Rok 1971
Letošní zima byla slabá na sníh, nemohly se uskutečnit ani různé závody na lyžích ani
v horách. Obdobně bylo i v Rakousku, v Alpách, ba i v Norsku byl nedostatek sněhu.
V únoru jsme četli v novinách, že na mnoha místech téměř ve všech krajích republiky,
byly zahájeny jarní práce, něco se i zaselo. 18. 2. byl nádherný prolet včel, teplota 10 C˚.
V zahradách se mohutně vytáhly ze země tulipány, narcisy, bledulky a sněženky, kvetly
už i kočičky. Neobvyklé teplé únorové počasí bylo i v Moskvě 3C˚. Ale 26. 2. napadl sníh,
a teplota klesla na -10 C˚. V březnu jsme naměřili -23C˚ a sněhové pluhy protahovaly
silnice. Vlna zimy zachvátila celou Evropu. Sníh padal i v Římě a na Sicílii. Podobná zima
byla v březnu před 97 lety.
15. 2. 1971 byla u nás založena organizace Socialistického svazu mládeže SSM. Měla
na začátku 16 členů.
TJ – v neděli 21. 2. 1971 hrála TJ fotbalový zápas s Boršovem 1:3. Byla to příprava na
jarní boje.
22. 2. 1971 odešel z funkce předsedy KSČ soudruh František Pluháček, který stál
v čele naší organizace od roku 1948. Předsedou nebyl jen v letech 1956 – 1958.
Předsedal tedy plných 18 let. Nově byl zvolen Boris Kvapil.
V březnu každé pondělí (celkem 5x) se konaly ve škole kurzy střihů a šití. Kurz pořádal
ČSŽ. Účast 22 žen, ale postupně jich ubývalo. Kurz dokončilo jen 12 žen.
15. 4. 1971 jako první občané Starého Města dostali předseda MNV V. Čepil a pan farář
Petr Tříska ve Svitavách čestné plakety Dr. Jánského za 10 bezplatných odběrů krve.
24. 4. 1971 byla vyhlášena celostátní národní směna. Všude byly vylepeny výzvy
k pracujícím. MNV vyzval všechny složky, aby se do akce zapojily, navrhl jim různé
pracovní úkoly. Družstevníci pracovali na dokončení jarních prací, ženy z ČSŽ pracovaly
na úpravě zahrádky u autobusového nádraží, mládež natírala ploty u autobusového

nádraží a u JZD, zaměstnanci školy natírali ploty u svých škol. Hlášení za celou obec
podával tajemník MNV.
V měsíci dubnu dostaly se do opravy věžní hodiny. Byly sice chodu schopné, ale bylo je
třeba asi každé 4 dny natahovat, a potom ze 4 ciferníků ukazovaly jen 3. Nechyběly
hlasy, aby se hodiny sundaly, díry na věži zazdily, že téměř každý občan má hodinky, že
z větší dálky stejně na věž nevidí, ale veřejný zájem zvítězil. Oprava se povedla a pohon
byl na elektriku.
Koncem dubna byla zahájena další etapa výměny oken na faře a provedena nová
omítka celé budovy. Naše fara je budova chráněná památkovým úřadem, který
schvaluje opravy. Fasáda musela zachovat původní tvář i barvy. Památkový úřad na
opravu nepřispěl, ale dohlížel.
V letošním roce se pokračovalo ve stavbě dalších větví hlavního řadu vodovodu, a to
od Záplatových č. p. 112, ulicí k č. p. 109, č. p. 105 až ke Kobzovým č. p. 150 a od silnice
u mateřské školy směrem k sokolovně, ulicí „Sokolskou“, dále příkopem před č. p. 156.
Odtud byla položena už hadice z umělé hmoty až na hřbitov. Výkop byl prováděn
strojem. Další větev vodovodu byla položena hned v následujících dnech od silnice na
Kolberk uličkou před domy č. p. 49, 50, 51 až ke Kvapilovým č. p. 135. Tím se položil
hlavní řad vodovodu v jádru obce. Občané se podle svého zájmu na vodovod napojovali.
Bohužel voda v prvních týdnech byla jen užitková, nedala se použít k pití a vaření, byla
často znečištěná a páchla.
Budova zdravotního střediska prošla celou řadou změn. Byt dole byl zrušen a z celého
přízemí budovy se zřídilo zdravotní zařízení. 2 byty byly ponechány v 1. poschodí. Bylo
zřízeno ústřední topení, zavedena nová vodoinstalace, elektroinstalace, byl zřízen nový
septik a nový odpad do budoucí kanalizace, jejíž část byla již od střediska postavena.
Ordinace zubního lékaře byla přenesena do Moravské Třebové. Pro lékaře se hledala
náhradní místnost. Útulek lékaři poskytla škola v přízemí.

