochy epoxidovanou pryskyřicí a
trojnásobné lakování epoxidovaným protiskluzným lakem. V přísálí byla zhotovena dlažba
včetně spárování a byly dodány a montovány přechodové nerezové lišty. Tato akce výrazně
zlepšila užitné vlastnosti sálu, který je využíván především dětmi v rámci tělesné a zájmové
činnosti, ale také ke kulturním účelům. Celková cena díla byla, včetně vypracování zadávací
dokumentace a technického dozoru provedeného Ing. Kolkopem, ve výši 679 930 Kč. Na tuto
akci obec získala dotaci z Programu obnovy venkova od Pardubického kraje ve výši 100 000
Kč.
Hasiči – v březnu byla dokončena kompletní rekonstrukce cisternové stříkačky T 815 CAS 32
dle Smlouvy o dílo s firmou ANZA Pardubice. Provedeny byly opravy a výměny: motorové
části, rámu s agregáty a nápravami, kabiny, nástavby a vnější kabiny, karosařiny, uzavíracích
prvků, nádrže, čerpacího agregátu, dodání a montáž ovládacího panelu, armatury, otočná
lafetová proudnice, elektroinstalace, povrchová úprava, antikorozní úprava a dodání doplňků vysokotlak, výsuvný osvětlovací stožár, reflexní pásy a popis vozidla. Na základě dodatku se
smlouvě byly dále provedeny: úprava kabiny, demontáž a instalace vyhořelé elektroinstalace
podvozkové části, oprava koroze nosného rámu, provedení STK, výměna protimrazové
pumpy, výměna hadic, manžety sání, výměna posilovače za opravený, vyřezání
zkorodovaných částí příčky ZN/II a zhotovení nových dílů, demontáž nádrže, přetěsnění
spojů, výměna světelné soupravy dle evropské homologace, úprava, předělání uchycení
hydraulické kabiny, výroba zakrytování , úprava horní podlahy - prodloužení za kabinou,
dodání a montáž zvukového výstražného zařízení, čalounění kabiny. Dne 25.3.2015 bylo
předáno osvědčení o jakosti a kompletnosti. Celková cena díla 1 395 812 Kč. Město
Moravská Třebová poskytlo investiční dotaci ve výši 300 000 Kč.
ZŠ – v červenci byla dokončena rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ za 193 000 Kč, provedl
Richard Veselý z Moravské Třebové. V letních měsících proběhla v základní škole výměna
kotlů, cena 202 000 Kč.

Komunikace – v Bílé studni, Radišově a v části u Dětřichova proběhly opravy za 290 000
Kč.
Komunální technika – pořízeno příslušenství komunální techniky za 281 000 Kč - čelní
nakladač a podkopové rameno.
Členové zastupitelstva se obměnili, objevily se čtyři nové tváře a jistě můžeme za všechny
říci, že nám jde o to, aby se obyvatelům naší obce žilo co nejlépe.
Webové stránky – na začátku roku 2015 došlo ke změně vzhledu webových stránek obce,
které jsou přehlednější, a vy byste se na nich měli lépe orientovat.
Česká pošta – vedení české pošty v letních měsících výrazně omezilo otvírací dobu místní
pobočky, aniž by tuto záležitost jakkoliv konzultovali se zástupci obce. K nápravě došlo až
poté, co místostarostka Jolana Sejbalová napsala a zaslala nesouhlasné stanovisko a
požadavek, aby se úřední hodiny pošty vrátily na původní hodiny.
Stočné – v roce 2015 se dařilo udržet stočné na stejné ceně jako v letech 2013 a 2014, tedy
32 Kč bez DPH.
Rozhlas – v prosinci byla dokončena instalace bezdrátového rozhlasu v lokalitě okály a SM
Jih za 78 000 Kč.
Odvoz komunálního odpadu – také částka za odvoz komunálního odpadu se od roku 2011
drží na 450 Kč. V obci nadále probíhají sběrné dny a vzniklo místo, kde je možné ukládat
odpad ze zahrad. Tím také děkujeme všem občanům, kteří řádně třídí odpad.
V květnu proběhla obnova katastrálního operátu v území obcí Staré Město a Petrušov
(digitalizace intravilánu obcí).
Územní plán – ve stejném měsíci se konečně podařilo dokončit územní plán, který se jak
červená nit táhl předchozím volebním obdobím.

