
Rok 1973 
 

5. 1. 1973 se v našem okrese vyskytla slintavka. Jarní prázdniny se přeložily na  

8. – 13. 1. 1973. Slintavka se vyskytla v obci Sklené, a to její nebezpečný kmen C, které ho 

je i při léčení 50 %. Už 6. 1. 1973 přijelo do naší obce osm veterinárních pracovníků  

z okresu Trutnov, kteří očkovali proti nákaze A a C všechen hovězí dobytek, kozy a ovce. 

Večer očkování skončilo. Desetidenní karanténa vypršela 17. 1. 1973, a to už se zase 

hrálo kino, ale hned 18. 1. 1973 přišlo celostátní zpřísnění boje proti slintavce. Vstoupily 

v platnost všechna opatření až na to, že školy měly normálně vyučování. Karanténa se 

zrušila až 3. 2. 1973. 

 

Počasí v lednu bylo bez sněhu, naprostý nedostatek sněhu hlásila i celá Evropa.  

V dubnu naopak padal sníh.  

3. 12. 1973 klesla teplota na – 16 C˚ až – 20 C˚, byl i sníh. Zima tak celostátně způsobila 

kalamity v železniční dopravě, ale 4. 12 už bylo přes den jen 0 C˚. V půli prosince byl 

dostatek sněhu všude, rádio hlásilo ve Špindlerově Mlýně 2m a na Výrovce 7m.   

Vánoce ale byly na blátě. 

 

JZD – 6. 1. 1973 jsme mohli slyšet v televizních novinách vyslovit jméno naší obce Staré 

Město, a to z úst tajemníka okresního Svazu družstevních rolníků ze Svitav Václava 

Boudy, který mimo jiné mluvil o agitaci a propagaci zemědělských závodů na okrese 

a právě při této příležitosti jmenoval Staré Město, které se v celookresní soutěži 

umístilo na 2. místě.  

Na všechny formy agitace a propagace se kladl velký důraz a našich 6 vývěsních skříněk 

před školou bylo přiděleno do obhospodařování všem složkám NF ve Starém Městě, aby 

se o ně po obsahové stránce staraly. 

 

17. 2. 1973 Požár v sokolovně – ve 3 hodiny ráno, si všiml jeden muzikant, který hrál 

na plese, že trám, který leží podél sokolovny nahoře na zdi, dole hoří. Doutnal od 

komína. Zbylí pořadatelé ihned zalarmovali požární sirénou místní požární sbor, 

telefonicky přivolali z Moravské Třebové požární pohotovost a ohnisko požáru 

lokalizovali. Kdyby ples skončil o půl hodiny dříve, byl by požár zničil sokolovnu. 



Podobný případ se stal přesně stejným způsobem při zábavě 12. 1. 1963. Byl to tehdy 

komín na severní straně  

u jeviště, nyní jeho protějšek od hřiště. Členové stavební čety JZD opravili poslední 

komín, který se používal (u dveří do šatny) tak, že komín nahoře u trámu otevřeli  

a vložili do kouřového prostoru šamotovou rouru. Ostatní komíny se už používat 

nebudou.  

 

19. 2. 1973 jsme mohli vidět v Československém sportu obrázek naší občanky, 

dvacetileté studentky 1. ročníku pedagogické fakulty, Miluše Chytkové coby 

novopečené mistryně ČSR v zimní části Dukelského závodu branné zdatnosti. 

Zvítězila v kategorii žen. Studovala v Hradci Králové učitelství pro druhý stupeň ZŠ – 

tělesnou výchovu a český jazyk. Se sportem začala jako žačka devítiletky v ZŠ Třebařov, 

kde pracoval s mládeží s velkým úspěchem vzorný trenér branných sportů Ladislav 

Knápek. Pod jeho vedením se účastnila mnoha závodů jako žákyně gymnázia v Moravské 

Třebové a dosahovala vždy velmi pěkných umístění ve své věkové kategorii.  

Dalším jejím úspěchem bylo vítězství v celostátním závodě branné zdatnosti – 

Sokolovském – v kategorii žen do 25 let, stala se tak mistryní ČSSR. Závod se konal 

v srpnu v Levoči na Slovensku. Na stejných závodech obsadil Jaroslav Ehrenberger 

z osady Radišov 3. místo v kategorii starších dorostenců.  

 

 

JZD – v únoru byli pracovníci JZD u arbirtrážního jednání v Hradci Králové ohledně 

silážní věže, která se zřítila v říjnu 1971. Hledal se viník a našel se. JZD převzalo cizí 

dělníky jako své brigádníky se vším všudy, tedy i s odborným dozorem. Chtělo na tom 

něco ušetřit proti zadavatelskému systému. Bohužel neušetřilo, ale ztratilo 440 000 Kčs. 

