
Rok 2012 
ZŠ – výběrové řízení na ředitele ZŠ -  zvítězila Mgr. Martina Kuncová. Jmenování nové 

ředitelky přineslo požadovaný výsledek zvyšujícího se počtu žáků v základní škole. 

 

Hasičská zbrojnice – v prosinci 2012 dokončena přístavba hasičské zbrojnice – 2 nové 

garáže pro hasičskou techniku za 1 582 000 Kč, dotace 690 000 Kč. Budova se tak z větší 

části stala ozdobou obce.  

 

Kulturní události: 

11.02.2012  TJ – IX. Společenský ples – hrála skupina Galaxy Olomouc. 

18.02.2012  SDH – Turnaj ve stolním tenise - pořadatel ZŠ a MŠ a hasiči Staré Město 

03.03.2012  SDH – Turnaj ve stolním tenise pro děti - pořadatel ZŠ a MŠ a hasiči Staré 

Město 

17.03.2012  SDH – Staroměstské „UHO“ – proběhl v sokolovně již 4. ročník  

tarokového turnaje 

4.2012 manželé Nečasovi – Pálení čarodějnic u hospůdky 

5.2012  SDH – Jarní pochod za zdravím 30. ročník  

5.2012  Dětřichovský memoriál 37. ročník – v 10:00 od památníku v Dětřichově 

12.05.2012  TJ – Dětský den - pořadatel TJ Staré Město a DDM Mor. Třebová. Byl 

spojen s oslavou Dne rodiny. Z důvodu nepříznivého počasí se soutěžní 

odpoledne přesunulo z plánovaného Sportovního areálu do Sokolovny. I 

přes to byla účast hojná a děti si odpoledne užily. 

06.07.2012  Memoriál Josefa Zobače v nohejbale - pořadatel J. Němec 

04.08.2012  TJ – Míčový sedmiboj smíšených dvojic  

2012 TJ – Fotbalový turnaj žáků – v letní přestávce jsme uspořádali fotbalový 

turnaj žáků za účasti mužstev Starého Města, Kunčiny a Žichlínku. Naši 

žáci porazili oba soupeře a turnaj vyhráli.  Turnaj byl uspořádán za 

podpory pana Miloše Horáčka, který kandidoval v krajských volbách za 

ČSSD. 

01.09.2012  SDH – Slavnostní otevření hasičské zbrojnice - hasiči Staré Město 

11.11.2012  Obec a TJ – Divadelní představení ochotnického souboru z Městečka 

Trnávky – Pták Ohnivák a liška Ryška. 



02.12.2012  ZŠ – Vánoční jarmark  a zpívání u vánočního stromu   

08.12.2012  TJ a hasiči – Mikulášský maškarní karneval pro děti, kterého se 

zúčastnilo asi 80 dětí. Hrála zde a soutěže zajišťovala skupina Mefisto 

Mohelnice.  

 


