Rok 1960
V roce 1960 došlo k velmi významné události a to bylo sloučení obcí a JZD Staré
Město, Radišov a Petrušov. Zákon ekonomiky v zemědělství říkal, že stroje jsou
rentabilní tam, kde se jich plně využije. A malá JZD v Radišově a v Petrušově si sama
nemohla troufnout na nákupy drahých strojů, kterých pro malou výměru půdy nemohla
vůbec využít. Impuls ke sloučení pochopitelně daly okresní orgány. 6. 1. 1960 se sešel
přípravný výbor, bylo dohodnuto, že bude vypracován společný plán na 3. pětiletku
a sídlem sloučených JZD bude Staré Město. Na členské schůzi KSČ přišel pan Němec
s nápadem: V Petrušově ubylo nyní pracovních příležitostí, lidé nebudou využiti, bylo by
dobřé přesídlit některé rodiny, které o to projeví zájem do Starého Města na statky,
které nezajistily svoje nástupce. Byla to jistě zajímavá myšlenka. V září už se přihlásil
první zájemce.
Na jaře bylo započato s výstavbou čtyř bytových jednotek pro ČSSS pod kostelem na
místě dávno zbořeného domu č. p. 111.
Od 15. 4. 1960 byly zřízeny v naší obci služby pro obyvatelstvo a to oprava obuvi na
č. p. 151.
V březnu byl kurz pletení, pořadatel VŽ, účastnilo se 10 žen a kurz PZO pořádal ČSČK –
účast 15 osob. Kurz BPZO pro děti národní školy – 23 dětí.
Jaro 1960 bylo ve znamení zakládání kompostů. Členové JZD vyházeli příkopy podél
cesty na Kolberk. Nakladačem se hlína nakládala a odvážela na hromady. Získalo se tím
mnoho kubíků kvalitní kompostové hlíny. Ostatní příkopy ve středu obce proházela četa
cestářů, takže letošního roku byla udělána akce, která se před tím nikdy v tomto rozsahu
nekonala.
V jarních měsících byla zbourána stodola z č. p. 2. Jejího materiálu bylo použito na
stavbu márnice.
V roce 1960 soutěží naše obec s MNV Třebařov.

V tomto roce provedla řada domácností opravy svých domů – výměnu oken, nová
omítka, oprava střech.
2. 5. 1960 upravil buldozer za jeden den terén pro stavbu obytného domu pro ČSSS pro
4 bytové jednotky u domu č. p. 112. Se vzpomínkou kopání základů u sokolovny se to
nedalo srovnat.
V tomto roce bylo vyrobeno ze starých vozů dostatek pojízdných kurníků. S drůbeží se
potom kočovalo hlavně ve žních na strniska, kde drůbež vyzobala vydrobená zrnka.
Dále byl dokončen kravín u Pastýřů, kde bylo ustájeno 100 krav, měl zařízení na odvoz
hnoje. Hnůj se už nedával na hromadu, ale pás vyhrnoval hnůj přímo do přistavené
vlečky u rampy, a když ta byla plná, odvezla se na hromadu na pole.
Byla postavena nové drůbežárna u č. p. 46. Bylo vyřešeno také vytápění a to pomocí
systému trubek v nichž proudila voda ohřívaná v kotli staré pařící kolony. Kuřat bylo
okolo 3 000 ks.
29. 7. 1960 vyšlo první číslo staroměstských místních novin Pokrok, které vydává
OB za spolupráce MNV a JZD. Noviny měly seznamovat občany s místními problémy
a hledat společně jejich řešení a odstraňování nedostatků.
O žních odjely na pomoc JZD v Břeclavi 3 dvojčlenné osádky a to traktorista a vazačař.
Na oplátku zase břeclavští přijeli ve stejné sestavě na pomoc k nám.
V tomto roce se poprvé zahájila u nás třífázová sklizeň obilí. 1. fáze – obilí se poseče
řádkovacím strojem a zůstane ležet v řádcích nevázáno na zemi. Po proschnutí následuje
2. fáze a to sběr obilí strojem podobným silážnímu kombajnu, který obilí sbírá ze země,
řeže a fouká do zvlášť upravených vleček. 3. fáze – obilí se přiveze k mlátičce, která stojí
u objektu, kde se nakládá sláma. Vymlátí obilí a sláma, protože už má podobu sečky, jde
výfuky na místo. Byl by to dokonalý systém, ale jen v případě slunečného počasí.

V tomto roce byla dokončena stavba hřbitova cena celého díla byla 150 000 Kčs,
tzn. starý hřbitov byl uzavřen.
26. 11. 1960 bylo nebezpečí požáru na státním statku – vepřín - souběžná budova
s novým kravínem, kde od přetopeného kotle se od vadného komínu chytala střecha.
Včasným zákrokem našich požárníků byl požár lokalizován.
V roce 1960 bylo provedeny opravy omítky kostela.
Kulturní události:
8. 1. 1960

JZD – první společná členská schůze sloučených tří družstev v sále
kina. Účast 75 ze Starého Města, 38 z Petrušova a 35 z Radišova.
Projednávali společně první úkoly, které je čekaly po sloučení. Také změnu
názvu JZD na JZD Pokrok.

16. 1. 1960

VŽ a ČSČK – Společenský ples. Z čistého zisku 1 200 Kčs darovali
pořadatelé 700 Kčs na místní lidovou knihovnu. Hrál Sandrik. Účast
275 osob. Ženy osobně pozvaly všechny občany i v osadách.