Ministerstvo financí ČSR vydalo novou vyhlášku o finanční pomoci družstevní
a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí. Tím se
spustila i ve Starém Městě celá řada žádostí o stavební úpravy.
TJ – v tomto roce byly dokončeny kabiny – příčky, okna, dveře, omítka. Naše jedenáctka
se v novém ročníku v podzimním kole snažila a umístila se na 2. místě se ztrátou 1 bodu
za vedoucím Koclířovem.
Družstevní mlátičky zakoupené v roce 1967 se nevyužívaly a zabírali místo. Jen
některé části (osy) si ponechalo JZD, ostatní šlo do sběru. To byl též kus doby. Některé
stroje se v JZD ani neohřály a už zastaraly. Nová technika vyřazovala nemilosrdně různé
typy strojů a nahrazovala je novými výkonnějšími typy. Ovšem to stálo JZD velké peníze.
12. 6. 1971, přestala oficiálně existovat kovárna na č. p. 63, mistr Jan Kubíček kul od
roku 1945, později jako kovář JZD. Od tohoto dne začal docházet za prací do nové
kovárny vybudované na mechanizačním středisku Donavy. Stroje, které byly majetkem
JZD, byly odstěhovány.
JZD – v začátcích JZD musel přijít z každé družstevní rodiny aspoň 1 člen na členskou
schůzi, jinak mu byla stržena z výplaty 1 pracovní jednotka. Za 20 let – pravý opak:
přijdeš-li, dostaneš 10 Kčs.
12. 8. 1971 proběhl staroměstský rekord ve sklizni obilí za 1 den. Bylo sklizeno
23 vagónů. Sklízelo 5 kombajnů, z toho 1 z Břeclavi. Z 50 ha lánu pšenice výnos po 44q.
Suška si letos nezasušila.
Požár 24. 8. 1971 – v 16:00 se vyvalil kouř z východní části státního statku č. p. 65.
Příčinou byly zápalky v rukou 7 a 5letých chlapců, kteří si udělali ohníček ve stodole.
Oheň hnal vítr západním směrem a zastavily ho, vedle obětavého zásahu mnoha
požárních sborů jen štíty. Škoda asi 150 000 Kčs. Shořelo 60 q vyčištěného bojínku
a některé nářadí.

