Rok 2016
Obecní úřad – v červenci byla dokončena investice - Bezbariérový vstup na OÚ - cena díla
224 728 Kč. Za tuto částku bylo firmou Stavební vodohospodářská Moravská Třebová
vyrobeno a namontováno schodiště se zábradlím a rampou z ocelových profilů a
pozinkovaného plechu včetně 5 schodnic. Byly osazeny zahradní obrubníky pod rampou,
rozprostřena geotextilie s kačírkem. Projektovou dokumentaci zhotovil v roce 2015 Ing. Libor
Kocum.
Inženýrské sítě – výstavba sítí v lokalitě staré Město jih za 2 312 000 Kč Důvodem byla
zvyšující se poptávka mladých zájemců o bydlení v naší obci. V roce 2014 byl započat
projekt – zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Staré Město – Jih. S
ČEZ Distribuce byla uzavřena smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení. V roce 2015 bylo provedeno rozparcelování pozemků a přípravné práce
pro daný projekt. V roce 2016 byla vypracována projektová dokumentace pro zhotovení
kanalizačních stok, vodovodního řadu a přípojek. Vyřešena byla také změna stávajících
vodovodních a kanalizačních přípojek na hlavní řad stavebníka, který si v minulosti hradil
tyto náklady z vlastních zdrojů. Byla zhotovena projektová dokumentace na plynovod,
nakoupen elektromateriál pro rozvody el. energie pro veřejné osvětlení, byly provedeny
výškopisné a polohopisné práce geodetů, archeologický průzkum a projektantem upravena
projektová dokumentace na komunikaci. Výběrovým řízením byla zhotovitelem díla vybrána
firma ARROW, spol. s r.o. z Moravské Třebové, která provedla stavební práce na zhotovení
kanalizace, vodovodu včetně přípojek. Výstavba plynovodu byla provedena subdodavatelskou
dodávkou oprávněné firmy. K září 2016 jsou stavebním odborem Moravská Třebová
zkolaudovány – STL plynovod a nové kabelové vedení NN a vodoprávní odbor vydal
kolaudační souhlas s užíváním stavby vodovodu, splaškové kanalizace a kanalizace dešťové.
Celková cena díla do poloviny září 2016 byla ve výši 2 104 128 Kč. Obec celou akci
investovala z vlastních zdrojů a snaží se tím nabídnout zájemcům možnost příjemného
bydlení v poklidné lokalitě naší obce. Této nabídky již využili dva zájemci, kteří za pozemky
v roce 2015 uhradili obci částku téměř 648 000 Kč. V říjnu 2016 byla dokončena dočasná
komunikace, tzv. "Propojení komunikací větví G" dle smlouvy o dílo za částku 296 897 Kč.

Zdravotní středisko – mnoho let čekalo na opravu sociální zařízení a chodba ve zdravotním
středisku. Rekonstrukce byla provedena za částku 491 000 Kč s dotací Pardubického kraje
100 000 Kč.

ZŠ – do školy bylo investováno 800 000 Kč na provoz zařízení, 71 000 Kč na pořízení
nových stolů a židlí do školní jídelny a 47 209 Kč na sportovní činnost, pitný režim, sešity,
papíry a příspěvek na jízdné dojíždějícím žákům základní školy. Oprava odvodnění budovy
ZŠ, které zanedbáním oprav z minulých let ničilo stavbu, byly provedeny pracovníky obce.
Dále byla opravena střecha a kamerový systém za 111 000 Kč.
Sokolovna – v sokolovně byla opravena střecha nad jevištěm v částce 100 000 Kč.
Bytový dům č. 239 – obec investovala do oprav a výměny oken celkem 183 000 Kč.
Kulturní památky – soška svatého Floriána se dočkala ztracené hlavy, celková rekonstrukce
sochy stála 27 000 Kč.
Hřbitov – proběhla kompletní rekonstrukce hřbitovní zídky - zhotovitel Luboš Němec z
Radišova, cena 242 000 Kč. Základy zachovány ve stávajícím stavu.
Bezpečnost v obci – byly pořízeny rychlostní radary 2 ks za 122 000 Kč.
Komunikace – oprava komunikací v místní části Kolberk 140 000 Kč.
Obecní dům č. 67 - za domem došlo k recyklaci rozpadlé části zdiva v částce více než
100 000 Kč. Oplocení domu v ceně 477 000 Kč – příprava pro sběrné místo pro občany.
Plaketa Péče o válečné hroby – v tomto roce byla obci předána zástupcem Ministerstva
obrany plaketa za opravu válečného hrobu v Radišově.
Diktafon – byl zakoupen nový kvalitnější diktafon na pořizování zvukového záznamu
z jednání zastupitelstva obce. Občané mají od letošního roku možnost si záznam poslechnout
přes internet z pohodlí svého domova.

Odvoz komunálního odpadu – částka za odvoz se od roku 2011 „drží“ na 450 Kč. V obci
nadále probíhají sběrné dny a vzniklo místo, kde je možné ukládat odpad ze zahrad. Nově byl
pořízen kontejner na ukládání drobného kovového odpadu, který byl umístěn naproti
obecnímu úřadu. Tímto také děkujeme všem občanům, kteří řádně třídí odpad.
Za likvidaci veškerého odpadu v obci jsme zaplatili v roce 2016 - 540 000 Kč.
Kanalizace – provoz kanalizace včetně odvozu kontaminovaného kalu si vyžádal částku
necelých 970 000 Kč.
Veřejně prospěšní pracovníci – v obci byli zaměstnáni čtyři pracovníci. I když si to někteří
občané nemyslí, odvádějí pro obec velké množství práce např.: Odvodnění části bytového
domu čp. 239 a sokolovny, v budově základní školy byla s jejich pomocí zhotovena nová
vodovodní přípojka, bylo provedeno odvodnění části budovy včetně pročištění dešťové
kanalizace, dále provádějí sekání trávy, průřez keřů a stromů, odklízejí spadané listí nově
zakoupeným vysavačem a uklízejí odpadky v obci po občanech, kteří neumějí správně využít
popelnice a kontejnery.
Příspěvky – obec Staré Město přispěla na provoz Charity v Moravské Třebové 30 000 Kč a
Mysliveckému spolku Staré Město 20 000 Kč.
Z rozpočtu obce čerpali i další organizace většinou sportovního zaměření – např. TJ Staré
Město, Pohybové studio Ing. Heleny Gálové, Bílá stopa - psí spřežení. Peníze formou daru šly
i za konkrétními občany např. na sportovní činnost nebo příspěvek na obědy bývalé
zaměstnankyni obecního úřadu.
Kulturní události:
30.1.2016

