Rok 1950
1. 1. 1950 se Staré Město stává matričním střediskem (spadali sem ještě obce
Dětřichov a Radišov). Bylo potřeba ho umístit na do budovy MNV č. p. 145, a proto holič
dostal výpověď, aby tak uvolnil místo pro tyto účely.
Od 1. 1. 1950 též vstoupil v platnost zákon o civilním sňatku – tzn. teprve po sňatku
uzavřeném na MNV, může se konat sňatek církevní. Obřadní síň - pro tyto účely byla
v č. p. 145 upravena místnost v přízemí MNV. Z finanční dotace ONV bylo zakoupeno
vhodné vybavení síně. Dosud používané církevní matriky byly k 31. 12. 1949 uzavřeny
a předány na MNV. Nejstarší knihy byly poslány do archivu Zemského národního
výboru v Brně.
První zápis v knize narozených byl Josef Antl narozený 10. 1. 1950 syn Karla
a Anny Antlových z č. p. 130.
První občanský sňatek měli Milada Ondrová a Alfred Matys dne 15. 1. 1950, obřad
v kostele neměli. Dostali darem, jakožto první sňatek v obci, polévkovou soupravu.
První zápis v knize úmrtí byl Aloisie Staňková 22. 6. 1950.
Počet obyvatel – 666 obyvatel a 137 domů (z toho 14 na Bílé Studni), zemědělských
závodů 91, živností 7.
Velitelem SDH v roce 1950 byl Jaroslav Konečný.
Předsedkyní ČSŽ v roce 1950 byla Ilona Kabátová.
30. 1. 1950 se funkce vedení JZD vzdal František Antl a nastoupil Adolf Němec.
Po velkých diskuzích se JZD přiklonilo k 3. typu, tzn. že meze byly rozorané, pracovalo se
společně, peníze šly do společné pokladny, z které se vyplácela odměna podle vykonané
práce. K množství vložené půdy do JZD už se vůbec nepřihlíželo, hlavním ukazatelem
bylo jen množství vykonané práce.
1. typ - nerozorávat meze, sklizená úroda patří původním vlastníkům, za práci se cizím
lidem zaplatí. 2. typ - rozorány meze, čistý zisk by se dělil podle výměry, kterou kdo do
družstva vložil.

Koncem roku byl dům č. p. 46 vystěhován a byly zde zřízeny garáže a dílny pro údržbu
a opravy hospodářských strojů.
Konečně se započala oprava obecního domu č. p. 134. S plánem 3 bytových jednotek,
a to pro lékaře, zvěrolékaře a zubního technika, ordinace lékařská a zubní a dětská
poradna.
V roce 1950 byly obnoveny policejní přihlášky a zpřesněna evidence všech dat
o osobách bydlících v obci. Také v tomto roce každý občan od 15 let si musel opatřit
občanský průkaz s fotografií.
26. 11. 1950 byla slavnostně otevřena prádelna, ve volné místnosti č. p. 5, vchod byl
vybudován z uličky od č. p. 8.
V roce 1950 došlo k další likvidaci živností. Manželé Kupsovi předali zařízení řeznictví
a hostince okresnímu družstvu Jednota v Moravské Třebové, budovu převzal do své
správy MNV a uzavřel s Jednotou dlouhodobou smlouvu o pronájmu. Manželé Kupsovi
se stali vedoucími provozoven. Rovněž i Alois Sotorník předal Jednotě obchod
se smíšeným zbožím a stal se vedoucím podniku.
Protože dosavadní místnost na MNV, kde byla umístěna obecní knihovna, se stala
šatnou pro obřadní síň MNV, byla knihovna přemístěna počátkem ledna do budovy
národní školy a umístěna v přízemí ve východní části, kde v r. 1945 byla obecní kancelář
a kde byl zvláštní vchod.
17. 5. 1950 byl na kostelní věži instalován nový hodinový stroj. Starý stroj už byl
opravy neschopný. Různé potřebné vnitřní opravy provedl kovář Jan Kubíček č. p. 63.
Hodiny se musely chodit natahovat.
Požáry:


9. 4. 1950 někdo zapálil suchou trávu na Kolberku. Vyhořelo asi 2 ha západní stráně,
kde byly čerstvě vysazeny mladé lesní stromky. Stromky byly z 90 % zničeny.



9. 12. 1950 hořel dům č. p. 44. Shořela východní a jižní část hospodářských budov,
kůlny a stodola, které byly celé ze dřeva. Příčina požáru se nezjistila.

Kulturní události:
15. 1. 1950

SDH – Společenský ples

29. 1. 1950

ČSM – Společenský ples

5. a 12. 2. 1950 Přednáška Československého červeného kříže v rámci
zdravotnických nedělí v hostinci U Kupsů. Účast byla velmi nízká.
19. a 20. 2. 1950 Ostatková zábava pořádaná Radou žen.
8. 3. 1950

První oslava MDŽ v obci. Do školy byla svolána schůze žen na přednášku.
Bohužel přišly jen 4.

29. 3. 1950

Přednáška o novém zákoně o rodinném právu v sále U Kupsů.

2. 4. 1950

Mírová slavnost Červeného kříže ve škole, kulturní program zařídili žáci
školy.

10. 4. 1950

JDZ – Pomlázková zábava

1. 5. 1950

Oslavy 1. máje. Účast byla hojná 52 žáku školy a 210 ostatních občanů.

7. 5. 1950

Besídka k 5. výročí osvobození ČSR v sále U Kupsů. Kulturní program
připravili učitelé s žáky školy.

14. 5. 1950

Besídka k svátku matek v sále U Kupsů. Kulturní program připravili
učitelé s žáky školy.

28. 5. 1950

ČSM – Kácení máje, sokolovna

2. 7. 1950

Přednáška o atomové energii, ve škole. Účast 8 žen.

22. 7. 1950

ČSM – Pouťová zábava

22. 9. 1950

Přednáška na téma „Boj za mír a ženy“. Účast nízká.

1. 10. 1950

Letecký den, večer pak byla taneční zábava pořádaná ČSM

6. 10. 1950

Oslavy Dne československé armády, v sále sokolovny přednáška o naší
nové lidově demokratické armádě a jejím budování za ministra národní
obrany armádního generála Dr. Alexeje Čepičky. Poté byl promítán film.

13. 10. 1950 Přednáška Anežky Štěpánkové z Rychnova o zážitcích z cesty do
Sovětského svazu, v sále kina.
5. 11. 1950

Oslava 33. výročí VŘSR ve škole. Účast 113 osob.

26. 11. 1950 JZD – slavnost hodová zábava v sokolovně pořádalo JZD při příležitosti
otevření prádelny.
17. 12. 1950 Divadelní kroužek – sehrál v režii Miloslava Svobody divadelní hru
„Marína Havranová“. Hlavní roli sehrála Anděla Měcháčková. Účast
odpoledne 85 osob a večer 220 osob. Hrálo se na postaveném jevišti

v sokolovně, které bylo zkonstruováno před čelní zdí. Podium bylo
postaveno na kozách a čelní stěna byla potažena vlnitým papírem. Opona
a kulisy byly z jeviště U Kupsů.