2. 2. 1960

JZD – Doplatková zábava, hrál Sandrik. Účast 155 lidí.

13. 2. 1960

TJ – Společenský ples, hrál Grepl, Jesenec. Účast 280 lidí.

28. 2. 1960

SDH – Společenský ples, hrál Sandrik. Účast 300 osob.

18. 3. 1960

Dostali jsme do rukou ponejprv nové číslo vesnických novin Nové
Svitavsko. Byl to týdeník o 4 stranách. V prvním čísle přinesl mapu
nového okresu a několik základních údajů o průmyslu, zemědělství,
zdravotnictví, školství, dopravě aj.. Noviny byly první vlaštovkou, která nás
zapojila do nového okresu.

11. 4. 1960

Státní zájezdové divadlo z Prahy sehrálo u nás satirickou komedii Istána
Kállaie „Kokokon nařizuje“. Účast 174 osob. Odpoledne byla pohádka pro
děti „O veselém hrobaři“. Účast 155 dětí.

1. 5. 1960

Oslava 1. máje jelo se autobusem, na autě Svazrmu a menší děti většinou
jely na alegorickém voze JZD.

6. 5. 1960

Oslava 15. výročí osvobození naší vlasti. V 19:30 byl lampionový průvod
od sokolovny, v kině měly děti národní školy kulturní vložku. Na zahájení
zazpívána státní hymna, oslava zakončená písní práce. Účast asi 200 osob.

8. 5. 1960

Divadelní kroužek OB sehrál v 15:00 a ve 20:00 drama K. Čapka „Matka“.
Titulní roli měla A. Měcháčková. Hrálo se ponejprv na vlastní scéně – byl
zhotoven pokoj – 11 kulis.

15. 5. 1960

K 15. výročí osvobození naší vlasti se konala místní spartakiáda na hřišti
u sokolovny. Průvod byl zahájen od letiště. K pochodu hrála dechová
hudba Al. Grepla z Jesence. Po státní hymně byl projev. Následovalo
vystoupení dětí. Jako první vpochodovaly na hřiště děti 1. – 3. ročníku se
skladbou Pohádka. Pod třemi ozdobenými májkami cvičilo celkem 48 dětí
(z toho 32 ze Starého Města) z 4. – 5. ročníku skladbu Radostná jar.
Dále vystoupilo 64 žen (z toho 9 žen ze Starého Města a 3 z Radišova) se
skladbou Rozsévačka. 32 mužů (z toho 5 ze Starého Města a 1 z Radišova)
zacvičilo skladbu s krátkou tyčí Za vítězstvím. 32 děvčat (z toho 29 ze
Starého Města) z 6. – 8. ročníku zacvičilo skladbu Červené míčky.
48 chlapců ze ZTŠ z Moravské Třebové zacvičilo skladbu Mládí, krása, síla.
A na závěr zacvičilo 24 dorostenek skladbu s bílými obručemi nazvanou
Radostné mládí. Mezi prostnými 2x vystoupilo pětičlenné družstvo
Slovanu z Moravské Třebové ve cvičení na bradlech. Celkem vystoupilo
306 cvičenců. Účast 400 diváků. Večer byla taneční zábava s účastí
280 osob. Hrál Grepl.

22. 5. 1960

TJ – členové Sokola, kteří ovládali spartakiádní skladby, cvičili na okrskové
spartakiádě v Moravské Třebové.

29. 5. 1960

TJ – na spartakiádě v Městečku Trnávce

4. a 5. 6. 1960 Závod v letecké akrobacii, kterého se zúčastnilo 12 letců z Gottwaldova,
Brna, Olomouce a dále 2 ženy z Olomouce. 3 muži a obě ženy se
kvalifikovali do přeboru republiky v letecké akrobacii, který byl
uskutečněn v Brně a jeho vítězové se účastnili prvého mistrovství světa
v letecké akrobacii v září v Bratislavě. Účast 3000 diváků.
5. 6. 1960

TJ – na krajské spartakiádě v Brně. Večer byla u nás taneční zábava
Sokola, hrál Grepl. Účast 285 osob.
Na 2. celostátní spartakiádě v Praze cvičili ve dnech mládeže 4 cvičenci
a to Jarmila Kumstátová, Eva Kupsová, Marie Čechmanová a Jan Čermák.

12. 6. 1960

Konaly se volby do všech zastupitelských sborů. Nálada při volbách byla
radostná. Dechová hudba z Moravské Třebové objížděla obce a před

volebními místnostmi zahrála vždy k poslechu několik skladeb. Zapsaných
voličů bylo ve Starém Městě 417, V Radišově 107 a v Petrušově 103.
Vyhrál Vladimír Čepil.
24. 7. 1960

Svazarm – Pouťová zábava, hrál Sandrik. Účast 200 osob.

17. 9. 1960

JZD – Dožínky, večer byla zábava, hrál Sandrik. Účast 250 osob. Odpoledne
měli žáci vojenské školy J. Žižky z Moravské Třebové pro družstevníky
estrádu. Účast 190 osob.

6. 11. 1960

Konala se oslava 43. výročí VŘSR. Účast 120 osob.

19. 11. 1960 PO – Kateřinská zábava, hrál Sandrik. Účast 250 osob.
20. 12. 1960 Konala se přednáška Hygiena žen, pořádal VŽ. Účast 40 osob.

