Rok 1970
Meteorologové prohlásili tuto zimu, co do bohatosti sněhu za „Zimu století“. U nás na
sv. Řehoře 13. 3., kdy sedláček má orat, nebylo po hroudě ani stopy, v průměru
půlmetrová vrstva ležela v celém kraji. V půli dubna už se ale pracovalo na polích, ale na
1. máje v celé vlasti opět poletovaly sněhové vločky.
Kurz pečení – MOČSŽ uspořádala v měsíci únoru a březnu. Kurs se konal 4 krát, vždy
v sobotu odpoledne v jídelně ZŠ. Pravidelně jej navštěvovalo 20 dívek a žen.
TJ – s jarem se dal fotbalový oddíl do stavby kabin. MNV přispěl na tuto akci 35 000 Kčs.
Usneslo se, že stavba proběhne brigádnicky, ale otázka byla, jak brigádníky sehnat.
O vše se postaral Petr Kumstát, vedoucí fotbalového oddílu TJ. Hlavním problémem bylo
na práci dostat alespoň jednoho odborníka (zedníka). Nakonec pomohl František
Čechman - zedník v důchodu. Na střechu v prosinci přišli 4 tesaři stavebního podniku,
kteří postavili krovy. Eternitovými deskami pokryl šatnu D. Chlup.
V dubnu se začala stavět další větev vodovodu a to od domu č. p. 67 kolem bytovky
státního ostatku k faře, dále kolem silnice k Radišovu až k č. p. 119 a od fary před JZD
kolem č. p. 8, 9, 10. Rovněž škola byla napojena na vodovod. A 10. 9. 1970 konečně tekla
voda v bytě č. p. 119 u J. Adámka, který musel vodu celá léta nosit z č. p. 118, 117, 115.
Bohužel voda nebyla na tomto radišovském úseku kvalitní, nedala se použít ani k pití,
ani k vaření. Byla velmi rezavá a ani vůně nebyla valná. Dlouho trvalo, než se potrubí
pročistilo.
MOČSČK – organizovala od dobrovolných dárců krve čestný odběr na počest
25. výročí osvobození ČSSR Rudou armádou. Krev darovalo 35 občanů Starého Města.
Téměř všechny dárce získala předsedkyně ZOČSČK Anna Zemánková, která neúnavně
obcházela a přesvědčovala občany a členy ČSČK, aby tímto záslužným činem oslavili
státní svátek.
V květnu byl ukončen zdravotnický kurz pro 15 nových členů ČSČK, který vedl
Dr. R. Kupka.

MO zahrádkářů uskutečnil v tomto roce 3 zájezdy:
1. Do výzkumné stanice ovocnářské ve Velkých Losinách, dále navštíven Jeseník
a jeskyně Na pomezí.
2. Šlechtitelská stanice Rájec a Sloupské jeskyně.
3. Podzimní Flora v Olomouci, večer divadlo.
V tomto roce pořídilo JZD nový kombajn E 512, vysoce výkonný, který měl hned
několik „P“ Pracoval rychle, beze ztrát, lépe čistil výseče i polehliny. Jezdil s ním
osvědčený pracovník JZD soudruh Adolf Kudrna.
Konec sušáků – prosincové dny viděly svážení sušáků z pole. Sušení jetelotrav na
sušácích letošního roku definitivně skončilo pro nedostatek pracovních sil.
V srpnu přijela do Starého Města pracovní četa správy spojů ze Svitav a dala od pošty až
po letiště telefonní dráty do země. Telegrafní tyče zmizely ze středu obce, hlavně před
obchodem a z autobusového nádraží. Telefonní účastníci dostali nová čísla. Dosud to
byla čísla 01 – 08. Nyní čísla začínala dvojčíslím 81 a následují další 2 čísla. Dosud bylo
možno volat přímo jen Moravskou Třebovou, nyní si mohl každý účastník vytočit
Křenov, Boršov, Mladějov, Rychnov. Telefonování se tím podstatně zrychlilo.
V letošním roce došlo i ke stavbě autobusových čekáren na lince Staré Město – Žipotín,
a to u Zemanových č. p. 127 a v zahradě domu č. p. 80. Práce byla provedena svépomocí.
Kostry zhotovil kovář Jan Kubíček.
V měsíci září a říjnu se uskutečnily 2 brigády občanů na starém hřbitově okolo kostela.
Byli to většinou traktoristé JZD, kteří odklízeli staré náhrobní kameny ze hřbitova.
Mnohé hrozily zřícením, hroby nebyly udržované, a tak náhrobky z bezpečnostních
důvodů byly likvidovány. Zůstaly jen pomníky Čechů, postavené na tomto hřbitově
po roce 1945 a několik pomníků Němců, o jejichž údržbu bylo postaráno, např. hrobka
F. Kluga u vchodu do kostela. Úklid se dělal též v rámci biřmování, které bylo konáno
v naší obci v sobotu 27. 10. 1970, též pro věřící ze sousedních obcí. Okolí hřbitova
a kostela bylo proto podrobeno generálnímu úklidu.

