Rok 1967
Od 1. 1. 1967 zrušily komunální služby v Moravské Třebové holičskou provozovnu ve
Starém Městě, protože pro ně nebyla rentabilní. Vedoucí provozovny soudruh Jan
Šamšula, jezdil do naší obce dále a provozoval holičské služby ve své režii. S MNV ve
Starém Městě podepsal smlouvu, podle které odváděl ročně 100 Kčs do obecní poklady,
jakožto daň z příjmu obyvatelstva. Jan Šamšula pracoval jako holič komunálních služeb
ve vojenské škole a bydlel v Lupěném.
V lednu byli pozváni k ministru zemědělství naši 2 nejlepší traktoristé na pásáku a to
Josef Korčák a Jaroslav Konečný. Zúčsatnili se tak celostátního aktivu nejlepších
traktoristů. Orali ve dne v noci a za podzim 1966 zorali 863 ha.
Od 1. února najely i školy na volné soboty. První volnou sudou sobotou byl 18. únor.
Žáci všech typů škol byli doma. Volná sobota byla tímto dnem zavedena i na MNV.
V sobotu 11. 3. 1967 se konal 1. tah Matesa (malé televizní sázení). Byla to vlastně
odnož dosavadní Sportky. Jednou za 2 týdny se tahalo v sobotu v televizi postupně
5 čísel z 35. Občané, kteří si vsadili na čísla se bavili dvojnásob. Tažené číslo – toť krabice
naplněná krátkým filmem nebo magnetofonovým páskem se zpěvem slavného
šansoniéra. A takových očíslovaných krabic bylo samozřejmě připraveno 35. Sázenky
přijímaly pošty celé 2 týdny. Polovina celostátně vsazené kvóty připadla státu, který s ní
nakládal nám neznámo jak. Druhá polovina připadla obdobně jako ve Sportce na výhry.
Na první sázení přijala naše pošta 151 tiketů. Jeden sloupeček stál 5 Kčs. Výherní pořadí
byly jen tři.
Na jaře pokračovala stavba autobusového nádraží.
Začátkem května byla dokončena požární nádrž u MNV a začalo napouštění vody.
Potrubí bylo napojeno na vodovod z Bílé Studně, takže voda byla zatím nezávadná. Voda
vytryskovala z trubky uprostřed jako vodotrysk. Před napouštěním bylo třeba ručně
porovnat dno nádrže a vyvézt přebytečnou hlínu. Byla proto vyhlášena na první

dubnovou sobotu brigáda. Občané byli vyzýváni na tuto akci místním rozhlasem, aby si
splnili závazek uzavřený na počest VŘSR. Ale dopoledne přišel jen 1 občan a to Josef
Kotas. Na dně nádrže se vyjímal velmi opuštěně. Až odpoledne přišlo několik občanů a to
podle zaručeného receptu: Národní výbore vyhlas brigádu. Předsedo, tajemníku
a členové rady pojďte provést práci, kterou jste vyhlásili. A stalo se! K nim se připojilo
několik jednotlivců, z kterých budou vybráni noví poslanci v příštích volbách do MNV.
Takhle jsme si je jen dobírali.
V tomto roce byla zavedena i voda na MNV, byl zřízen splachovací záchod.
Žně proběhly bez problémů. Úroda byla dobrá.
27. 10. 1967 schválila členská schůze JZD vstup našeho JZD do Okresního
zemědělského sdružení, které bylo oficiálně ustaveno 7. 12. 1967 ve Svitavách. Okresní
zemědělské sdružení bylo odborovou organizací zemědělců s tím rozdílem, že členství
v něm bylo kolektivní, za člena se přijalo JZD.
Družstevník Rostislav Kvapil

zvítězil v okresním kole o nejvíce sklizené slámy

vázacím lisem. Umístil se na 1. místě v kraji, získal odměnu 1000 Kčs a diplom
s odznakem: „Vynikající pracovník socialistického zemědělství“, který mu byl předán na
KNV v Hradci Králové.
Počasí – měsíc prosinec byl stále bílý -5 C˚, ale na vánoce už přišla obleva, vyletovaly
včelky z úlů 10 C˚.
Kulturní události:
8. 1. 1967

JZD – Povinné školení o nové vyhlášce č. 80 pro silniční provoz –
konalo se v sále kina pro všechny motoristy. Účastníci besedy dostali
potvrzení o účasti.

21. 1. 1967

VŽ – Společenský ples

10. 1. 1967

JZD – Přednáška na téma Ekonomické nástroje ve zdokonalené
soustavě řízení v zemědělství.

24. 1. 1967

JZD – Přednáška o hmotné zainteresovanosti v zemědělství.

4. 2. 1967

SDH – Maškarní ples – účast 280 osob.

5. - 9. 2. 1967 Festival širokoúhlých filmů. Pojízdné kino v režii krajského podniku
uzavřelo s OB smlouvu na 5 představení. Kino bylo instalováno
v sokolovně. Promítací kamery byly dvě. Bohužel návštěvy nebyly příliš
velké. Celkem zhlédlo 5 představení 423 lidí, vybráno 1912 Kčs. Hrály se
tyto filmy: Mandrin, Slaměný vdovec, Melodie podzemí, 100000 dolarů
a Velká země.
7. 2. 1967

JZD – Přednáška o důchodovém zabezpečení družstevníků

20. 2. 1967

ČSČK – Přednáška o nakažlivých nemocech

2. 3. 1967

Svaz zahrádkářů – Přednáška o ošetřování ovocných stromů – byla
doplněna filmy. Účast 45 lidí.