Nový pracovník OÚ – v souvislosti se zkrácením pracovního úvazku místostarostky vzniklo
na obecním úřadě nové pracovní místo. Mnozí z Vás se už setkali s paní Markétou Lipovskou,
která se velice rychle zapracovala ke všeobecné spokojenosti.
Příspěvky – obec Staré Město také přispívá na provoz Charity v Moravské Třebové.
V letošním roce to bylo 30 tis. Kč.
Z rozpočtu obce čerpají i další organizace. Většinou jsou sportovně zaměření – např. TJ Staré
Město, Pohybové studio Heleny Gálové, Bílá stopa – psí spřežení.
Peníze formou daru šly i za konkrétními občany, např. na sportovní činnost nebo příspěvek na
obědy bývalé zaměstnankyni obce.
Kulturní události:
30.1.2015

ZŠ - Společenský ples

14.2.2015

SDH – Turnaj ve stolním tenise

20.2.2015

TJ – Společenský ples

14.3.2015

SDH – Staroměstské „UHO“ – proběhl v sokolovně již 7. ročník
tarokového turnaje

1.4.2015

ZŠ – Velikonoční dílny

4.2015

manželé Nečasovi – Pálení čarodějnic u hospůdky

2.5.2015

SDH – Jarní pochod za zdravím – 32. ročník. Trasa započala již tradičně u
Sokolovny ve Starém Městě a vedla přes Bílou Studni a kolem Třebovského
Hradiska v délce 11,5 km. Poděkování patří všech vytrvalým účastníkům a
především těm, kteří se této akce účastní pravidelně. Na konci čekal na
každého diplom o účasti, opečené občerstvení a pro děti sladká odměna.
Hasiči se již teď těší na příští ročník a setkání s vámi.

8.5.2015

Dětřichovský memoriál – 40. ročník, zúčastnilo se 80 závodníků.

15.5.2015

ZŠ – Den rodiny páteční odpoledne jsme si užili společným výletem na
rozhlednu Pastýřka a užili si společné chvíle s našimi nejbližšími. Bylo to
moc prima.

17.5.2015

TJ – Dětský den – v neděli uspořádala TJ a Obec Staré Město ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Moravská Třebová ve Sportovním areálu Staré
Město k mezinárodnímu Dni rodin a ke Dni dětí zábavný soutěžní program
DOBRODRUŽSTVÍ VČELKY MÁJI. Děti měly možnost zasoutěžit si a

předvést se v maskách pohádkových hmyzích tvorečků. Všichni byli
oceněni sladkou odměnou a dětičky v maskách i drobnými věcnými
cenami. Počasí bylo sice trochu větrné, ale z výrazu dětských tváří byla
patrná spokojenost všech zúčastněných. TJ Staré Město děkuje tímto všem
organizátorům akce a Obci Staré Město za poskytnutí prostoru ke konání
akce. Již teď se těšíme na příští setkání.
23.5. 2015

obec – Bigbeat zábava – sdružení pana Jelínka

28.5.2015

ZŠ – Pasování na čtenáře – ZŠ a MŠ Staré Město

20.6.2015

ŽS – Školní akademie

4.7.2015

Memoriál Josefa Zobače v nohejbale – pan Josef Němec

11.7.2015

TJ – Míčový sedmiboj smíšených dvojic

29.8.2015

SDH – 3. narozeniny naší hasičky – poslední prázdninovou sobotu,
uspořádali členové Sdružení dobrovolných hasičů pro všechny občany a
děti oslavu 3. narozenin naší hasičky. Součástí krásného letního odpoledne
byly soutěže pro děti, večerní diskotéka pro dospělé a již tradiční
ohňostroj. Na ohni se opékalo prase a klobásky, pivečko teklo proudem.
Děti byly dle sportovních výkonů oceněny sladkými dobrotami. Hasičům
patří dík za skvělou organizaci a obci za příspěvek, kterým tuto akci
podpořila. Příští rok na viděnou!

25.9.2015

ZŠ – Svatováclavská slavnost – ZŠ a MŠ Staré Město Paní učitelky nám
připravily několik stanovišť, kde jsme si plnili úkoly – skládání puzzle,
překážková dráha, házení kroužků, výroba koníka a zdobení perníčků. Za
odměnu na nás čekali venku skuteční koníčci, kteří nás povozili po louce.
Toto příjemné odpoledne jsme zakončili lampionovým průvodem vesnicí
za doprovodu dechovky ze Svitav.

10.10.2015

Aeroklub MT – Drakiáda

2.11.2015

ZŠ – Podzimní dílny ve škole

4.12.2015

SDH – Vypouštění balonků – jsme společně s Rádiem IMPULS vypustili
balonky s přáním pro Ježíška. Všichni doufáme, že se nám naše přáníčka
splní a vše bude tak, jak si přejeme.

8.12.2015

ZŠ – Vánoční jarmark – úvod patřil opět našim nejmenším dětem, které
svým čertovským pásmem potěšily přítomné rodiče a známé, kteří se letos
sešli opravdu ve velkém počtu. Vyvrcholením programu bylo vystoupení

žáků ze školy, kteří zpívali nádherné vánoční písně a zatančili několik
vánočně laděných tanečků. Poté se už oči všech přítomných rozzářily
společně s rozsvíceným stromečkem a krátkým ohňostrojem.