ZŠ – Společenský ples

11.3.2016

TJ – XII. Společenský ples

23.3.2016

ZŠ – Vítání jara – dílny pro rodiče a veřejnost

3.4.2016

PS Háčko – cvičení s Luckou Slavíčkovou a Helenou Gálovou

16.4.2016

SDH – Staroměstské „UHO“ – proběhl v sokolovně již 8. ročník
tarokového turnaje

4.2016

manželé Nečasovi – Pálení čarodějnic u hospůdky

7.5.2016

SDH – Jarní pochod za zdravím – 33. ročník, který organizačně zaštiťuje
Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pod hlavním vedením pana
Ladislava Khýra a manželů Malachových. Paní Jana Sejbalová vybavila při
startu 63 účastníků pochodu na cestu sladkou tatrankou. Trasu označil již
v pátek pan Petr Řezníček a vedla od Sokolovny ve Starém Městě směrem
na Bílou Studni, kolem kopce zvaného Dubina s výhledem na část
Moravské Třebové a jako na dlani byla obec Linhartice. Cestou nás
provázel i netopýr „Lumír“. Na konci pochodu byli nejmladší účastník
Martínek Sýkora a nejstarší účastník pochodu paní Eva Chládková
odměněni balíčkem pro zdraví. Počasí nám tentokrát přálo a tímto
děkujeme všem zúčastněným a těšíme na další setkání s vámi!

9.5.2016

Dětřichovský memoriál 41. ročník

13.5.2016

manželé Nečasovi – Grilování

22.5. - 4.6.2016

Aeroklub MT – Plachtařské mistrovství ČR– PMČR třídy: Klubová,

Kombinovaná, Kombi-duo, Kombi-15
17.6.2016

manželé Nečasovi – Sýrovo-drůbeží hody

20. – 27.8.2016

Aeroklub MT – Mistrovství Evropy v letecké akrobacii

UNLIMITED
26.5.2016

ZŠ – Pasování na čtenáře – pod vedením paní ředitelky Martiny Kuncové
ve spolupráci s Obecní knihovnou ve Starém Městě, zastoupené
knihovníkem panem Petrem Kumstátem, uspořádala Pasování prvňáčků
na čtenáře. I letos k nám zavítal vzácný host, král František I. z Dubiny,
který slavnostně pasoval všech 12 prvňáčků na rytíře řádu čtenářského.
Děti si připravily pro své rodiče a pana krále krátký program s básničkami
a písničkami o škole, psaní, čtení, kamarádech a taneček Mravenec.
Po složení slavnostního slibu vše stvrdily podpisem na pamětní listinu.
Odměnou jim byl nejen královský dort a slavnostní přípitek, ale i šerpa,
baliček s knihou a další drobnosti.

4.6.2016

TJ – Den rodin + Dětský den – uspořádala Tělovýchovná jednota a Obec
Staré Město ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Moravská Třebová ve
sportovním areále tradiční dětský den. Děti měly možnost zasoutěžit si v
různých disciplínách na téma námořníci a pirátské výpravy. Za svoji snahu

byly odměněny malými sladkostmi a drobnými dárky. Všem účastníkům
děkujeme a těšíme se na další setkání.
25.6.2016

ZŠ – Školní akademie a loučení s předškoláky

2.7.2016

Memoriál Josefa Zobače v nohejbale – pan Josef Němec

9.7.2016

TJ – Míčový sedmiboj smíšených dvojic

20.7. - 27.7.2016

Aeroklub MT – Mistrovství Evropy v letecké akrobacii

23.9.2016

Hospůdka u Nečasů – Vinobraní

30.9.2016

ZŠ – Svatováclavská slavnost – celé odpoledne se neslo v příjemné
atmosféře plné her a úkolů – zdobení královské koruny z perníku, ražení
mincí, skládání puzzlí a pranostik, zkouška obratnosti. Největším lákadlem
pro děti byla projížďka na koních a opékání párků. Po setmění jsme za
doprovodu dechové hudby ze Svitav vyrazili s lampiony na krátký pochod
vesnicí.

29.10.2016

obec – divadelní představení Ray Cooney - Rodina je základ státu

31.10.2016

ZŠ – Strašidelní škola + den otevřených dveří

12.11.2016

PS Háčko – Taneční seminář s Luckou Rybkovou z taneční školy Česká
Třebová.

26.11.2016

PS Háčko – Taneční seminář s Klárkou Novákovou z taneční školy Besta
Chrudim.

27.11.2016

ZŠ – Vánoční jarmark - již tradičně jsme první adventní neděli oslavili na
vánočním jarmarku a rozsvícením stromečku před školkou. Atmosféra
byla velmi příjemná a moc jsme si celé nedělní odpoledne užili.

8.12.2016

manželé Nečasovi – Šipkařský turnaj

9.12.2016

SDH – Dopis Ježíškovi

