
Rok 2017 
 

Hasiči – pořízení cisternové automobilové stříkačky Karosa za 550 000 Kč, dotace 150 000 

Kč, prodej Volva 200 000 Kč 

 

Zdravotní středisko – zhotovení zateplení, fasády a oprava pískovcového soklu na 

zdravotním středisku za 1 083 000 Kč. Stavební práce provedla firma Josef Šťástný z 

Moravské Třebové.  

 

Obecní dům – stavba oplocení u domu č.p. 67 ve výši 477 000 Kč. 

 

Komunikace – oprava části chodníku a komunikace včetně veřejného osvětlení směrem na 

Kolberk – oprava parkovací plochy před obecním úřadem za 797 000 Kč. 

 

Komunální zázemí a technika – investice byla zahájena v roce 2016. Projektovou 

dokumentaci, ţádost pro odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a poloţkový výkaz 

výměr zpracoval Ing. Tomáš Kolkop. Byl proveden záchranný archeologický výzkum a 

Městu Moravská Třebová zaplacen správní poplatek za územní a stavební řízení. Součástí 

výstavby byla přeloţka vedení místního rozhlasu. Zhotovitelem díla byla firma Stavební 

vodohospodářská, s.r.o. z Moravské Třebové.  Kompletní cena investice byla 3 180 734 Kč, 

obec ji hradila z vlastních zdrojů. 

Obec pro soběstačnost v likvidaci odpadu a zimní údrţby komunikací a chodníků, nakoupila 

komunální vozidlo MITSUBISHI FUSO  za 2 457 000 Kč s příslušenstvím za 820 000 Kč, 

které tvoří sněhová radlice, sypač vozovek a 8 ks kontejnerů. Dále byl za 230 000 Kč 

nakoupen travní traktor pro údrţbu fotbalového hřiště a větších travnatých ploch v obci.  

 

 

ZŠ – provedeno vyhotovení pasportu a vypracování projektové dokumentace na plánovanou 

akci „Venkovní učebna ZŠ“ za 143 000 Kč. 

Škole byl poskytnut příspěvek na provoz, vybavení, sportovní činnost, pitný reţim, sešity, 

papíry a příspěvek na jízdné dojíţdějícím ţákům základní školy ve výši 897 315 Kč. 115 000 

Kč bylo vloţeno do oprav sociálního zařízení základní školy. 



 

 

Plynofikace – obec vybudovala středotlaký plynovod v uličce pod bytovkou včetně 

plynovodních přípojek pro 7 rodinných domů a 1 bytový dům v délce 170 m za 1 043 000 Kč. 

 

Sokolovna – pro objekt kulturního domu byl zhotoven pasport současného stavu (zařazen 

do II. pásma náročnosti při uţitné ploše 725 m²) a zadávací dokumentace týkající se sníţení 

energetické náročnosti, vše provedeno Ing. Tomášem Kolkopem za 65 060 Kč. Oprava 

budovy byla provedena firmou Luboš Němec – Zednictví z Radišova. Jednalo se o výměnu 28 

ks 6-ti komorových plastových oken a 2 ks dveří (vchod z jiţní a severní strany), jejich 

vnitřní a vnější zapravení. Byla provedena oprava vnějších břizolitových omítek v ploše cca 

200 m². Celková cena byla 496 350 Kč. Na tuto akci obec získala dotaci z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje ve výši 110 000 Kč.  

Na podzim tohoto roku byly provedeny tesařské práce - oprava uložení vazných trámů a 

repas spojů konstrukce krovu provedl Zbyněk Nyč z Náchoda za 261 000 Kč.  

 

Obecní úřad – v závěru roku provedla firma Luboš Němec z Radišova úpravu značně 

zdevastované parkovací plochy a chodníku před obecním úřadem. Plocha navázala na část  

nově opraveného chodníku z Kolberku. Cena veškerých zemních a stavebních prací u 

obecního úřadu byla 399 000 Kč. 

 

Chodníky – oprava chodníku směrem na  Kolberk  v délce cca 105 m byla provedena v 

červenci za cenu 313 000 Kč. Dodavatelem prací byla firma Luboš Němec z Radišova. 

Současně byly vyměněny 3 ks stoţárů veřejného osvětlení. Celkové náklady na opravu 

veřejného osvětlení (stoţáry, elektromateriál, práce elektrikářů) byly 69 000 Kč. Chodník 

bylo nutno opravit z důvodu jeho poničení při výstavbě vodovodu. Firma Drupork Svitavy, 

a.s. přispěla na opravu chodníku částkou 22 000 Kč. 