V září zemřel 24letý M. Hájek z Radišova, který zahynul jako stavební dělník v kolejišti
na nádraží v Lovosicích.
Další tragédii postihla rodinu Josefa Hájka č. p. 88, když jejich pětiletý syn požil
v nestřeženém okamžiku alkohol a přes lékařské úsilí na následky otravy zemřel.
V tomto roce byla dokončena stavba Prasexu a 10. 10. 1971 byl zahájen provoz.
Z okolních JZD bylo do něho svezeno 900 selat. Nová výkrmna prasat se 3 halami.
Haly byly bez oken, byly klimatizované, byla v nich tma, prasata nedivočela, jen
odpočívala. Byla pravidelně krmena, tj. rozsvítilo se a z automatu se vypustilo určité
množství suchého krmiva. Nebyla zde žádná podestýlka, prasata kálela na rošty, které se
proudem vody čistily. Fekálie se pravidelně odvážely vozem, který měl na starosti
několik podniků. Po skončení krmení se zhaslo a nastalo klidné zažívání.
V dubnu se sušáky nahradily a začala se stavět senážní věž – zelená píce se posekala,
nechala se na zemi povadnout, horal ji sám posbíral a dovezl k výfuku u silážní věže.
Výfuk pící dopravil do věže, kde se dokončilo její zrání – aby z ní byla senáž. 19. 10. 1971
zaslechli členové stavební skupiny na teletníku silnou ránu, pak další 4. To praskaly
obruče na naplněné silážní věži. Ozval se praskot fošen, ze svislého válce silážní věže se
pomalu tvořila hruška, celé těleso se nahnulo jižním směrem a padlo na zem. Příčina –
matky na prstencích, které měly držet fošny stažené k sobě, byly větší, svlékly se z prutu
jak prsten z prstu. Náklad na věž 350 000 Kčs a ztráta na krmivu.
20. a 21. 11. 1971 volby do zastupitelských sborů všech stupňů. Dva volební dny, to
byla novinka proti dosavadním zvyklostem. Současné volební období bylo opravdu
dlouhé už od roku 1964. Nastalo hodnocení práce dosavadních poslanců a příprava
kandidátní listiny. Proběhlo několik předvolebních porad a schůzí, na kterých byli
navržení poslanci představeni a občané seznámeni s volebním programem na příštích
5 let. Předsedou MNV byl zvolen Vladimír Čepil.
V listopadu sníh napadl velmi brzy. 21. 11. 1971 už jezdil posyp a sněhový pluh, ale
prosinec už byl celý bez sněhu.

Kulturní události:
10. 1. 1971

Divadelní hra „Laťka“ od Laši Lichého. Sehráli žáci 6. -9. ročníku. Hru
nacvičil Stanislav Sedlář. Účast odpoledne 35 dospělých a 70 dětí, večer asi
jen 35 dospělých.

16. 1. 1971

ČSČK – Taneční zábava – hrála JKP Moravská Třebová. Účast 140 osob.

30. 1. 1971

Zahrádkáři – Společenský ples – hrála JKP Moravská Třebová. Účast
160 osob.

6. 2. 1971

Svazarm

–

Beseda

s mistrem

sportu

Miloslavem

Halmem

-

motokrosovým závodníkem z Moravské Třebové. Vyprávěl o bojích na
mistrovství světa v motokrosu v roce 1970 a o své cestě na mezinárodní
závody v motokrosu do USA v roce 1970. Účast 70 osob.
8. 2. 1971

ČSČK – Beseda s lékařem Dr. R. Kupkou na téma Jak poskytujeme první
pomoc. Účast 20 osob.

20. 2. 1971

ČSŽ – Maškarní ples – hrál Motálek, účast 310 osob.

8. 3. 1971

JZD – výroční členská schůze – v sále kina, všechny ženy družstevnice ke
svému svátku dostaly jako dárek bonboniéru. Nechyběla kulturní vložka
- dětí ze ZŠ.

7. 3. 1971

MDŽ – kulturní program dětí ze ZŠ, všechny členky ČSŽ dostaly
bonboniéru a ženy starší 65 let dostaly balíček cukroví. Na závěr byl
promítnut film „Císařův pekař a pekařův císař“. Účast 180 osob.

14. 3. 1971

ČSŽ – zájezd na operetu „Rose Marie“ do Brna. Ze zájezdu byli vyloučeni
muži, jelo 50 žen, členky ČSŽ měli zájezd zdarma, za odměnu za svou práci.

1. 4. 1971

KSČ – zájezd na divadlo do Olomouce na operetu „Mamsselle Nitouche“.

11. 4. 1971

SDH – Taneční zábava – hrála Metra Linhartice, účast 230 osob.

23. 4. 1971

JZD – zájezd družstevníků na výstavu 50. výročí založení KSČ do Prahy.
Večer byli na Vídeňské lední revui. Účast 50 družstevníků.

30. 4. 1971

MNV – schůze MNV a JZD – přednáška v rámci příprav obyvatelstva
v civilní obraně. Účast 65 osob. Po přednášce následovala normální
členská schůze JZD. Tato symbióza veřejných schůzí pořádaných MNV
spolu s JZD se velmi osvědčila. MNV tak mělo zajištěnu návštěvnost na
svých akcích a ačkoliv přednášky v rámci civilní obrany byly povinné pro
všechny občany, kteří nenavštěvují školení na svých závodech.

