
Rok 2018 
Komunikace – firmou Profesionálové a.s., Hradec Králové byla připravena projektová 

dokumentace na opravu komunikací u sokolovny a pod bytovkou č. p. 111  

za 167 000 Kč   

 

Vodovodní řad – výstavba vodovodního řadu v části obce Bílá Studně, investice ve výši 

1 414 154 Kč, provedla obec. Při žádosti o dotaci na Pardubický kraj byla obec bohužel 

neúspěšná, proto byla akce financována z vlastních zdrojů. Občané horní části Bílé 

Studně se tak po dlouhých letech dočkali zásobování pitnou vodou z veřejného 

vodovodu. Výměny vodovodního řadu se dočkali i občané v části obce směr Petrušov, 

investice byla ve výši 691 000 Kč. 

 

Hasiči – v tomto roce proběhla oprava kopule hasičské věže a výstavba školicí 

místnosti pro hasiče. Dobrovolní hasiči oslavili 140 let od založení sboru, přítomným 

občanům a hostům byl zpřístupněn prostor nové školicí místnosti. Zhotovitelem akce 

byla firma BEHOS CZ s.r.o. Moravská Třebová, technický dozor provedl Ing. Tomáš 

Kolkop. Dílo bylo dokončeno v červenci, celkové investiční náklady, včetně správních 

poplatků, projektové dokumentace, vypracování investičního záměru, byly ve výši  

2 223 000 Kč. Na tuto akci obec získala od Města Moravská Třebová dotaci 200 000 Kč, 

od Pardubického kraje 250 000 Kč a od Ministerstvu vnitra bylo předloženo vyúčtování 

k požadované dotaci ve výši 952 000 Kč - dotační prostředky celkem 1 402 000 Kč, 

náklady obce 821 000 Kč.  

V roce 2018 bylo pořízeno hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro za 200 000 Kč, 

dar na pořízení od Nadace AGROFERT byl ve výši 150 000 Kč. Dále se pořídila sušící 

skříň na hasičskou výstroj za 93 000 Kč. 

 

Plynofikace – obec vybudovala plynovou přípojku k objektu restaurace v č. p. 146 za 

částku 87 000 Kč. V září byla provedena montáž plynového kotle a rozvod topení za 

částku 426 000 Kč. Zhotovitelem byl Luboš Němec z Radišova. 

 

Bezpečnost v obci – v části Starého Města u okálů byly v měsíci srpnu 2018 instalovány 

2 ks zpomalovacích pruhů a bylo doplněno dopravní značení, vše v celkové hodnotě  



34 000 Kč. Po velké diskuzi s občany, kteří bydleli v této ulici, byl jeden retardér 

demontován a druhý posunut. 

 

ZŠ a bytový dům č. p. 239 – byly opraveny značně zchátralé pískovcové sokly na 

budovách ZŠ a bytového domu v ceně 287 000 Kč.  Opravu provedla firma Josef Šťastný. 

Pracovníci dodavatele provedli tryskání, opravy vydrolených kamenů, spárování  

a finální úpravu.  

 

Bytový dům č. p. 239 – v měsíci srpnu provedli obecní pracovníci výmalbu chodby  

a sušárny. 

 

Obecní úřad – na úřadě byly elektrické přímotopy vyměněny za plynové topení, akci 

provedl Richard Veselý z Křenova. Cena za realizaci byla 200 000 Kč. 

 

MŠ – v říjnu byla předána zhotovitelem akce "Rekonstrukce budovy mateřské školy 

Staré Město". Bylo provedeno zateplení obvodového pláště a zhotovení fasády. Celková 

cena rekonstrukce byla ve výši 1 358 000 Kč. Stavební práce provedla firma Radim 

Reniers z Brna za 1 207 000 Kč, zpracování zadávací dokumentace Ing. Robert Kelnar za 

29 000 Kč, dodávku a montáž oken a dveří firma Radim Reniers Brno za 96 000 Kč  

a technický dozor Ing. Tomáš Kolkop za 26 000 Kč. Akci podpořil Pardubický kraj  

z POV částkou 120 000 Kč. Obecní pracovníci provedli v měsíci červnu 2018 odvodnění 

budovy mateřské školy – obkopali celou budovu ručně i s použitím komunální techniky, 

položili odvodňovací hadice a výkop zasypali štěrkem. Celkové náklady na použitý 

materiál byly ve výši 58 000 Kč. Do jídelny v MŠ byl v roce 2018 pořízen obcí elektrický 

tálový sporák Asber a troubu za 54 000 Kč, dodavatel Universal GASTRO s.r.o. 

 

Sokolovna – byla provedena výměna topení v sokolovně, klubu důchodů a posilovně, za 

200 000 Kč. 

 

Herní prvky na dětská hřiště – do MŠ, ZŠ a na sportovní areál byly firmou Smitka 

z Radnice dodány herní prvky za celkovou částku 618 000 Kč a to včetně nákladů na 

administraci dotace, ta byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši  

400 000 Kč.  



