
Rok 1976 
1503 obyvatel, narodilo se 35 dětí. V tomto roce byla ke Starému Městu mimo  

Bílou Studni, Radišov a Petrušov přidružena ještě vesnice Dětiřichov, Borušov  

a Svojanov až do roku 1990. Proto byl celkový počet obyvatel v následujících obdobích 

vyšší.   

 

Počasí v březnu 21. 3. 1976 padal sníh tak silně, že silnice musely protahovat sněžné 

pluhy. V některých částech Čech došlo ke sněhové kalamitě, která narušila i dálkovou 

autobusovou dopravu. Duben byl velmi suchý a 29. 4. byly dokonce mrazíky -6 C˚. 

V červenci postihla hlavně celou Západní Evropu velká vedra. Stále jsme v rádiu mohli 

slyšet, nebo číst v novinách o katastrofálním suchu. V Anglii prý podobné sucho nebylo 

už 250 let. Vláda dokonce vyzvala občany, aby šetřili s vodou, krmivy, aby se sklidily 

všechny plochy, hlavně ty, které není možno sklidit mechanizačními prostředky.  

K užitku přišly opět kosy. Okresem byla vyhlášena soutěž o Zlatou kosu. V naší obci 

sekali příslušníci brigád socialistické práce a technici JZD. Celkem předali JZD  

283 q sena.  

S obdobím sucha narůstala nervozita, že bude hlad, že nebude cukr, mouka, lidé místy 

začali tyto produkty v obchodech vykupovat, naštěstí sucho ustalo.  

 

Založení brigád socialistické práce – se podařilo až J. Pavlišovi, do té doby se 

v podstatě v této věci nedělo nic. J. Pavliš si zjistil všechna pracoviště, promluvil s lidmi, 

navrhl kolektivy, pomohl vypracovat závazky, projednal vše s představenstvem  

a počátkem února bylo 17 kolektivů na světě.  

 

V březnu byla kritická situace s vodou z vodovodu z Bílé Studně. Nápadně jí ubývalo, 

protože v té době začaly pracovat pumpy, které čerpaly vodu z nově podchycených 

pramenů u Kunčiny a hnaly ji do Moravské Třebové.  Bylo jasné, že obě hloubkové 

studny, naše v Bílé Studni a nová u Kunčiny měly společný zdroj vody. Komise 

odporníku se rozhodla pozvat průmyslovou televizi, která by dala nahlédnout do studny. 

Nedostatek vody trval. 10. 6. 1976 přijela průmyslová televize, nezjistila nic 

mimořádného jen to, že sloupec vody asi 5 m vysoký pumpy vypumpují asi za 1 minutu, 



a že výstup hladiny do výšky 5 m trvá asi 15 minut. Čili vody je stále málo. Nedostatek 

vody odstraní jen voda z nového vrtu.  

 

V dubnu se konal XV. sjezd KSČ. S jeho průběhem byla seznamována celá široká 

veřejnost pomocí tisku, rozhlasu a televize.  

 

V pondělí 17. 5. 1976 se konala v sále kina ustavující členská schůze spojených místních 

organizací KSČ Staré Město, Dětřichov a Borušov. Byl zvolen 13 členný výbor v čele 

s Josefem Chrpou z Borušova.  

 

ZŠ – 1. 8. 1976 odešel do starobního důchodu ředitel ZŠ Josef Kumstát, který zde 

působil od srpna 1945. Jeho nástupcem se stal Jaroslav Kotal.  

 

V letošním roce byla velmi dobrá snůška medu, důsledek pětitýdenního parného léta. 

V obvodu našeho včelařského spolku se dodalo 12 173 kg medu. Spolek měl  

698 včelstev. Naše organizace se tak umístila v dodávce medu na 1. místě v okrese 

Svitavy. 

 

22. a 23. 10. 1976 se konaly volby do zastupitelských sborů všech stupňů. Voleb se 

účastnilo 908 voličů, což bylo 98,82 %. Novým předsedou MNV se stal Josef Havránek, 

místopředsedou V. Čepil. 

 

V první dekádě listopadu byl položen asfaltový koberec na místní komunikaci od 

autobusové zastávky, okolo obchodu, směrem na Kolberk.  

 

TJ – oddíl kulturistiky – v roce 1976 založil soutěž o putovní pohár v silovém trojboji. 

