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V březnu se konal v Praze V. sjezd JZD od nás se účastnil zástupce A. Němec. Hned po 

návratu podal na členské chůzi KSČ zprávu o hlavních výsledcích jednání a usnesení.  

 

Přísálí v sokolovně nebylo na začátku roku stále hotové a tak JZD v lednu uvolnilo na 

práci stavební skupinu na několik dní, aby práce byla dokončena do výroční doplatkové 

schůze.  

 

V pondělí 3. 7. 1961 začalo JZD vyvařovat v pohostinství U Kupsů. Zpočátku vařilo asi 

150 obědů. Obědy se traktorem vozily i do Petrušova a Radišova. Družstevníci platili za 

oběd 4 Kčs, zbytek doplácelo JZD, asi 1,50 Kčs.  

 

19. 7. 1961 se začalo opět s výkopem vodovodního příkopu ze studně v Bílé Studni 

směrem ke kravínu a dále do Starého města. Potrubí které bylo předtím kladeno bylo 

nevhodné.  

 

JZD mělo i letos přátelskou smlouvu o výpomoci s JZD Břeclav. Na pokos žita tam 

odjely 2 samovazy a 1 kombajn na mlácení. Nákladní auto JZD dovezlo pro družstevníky 

několik q meruněk a později i okurek z JZD Břeclav.  

 

V jarních měsících byla prováděna na hranici u rychnovského katastru meliorace. Práce 

prováděla skupina dělníků – cikánů, kteří bydleli na č. p. 117. 

 

JZD k 1. 7. 1961 mělo: Kravín u Pastýřů, v Petrušově, nový v cihelně, starý kravín  

v cihleně a 2 izoláty TBC krav v Radišově, chov jalovic, býky na žír v Radišově, 1 teletník, 

drůbežárny 1 pojízdná, odchovna kuřat, porodna prasnic, chov prasat. Celkem se 

pracovalo na 27 místech. 

 

V zimě se opět konaly družstevní školy práce – celkem 8 přednášek, průměrná 

návštěvnost byla 44 osob, přednášky byly konány v sále kina a ke každé byly promítány 

filmy.  



 

V únoru byla místní skupina ČSM vyhodnocena jako nejlepší v zakládání kompostů na 

okrese. Dostala od OVČSM ze Svitav magnetofon. Zakládání kompostů v těchto letech 

bylo doslova zemědělským šlágrem. Vyzrálými komposty se přihnojovala luka.  

 

18. 2. 1961 byl otevřen náš nový hřbitov. Byl zde v ten den pohřben Karel Tichý 

z Radišova. Mezi občany bylo diskutováno, zda hřbitov vysvětit nebo ne. K oficiálnímu 

vysvěcení ale nedošlo. A první pohřbený, nešťastný Karel Tichý, se oběsil. Byl pochován 

v jižním pravém rohu hřbitova. Druhý a další nebožtíci byli pochováváni při severní zdi 

hřbitova.  

 

5. 4. 1961 se začal opravovat plot okolo školy.  

 

V sobotu 15. 4. 1961 se sázely na hřbitově stromy – červenolisté javory. Na brigádě 

bylo jen 8 lidí.  

 

Po dlouhých jednáních s ONV, JZD a ČSSS byla od 10. 4. 1961 otevřena 2. třída MŠ. Od 

listopadu 1960, kdy vláda snížila velmi podstatně příspěvky na stravování dětí v MŠ 

přicházelo do MŠ velmi mnoho matek, které tam chtěly umístit své děti již třeba od 2 let. 

Protože kapacita stávající třídy byla plně vyčerpaná, žádal MNV ONV ve Svitavách  

o zřízení 2. třídy. ONV zřízení schválil, ale stanovil, že osobní náklad na 2 pracovnice 

v MŠ musí převzít JZD a ČSSS. Tyto složky po delším jednání a přesvědčování 

s opatřením souhlasily. 

 

12. 4. 1961 byl svět ohromen zprávou o úspěšném letu prvního kosmonauta kolem 

světa, kterým byl major sovětského letectví Jurij Alexejevič Gagarin. Let byl uskutečněn 

v ranních hodinách a trval 108 minut. Lidé toho dne na potkání o ničem jiném nemluvili, 

rádio, televize nepřetržitě podávaly zprávy o úspěšném letu. Stejně tak byl s velkým 

zájmem sledován triumfální příjezd kosmonauta do Moskvy i jeho tisková konference 

s novináři. Gagarinova první cesta do zahraničí vedla do naší republiky, což byla pro naši 

vlast velká pocta. 30. 4. 1961 ho Pražané nesmírně nadšeně pozdravili v hlavním městě.  

 



Neuplynul ani týden a svět byl ohromen znovu. Ohromení připravila světu tentokrát 

kapitalistická světová soustava. 15. 4. 1961 bombardovala letadla kapitalistických 

žoldnéřů Kubu a 17. 4. 1961 se vylodili tito bandité na několika místech ostrova. A zase 

sledovali všichni tyto události, jenže s odporem a s nenávistí k rušitelům míru.  

19. 4. 1961 v 13:00 ustala v celé naší vlasti práce na všech pracovištích, všichni pracující 

i školní mládež se shromaždili na náměstích, aby manifestovali svůj odpor k událostem 

na Kubě a vyjádřili tak plnou solidaritu hrdinnému lidu Kuby. I u nás ve Starém Městě za 

krásného jarního slunného počasí se shromáždilo před školou na 250 lidí, ke kterým 

promluvil major Vyskočil z VŠJŽ z Moravské Třebové. Potleskem jsme schválili rezoluci, 

která odsuzovala tento hanebný útok imperialistů proti kubánskému lidu.  