1. 5. 1971 -

1. máj

8. 5. 1971

SSM – Táborák na Kolberku – v předvečer státního svátku. Byla přítomna
spousta dětí, mládeže i dospělých.

9. 5. 1971

26. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a oslava 50. výročí
založení KSČ – v sále kina. Účast 115 osob, ale většinou dětí, které přišly
hlavně kvůli filmu „Přerušená píseň“.

16. 5. 1971

JZD – zájezd do Brna na divadlo, na hru „Na tý louce zelený“. Odjíždělo
jen 14 družstevníků. Lidé už jsou příliš zmlsaní a rozmazlení, než aby jeli
na divadlo.

22. 5. 1971

Jednota – zájezd na prodejní trhy do Brna. Členové jednoty měli zájezd
zdarma.

29. 5. 1971

MSSSM – Májová veselice – mládežníci teď opravdu drží kolektiv, sál si
dali sami do pěkného pořádku. Účast 180 osob.

6. 6. 1971

ČSL – zájezd na Svatou Horu u Příbrami a na zámek Konopiště.

13. 6. 1971

ZŠ Třebařov – žáci ZŠ Třebařov sehráli divadelní hru V. Čtvrtka
„Rumcajs“. Účast 140 osob. Hlavní úlohy hráli staroměstští žáci J. Kubíček
a Vl. Menšík.

27. 6. 1971

Automotoklub Moravské Třebová – Mistrovství ČSR v mototuristice –
obcí projížděla auta, která měla u letiště kontrolní stanoviště a dále jela na
Dětřichov.

3. 7. 1971

Soutěž Rallye Vltava – mezi 22 – 24 hodinu projížděly obcí automobily ve
směru Lanškroun - Moravská Třebová.

11. 7. 1971

Organizace Včelařů – Přednáška o přípravě včelstev na zimu, Účast
20 osob.

24. 7. 1971

TJ – Pouťová zábava – hrála OB Kunčina. Účast 250 osob.

8. 8. 1971

Zahrádkáři – zájezd do Opočna, Dvora Králové a Ratibořice

11. 9. 1971

JZD – Dožínková zábava – účast 300 osob.

12. 9. 1971

JZD – Okresní Dožínky, družstevní den a letecký den – na hřišti měla
Jednota staročeský jarmark. Svazarm pořádal v sobotu a v neděli
dopoledne vyhlídkové lety. Dopoledne vystoupili v kulturním pořadu
brněnští umělci, kteří provedli posluchače světovými operetními áriemi.
Odpoledne po slavnostním zahájení, byli vyhodnoceni nejlepší pracovníci
v letošních žních z celého okresu, mezi nimi byl i náš kombajnér Adolf
Kudrna se svým pomocníkem Vlad. Čepilem ml., kteří se umístili

v celookresní soutěži kombajnérů na 2. místě a dostali poukaz na zájezd do
Sovětského svazu. V další části odpoledne byl předveden hodnotný letecký
program. Několik průletů nad letištěm provedla i nejmodernější proudová
stíhačka nadzvukovou rychlostí. Bylo prodáno asi 6200 vstupenek. Celá
slavnost se vydařila, protože počasí nám přálo. Večer byla taneční zábava,
kterou pořádalo TJ. Účast 300 osob.
19. 9. 1971

Zahrádkáři – zájezd na výstavu jiřin do Velkých Opatovic a do Vísky
u Jevíčka k památníku sovětských zajatců z II. světové války.

26. 10. 1971 ZOČSŽ – přednáška na téma Lenin velká iniciativa. Účast 25 osob.
1. 11. 1971

VŘSR – oslava 54 výročí VŘSR spojená s 2. předvolební schůzi. Účast
131 osob.

15. 11. 1971 MVNF – Beseda pro mladé voliče, kteří šli poprvé k volbám. Účast
35 přítomných.
27. 11. 1971 SDH – Taneční zábava – 220 osob.
12. 1971

JZD – zájezd do Brna na zlatou neděli na nákupy, odpoledne šli do
divadla a večer do varieté. Měli krásnou předvánoční neděli.

31. 12. 1971 SDH – Silvestrovská zábava – účast 200 osob.

