
Rok 2011 
Kanalizace – v listopadu 2011 bylo dokončeno odkanalizování části Starého Města, 

stavba probíhala v letech  2010-2011 – zhotovitelem byla firma LBtech Litomyšl, celková 

cena díla 68 845 000 Kč – dotace 38 153 000 Kč, úvěr na dofinancování 19 700 000 Kč,  

vlastní zdroje 10 992  000 Kč. 

 

Kulturní události: 

2011 Hasiči –  Soutěž o pohár starosty obce Staré Město 5. ročník, konala se 

na Kolberku. Účast byla 10 teamů. Na 1. místě se umístil náš team ze 

Starého Města.  

5.2.2011  TJ – VIII . Společenský ples – hrála nová hudba Galaxy Olomouc. 

26.3.2011  obec – divadelní představení Dlouhý, široký a krátkozraký sehrál 

divadelní soubor z Městečka Trnávky v Sokolovně ve Starém Městě 

2011  SDH – Staroměstké „UHO“ – proběhl v sokolovně již 3. ročník   

tarokového turnaje 

2011  TJ – zájezd na lední revue Popelka na ledě do Pardubic 

30.4.2011  TJ – Pálení čarodějnic na Goldberku ve Starém Městě. Počasí tentokráte 

nepřálo. 

4.2011 manželé Nečasovi – pálení čarodějnic u hospůdky 

5.2011  SDH – Jarní pochod za zdravím 29. ročník 

8.5.2011  Dětřichovský memoriál 36. ročník 

6.2011 TJ – sportovní odpoledne pro děti  

28.5.2011  Turnaj v šipkách - pořadatelé Kopečkáři z Dětřichova  

28.5.2011 TJ – Dětský den – již 12. ročník dětského dne, kterého se zúčastnilo 71 

dětí, z toho 32 dětí v kategorii do 6 let, 23 dětí v kategorii 7-10 let a 16 dětí 

v kategorii 11-15 let. 

8.10.2011 TJ – Zájezd do Pardubic na muzikál Popelka na ledě.   

12.8.2011  PS Háčko – Zumba party na sportovním areále 

22.10.2011 vyhlášení motokárových závodů Karting cup – Autoklub Moravská 

Třebová 

27.11.2011  obec a TJ – Divadlo – divadelní představení ochotnického souboru z 

Velkých Opatovic – pod názvem Za sušenou vodou. 



4.12.2011  TJ a hasiči – Mikulášský maškarní karneval pro děti, kterého se 

zúčastnilo asi 60 dětí. Hrála zde a soutěže zajišťovala skupina Mefisto 

Mohelnice. 

17.12.2011  PS Háčko – Aerobic maraton 

 