TJ – jarní kolo III. třídy, ve které skutečně bojoval náš oddíl kopané, dopadlo takto:
3:0 Dolní Újezd – Staré Město
1:2 Staré Město – Městečko Trnávka
2:0 Linhartice – Staré Město
1:0 Staré Město – Křenov
4:0 Mladějov – Staré Město
2:2 Dlouhá Loučka – Staré Město
Náš tým se umístil na posledním místě a kupodivu III. třída měla též děravé dno a náš
oddíl klesl do nově utvořené IV. třídy, do které byly zařazeny ještě tyto oddíly: Mladějov,
Křenov, Rychnov, Vendolí, Kamenná Horka, Horní Újezd, Morašice a Cerekvice.
Svazarm – oddíl Klubu branných sportů v Třebařově – navštěvovali Jiří Hájek, Jiří
Čechovský, Míla Chytková a Helena Korčáková. V zimě se účastnili Sokolského závodu
branné zdatnosti, v létě Dukelského závodu branné zdatnosti. V zimě jezdili na lyžích
a stříleli, v létě běhali, házeli granátem a stříleli. V letošním roce dosáhli těchto úspěchů:


Jiří Hájek – mistr Slovenska v Sokolovském závodě branné zdatnosti v kategorii
staršího dorostu.



Miluše Chytková se umístila v celostátním závodě DZBZ – mistrovství republiky
na 5. místě v kategorii starších dorostenek.



Dále se zúčastnili v rámci desetičlenného družstva celostátní ligy branných
sportů, kde byl Třebařov jediným reprezentantem Východočeského kraje.
Družstva soutěžila spolu 4x do roka v různých místech republiky. Třebařov se
umístil v lize na 2. místě.

Dalším sportovcem z osady Petrušov byl František Zobač toho času v prezenční vojenské
službě. Účastnil se s úspěchem závodů v biatlonu (běh na lyžích a střelba).
Rozjímání předsedy JZD A. Němce – Vesnice se stala chatařskou oblastí. Zemědělské
usedlosti se přestavovaly a vybavovaly nejmodernějšími doplňky bydlení, hospodářské
části stavení se bouraly. Původní osídlenci těchto zemědělských usedlostí většinou
v zemědělství nepracovali, odhlásili se z JZD, přešli do průmyslu, dojížděli denně
z vesnice za prací do města. Po práci se vraceli na vesnici, pěstovali si drobné domácí
zvířectvo, protože mnohoarové zahrady kolem bývalých zemědělských usedlostí jim to

umožňovaly. A družstevníci museli pracně získávat nové pracovníky do zemědělské
výroby a stavět pro ně na vesnici činžáky. Ale lidé do nich nechtěli. Stěhovali se do
samostatných domků obklopených zahradou s možností pěstování domácího zvířectva.
Lidí stále ubývalo. Co bylo platné jít každoročně do školy za vycházejícími chlapci
a získávat je do zemědělství, když se stále opakovala tato historie: Chlapec se vyučil na
náklady JZD, stál JZD zhruba 30 000 Kčs, pracoval u JZD krátce do vojny, odešel na vojnu
a z vojny poslal odhlášku z JZD. V tomto roce to udělalo 5 ze šesti chlapců. O situaci se na
odpovědných místech jen mluvilo, věci se konstatovaly, zapisovaly, evidovaly, ale jak
situaci řešit, nikdo neporadil. Za chvíli v obci – u nás – nebude ani toho, kdo by pracoval,
ale ani toho, kdo by práci řídil.
Kolem nás jsou většinou státní statky – Rychnov, Třebařov, Gruna, Linhartice. Ty si
naplánovaly v uvolněné době výrobní úkoly takové, které vyžadovaly co nejméně lidské
práce: odbouraly pěstování brambor, cukrovky, omezily chov krav. Takový Třebařov
nevypěstoval brambory ani pro svoje občany. Měl nasázeno trochu průmyslových
brambor, a tak tam naše JZD dovezlo asi 9 vagónů brambor pro zásobování občanů.
Nad tím je třeba se zamyslet. Rovněž selata pro tyto obce byla v jarních měsících
dovážena z Jižní Moravy.
Kulturní události:
10. 1. 1970

