
Rok 1947 
Narodilo se 22 dětí a zemřely 3 osoby. 

 

Rok sucha celý květen nepršelo, tráva byla malá, trošku zapršelo až před žněmi. Během 

žní vůbec nekáplo. Obilí bylo kratší, slabší, zrnka ne tak buclatá. Odevšad docházely 

zprávy o kritickém stavu s vodou. Některým hospodářům studně úplně vyschly, takže 

museli vodu v bečkách vozit z Bílé Studně.  

V období sucha také vyschly 2 z 3 rybníčků, dno tak ukázalo všechny svoje „poklady“. 

Nejeden kluk si odnášel vítězoslavně z rybníka pušku nebo hlaveň kulometu či automat. 

Do rybníků totiž Němci rádi odhazovali zbraně a střelivo na konci války. A této náplni 

neušly ani naše rybníčky. 

Výkup obilí celostátně vázl. Pro stát bylo vzácné každé zrno. Republika, ve snaze 

vykoupit co nejvíce, vyplácela k výkupním cenám obilí příplatky. Výnosy obilovin i přes 

sucho byly v obci poměrně dobré. V některých oblastech Československé republiky 

vlivem sucha došlo doslova ke katastrofě. Suchem byla postižena nejen naše republika, 

ale i jiné státy evropské a tu se stalo obilí velmi hledaným zbožím na světových trzích. 

Naši hospodáři naopak ještě na suchu vydělali. Naší vlasti opravdu bratrsky pomohl 

Sovětský svaz, která dodal chybějící množství obilí.  

Suchem byla ohrožena i příprava půdy na setí. Nedalo se ani orat. Sít do suchých hrud 

nemělo žádnou cenu. Okopaniny se dobývaly s největšími obtížemi.  

Až 4. 11. 1946 se obloha zatáhla a z mraků, které se dosud jen výsměšně potulovaly po 

nebi, se spustil déšť. Lidé i příroda si oddechli. Sklizeň okopanin se dokončila, mohlo se 

zasít. A to, co bylo zaseto přes všechny obtíže, začalo klíčit.  

 

Dne 25. 4. 1947 vyšla vyhláška vlády „Změna příjmení“. Občané, kteří měli německé 

jméno, si mohli požádat o změnu jména. Využil to jen Josef Schuster – a přijal nové 

příjmení Zeman, protože jednou za Protektorátu ho jeden německý úředník přímo na 

pracovním úřadě inzultoval za to, že se před ním podepsal Šustr, protože se styděl za 

svůj německý původ. To také bylo jedním z hlavních důvodů, proč se se svým 

dosavadním příjmením rozloučil. 

 



ZŠ – Na jaře 1947 dostala obecná škola od státu 20 000 Kčs jako válečnou náhradu za 

škody na budově. Z těchto peněz byly provedeny různé opravy jako dlažba dvora, oprava 

dřevníků, obnova záchodové jímky na dvoře a vodovod do bytu řídícího učitele. 

Počet žáků v tomto roce odpovídal organizaci trojtřídky. Byla proto podána žádost 

k Zemské školní radě do Brna o zřízení 3. třídy. Žádost, ale byla zamítnuta s tím, že není 

dostatek učitelů. V první třídě bylo 40 žáků při dvou ročnících a v 2. třídě 46 žáků při 

třech ročnících.  

 

Ceny masa a masných výrobků v roce 1947: 

 Hovězí maso s kostí 35 Kčs za 1kg 

 Hovězí maso bez kosti 45 Kčs za 1kg 

 Vepřové maso s kostí 44 Kčs za 1 kg 

 Vepřové maso bez kosti 53 Kčs za 1 kg 

 Sádlo Škvařené 60 Kčs 

 Syrové sádlo 44 Kčs 

 

Koncem roku 1947 měly všechny domy jednotně upravená čísla. Postaral se o to Karel 

Zachova, který se nabídl. Vysekal čísla na hnědé obkladačky velikosti 12x12 cm a sám je 

na každý dům upevnil. 

 

Němci na konci války tajně schovávali různé věci do skrýší. V domě č. p. 5 tak byla 

objevena ve sklepě zazděná police, ve které byly různé skleněné a porcelánové věci.  

3. 3. 1947 se tyto věci na MNV rozprodaly. 

 

MNV vyzval dodavatele mléka, aby si postavili před domem u cesty malé budky na 

mléko, kam by stavěli konve s mlékem, aby tyto nemohly být eventuálně od psů 

znečišťovány. Dodavatelé mléka se bránili a tak MNV vyzval mlékárnu, aby tato sama se 

o budky postarala. Během několika týdnů byly budky opatřeny a sloužily vždy několika 

dodavatelům dohromady. 

 

Doktor – MNV rozhodl, aby dům č. p. 148, který původně osídlil Josef Šustr, nebyl už po 

jeho přestěhování na č. p. 127 znovu osídlen, ale ponechán k dispozici MNV a rezervován 

pro lékaře. Prvním lékařem, který přišel dne 1. 2. 1947 vykonávat lékařskou praxi, byl 



MUDr. František Tuček. Pocházel z Velkého Meziříčí. Vzal si za manželku učitelku 

mateřské školy Danu Kvapilovou, dceru obecního tajemníka Adolfa Kvapila. 

 

V březnu přišlo do Starého Města několik maďarských rodin ze Slovenska (byly 

vystěhovány) a okolo vánoc několik slovenských rodin z Bulharska (repatrianti). 

Všichni našli práci u HPD. 

 

Na jaře 1947 se započalo se stavbou sloupů pro místní rozhlas. Byl také zastřešen 

obecní dům č. p. 134, vypálený v květnu 1945, aby do něho zbytečně nepršelo  

a uchránilo se aspoň obvodní zdivo.  

