Rok 1972
Sněhu bylo v zimě málo, takže nebyla žádná vláha. Ženy z JZD, které práškovaly pole,
říkaly, že všechna místa, kde se jindy na jaře nedalo dlouho stoupnout, byla naprosto
suchá. Na vodních tocích byly zaznamenány nejnižší stavy vod v březnu za posledních
100 let.
Na jaře se letecky přihnojovaly ozimy, letecky se ničil postřikem i plevel. Čmelák –
název letadla pro pomoc zemědělcům - se uplatnil a osvědčil – byl sice drahý (1 ha byl za
36 Kčs), ale rychlý. Na našem letišti měli „Čmeláci“ svůj domov. Zde letadla přespávala
a ráno vylétala za prací na mnohá pole JZD i státních statků, aby prováděla postřiky nebo
přihnojovala zemědělské kultury.
4. 3. 1972 se konal ve škole kurz zdobení dortů. Účast 25 žen.
Kostel dostal novou krytinu – černý eternit, který byl pro tento účel zvlášť vyroben.
Kostel byl totiž kryt břidlicí a památkový úřad povolil krytinu, která by se původní
nejvíce podobala.
Hospoda na č. p. 146 byla též nově pokryta. Měla též břidlici. Budova patřila MNV
a ten ji dal pokrýt plechem.
Další budovou, která dostala novou krytinu, byla mateřská školka č. p. 142, kde
původní břidlice byla vyměněna za červený eternit.
V sokolovně se proinvestovalo 4800 Kčs – jednalo se o nátěry oken, malbu a obložení
stěn a sloupů modřínem. Dále bylo pokryto přísálí plechem, neboť pod eternit stále
zatékalo.
TJ – na fotbalovém hřišti se pokračovalo ve vnitřních úpravách šaten, kde se prostavělo
20 000 Kčs.

Rozpočet obce v tomto roce, příjmy i výdaje přesáhly milion Kč, což se ještě nikdy od
roku 1945 nestalo. Příjem činil 1 276 000 Kčs a vydání bylo 1 026 599 Kčs. Rozdíl příjmů
a výdajů zůstal na fondu rozvoje a rezerv, z kterého obec mohla přispívat na hrazení
mimořádných výdajů pro obec (opravy cest, budov, škol, příspěvek organizacím NF,
zejména OB).
Neděle 16. 4. 1972 se stala památná tím, že v 11:15 jsme pocítili slabé zemětřesení.
Zprávu o zemětřesení potvrdil v poledních zprávách i rozhlas. Epicentrum bylo někde
v Rakousku. Na území naší vlasti nedošlo prakticky k žádným škodám. Byly ojedinělé
trhlinky ve zdivu.
20. 8. 1972 se stala tragédie. Kristýna Slezáková (57 let) se svou vnučkou Evou
Koudelkovou (6 let) přišly o život, když se vracely autem z pouti z Lačova. Jejich auto
havarovalo po kolizi s protijedoucím autobusem blízko rozcestí Moravská Třebová –
Boršov. V autě bylo 8 sob z toho 4 děti.
1. 10. 1972 opustil JZD Pavel Zeman, který zde přes 2 roky působil jako zahradník.
Vodní nádrž u autobusové zastávky byla dohotovena v prosinci a děti už tam
s prvními mrazy bruslily.
Činnost kina MNV – v tomto roce bylo promítnuto celkem 99 filmů, z toho 34 pro děti.
Návštěvnost 6577 osob. Vedoucím kina byl Josef Zeman, promítačem Jan Sedláček už od
roku 1955. Lístky prodávala Anna Sedláčková. Úklid prováděla Marie Tumaková.
31. 12. 1972 požár – na Kolberku od sušické strany hořela tráva, kterou zapálila jiskra
lokomotivy. Hasičům se v tuto dobu mnoho nechtělo do terénu, ale přece vyjeli s autem
plným mládeže. Oheň se podařilo uhasit a zabránit jeho rozšíření na les.

Kulturní události:

24. 1. 1972

ČSŽ – výroční členská schůze 50 členek ČSŽ. Součástí byl kurs O hygieně
a kosmetice ženy. Přednáška s praktickými ukázkami péče o pleť.

29. 1. 1972

TJ – Společenský ples – účast 150 lidí.

12. 2. 1972

ČSČK – Společenský ples – účast 190 osob.

14. 2. 1972

JZD – členská chůze – v sokolovně. Zúčastnilo se jí 134 družstevníků
s právem volebním. Byla historická tím, že do nového představenstva už
nebyl zvolen dosavadní předseda A. Němec, který dostal jen 66 hlasů.
A. Němec nebyl na schůzi přítomen. Byl delší dobu nemocen a v současné
době byl v rekonvalescenci. Předseda nebyl zvolen a zatím ho měl
zastupovat Karel Pastýř.