Rezultát: Stavba neměla odborný dozor, vinu nesl stavebník, který se o dozor nepostaral. 

Zase jedna draze zaplacená zkušenost. 

 

JZD – ve čtvrtek 1. 3. 1973 došlo na poslední Jezedovy koně. Byla to pára koní 

z Petrušova, s kterou jezdil po mnohá léta Jaroslav Mrázek č. p. 30. Několik týdnů 

předtím to byli koně z Radišova, s kterými posledně jezdil tragicky zesnulý Drahoslav 

Pavlék. A tak stáje úplně osiřely a družstvu zůstali jen koně v podobě HP. Potkal jsem 



zootechnika JZD Karla Pastýře a ten mi řekl: „Tak napiš do kroniky, že v našem JZD už 

není ani jeden kůň. Poslední páru jsme prodali z Petrušova.“ 

14. 3. 1973 byly zahájeny přípravné práce pro stavbu nového veřejného osvětlení. 

Přišla parta 5 mužů, kteří kopali jámy pro sloupy, nákladní auta dovezla sloupy a dráty. 

Tím se začal plnit jeden z bodů volebního programu - nové veřejné osvětlení na 

samostatných sloupech. V pátek 7. 12. 1973 bylo pokusně rozsvíceno na zkoušku na  

1 hodinu. 20. 12. 1973 se zrušilo staré osvětlení a svítilo už jen nové. 

 

JZD – v pondělí 18. 5. 1973 přivezl traktor na vlečce obědy pro družstevníky z družstevní 

kuchyně v Dětřichově. K odběru obědů se přihlásilo i několik občanů mimo JZD.  

Do kuchyně v Dětřichově byla přijata naše družstevnice Anežka Ochranová a ta přijela 

vždy s obědy do bývalé kanceláře JZD na č. p. 5, kde obědy vydávala. Většina strávníků  

si obědy odnášela domů.  

 

JZD – dosáhlo rekordní sklizně v historii a to 212 vagónů, což odpovídalo průměrnému 

hektarovému výnosu 36,63 q. Žně proběhly v rekordním čase, 12 pracovních dní. 

 

Předseda ZO Českých včelařů ve Starém Městě Josef Zeman, provedl i sběr medu od 

členů a předal ho Jednotě. V letošním roce ho vykoupil 9699 kg, což činilo v průměru 

12,5 kg na 1 včelstvo. Naše základní organizace, ho dodala letos největší množství  

za dobu od roku 1945 a jednatel organizace A. Sedlář byl pozván dne 12. 11. 1973 na 

Ústředí spotřebních družstev do Prahy, kde převzal odměnu. Dostal 500 Kčs.  

Naše organizace se umístila na 14.místě v ČSSR. Byli jsme hodnocení jako jediná nejlepší 

organizace z Východočeského kraje.  

 

JZD – mladí střelci se účastnili při okresních dožínkách 16. 9. 1973 v Horním Újezdě 

střeleckých závodů a vítězství připadlo našemu Lubošovi Němcovi, č. p. 45, 17 let,  

a 3. místo ve stejném závodě obsadil jeho bratr Oldřich Němec. Byl to závod chlapců 

z JZD. 

 

JZD – V říjnu pracovali na JZD sovětští vojáci. Sklízeli řepu a někteří pracovali na 

kanalizaci na okálech. Na práci jezdili nákladními auty z posádky v České Třebové. 

 



JZD – stavební skupina JZD v tomto roce pracovala na 7 přízemích pro stavbu bytových 

jednotek Okál. Až se provedly všechny zednické práce, přijela stavební skupina 

z Jeseníku a provedla montáž vlastních obytných prostor. Skupina přijela 20. 11.  

a za 4 dny postavila 2 domy i se střechami. První Vánoce tak slavili už v novém domě 

pan František Khýr s manželkou, kterým byl okál přidělen jako prvním. 

 

ČSŽ – Výstava Dovedné ruce – ženy uspořádaly výstavu ručních prací v jídelně ZŠ. 

Výšivky, pokrývky, pletené a háčkované věci, ale také věci, které vyrobili jejich muži 

(lampičky, vyšívané obrazy, svícny, lodě, samorosty, hrady, zrcadla, letadla…)  

Účast 150 osob. Dobrovolné vstupné činilo 65 Kčs – bylo zasláno na konto do Vietnamu.  

