
Rok 2010  
 

Sportovní areál – na jaře 2010 proběhlo slavnostní otevření sportovního areálu, byla  

dokončena výstavba za 18 444 000 Kč – obec získala dotaci od Regionální rady ve výši 

14 459 000 Kč. Byly postaveny nové kabiny, včetně sociálního zázemí, bistra, 

vybudováno fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, minigolf a dětský koutek.  

 

Hasiči – bylo pořízena Tatra pro hasiče v hodnotě 695 580 Kč. 

 

ČOV – v říjnu 2010 byla dokončena výstavba Čistírny odpadních vod Staré Město + část 

kanalizační sítě za 15 031 000 Kč – dotace 7 500 000 Kč.  

 

Kulturní události: 

2010  Hasiči – Soutěž o pohár starosty obce Staré Město 4. ročník, konala se 

na Kolberku. Účast byla 10 teamů.  

 

9.1.2010  TJ – Novoroční turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se 14 mužů a 4 ženy. 

Na 1. místě v mužské kategorii se umístil Jakub Coufal a v ženské kategorii 

Martina Báčová. 

23.1.2010  Hasiči – Sáňkiáda – na Kolberku s občerstvením. Bylo tolik sněhu, že se 

akce povedla a měla hojnou návštěvnost.  

30.1.2010 TJ – Společenský ples. Hrála nám již naposledy hudba Primátor Česká 

Třebová. 

7.3.2010  obec – Divadlo – divadelní představení ochotnického souboru z Městečka 

Trnávky – Potopa světa.  

13.3.2010  TJ – Zájezd do Hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál Carmen. 

2010   SDH – Staroměstké „UHO“ – proběhl v sokolovně 2. ročník  

tarokového turnaje 

17.4.2010  obec – slavnostní otevření sportovního areálu 

5.2010  SDH – Jarní pochod za zdravím 28. ročník  

5.2010  Dětřichovský memoriál 35. ročník – v 10:00 od památníku v Dětřichově 

28.5.2010  PS Háčko – Aerobic maraton 



29.5.2010 TJ – Dětský den – již 11. ročníku dětského dne, kterého se zúčastnilo 82 

dětí, z toho 34 dětí v kategorii do 6 let, 30 dětí v kategorii 7-10 let a 18 dětí 

v kategorii 11-15 let. Byl to první dětský den na novém sportovišti. 

7.6.2010  obec – WORLD HARMONY RUN  

18.7. – 30.7. 2010  Plachtařské mistrovství regionů České republiky – PMRg  

třídy: klubová (66 závodníků) a kombinovaná (17 závodníků) 

8.2010    Hasiči – Ukončení prázdnin – akce pro děti na fotbalovém hřišti. 

13.11.2010 TJ – Staroměstská kapka – 3. ročník. Bylo vybráno 48 vzorků různých 

druhů pálenek, které hodnotila laická a odborná porota. Na 1. místě u 

laické poroty se umístili manželé Krejzkovi ze Starého Města s pálenkou z 

višní z roku 2009 a na 1. místě u odborné poroty se umístil pan Gustav 

Cápal, který věnoval pálenku ze švestek z roku 2009. K tanci a poslechu 

hrála a o zábavu se soutěžemi se starala hudba Mefisto Mohelnice. 

28.11.2010  Divadlo – divadelní představení ochotnického souboru z Velkých Opatovic 

– pod názvem Divadelní komedie. 

4.12.2010  TJ a hasiči – Mikulášský maškarní karneval pro děti. Zúčastnilo se 64 

dětí. Hrála zde a soutěže zajišťovala skupina Mefisto Mohelnice. 

11.12.2010  PS Háčko – Aerobic maraton 

18.12.2010  Turnaj v šipkách na letišti 

 


