Rok 1977
Koncem března přišel sníh a mráz a rádio hlásilo zprávy o pomrzlých meruňkách
a zmrzlé cukrovce, která se bude muset na mnoha tisíci hektarech zasít znovu. Mráz
přišel i v květnu a popálil brambory, okurky a fazole. Poslední mráz přišel dokonce
3. 6. 1977. 14. 9. 1977, mráz popálil kukuřici na siláž.
Na výroční schůzi ČOZS, která se konala v únoru, se vzdal předsednické funkce
Josef Havránek. Na jeho místo byla zvolena Vlasta Mrázková č. p. 80.
V tomto roce se na místě bývalé cihelny vybudovaly dvě silážní jámy. Původní kravín
(stará cihelna) byl zlikvidován, prostor srovnán a vyasfaltován. Tím vznikla velká
skladovací plocha, na kterou se svážela cukrovka.
JZD – v tomto roce koupilo starší autobus, s kterým vozilo hlavně ženy na různá
pracoviště. Dále svážel autobus družstevníky na členské schůze, porady, školení.
V letošním roce se soutěžilo opět O zlatou kosu. SSM v Dětřichově se umístil mezi
kolektivy na 3. místě, když nasušil 245 q sena.
V srpnu se konala v našem JZD okresní soutěž v orbě. Bohužel se nevydařila.
Organizačně byla špatně zajištěna. Měla jen 5 soutěžících, zatímco členů poroty bylo 26.
JZD – se umístilo na 1. místě na Svitavsku v dodávce mléka za letošní rok. Celá léta
dodávky mléka nikdy nevyrovnalo povinnou dávkou, až v roce 1976 dodávkový úkol
splnilo a v roce 1977 získalo 1. místo.
Osadní výbory – v roce 1977 byly zvoleny ve všech osadách na veřejných schůzích
osadní výbory. V jejich čele byli členové rady MNV. V Radišově s. Pribula, v Dětřichově
s. Hajný a v Borušově s. Stařík.

TJ – oddíl kulturistiky – 23. 4. 1977 se konal v sokolovně II. ročník Putovního poháru
v silovém trojboji. Hodnotné ceny darovalo JZD, SSM, MNV a NF. Sjelo se 24 závodníků
z 6 oddílů z ČSSR. O přestávkách vystoupily ženy z e Starého Města a z Moravské
Třebové s pěkným cvičením při hudbě. Absolutním vítězem a držitelem putovního
poháru se stal Jiří Ondráček z Kolory Semily s výkonem 615 kg. Vítězem oddílu Staré
Město se stal Milan Holas výkonem 500 kg.
Přednášky pro SSM – byly celkem 2 v prosinci 1977. První na téma Věda, víra, pověra.
Druhá na téma Předpoklady zdravého manželství.
ZŠ – v tomto roce byla dokončena fasáda na budově ZŠ v hodnotě 120 000 Kčs.
Panika – nějaký vtipálek řekl, že nebude pepř. A na podzim ho byl v obchodech
opravdu nedostatek. Lidé se stále ptali po koření, hlavně po pepři. Přitom hlásil i rozhlas,
že ho balírny dodávají do obchodní sítě více než v loňském roce.
Kalamita s uhlím – nápor na jeho spotřebu se v posledních letech velmi zvýšil. Kdo jen
mohl, stavěl etážové nebo ústřední topení, v průměru ho domácnost potřebovala
od 50 do 100 q, podle velikosti kotle. Lidé v 2. polovině roku už ani nedostali to
množství, které si objednali. Všechny dodávky byly kráceny, místo 50 q se dostalo 30,
místo 25 q jen 15, a to ještě s velkým zpožděním.
Letiště – v tomto roce došlo k dalšímu budování zařízení, protože naše letiště se stalo
jedním ze středisek vrcholového sportu pro bezmotorové létání. Vedoucím trenérem byl
Ing. Jar. Vach.
TJ – oddíl kopané – pracoval velmi dobře a umístil se v jarní části na 2. místě tabulky
a postup do okresního přeboru mu utekl jen horším skóre ve srovnání s TJ Dlouhá
Loučka.
Taneční zábavy – v tomto roce se konalo hodně zábav. Velmi často hrál u nás beatový
soubor z Moravské Třebové, který se vyznačoval až přehnanou moderností a hlučností.
Zábavy se staly výhradně doménou mladých lidí. Účastníků zábav mezi 30 – 40 léty bylo

velmi málo, patřili zpravidla k nejstarším tanečníkům. Též oděvy byly u mládeže
svérázné. Převládaly džínové kalhoty. Z 350 účastníků jedné taneční zábavy měly jen
4 dívky sukně.
Do naší obce patřila nyní i osada Svojanov, kde se už po mnoho let rozvíjí výstavba chat.
Již z dob první republiky zde byla malá budova zotavovny, kterou získal do vlastnictví
n.p. MEZ Mohelnice a zřizoval zde každoročně pionýrský tábor. Pro potřebu tábora
vybudoval samostatné objekty (kuchyň, jídelnu, sklady) a systém chatek. Byla postavena
i vodní nádrž pro koupání. Zde bylo plánováno asi 100 chat, z nichž bylo postaveno už
55. V chatařské oblasti pracoval chatařský výbor v čele se Zdeňkem Konupkou ze Svitav,
který byl prostředníkem mezi chataři a MNV ve Starém Městě. Byla zde provedena
elektrifikace celé oblasti – elektřina byla zavedena do všech chat – včetně veřejného
osvětlení. V roce 1977 bylo započato s rekonstrukcí a modernizací zotavovny.
Kulturní události:
21. 1. 1977

SDH – Společenský ples – hrála OSP Zmeškal z Moravské Třebové

10. 4. 1977

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

7. 5. 1977

SČSP – Taneční zábava – hrála OB Křenov

8. 5. 1977

Dětřichovský memoriál 2. ročník – účastnilo se 37 běžců. Běžela opět
naše dvě děvčata z Radišova Božena Pavléková 41:33,8 min a Helena
Skryjová 42:05,8 min. Patronem DM se stalo vedle MNV i naše JZD.

14. 5. 1977

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

28. 5. 1977

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

23. 7. 1977

ČSŽ – Taneční zábava – hrál Ronex z Okrouhlé

20. 8. 1977

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

27. 8. 1977

TJ – Taneční zábava – oddíl kopané – hrál Kontakt J. Kos z Moravské
Třebové

17. 9. 1977

ČSČK – Taneční zábava – hrála Ronex z Okrouhlé

8. 10. 1977

Svazarm – Taneční zábava – hrála Ronex z Okrouhlé

15. 10. 1977 ČOZS – Vinobraní – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové
4. 11. 1977

SČSP – Taneční zábava – hrála Pětka z Lanškrouna

7. 11. 1977

SČSP – Leninský večer – v sále kina. O významu 60. výročí VŘSR. Pak byl
promítnut účastníkům sovětský film.

13. 11. 1977 MOČSČK a MOČSŽ – Estráda – v sokolovně pražští umělci, nejznámější
z nich bývalá zpěvačka a filmová herečka Inka Zemánková. Účast 280 osob.
10. 12. 1977 MJPO – Taneční zábava – hrál Rytmus z Křenova
26. 12. 1977 MS – Poslední leč – hrál JKP z Velkých Opatovic.