 

Dětské hřiště – v listopadu bylo na sportovní areál, do základní a mateřské školy pořízeno 

celkem 8 ks nových herních prvků pro naše děti. Ceny herních prvků včetně souvisejících 

nákladů (montáţ, materiál, zemní práce + zpracování a podání ţádosti o dotaci) - byly celkem 

618 576 Kč,  provedl je František Smitka z Radnice. Na akci byla poskytnuta dotace 

Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 Kč.   

 



 

V lokalitě Staré Město – Jih byla vybudována část veřejného osvětlení v hodnotě 72 000 Kč.  

 

Byly prodány další čtyři volné parcely novým stavebníkům, a to za částku 1 089 300 Kč. 

 

V Radišově proběhla výměna svítidel veřejného osvětlení, náklad byl ve výši 110 000 Kč. 

 

Zpevněna byla část místní komunikace v Petrušově v chatové oblasti za 36 000 Kč. 

 

Z podnětu našich občanů – seniorů zastupitelé schválili od prosince 2017 náhradu dárkových 

balíčků pro jubilanty a vánočních balíčků pro seniory starší 75 let za finanční poukázky. Tyto 

mohou majitelé uplatnit při nákupech v místním obchodě. 

 

Obec se i v roce 2017 aktivně věnovala otázce zápachu z firmy Drupork. O pomoc s 

řešením tohoto problému starostka postupně poţádala: MěÚ Moravská Třebová, Odbor 

ţivotního prostředí – sdělili, ţe v této ţádosti nemají ţádné kompetence. Česká inspekce 

ţivotního prostředí – 3. 8. 2017 provedla neohlášenou kontrolu, na které nezjistila porušení 

zákona KÚ Pardubického kraje, Odbor ţivotního prostředí – od 21. 2. 2017 do čtyř let má KÚ 

povinnost provést přezkum integrovaného povolení, slibují, ţe přednostně budou provedeny 

přezkumy u zařízení, kde byly podávány opakované stíţnosti. Hejtman Pk JUDr. Martin 

Netolický, Ph.D. – obrátil se s ţádostí na MŢP ministra Mgr. Richarda Brabce, aby v rámci 

svých moţností prosadil právní úpravu v oblasti ochrany ovzduší. Ten odkázal na současné 

zákony a dotační tituly pro provozovatele zařízení, které zápach způsobují. Senátor Mgr. 

Radko Martínek – osobně s paní starostkou navštívil ředitele firmy Drupork a apeloval na něj, 

aby sdělil, jak zamezí nebo sníţí mnoţství zápachu, které se obcí šíří. Ředitel informoval o 

plánech na změnu systému odvádění kejdy a způsobu větrání. Sdělil, ţe tyto úpravy nemohou 

provést z důvodu stavební uzávěry u farmy ve Starém Městě. Nákup praček vzduchu v plánu 

není. 

Ochránce veřejných práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. – vyţádala si veškerou dokumentaci 

ohledně problému, dosud se neozvala.  

 

Obec Staré Město přispěla na provoz různých organizací, v letošním roce to bylo částkou 

87 500 Kč pro Charitu v Moravské Třebové, Mysliveckému spolku Hubert Staré Město, TJ 

Staré Město, Sdruţení dobrovolných hasičů Staré Město. 



 

Obec přispěla z rozpočtu i jednotlivcům, zejména na sportovní činnost. Mezi ně byla 

rozdělena v roce 2017 částka ve výši 40 000 Kč. 

 

Peníze formou daru na obědy pro bývalou zaměstnankyni obce, a to ve výši 8 250 Kč a také 

na uspořádání akce Čarodějnice v Radišově ve výši 5 000 Kč. 

 

Kulturní události: 

 

4.2.2017  ZŠ – Společenský ples 

11.2.2017  PS Háčko – Taneční seminář s Klárou Novákovou z taneční školy Besta 

Chrudim 

14.2.2017 manželé Nečasovi – Valentýnské menu 

18.3.2017 manželé Nečasovi – Josefské speciality 

1.4.2017  SDH – Staroměstské „UHO“ 9. Ročník Tarokový turnaj. Pod záštitou 

Sdružení dobrovolných hasičů, především rodiny Kuncových, kteří jsou 

hlavními organizátory akce, zajišťují přípravu, spolu s ostatními členy 

odměny výhercům a občerstvení, se sešlo na 40 hráčů. Vítězem tohoto 

karetního umění se letos stal pan Filip Kamil, druhou příčku obsadil pan 

Šín a na krásném třetím místě skončil zástupce naší obce pan Petr 

Kumstát. Všem výhercům gratulujeme a organizátorům děkujeme za 

přípravu. Obci za zajištění zázemí pro pořádání turnaje. Těšíme se na příští 

setkání! 

