Rok 1969
Rok 1969 byl rokem doznívání politických událostí, které přinesl rok 1968. Politika
A. Dubčeka skončila. V dubnu zvolil ÚVKSČ prvním tajemníkem soudruha Gustava
Husáka. Nastal čas ozdravění stranických řad. Politický život u nás byl pomalu
normalizován, to znamenalo přestat koketovat s protisocialistickými živly. Vztahy
k socialistickým zemím, zvláště pak k Sovětskému svazu, se zlepšily.
I naše ZOKSČ se rozloučila s několika soudruhy a soudružkami, kteří zřejmě neměli
žádný kladný poměr ke straně. Bylo jim často obtížné plnit základní povinnosti člena
strany, jako platit příspěvky a navštěvovat členské schůze. Byli proto na vlastní žádost
nebo i z rozhodnutí prověrkových komisí z řad členů strany škrtnuti, ba někteří byli
vyloučeni.
Všechny děti narozené v roce 1969 dostávaly už tzv. rodné číslo. Dříve toto číslo
dostávaly děti patnáctileté při obdržení nového občanského průkazu. Všechny děti
narozené v letech 1954 – 1968 dostaly od okresního oddělení Českého statistického
úřadu Doklad o rodném čísle.
Roku 1696 patří jedno prvenství. Začal se stavět rodinný domek. Stavebníkem byl Karel
Vavřín. Stavební místo získal odkoupením č. p. 14, který zbořil a vystavěl první
rodinný dům ve Starém Městě od osvobození v roce 1945. Byl to tzv. „Šumperák“ – typ
rodinného domku, jehož autorem byl architekt v Šumperku.
TJ – Staroměstští chlapci konečně začali „kopat“ tj. hrát závodně fotbal. Byli zařazeni do
III. třídy. Kolektiv III. třídy tvořila tato mužstva: Mladějov, Rychnov, Moravská Třebová
B, Linhartice, Dlouhá Loučka, Křenov, Dolní Újezd a Městečko Trnávka. První mistrovský
zápas se Sokolem Dlouhá Loučka byl sehrán dne 10. 8. 1969. Diváků bylo dost. Hřiště
bylo lemováno asi 150 diváky. Vybralo se 300 Kčs. Výsledek: porážka našeho mužstva
v poměru 0:5. No byl to perný křest. Porážka byla tak trošku rozčarováním, ale diváci ji
hráčům odpustili. Vždyť se hrálo ponejprv, zkušenosti nebyly. Další zápas byl vybojován
v Městečku Trnávce, opět porážka 1:3, ale Antonín Tichý střelil první naši branku.

Další zápasy:
0:4 Staré Město - Dolní Újezd
5:0 Křenov – Staré Město
0:1 Staré Město – Linhartice
1:1 Staré Město – Moravská Třebová
3:4 Staré Město – Mladějov
Rychnov zatím ze soutěže vystoupil. Celková bilance podzimního kola: vítězství 0,
remíza 1, porážky 6, poměr branek 23 – 5, bod 1. Sezóna skončila tak trochu
rozčarováním. Všichni čekali přece jen lepší výsledky a umístění. Ale jak už se říká: učeň
– mučen. Největší zásluhu na tom, že se naše mužstvo zapojilo do soutěže, měl
Petr Kumstát, který sehnal mužstvo a vyřídil všechny formality. Na členské schůzi TJ byl
zvolen vedoucím fotbalového odboru a předsedou TJ byl zvolen Vlastimil Fiebich,
vedoucí Jednoty z č. p. 10.
V letošním roce pracoval již holič Jan Šamšula na č. p. 8 jako soukromník. MNV mu
vyměřila za rok 1969 daň 300 Kčs.
Rovněž Antonín Štoudek, obuvník, přestal pracovat ve službách obce a požádal MNV,
aby mohl provozovat obuvnictví jako soukromou živnost. MNV jeho žádosti vyhověl
a rovněž mu vyměřil daň, ročně 200 Kčs.
Pod národním výborem pracovala dále jen švadlena Františka Sedlářová.
K poskytování služeb obyvatelstvu legálním způsobem se přihlásilo i několik dalších
řemeslníků jako stolař František Rozsíval, který po skončení práce v JZD pracoval doma
pro soukromé zákazníky. Rovněž zedníci Jaroslav Petr a Josef Koukal si vyžádali od MNV
souhlas s legálním poskytováním služeb. Každý zaplatil obecní pokladně daň z příjmu,
100 Kčs ročně a nedalo se už o nich říci, že fušují „načerno“. Ovšem zedníků, kteří
pracovali „načerno“, byla ještě celá řada.
20. 5. 1969 se stal osudným pro jednu z mohutných vrb před školou. Toho rána jel
fekální vůz státního statku z Rychnova směrem k hostinci tak rychle, že v zátočině před
školou mu vypadla z ohrádky na voze 25 l konev s postřikovou jedovatou látkou.