 

Další výstava byla uspořádána z prací dětí MŠ – výkresy, práce z plastelíny  

a stavebnice. Děti připravily pro své maminky ještě besídku k jejich svátku, a tak je 

potěšily dvojnásob. Výstavku si prohlédly i všechny děti ZŠ. 

 

Kulturní události: 

17. 2. 1973 ČSČK – Společenský ples – hudba Studio 3 ze Svitav, účast 160 osob. 

22. 2. 1973 Přednáška na téma Problémy výchovy venkovských dětí – Účast  

25 rodičů. 

25. 2. 1973 Oslava 25. výročí února. Kulturní vložku měly děti ZŠ, pak se promítl film 

„Chceme žít“. Účast 120 osob včetně dětí. 

3. 3. 1973 TJ – Společenský ples – hudba Combo Rychnov. Účast 250 osob. 

6. 3. 1973  MO ČSČK – výroční členská schůze – v sále kina. Ve skupině ve Starém 

Městě bylo 6 nositelů bronzové plakety Dr. Jánského za 10 bezplatných 

odběrů krve.  

11. 3. 1973 MDŽ – v sále kina, kulturní vložku měly děti ze ZŠ, dále pětice 

staroměstských boys bratři Kupkové (kontrabas a kytara, Kubíček 

(kytara), Menšík (kytara) a L. Mynář (kastaněty). Ženy starší 65 let dostaly 

bonboniéry, všechny ostatní ženy dostaly pralinky a papírovou květinu.  

A byl promítnut film „Malý Muk“. Účast 160 osob, včetně dětí.  

12. 3. 1973 JZD – výroční schůze – v sále kina. 

15. 3. 1973  ČOZS – výroční členská schůze – kulturní vložku měla 4 členná skupina 

mladých mužů v čele s bratry Kupkovými.  



17. 3. 1973 SSM – Josefská zábava – účast 200 osob. 

18. 3. 1973 MSČSČK – Zájezd na divadlo do Olomouce 

12. 4. 1973 Přednáška na téma O dědickém právu – v sále kina. Účast 60 osob. 

21. -22. 4. 1973 MS – při příležitosti 50. výročí založení, MS uspořádali výstavu 

trofejí. Dlouholetí myslivci jako Josef Čechman, Adolf Němec a František 

Janíček vystavili mnoho pěkných srnčích parůžků, Jaroslav Mrázek 

z Petrušova se mohl pochlubit dvěma nádhernými jeleními parožími.  

22. 4. 1973 SDH – Pomlázková zábava – účast 200 osob. 

1. 5. 1973 1.máj 

6. 5. 1973 MSČSČK – Zájezd na jarní Floru do Olomouce, večer divadlo. 

6. 5. 1973 SSM – na počest státního svátku, se konal na Kolberku táborový oheň. 

Kulturní vložku měl SSM. 

12. 5. 1973 ČSŽ – Májová veselice – účast 200 osob. 

3. 6. 1973 MDD – žáci ZŠ sehráli divadelní hru „Kašpárek a loupežníci“. 

14. 6. 1973 MNV – veřejná schůze – 55 osob. 

24. 6. 1973 SDH – okrskové cvičení požární ochrany. Celý den pršelo. Na 

fotbalovém hřišti byla připravena překážková dráha.  Večer taneční zábava 

– účast 150 osob. 

24. 6. 1973 Kurz chovu matek na včelíně Františka Rozsívala v Petrušově, účast  

15 osob. 

28. 7. 1973 TJ – Pouťová zábava – účast 350 osob. 

31. 8. 1973 JZD – Dožínky – Hrála Primona z České Třebové.  

25. 9. 1973  Schůze rodičů na téma Soulad rodiny a školy při výchově mladé generace. 

Účast 31 rodičů.  

30. 9. 1973 MS – se konal sraz členů mysliveckých společností z celého okresu 

Svitavy – jejich miláčkové a pomocníci (psi), skládali u naší sokolovny své 

zkoušky. 

11. 9. 1973 Přednáška na téma Osobní a socialistické vlastnictví – účast 54 osob. 

5. 11. 1973 VŘSR – 56. výročí VŘSR – Účast 162 osob. Připomínek ze strany občanu 

se sešlo na 200 (zřídit jesle, koupaliště, obchodní dům, vyasfaltovat obecní 

cesty…). 

1. 12. 1973 Loutkářské divadlo Jana Kopeckého – v sokolovně. Soubor pozvalo  

a financovalo JZD (3 500 Kčs), vybralo se jen 1350 Kčs. Účast 200 osob. 



Vystoupení bylo směsí různých varietních žánrů, převládalo kouzelnictví, 

které prováděl J. Kopecký. 

 