 

Poplatky: 

 Pes 80 Kčs 

 Nájem 50 Kčs za obytnou místnost, nejvýše 150 Kčs 

 Dávky z karet vybírali hostinští a odváděli do obecní pokladny 

 Dávka z prodaných lihovin – platili hostinští čtvrtletně 

Tyto dávky musela povinně zavést každá obec, která žádala Zemský národní výbor  

o úhradu finančního schodku obecního hospodaření.  

 

Rozpočet obce: 

 Příjmy 500 169,20 Kčs 

 Výdaje 461 130,00 Kčs 

Rozdíl 39 039,20 Kčs byl převeden na rok 1948. 

 

Koncem září 1947 se objevovali ve večerních pozdních hodinách na Bílé Studni 

Banderovci. Byli to lidé většinou polské národnosti. Jméno měli po svém vůdci 

Banderovi, který organizoval hned po skončení 2. světové války tlupy svých pravičácky, 

šovinisticky orientovaných příznivců, kteří se nemohli smířit s novou lidově 

demokraticky orientovanou vládnoucí třídou v novém Polsku. Byly to většinou též živly, 

které byly často kompromitovány spoluprací s nacisty, klerofašisty a jinými elementy, 

kterým doba odzváněla. Měly na svědomí mnoho záškodnických akcí i vražd, které 

napáchaly v Polsku i na našem území. Snažily se přejít do západní Evropy, kde jejich 

vůdce už delší čas byl vydržován západními mocnostmi. Vojsko z Moravské Třebové 



konalo proto v obci denní i noční hlídky. 3. 11. 1947 přijelo za vojáky dokonce pojízdné 

kino Ministerstva národní obrany a promítalo pro vojáky v sále U Kupsů ruský film:  

„Celý svět se směje.“ Jedno představení sehráli zdarma i pro děti.  

 

TJ vzniklo roku 1947. Všem občanům byla doručena tištěná výzva, aby podali svoje 

přihlášky za členy řídícímu učiteli Josefu Kumstátovi a aby zároveň přišli na ustavující 

schůzi založení Tělocvičné jednoty Sokol, která se konala 16. 8. 1947 v sále U Kupsů. 

Přihlásilo se 34 členů. Na schůzi byli zástupci Sokola z Moravské Třebové v krojích  

a s praporem. Měli přednášku k přítomným o významu a tradici sokolství a přijali do 

svých rukou slib nových členů. Prvním starostou Sokola byl zvolen František 

Pluháček z č. p. 148.  

 

 

Kulturní události: 

1. 1. 1947  ČSSL opakovali příslušnici ČsS lidové divadelní hru: „Rozmysli si, 

Mařenko.“ 

5. 1. 1947  ples místní organizace strany NS 

17. a 18. 1. 1947 Konaly se takzvané Hovory se zemědělci. Byly to přednášky učitelů 

zemědělské školy z Moravské Třebové. Konaly se v hostinci U Kupsů a po 

nich následovala beseda, v níž byly zodpovídány různé dotazy. 

Pořadatelem těchto Hovorů byl JSČZ. 

19. 1. 1947  KSČ – Ples  

2. 2. 1947  SDH – Ples  

16. 2. 1947  SDH – Ples  

18. 2. 1947  Ponejprv navštívilo naši obec Vesnické divadlo z Prahy, které do 

pohraničních obcí vysílalo Ministerstvo zemědělství. Občané  

i nejzapadlejších obcí měli tak možnost zhlédnout divadelní hry zahrané 

profesionálními herci. Potřebovali jen jevištní prostor, všechny kulisy  

a rekvizity si vozili. Odpoledne sehráli pro děti maňáskovou hru a večer 

pro dospělé Jiráskovou Vojnarku. 

29. 3. 1947  V neděli byla odpoledne v sále U Kupsů mírová slavnost ČsČK. Vystoupily 

děti obecné školy. 



11. 5. 1947  V neděli se konala v sále U Kupsů oslava 2. výročí Květnové revoluce, 

Dne vítězství a Svátku matek. Program obstaraly děti obecné školy. 

Třem rodinám, které měly hodně dětí, byl po návrhu MNV dán čestný dar 

3000 Kčs. Zemánkovi č. p. 51 – 6 dětí, Snášelovi č. p. 99 – 6 dětí a Richtrovi 

č. p. 68 – 8 dětí. 

11. 5. 1947  Sehrála MOR – divadelní hru: „Národ pod křížem“. Hra byla nacvičena na 

počest Dne vítězství. Nácvik vedla Ludmila Pavlíková, hrál Miloslav 

Svoboda, František a Vladimír Šmída, Anna Škrabalová a další. 

16. 6. 1947  Navštívilo obec putovní kino z Brna. Hráli film: „Ona brání vlast“.  

16. 8. 1947  TJ – ustavující schůze založení Tělocvičné jednoty Sokol 

31. 8. 1947  Dožínky – pořádalo Horské pastevní družstvo 

6. 9. 1947  TJ – Taneční zábava  

13. 9. 1947  MOR – bylo vzpomenuto na slavnosti 10. výročí úmrtí prezidenta 

Osvoboditele Tomáše Garyka Masaryka.  V sále U Kupsů, program 

obstaraly školní děti. 

19. 11. 1947  Sehrálo u nás Hanácké divadlo z Moravské Třebové pro děti divadelní 

hru: „Kulihráškova maminka“ a večer „Vojnarku“. 

1. 12. 1947  Bylo v sále U Kupsů varieté Františka Junga. 

6. 12. 1947  Byla v sále U Kupsů Mikulášská besídka s nadílkou. Pro všechny 

přítomné děti byly připraveny sáčky s dárky, které připravila Komise žen 

při KSČ. 

7. 12. 1947  KSČ – Mikulášská zábava  

 

 