Tekutina se vylila u chodníku, tekla po cestě, nikdo si ničeho nevšiml, jen zápach
naznačoval, co se zde odehrálo. Během dvou dnů dosti vydatně pršelo, jedovatá látka
byla částečně spláchnuta pod vrbu a ukázala co umí, pronikla až ke kořenům. Listí
do 14 dní zežloutlo, napřed na polovině stromu, potom na celém stromě, pomalu uschlo
a opadalo. Uprostřed léta stála vrba bez listí, mrtvá. Čekala na jaro roku 1970, kdy měla
být poražena.
JZD – Na pomoc se sklizní přijely opět kombajny a lisy slámy z JZD Břeclav. Naši tam
ani nebyli, protože na jihu sluníčko teprve hřálo, a tak si tam práci za ideálního počasí
udělali sami. Vždy když přijeli Břeclaváci do Starého Města, tak obyčejně pršelo nebo
začalo pršet a družstevníci ironicky říkali: „No, už jsou Břeclaváci zde, už zas bude
pršet.“ Ale v tomto roce nepršelo a práce byla v rekordním čase zvládnuta.
JZD – 1. 7. 1969 vstoupil do JZD pan Pavel Zeman, č. p. 127. Byl vyučený zahradník.
JZD mělo velké sady a bylo třeba, aby se někdo o ně staral po odborné stránce. Ještě na
podzim byl u cihelny vysazen kus pole jahodami a u Donavy byl vysazen černý rybíz.
JZD zakoupila pro tuto práci zahradnický traktor a nářadí.
Měsíc srpen se stal historickým pro obecní cestu jdoucí na Kolberk. Bylo na ní
rozhrnuto kamení, uváleno a cesta byla vyasfaltována. Tím bylo ukončeno více jak
dvacetileté utrpení našich občanů z horního konce. Když existoval ještě rybník ve své
staré podobě, nejeden občan si po absolvování blátivé cesty myl v rybníce boty. Poslední
2 roky s úpravou rybníku to už bylo nemožné, a tak zbyly jen nadávky na hlavu MNV, že
se o cestu nestará. Cestu by byl MNV dávno spravil, ale čekal, až se z mechanizačního
střediska JZD na č. p. 46 odstěhují do nových garáží traktory a pásáky, které hlavně cestu
ničily. To se konečně stalo na jaře tohoto roku, a tak se cesta opravila. Už v předjarních
dnech parta chlapců z JZD v čele s Františkem Chytkou a Jaroslavem Vašíčkem pokládala
do severního příkopu betonové roury o průměru 45 cm, čímž vznikla v tomto úseku
obecní kanalizace. Občané si měli jen před svými staveními nebo zahradami upravit
povrch nad příkopem, ale většinou se tak nestalo, práce se jim zdála cizí a doba brigád,
kdy se pracovalo zadarmo, byla už tatam.

