
Rok 1975 
 

Počasí v lednu - meteorologové v televizi říkali, že počasí připomíná konec března. 

Dokonce lítaly včely. V únoru napadlo 20 cm sněhu a mrazy byly až –20 C˚. 

 

26. – 29. 6. 1975 probíhala v Praze IV. celostátní spartakiáda. Ze Starého Města cvičilo 

jen několik žáků 6. – 9. ročníku, kteří chodili do ZŠ v Třebařově a 1 žena  

Marie Fiebichová. Nácvik žen začal v jarních měsících nadějně, ale postupně všechny 

odpadly.  

 

V lednu probíhaly schůze a připravovalo se sloučení NV, JZD i KSČ v Dětřichově  

a Borušově se Starým Městem. A 19. 12. 1975 se sloučení uskutečnilo na členské 

schůzi v sále kulturního domu v Borušově. Novým předsedou JZD byl zvolen  

Jaroslav Pavliš. 

 

JZD – dokončení socializace – v tomto roce vstoupil do JZD poslední soukromě 

hospodařící zemědělec Jan Richtr, takže v obci a v přilehlých osadách byla dovršena 

socializace. I když se jim podařilo výrobu za poslední 3 roky podstatně zvýšit, stále ještě 

nedosahovali takových výsledků, aby patřili do první poloviny JZD v okrese. 

 

7. 2. 1975 se v Dětřichově zavřela ZŠ, a 15 žáků bylo převedeno do Starého Města.  

S nimi přišel i jejich dosavadní ředitel Jaroslav Kotal. Počet dětí ve Starém Městě tak 

stoupl na 88. Byla vytvořena dohoda, že ŽS bude mít od 1. 9. 1975 jen 4 ročníky, vyšší 

ročníky budou v Třebařově. Tzn. škola byla trojtřídní. Ředitelem byl jako dosud  

J. Kumstát a dále zde učila i manželská dvojice Věra a Jaroslav Kotalovi, kteří prozatím 

bydleli v Moravské Třebové. Učitelka Marie Ježová přešla na ZŠ v Dlouhé Loučce. 

 

12. 4. a 19. 4. 1975 byly vyhlášeny národní směny – občané byli vyzváni, aby pracovali 

v okolí svých domů nebo na veřejných prostranstvích a provedli generální úklid. Vedení 

JZD stavělo u zahrádky před střediskem JZD na č. p. 5-ti skříňkovou stěnu – 9 skříněk,  

o jejich náplň se starali vedoucí pracovníci JZD. Na návsi před školou zasadil kovář  

Jan Kubíček se synem Jindřichem 12. 4. 1975 4 lípy. Tímto zápisem byl založen jejich 



rodokmen. Stromy byly v celé naší vlastní sázeny na počest 30. výročí osvobození naší 

vlasti. Naše 4 lípy se zařadily k nim. 

 

MŠ – práce na opravách byly ukončeny. Na to čekaly hlavně spolky, aby mohly 

konečně v sokolovně pořádat zábavy a naplnily tak spolkové pokladny, které už přes rok 

nevykazovaly žádný příjem. 

 

V srpnu byla vyasfaltovaná silnice z Moravské Třebové do Starého Města a dále byl 

položen celý střed obce, včetně autobusového nádraží.  

 

TJ – oddíl kulturistiky byl založen 10. 11. 1975. Iniciátorem byl Arnošt Bárta, lesní 

technik z Radišova. Soustředil kolem sebe několik nadšenců pro tento sport, byli to Jiří 

Čepil, Jan Khýr, Josef Kunc, Stanislav Pastýř a Jiří Spáčil. Brzy se přidal Milan Holas. 

Z výtěžku taneční zábavy si zakoupili závodní vzpěračskou činku „Rekord“ za 3090 Kčs. 

Další potřebné nářadí jako činky, stojany, lehátka si zhotovili svépomocí a uložili si je 

v šatně vedle jeviště v sokolovně. Jeviště se stalo jejich tréninkovým místem. 

 

Kulturní události: 

21. 2. 1975 JZD – členská schůze – vzpomínka 27. výročí Vítězného února v sále kina. 

Účast 150 osob. 

9. 3. 1975  MDŽ – v sále kina, kulturní program děti ZŠ, vystoupil i dětský soubor 

Hradisko za vedení učitele Kotala.  Každá žena nad 18 let dostala čokoládu 

v hodnotě 4 Kčs a každá žena starší 65 let dostala bonboniéru v hodnotě 

17 Kčs. Všem starším ženám, které nebyly přítomné, byla bonboniéra 

zaslána domů.  

20. 3. 1975 MSČSČK – přednáška na téma nadměrné používání alkoholu, kouření  

a požívání drog. Účast 20 osob (samozřejmě abstinentů). 

10. 4. 1975 MNV – veřejné zasedání – přednáška k 30 výročí Košického vládního 

programu. Účast 75 osob. 

6. 5. 1975 SRPŠ – schůze – přednáška na téma autorita rodičů při výchově dětí. Účast 

40 rodičů. 



9. 5. 1975  Oslava 30. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou v sále kina. 

Kulturní vložka žáci ZŠ. 32 členů ČSČK darovalo krev na počest této 

události. 

9. 5. 1975 Pietní slavnost u Památníku obětem fašismu v Dětřichově. Na slavnosti 

byl přítomen polský státní příslušník A. Kvapik z Rzešova, který bydlel ke 

konci války v Bílé Studni a měl v Dětřichovském koncentračním táboře 

uvězněnou družku.  

24. 5. 1975 OVČSŽ – mírový pochod k památníku obětem fašismu v Dětřichově. 

Desítky žen z celého okresu přijely sem několika autobusy, aby uctily 

památku nešťastných žen a dětí. 

6. 9. 1975 JZD – Dožínky- hrála skupina Primona z České Třebové. Účast 200 osob.  

13. 9. 1975 SSM – Taneční zábava – vstupenka 12 Kčs byla slosovatelná,  

Účast 250 osob. 

9. 10. 1975 MNV – veřejné zasedání – přednáška O obecní kriminalitě.  

                        Účast 25 osob. 

11. 10. 1975 TJ – Taneční zábava – 370 osob. 

27. 10. 1975 Přednáška O komunistické výchově mládeže- Účast 43 rodičů. 

15. 11. 1975 SDH – Taneční zábava – 320 osob. 

29. 11. 1975 TJ – Taneční zábava – Účast 340 osob. 

11. 12. 1975 MNV – schůze důchodců v sále kina, přednáška O důchodovém 

zabezpečení.  

31. 12. 1975 ČSČK – Silvestrovská zábava – účast 400 osob. 

 

 