17. 3. 1967

JZD – Přednáška O zdokonalené soustavě řízení v zemědělství

12. 3. 1967

Výbor žen – MDŽ – účast 150 osob.

26. 3. 1967

Svazarm – Pomlázková zábava – účast 200 osob.

24. 4. 1967

JZD – Přednáška o pevné odměně v JZD

25. 4. 1967

MNV – Večer otázek a odpovědí pro mladou generaci - uspořádán na
MNV. Problémy zdravotní, manželství, právní apod.

30. 4. 1967

Svazarm – uspořádal Zájezd do Prahy na Vídeňskou lední revui.

1. 5. 1967

1. máj – odjezd zdarma autobusem do Moravské Třebové. V průvodu jsme
nepochodovali – rozprchli jsme se. Se stáním na chodníku a s čekáním, až
na nás dojde řada a my se zařadíme do průvodu bývala vždy požít.
Autobus byl vždy k prasknutí, ale za tabulkou Staré Město nás nikdy
mnoho nebylo. A letos to vyvrcholilo úplným rozchodem. Každý se chtěl
jen sám dívat, jak pochodují ti druzí.

8. 5. 1967

První fotbalové utkání na hřišti – nastoupila proti sobě 2 mužstva a to
starší proti mladým, aspoň to tak ohlašoval velký plakát. Ve skutečnosti se
mužstva sestavovala až na poslední chvíli a to i z příchozích, kteří přišli
původně jako diváci. V dresu „starších“ nastoupili: R. Pavlík, Josef
Havránek, Josef Buček, R. Vágner, Karel Antl, Jaroslav Vašíček, Jiří Macášek,
Antonín Vrba, Karel Štefek, Miloslav Kejda, Fr. Spáčil. Mužstvo „mladších“
tvořili tito chlapci: Eckart Markus, Karel Kunc, Fr. Šnobl, Ant. Vašíček, Josef
Kunc, Ant. Zřídkaveselý a Josef Kumstát, Vojt. Korčák, Ivo David, Jar.
Rozsíval a Oldřich Chaloupka. Zápas pískal zubní technik ze Starého Města

František Lukš. Výsledek 4:2 pro mladší. Vybralo se 102 Kčs a bylo
120 diváků.
8. 5. 1967

Zájezd na výstavu Flora do Olomouce. Večer navštívili divadlo a zhlédli
divadelní hru Fr. Langra Velbloud uchem jehly.

4. 6. 1967

ČSŽ – MDD – na hřišti u sokolovny, představily se děti MŠ a ZŠ. Na závěr si
opékaly buřty a zatančily si v připravených maskách podle hudby
tentokrát „Lanškrounské pětky“. Večer byla taneční zábava na parketě
u Sokolovny. Účast 180 osob.

11. 6. 1967

MS – Přednáška o Ochraně lovné zvěře

30. 7. 1967

SDH – Pouťová zábava – účast 350 osob.

26. 8. 1967

JZD – Dožínky – v sokolovně vystoupila dětská kapela z Mikulčic
a rozhlasoví zpěváci manželé Vavrušovi. Děti ve svých malebných krojích
nás okouzlily, rovněž tak manželské duo, které zpívalo mezi jednotlivými
čísly dětí. Pozval je A. Němec, který je před týdnem slyšel na dožínkách
JZD v Břeclavi. Večer zábava – účast na zábavě 200 osob.

14. 10. 1967 ČOZS – Vinobraní – účast 300 osob.
6. 11. 1967

MNV – 50. výročí VŘSR – po promluvě o Sovětském svazu s profesorkou
Dermíškovou byl promítnut celovečerní film: Lenin v Říjnu. Účast
84 občanů.

25. 11. 1967 ČSČK – Kateřinská zábava – účast 280 osob.
27. 11. 1967 VŽ a SRPŠ – Přednáška na téma Máte potíže s výchovou svého dítěte?
Přišlo 32 rodičů.
14. 12. 1967 MNV – slavnostní zasedání na závěr „měsíce československo sovětského
přátelství“ za účasti mnoha občanů v zasedací síni MNV, na kterém
promluvil o naší spojenecké smlouvě se Sovětským svazem soudruh
popl. Budín ze Žižkovy školy v Mor. Třebové. Pro zpestření přednášky
promítl několik zajímavých diafilmů o Sovětském svazu. Na tentýž večer
byl pozván ředitel ZDŠ z Březin J. Tesař, který promítl přítomným film
z návštěvy J.K.Čerepenka v roce 1965 ve Starém Městě a na hřbitůvku
v Dětřichově. Tesař sám tehdy film natočil.
31. 12. 1967 VŽ – Silvestr – členové divadelního kroužku Karel Vavřín, Jaroslava
Vavřínová, Josef Ochrana, Marie Hájková, Marie Machů, Marie Burešová,

V. Kvapilová, V. Bučková a Marie Fiebichová nacvičili různé veselé scénky.
Program se líbil, účast 300 lidí. Hrála „Lanškrounská pětka“.