Nedostatek dešťů v tomto roce měl za následek nedostatek vody ve studních mnohých
domů. Některé studny úplně vyschly. Ani studna v Bílé Studni neměla dost vody.
MNV spolu s JZD zadali rekonstrukci studny v Bílé Studni jedné firmě z Prahy. Ti začali
počátkem listopadu s vrtáním nové studny v průměru 80 cm.
Po rozpadu jednotné organizace Československé svazu mládeže v roce 1968, vznikaly
pro vesnickou mládež organizace s názvem Juvena – v naší obci se stal předsedou
Josef Čechman z č. p. 125. Klubovnu jim dal náš státní statek v budově č. p. 66.
Mládežnici si zde umístili pingpongový stůl. Chodila si sem zahrát i ostatní mládež
z obce. V zimních měsících organizace zorganizovala kurs společenského chování. Kurz
se konal v sále kina třikrát a měl velmi pěknou úroveň, účastnilo se ho průměrně
25 mladých lidí.
Kulturní události:
18. 1. 1969

Svaz zahrádkářů – Společenský ples – účast 220 lidí.

23. 1. 1969

ZOČSŽ – Přednáška o lidských vztazích. Účast 45 přítomných.

2. 2. 1969

Přednáška včelařům – účast 25 zájemců.

8. 2. 1969

ČSČK – Společenský ples – účast 250 lidí.

15. 2. 1969

TJ – Společenský ples – 250 lidí.

22. 3. 1969

Juvena – Odvedenecká zábava – účast 170 lidí.

6. 4. 1969

ČSŽ – Pomlázková zábava – 200 lidí.

17. 5. 1969

SDH – Kácení máje – taneční zábava – 200 lidí.

22. 6. 1969

MDD – žáci ZŠ sehráli divadelní hru Josefa Kožíška „Stříbrná studánka“.
Všechny přítomné děti do 15 let byly podarovány cukrovím.

26. 7. 1969

SDH – Pouťová zábava – účast 250 lidí.

20. 9. 1969

JZD – 20. výročí založení JZD – v sokolovně, družstevníci seděli u stolů,
v čele sálu byl stůl pozvaných hostí, na jevišti bylo pracovní předsednictvo.
Slavnostní projev měl předseda JZD soudruh A. Němec (ve funkci předsedy
od 1950), který v krátkosti vzpomněl celého dvacetiletého růstu našeho
JZD, jeho úspěchů ale i četných potíží. Byly rozdány diplomy. Poté
následovala Estráda pražských umělců. Beatová skupina z Hradce Králové
doplnila pořad. Večer vyhrávala k poslechu a k tanci 16 členná dechová

hudba z Hradce Králové. Každý družstevník a host dostal ještě večeři
a 1 l vína. Účast 250 lidí.
27. 9. 1969

Svaz zahrádkářů – Vinobraní – účast 220 lidí.

11. 10. 1969 ČSŽ – Estráda – vystoupila u nás Primona, estrádní skupina z České
Třebové, po estrádě byla taneční zábava. Účast 220 lidí.
7. 11. 1969

VŘSR – oslava 52. výročí VŘSR – přednášku měl František Vykydal.
Po ní byl promítán přítomným film, účast 54 osob.

22. 11. 1969 ČSČK – Kateřinská zábava – 240 lidí.
11. 12. 1969 ČSČK – výroční členská schůze. Byl zde pozván i JUDr. Homoláč, který
pobesedoval s přítomnými v sále kina, na téma: O vztazích mezi lidmi na
pracovištích. Ženy dovezly stoly ze sokolovny, prostřely, rozsvítily svíčky
na stolech a připravily pro účastníky i misky s ovocem. Takové hezké
a milé prostředí nebylo vytvořeno dosud u žádné podobné akce, proto stojí
za zmínění.
31. 11. 1969 ČSŽ – Silvestrovská zábava – 210 lidí.