TJ – Společenský ples – 130 osob.

14. 1., 28. 1. a 11. 2. 1970

JZD

–

promítání

filmu

z oboru

zemědělství

pro

družstevníky, malá návštěvnost v průměru 20 diváků.
24. 1. 1970

ČSČK – Společenský ples 180 osob.

7. 2. 1970

Zahrádkáři – Společenský ples – účast 300 osob.

8. 3. 1970

ČSŽ a ČSČK – MDŽ – všichni občané hlavně ženy byli pozvaní na slavnost
zvláštními pozvánkami. Program připravily děti ZŠ a MŠ. Po programu
dostali všichni občerstvení a ženy starší 65 let zvláštní dárek – sáček
cukroví. Večer byla taneční zábava, na které vystoupil kouzelník z Ústí nad
Orlicí. Hrála Lanškrounská pětka. Účast 150 osob.

12. 4. 1970

Přednáška pro včelaře nazvaná Včelařův rok

23. 4. 1970

Promítání krátkých filmů pro zahrádkáře – 24 účastníků.

26. 4. 1970

MVNF – přednáška k 100. výročí narozenin V. J. Lenina, po ní se
promítnul film „Křižník Potěmkin“. Účast 85 osob.

1. 5. 1970

1. máj – byl vypraven zvláštní autobus do Moravské Třebové, přes 80
osob.

8. 5. 1970

25. výročí osvobození naší vlasti – delegace k pomníku u bývalého
koncentračního tábora v Dětřichově. Dětřichovští občané uspořádali
lampionový průvod k památníku, po skončení oslavy byl zapálen táborák.

10. 5. 1970

25. výročí osvobození naší vlasti – v sokolovně. Vystoupil dětský
pěvecký a recitační soubor ZŠ Třebařov. Slavnost byla ukončena
internacionálou. Večer byla taneční zábava, hrála OB Nová Ves. Účast
120 osob.

16. 5. 1970

SDH – kácení máje, účast 130 osob.

21. 6. 1970

MDD – na hřišti u sokolovny. Tělovýchovný program předvedly děti ZŠ.
Další program pro děti: házení do krabic od konzerv – odměnou jim byla
lízátka, lovily na prut sodovky a šťávy, trefovaly se panákovi do
otevřených úst, střílely do terče a za vše dostaly jako odměnu cukroví.
Navíc si k večeru opekly u táboráku špekáčky.

11. 7. 1970

SDH – Taneční zábava – účast 150 osob.

25. 7. 1970

TJ – Pouťová zábava – účast 320 osob.

26. 7. 1970

TJ – Pouťová zábava – účast 200 osob. Ponejprv v historii Starého Města
se konala zábava v sobotu i v neděli.

9. 8. 1970

TJ – turnaj v kopané, který měl konečné pořadí: 1. Linhartice, 2. Rychnov,
3. Staré Město a 4. Dlouhá Loučka.

12. 9. 1970

JZD – Dožínky – proběhly ve vší tichosti, žádné pozvánky, žádné hlášení
rozhlasem. Čistě pro družstevníky. Účast 180 osob.

26. 9.1970

Zahrádkáři – Vinobraní – 300 osob.

17. 10. 1970 SDH – Taneční zábava. Účast 100 osob.
21. 10. 1970 ČSČK – Kateřinská zábava – 250 osob.
8. 11. 1970

VŘSR – oslava 53. výročí VŘSR – po přednášce byl promítán film „Lenin
v říjnu“. 110 účastníků.

10. 12. 1970 Přednáška o mezinárodní situaci. Účast 52 osob.
31. 12. 1970 ČSŽ – Silvestrovská zábava – účast 330 osob.

