Rok 1974
Počasí - v polovině dubna přišly mrazy a zničily třešně, spálily brambor. Rádio hlásilo,
že v Zahradě Čech okolo Litoměřic, byly mrazy až – 11 C˚, které způsobily velké škody na
polních plodinách, ale hlavně zničily kvetoucí stromy.
JZD v tomto roce mělo 25 let od založení. Uvádíme o něm některé údaje:


Zemědělská půda 1340 ha, z toho 1084 orná.



Počet členů JZD 259, počet pracujících důchodců 34.



Stav skotu 1075 ks, z toho krav 431 ks.



Stav prasat 1127 ks, drůbež 835 ks.



Nadojeno mléka 1 264 000 l.



Roční dojivost na 1 krávu 2 933 l.



Průměrná měsíční odměna 1 984 Kč.

JZD – obědy pro družstevníky se vozily z Dětřichova do jídelny. Člen JZD platil za oběd
4 Kčs a nečlen 7,50 Kčs.
MŠ – v tomto roce proběhla přestavba MŠ, a děti byly po dobu přestavby v sokolovně.
Dostavěla se jídelna, dále proběhla vnitřní přestavba místností, vyměnila se okna, nově
se upravil vchod do budovy, záchody, podlahy, udělala se nová elektroinstalace
a zavedlo se ústřední topení. Kotel ústředního topení MŠ byl umístěn ve sklepě
sokolovny a odtud bylo vedeno zemním kanálem potrubí do budovy MŠ. Kvůli umístění
dětí do sokolovny, se nemohly konat během roku žádné zábavy.
Sokolovna – zároveň s přestavbou MŠ, bylo vybudováno i ústřední topení v sokolovně,
která měla svůj kotel. To mělo velký význam, protože se sál vytápěl a tím bylo možno
zde konat školní tělovýchovu a v odpoledních a večerních hodinách byla sokolovna
využívána pro další sportovní činnost.

MŠ – měla 2 třídy, zapsaných dětí bylo 42. Ve školní jídelně se stravovaly děti z MŠ, ze ZŠ
i dospělí.
Akce Z – proběhla stavba požární nádrže v Radišově. Dále stavba hangáru na letišti.
Dále stavba šaten na hřišti. A čtvrtou akcí byla přestavba MŠ (jednalo se o zbourání
staré kůlny, úpravu terénu, vyzdění základu a navážku až do výše základů).
Kino bylo v obci jedinou pravidelnou kulturou, i když se na něho doplácelo. Využívali ho
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V roce:
1970 navštívilo kino 9 641 osob, celkový příjem byl 29 018 Kčs a výdaje 40 566,75 Kč.
1973 navštívilo kino 6 232 osob, celkový příjem byl 18 617 Kčs a výdaje 49 353,41 Kč.
Znamenalo to, že malá kina byla vesměs ztrátová a počet návštěvníků stále klesal. Odbor
kultury na ně musel doplácet. Mrzet nás to nemusí, kina měla v prvé řadě výchovné
poslání. Jednou se vstupné stejně nebude vybírat.
Státní příspěvek ve výši 4 300 Kčs jako nenávratná půjčka na jednu bytovou jednotku,
tak inspiroval stavebníky, že v obci o ničem jiném nehovořili, jen kdo bude stavět a kde.
Stát totiž přispíval na stavbu rodinného domku ze státních prostředků 35 000 Kčs, plus
8 000 Kčs na cenové vyrovnání stavebního materiálu. V případě, že stavebník do 3 let od
vydání stavebního povolení zkolaudoval bytovou jednotku, dostal ještě prémii ve výši
4 000 Kčs. Mimo to každý stavebník požádal svého zaměstnavatele o příspěvek, který se
pohyboval od 10 000 Kčs do 30 000 Kčs. Za těchto podmínek se do stavby dáli nebo
stavbu připravovali i občané, kteří měli vlastní dům a často dobře vybavený. Chtěli si
opatřit novou bytovou jednotku a svůj starý dům prodat.
Obnovení drobných živnosti. Od 1. 1. 1974 Fr. Sedlářová prováděla činnost soukromou
podle zákona č. 20. Dále holič František Vednoch, švadlena Jarmila Sotorníková, zedník
Jan Buček, obuvník Antonín Štoudek a kovář Jan Kubíček. Všichni platili daň z příjmů
obyvatelstva.
V naší obci pracoval malý hudební kroužek, který vedl Jan Kupka, žák 4. ročníku
gymnázia v Moravské Třebové. Hrál na basu. Dále kytaristé Jindřich Kubíček, rovněž žák
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moravskotřebovská žačka gymnázia Zdena Matoušková. Nacvičili pod vedením své
profesorky ruštiny pásmo ukrajinských písní a s ním se umístili v krajské soutěži na
1. místě. Vedoucí skupiny Jan Kupka byl za odměnu s vítězi ostatních krajů na týdenní
návštěvě Sovětského svazu, kde cestovali na trase Kyjev, Moskva, Leningrad.
V listopadu vítězové krajů měli koncert v Brně, z kterého přinesla několik ukázek i
čs. televize. Náš soubor se objevil i na obrázku v časopise Svět socialismu. Celá soutěž se
jmenovala Puškinuv památník – Rossina 1974.
Místní lidové knihovny pracovali v naší obci 3. Ve Starém Městě v budově ZŠ –
J. Kumstát, v Petrušově Jan Slezák a v Radišově od 1. 11. 1974 nastoupila
Vlasta Ehrenbergerová.
Kulturní události:
31. 1. 1974

ZOČSČK – přednáška na námět Žena uprostřed života – byly
promítnuty i krátké filmy. Účast 25 žen.

26. 2. 1974

Přednáška na téma Dítě a jeho volný čas. Účast 30 rodičů.

10. 3. 1974

MDŽ – kulturní vložku měly děti ZŠ. Účast 200 osob.

22. 4. 1974

Veřejná schůze 104. výročí narozenin Lenina, byl promítnut celovečerní
film. Účast 85 osob.

2. 6. 1974

MDD – maminky ušily svým dětem v MŠ i ZŠ pěkné masky a k tanci jim
hrála Lanškrounská pětka. Všichni dostali cukroví. Karneval se dětem
i rodičům líbil.

4. 10. 1974

Zahrádkáři – zájezd na divadlo do Olomouce

20. 10. 1974 Zahrádkáři – Zájezd na výstavu ovoce do Jevíčka
25. 11. 1974 KSČ – veřejná schůze, na které bylo vzpomenuto 57. výročí VŘSR. Účast
100 osob.
12. 12. 1974 ZOČSČK – výroční členská schůze – celkem měla ZO v evidenci 88 dárců
krve – darovali krev bezplatně. Plaketu Jánského za 10 odběrů dostali na
této schůzi Anna Pastýřová a Růžena Uhlířová.

