
 
Omítky v kapli provedla firma J. Peloucha, 
opravu hřbitovní zdi brigádnicky J. Pešek se 
studenty a krytinu položili p. Ďoubal, Kolář, 
Pavlas a Pešek. 
 
Obnovu kříže a hrobu. 
Realizace 2009,     náklady  86tis.Kč. 

 

  
Obnovu kříže a hrobu provedli Kameníci 
z Heřmanova městce Gerhard plus. 
 
Nátěr střechy kostela a výměna oken 
Realizace 2009, náklady 620tis.Kč 

 

 
 

Nátěr provedla firma pana Svěráka 
z Chrudimi a okna Jakub Tesař. 
 
Rekonstrukce 3. mostu na vodoteči 
Novoveského potoka - akce začala v září 
2009 a dokončena byla v listopadu 2009. 
Náklady 2,012mil.Kč 

 
Práce prováděla firma SKANSKA a.s, 
středisko Havlíčkův Brod 
 
Odbahnění rybníka Perno s rekonstrukcí 
hráze, akce započala v listopadu 2009 a byla 
dokončena v červnu 2010, náklady 
4,438mil.Kč 

 
Akci realizovala firma Aquasys Ždár n S. 
 
Oprava Obecní stodoly č.p. 63. 
Realizace 2010, náklady 380tis.Kč 

Krytinu položili Ďoubal, Kolář, Pavlas a 
Pešek ostatní se realizovalo brigádnicky 
Z.Hanauer se studenty 
 
Oprava vnější omítky Kostela s nátěrem. 
Realizace 2010, náklady  760tis.Kč 

 
Opravu realizovala firma J. Peloucha. 
 
Místa pro separovaný sběr odpadu 
Realizace 2010,  náklady 814tis.Kč 

 
Akci realizovala firma Dřevokov Ladislav 
Škaryd 
 
Cesta na hřbitov a výměna potrubí 
vodovodu 
Realizace 2010, náklady 154tis. 

 
Akci realizovala firma Dřevokov Ladislav 
Škaryd 
 
Toto zastupitelstvo realizovalo investiční a 
opravné akce  v objemu 24.055mil.Kč. 
Z toho dotace činily 13,1mil.korun, vlastní 
zdroje 3,8mil.korun, spoluúčast místní 
farnosti 210tis.Kč a úvěr 7mil. korun. Úvěr 
za období 2004-2006 je již splacen a 
z tohoto období 2006-2010 zbývá doplatit 
5,583mil.Kč. 
 
Na další období máme přislíbenou dotaci na 
rekonstrukci sakrálních míst 120 tisíc a na 
revitalizaci obecní zeleně 8,8mil.Kč. 
 Toto je bilance, co se povedlo a většinou 
plně slouží všem spoluobčanům obce. 
 Nutno konstatovat, že takový objem financí 
a zejména dotací nebyl dosud v historii obce 
realizován a je to výsledek velmi účinné a 
cílevědomé  práce celého zastupitelstva . 
 Jak je vidět z obrazové dokumentace byly 
peníze investovány do akcí zahrnujících 
široké spektrum oprav a zkrášlení obce, což 
musí ocenit i největší škarohlídi. 
 
Teď se musí napsat něco, co se nepovedlo. 
Největším plánem tohoto zastupitelstva bylo 
připravit a zrealizovat kanalizaci a čistírnu 
odpadních vod. Zde mám vyšel jen zlomek a 
to: připravit projektovou dokumentaci a 
získat stavební povolení ke stavbě. Není to 
málo , ale je to vše. Ten větší balvan se nám 
nepodařilo překonat. Obec celkem 2x žádala 
na Statním intervenčním zemědělském 
fondu o dotaci a 2x ji nezískala z důvodu 
nedostatku státních peněz. Jednou jsme 
žádali na Životním prostředí, ale 
s výsledkem jsme počítali, a proto zklamání 
nebylo tak velké. Výsledek je, že nové 
zastupitelstvo musí bojovat dál a navázat na 
připravené projekty. 
        Dobudování chodníku a návsi, re-
konstrukce školy, rekonstrukce hasičárny, to 
jsou akce které jsou připravovány k realizaci 
pro nejbližší období. Práce na akci čistírna 