17. 2. 1972

MOČSL – přednáška O dávné historii Starého Města – v kině. Účast
75 zájemců. Povídání o vykopávkách v Mikulčicích, o nálezech úlomků
nádob pod Rychnovským kopcem.

11. 3. 1972

MVNF – MDŽ – v sokolovně, k tanci a poslechu hrál estrádní soubor
Primona z České Třebové. Občerstvení a dárky pro ženy nad 65 let. Bohatá
tombola, bylo prodáno 900 losů. Byla zde vyznamenaná paní Marie
Řezníčková, která vychovala 8 dětí a přes svůj věk 74 let pracovala jako
uklizečka na MNV a starala se o úklid Sokolovny. Účast 220 osob.

15. 3. 1972

KSČ – členská schůze – předseda B. Kvapil informoval členy o tom, jakým
směrem se bude ubírat zemědělství v dalších letech. Byly to naprosto nové
cesty kooperace a nové formy velkovýroby.

18. 3. 1972

Svazarm – Josefská zábava – účast 160 osob.

8. 5. 1972

oslava Dne vítězství – v sále kina, kulturní vložku obstarali žáci ZŠ. Účast
53 osob.

17. 6. 1972

MVNF – Taneční zábava – účast 200 osob.

18. 6. 1972

MVNF – MDD – na hřišti i sokolovny. Děti měly pěkný kulturní program.
Všechny děti byly podarovány cukrovím, dostaly nanuky a opekly si
u táboráku uzeniny.

26. 7. 1972

TJ – Pouťová zábava – účast 250 osob.

28. 7. 1972

JZD – členská schůze – kde byl zvolen předsedou Miroslav Novák,
místopředsedou František Zobač.

2. 9. 1972

JZD – Dožínky – účastníkům byly předány losy, na které bylo možno
vyhrát po 50 kg obilí nebo i selátko. Večer taneční zábava. Účast 200 osob.

21. 10. 1972 Zahrádkáři – Vinobraní – účast 250 osob.
12. 11. 1972 VŘSR – 50. výročí VŘSR – v kině. Byla ukončena internacionálou. Byl
promítnut sovětský film „Velvyslankyně“. Účast 100 osob.
19. 11. 1972 ČSŽ – výroční schůze ČSŽ – byl zvolen nový výbor, předsedkyní se stala
Marie Jenická č. p. 133. 2 žákyně přednesly básně. V další části programu
vystoupila 4členná skupina staroměstských kytaristů: Jan a Pavel Kupkovi,
J. Kubíček a Vl. Menšík. Zazpívali lidové písně různých národů.
14. 12. 1972 MNV – 50. výročí vzniku SSSR (spojení svazových republik) Kulturní
vložku měl nový studentský soubor ve Starém Městě, Jan a Pavel Kupkovi,
J. Kubíček a Vl. Menšík. Zahráli a zazpívali několik ruských lidových písní.
Účast 45 osob.
15. 12. 1972 Beseda s Dr. Kupkou – ve zdravotním středisku. Účast 17 osob. Kupka
seznámil přítomné s vývojem lékařské vědy od nejstarší doby až po naše
dny.
25. 11. 1972 ČSČK – Kateřinská zábava – účast 160 osob.
31. 12. 1972 ČSČK – Silvestrovská zábava – účast 300 osob. Starší 40 let by se dali
spočítat na prstech jedné ruky, mezi 30 a 40 jich bylo také málo. Naprostá
většina byla mládež, a to už od 15 let. Hrála hudba Beat combo z Rychnova.
Hlavně moderní hudbu, při které mládež tančila v kruzích ve skupinách,
volně, partneři se téměř nedrželi, všelijak se prohýbali, tleskali, zkrátka
v rytmu procvičovali nejrůznějšími pohyby úplně celého těla. Starší
občané, kteří dříve zábavy navštěvovali, zatančili si valčík a polku,
k zábavám z těchto důvodů přestali chodit. Když se kapelníkovi,
domlouvalo, aby hrál také něco pro starší, odmítal a operoval tím, že starší
na zábavě nejsou, že nikoho staršího nevidí. Dalo by se říct, že se téměř bál
hrát polku a valčík, protože by upadl v nepřízeň mladých a ti by nešli zase
na zábavu, kde hudba hraje polku a valčík. Taneční zábavu ovládlo
stoprocentně mládí se svými novými písněmi a tanci.