V sobotu 17. 4. 1976 se sešlo v sokolovně 18 borců ze 4 oddílů kulturistiky, a to 

z Březové, Svitav, Moravské Třebové a Starého Města. Absolutním vítězem se stal 

František Hack ze Svitav s celkovým výkonem 495 Kg. Nejlepším borcem Starého Města 

se stal Arnošt Bárta výkonem 465 kg. Během roku se účastnili naši borci ještě několika 

soutěží, kde se většinou dobře umístili. 28. 12. 1976 si zakoupili další vzpěračskou činku 

„Polska“ za 4350 Kčs. 

 



TJ – šachový oddíl – od podzimu hrál v okresní soutěži a počínal si celkem dobře.  

Z 8 účastníků se umístil na 5 místě. Oddíl organizoval Petr Kumstát a jeho členy byli  

Lad. Malach, František Šenkýř, Mir. Novák, František Kunc, Milan Kunc z Linhartic, 

Vítězslav Nečesánek. 

 

 

Kulturní události: 

24. 1. 1976 ČSČK – Společenský ples – hrála Třebovanka. Účast 130 osob. 

29. 1. 1976 Přednáška na téma Cévní choroby. Účast 10 osob. 

30. 1. 1976 JZD – Taneční zábava – hrála JKP Bouzov 

14. 2. 1976 SMM – Taneční zábava – hrál Kontakt Josef Kos z Moravské Třebové 

28. 2. 1976 ČOZS – Společenský ples – hrála OSP Zmeškal z Moravské Třebové 

7. 3. 1976 MDŽ – v sokolovně kulturní besídka dětí z MŠ a ze ZŠ, pak koncert 

hudebního souboru Morava z Brna. Všechny účinkující děti dostaly 

čokoládu, všechny ženy zákusky a všechny starší ženy 65 let bonboniéru. 

Večer hrála Morava k tanci do 23:00. Na akci, která stála si 6 000 Kčs, 

přispělo JZD a složky NF. 

8. 4. 1976 MNV – Přednáška o kriminalitě na našem okrese.  

18. 4. 1976 TJ – Pomlázková zábava – pořádal šachový oddíl. Čistý výtěžek šel na 

nákup šachových hodin. Hrál Kontakt J. Kos z Moravské Třebové 

1. 5. 1976 1. máj – už jsme pochodovali pod novým transparentem, který měl nápis 

Staré Město a připojené osady Dětřichov a Borušov. Občané se tentokrát 

nerozprchli jako v minulých letech a šli v průvodu.  

1. 5. 1976 ČSČK – Taneční zábava – hudba Ronex z Okrouhlé. 

9. 5. 1976  Pietní slavnost u památníku v Dětiřichově. Velká účast 2000 osob.  

9. 5. 1976  Dětřichovský memoriál 1. ročník – celkem startovalo 66 běžců, 

potěšitelné bylo, že i Staré Město mělo 3 běžce a to Jana Křupku,  

a 2 děvčata z Radišova Boženu Pavlékovou a Helenu Skryjovou, které byly 

jedinými ženami, přiběhly v rovném čase 47:07,02 min. 

13. 6. 1976 MVNF – MDD – byly připraveny různé hry, zábava a závody. Potom přišel 

na řadu karneval. Do kola dětem hráli muzikanti z Lanškrouna. Všechny 

přítomné děti až do 15 let dostaly pomeranč, nanuka a skládanku.  

19. 6. 1976 SDH – Taneční zábava – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové 



31. 7. 1976  SDH – oslavy 30. výročí založení sboru. Požární útok připravili 

příslušníci sboru z okrsku u sokolovny. Večer byla taneční zábava. Hrála 

Bouzovanka z Bouzova. 

28. 8. 1976 TJ – Taneční zábava – oddíl kulturistiky – hrál Rytmus z Křenova 

16. 10. 1976 TJ – Taneční zábava – hrál Kontakt – J. Kos z Moravské Třebové 

27. 11. 1976 Svazarm – Taneční zábava – hrál Kontakt – J. Kos z Moravské Třebové 

26. 11. 1976 MS – Poslední leč – hrála Třebovanka – JKP z Moravské Třebové 

31. 12. 1976  ČSČK – Silvestrovská zábava – hrál Kontakt – J. Kostky z Moravské 

Třebové 

 