12.4.2017  ZŠ – Velikonoční dílny 

29.4.2017 manželé Nečasovi – Pálení čarodějnic u hospůdky 

5.2017  SDH – Jarní pochod za zdravím 34. ročník  

8.5.2017 Dětřichovský memoriál 42. ročník – zúčastnilo se 91 závodníků 

12.5.2017  ZŠ – Den rodiny - kde život začíná a láska nikdy nekončí!! V pátek 

12.května jsme se sešli u sokolovny, abychom společně oslavili DEN 

RODINY. Vzali jsme si s sebou maminky, tatínky, babičky, dědečky a také 

sourozence a těšili se, co na nás čeká. 

Paní učitelky nachystaly soutěže společně pro děti i rodiče a paní ředitelka 

nám objednala obří nafukovací skluzavku . Nechybělo ani opékání párků, 



občerstvení a sladká odměna. Jelikož i naše škola je jedna velká rodina, 

odcházeli jsme všichni domů s pocitem krásně prožitého odpoledne. 

12.5.2017 manželé Nečasovi – Myslivecké menu 

25.5.2017  ZŠ – Pasování na čtenáře - již poněkolikáté patřil našim prvňáčkům, kteří 

byli ve čtvrtek 25. 5. slavnostně pasováni na čtenáře. 

Řád čtenářský se tak rozšířil o dalších devět nových čtenářů. Opět 

nechyběl král František I. z Dubiny, který svým mečem naše prvňáčky do 

řádu přivítal a po složení čtenářského slibu si s nimi i připil na spousty 

krásných knih, které si zajisté v budoucnu přečtou. Pak už nechyběl 

obrovský dort a společné posezení se všemi, kteří se přišli na děti podívat. 

23.6.2017  ZŠ – Školní akademie – vystoupení MŠ a ZŠ a rozloučení s předškoláky a 

s páťáky 

23.7. – 5.8.2017 Plachtařské mistrovství Evropy – EGC  

9/2017 TJ – oslava 70 let od založení TJ  

27.9.2017  ZŠ – Svatováclavská slavnost – Příchozí si mohli vyzkoušet své znalosti o 

českém patronovi, poskládat puzzle se svatým Václavem a místy, která 

jsou s ním spjata, prokázat svou šikovnost na překážkové dráze, ozdobit si 

perníkovou svatováclavskou korunu a v neposlední řadě se projet na 

živých konících. 

Celé dopoledne završil lampionový průvod pod vedením dechové kapely. 

30.10.2017 ZŠ – Strašidelná škola + den otevřených dveří. Děti si přinesli vyřezané 

dýně, které nádherně vyzdobily schodiště. Dopoledne nás navštívily děti z 

MŠ Dětřichov. Pod vedením starších žáků si plnily úkoly a čekala je i 

strašidelná cesta na půdu. Za odvahu dostali všichni sladké překvapení. 

Odpoledne se neslo ve stejném duchu. Přišlo nás opravdu mnoho a 

náramně jsme si helloweenský den společně s dětmi z naší školky a rodiči 

užili. 

25.11.2017  ZŠ – Vánoční jarmark – zaznělo spousty krásných písní a básniček na již 

tradičním rozsvícení vánočního stromečku ve Starém Městě. Celému 

předvánočnímu programu předcházel i vánoční jarmark, vůně trdelníků a 

vánočního svařáku. Ale hlavně celé odpoledne provázela pohodová 

atmosféra a klidná nálada, která k blížícím se Vánocům neodmyslitelně 

patří. A tímto i my se připojujeme svým skromným přáním, aby také u Vás 



doma vládla o Vánocích příjemná a láskou provoněná atmosféra. Krásné 

Vánoce!!! 

14.12.2017  ZŠ – Posezení pro důchodce 

17.12.2017  obec – divadelní představení Krakonošské pohádky představení  

 Vlastimila Pešky Divadelní spolek TEATRUM Velké Opatovice 

 