Likvidace odpadů – obec se aktivně věnuje likvidaci odpadů. Pro občany a chataře 

v Petrušově byl v době prázdnin zajištěn mimořádný týdenní svoz. Pravidelně vyváží 

pracovník obce bioodpad, papír a železný odpad. 

 

Obec v letošním roce ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 

zpracovala a schválila Strategický plán rozvoje obce, ten vycházel i z požadavků, které 

občané uvedli do dotazníků. 

 

Drupork Svitavy, a.s. – výkrmna prasat – dle nového legislativního procesu byl 

Krajským úřadem v Pardubicích proveden přezkum integrovaného povolení pro provoz 

výkrmny.  

 

Záchrana modráska černoskvrnného – společnost Dafne (zaměřuje se na úpravu 

významných lokalit a záchranu ohrožených druhů živočichů) oslovila naši obec  

s nabídkou záchranné činnosti - kriticky ohroženého motýla - modráska 

černoskvrnného, který se vzácně vyskytuje v lokalitě významného krajinného prvku 

Zlatník. V roce 2018 společnost provedla úpravu Zlatníku, který se tak stal krásným 

místem pro procházku.  

 

Volby – na podzim 2018 proběhly komunální volby. Starostkou byla již potřetí zvolena 

paní Jarmila Řezníčková, místostarostkou Ing. Helena Gálová, jmenována pro kulturu  

a sport a místostarostou pro investice pan Jiří Šmída. Zastupitelé – Ing. Petr Báča, paní 

Romana Burešová, paní Jana Kejdová, Mgr. Martina Kuncová (po její rezignaci ji nahradil 

pan Josef Pinkava), paní Ludmila Lišková a pan Jan Trunda. 

 

Zpravodaj – od prosince 2018 začala Obec vydávat Staroměstský zpravodaj – jeho 

iniciátorkou byla nová místostarostka Ing. Helena Gálová, která ho kompletně 

připravovala. Forma byla v černobílém tisku, formát A5. Tisklo se a skládalo na obecním 

úřadě. Roznášeli dobrovolníci. 

 

 

 

 



Kulturní události: 

 

27. 1. 2018 ZŠ, MŠ a hasiči – Společenský ples 

4. 3. 2018  Obec – Divadelní představení – Čert nikdy nespí – pohádka Zdeňka 

Kozáka, Divadelní soubor Městečko Trnávka. 

2018   SDH – Staroměstské „UHO“ – proběhl v sokolovně již 10. ročník 

tarokového turnaje. 

28. 3. 2018  ZŠ – Velikonoční dílny 

5. 5. 2018 SDH – Jarní pochod za zdravím – 36. ročník, který se uskutečnil v sobotu. 

Účastníci pochodu dostali sladké povzbuzení na cestu a po návratu také 

teplé občerstvení. 

5. 2018  Dětřichovský memoriál 43. ročník  

18. 5. 2018  ZŠ – Den rodiny – s divadlem Jo jo, skákací hrad, opékání 

24. 5. 2018  ZŠ – Pasování na čtenáře 

22. 6. 2018  ZŠ – Školní akademie 

28. 7. 2018  SDH – Oslava 140 let založení SDH Staré Město 

14. 9. 2018  Hospůdka U Nečasů – Vinobraní 

18. 9. 2018  Obec – Cirkus  

27. 9. 2018  ZŠ – Svatováclavská slavnost, opékání, lampionový průvod, hry, 

vyrábění, pod sokolovnou projížďka na koni. 

31. 10. 2018  ZŠ – Strašidelná škola a den otevřených dveří 

24. 11. 2018  ZŠ – Vánoční jarmark a zpívání u stromu 

2. 12. 2018  ZŠ – Zájezd – Adventní Brno – adventní trhy a divadlo „Vánoční zázrak“. 

2. 12. 2018  Farnost – Svěcení adventních věnců – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30. 

Občané měli možnost donést si svůj adventní věnec do kostela a nechat si 

ho posvětit.  

8. 12. 2018  Obec – Mikulášská nadílka – na plácku u školy v 17:00 příchod Mikuláše 

– nadílka pro děti. Mikuláš přišel z kostela společně s andělem a 3 čerti 

přišli ze tmy. Děti za zazpívání nebo odrecitování básničky dostaly 

Mikulášský balíček.  

13. 12. 2018  ZŠ – Předvánoční posezení pro důchodce – v sokolovně od 13:00  

s programem, o který se postaraly děti ze ZŠ Staré Město.  



14. 12. 2018  PS Háčko – Předvánoční tancování a cvičeníčko – rodiče s dětmi si užili 

tanečky a hry v Sokolovně ve vánočním stylu.  

15. 12. 2018  Hospůdka U Nečasů – Vepřové hody  

24. 12. 2018 Farnost – Mše svatá – v Kostele sv. Kateřiny ve 21:00, mše byla obohacená 

zpěvy místních zpěváčků a hudebníků. 

25. 12. 2018  Farnost – Mše svatá – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30.  

26. 12. 2018  Farnost – Mše svatá – v Kostele sv. Kateřiny v 9:30.  

 