 

Při tahu 10. 5. 1961 byla připisována výhra již na 12 výherních vkladních knížek, to 

znamenalo, že jich v obci bylo 12 krát 40 tj. 480. Jak bylo vidět, počet střádalů na výherní 

vkladní knížky stále vzrůstal. 

 

V červenci 1961 bylo zahájeno válcování silnice z Rychnova do Starého Města a dále ze 

Starého Města do Dětřichova a na státní silnici. Povrch vozovky byl vyasfaltován. Rovněž 

byl dán asfalt i na spojku silnice u státního statku. Do té doby byl povrch těchto vozovek 

jen prašný.  

 

V červenci proběhla vlna infekčního zánětu mozkových blan. Asi 8 onemocnělých 

bylo odvezeno do Havlíčkova Brodu, kde bylo odborné léčení této zákeřné nemoci.  Řada 

nemocných se slabším průběhem zůstala v domácím ošetření. 

 

Kulturní události: 

10. 1. 1961  Přednáška Od prvoka k člověku, v sále kina, byl promítnut i film 

k tématice. Účast 36 osob.  

24. 1. 1961  Přednáška Život očima biologa, v sále kina, byl promítnut i film 

k tématice. Účast 19 osob.  

27. 1. 1961  JZD – výroční doplatková schůze JZD – na této schůzi bylo přijato několik 

opatření. Např.: každoroční výběr 10 družstevníků, kteří pojedou na zájezd 

do Sovětského svazu.  



3. 2. 1961  JZD – doplatková zábava JZD, hrál Sandrik. Odpoledne před zábavou 

vystoupila na slavnostní schůzi JZD estrádní skupiny žáků Vojenské školy 

z Moravské Třebové. Účast 220 osob. 

V únoru 1961 absolvovalo 18 zájemců zdravotnický kurz, vedl ho Dr. R. Kupka. 

7. 2. 1961  Přednáška Tajemství lidského mozku, v sále kina, byl promítnut i film 

k tématice. Účast 23 osob.  

12. 2. 1961  Výbor žen - Společenský ples, hrál Dům osvěty z Moravské Třebové. 

Účast 235 osob.  

21. 2. 1961  Přednáška O zákonech lidské společnosti, v sále kina, byl promítnut i film 

k tématice. Účast 16 osob.  

25. 2. 1961  MJPO – Společenský ples hrál Sandrik. Účast 240 osob. 

Březen 1961  kurz šití. Účast 15 zájemkyň. 

4. 3. 1961  Konal se kurz pečení a zdobení dortů. Účast 28 zájemkyň. 

5. 3. 1961  V sále kina oslava MDŽ. Kulturní vložku měli žáci školy. Účast 195 osob. 

14. 3. 1961 Přednáška Smysl lidského života, v sále kina, byl promítnut i film 

k tématice. Účast 11 osob.  

2. 4. 1961  ČSM – Pomlázková zábava, hrál Sandrik. Účast 240 osob. 

9. 5. 1961  Den vítězství se slavil na zasedání MNV v sále kina. Pionýři přednesli 

básně, po projevu byl promítán film sovětsko-slovenské produkce 

Nedokončená píseň. 

14. 5. 1961  bylo důstojně oslaveno 40. výročí založení KSČ v sále kina. Vedle básní 

pionýrů a svazáků předvedli pásmo veršů doprovázené světelnými obrazy, 

písněmi a scénickou hudbou z magnetofonu žáci VŠJŽ z Moravské Třebové. 

Účast 110 osob. 

27. 5. 1961 ZOROH ČSSS – Májová veselice, hrála OB Dlouhá loučka, Účast 195 osob. 

18. 6. 1961  Oslava Mezinárodního dne dětí. Žáci naší školy sehráli divadelní hru 

Zlatá studně. Hra se plně vydařila. Pozvány byly děti ze sousedních škol  

a to z Radišova, dovezeny byly děti z Petrušova. Všechny děti dostaly 

nanuk a cukroví. Peníze byly opatřeny z darů MNV, JZD, VŽ a ČČK. Zbytek 

byl doplacen ze vstupného.  

24. 6. 1961  Divadelní kroužek OB sehrál veselohru Moje teta, tvoje teta. Námět 

z družstevního života. Účast 120 osob.  

23. 7. 1961  MSPO – Pouťová zábava, hrál Sandrik, 200 lidí. 



9. 9. 1961  JZD – Dožínky – večer zábava. Hráli vojáci z Prostějova. Žižkováci měli 

estrádu, začátek ve 14:30. Jídlo připravili kuchaři patronátního závodu 

VŠJŽ z Moravské Třebové. 

4. 11. 1961  Hostem v naší obci byl poloprofesionální Poddukelský ukrajinský 

soubor písní a tanců z Prešova (v rámci československo sovětského 

přátelství, byl pozván na okres Svitavy). Vystoupení bylo v sokolovně, 

finančně zajištěno JZD. Účast 400 osob. 

7. 11. 1961  Oslava 44. výročí VŘSR v sále kina. Kulturní vložku měli žáci školy. 

24. 11. 1961  Přednáška o významu voleb soudců v sále kina. Účast 150 osob.  

25. 11. 1961  PO – Kateřinská zábava, hrál Vykydal. Účast 200 lidí. 

9. 12. 1961  MS – Taneční zábava Poslední leč, hrál Vykydal. Účast 150 osob. 

31. 12. 1961 Silvestrovská zábava se nekonala, protože nikdo nezajistil hudbu. 

 


