
Rok 1978 
 

V sobotu 7. 1. 1978 konalo MS po mnoha letech odchyt zajíců. Chytili jich 16. Živá zvěř 

byla pro náš vývoz do kapitalistických zemí velmi výhodná. Za 1 zajíce dostaneme prý až 

200 kg pomerančů. Za jednoho živého bažanta 50 kg pomerančů. V této době  

1 kg pomerančů v obchodě stálo 14 Kčs. Koncem roku pak proběhly hony, ale už se zajíci 

nestříleli, byli na celém okrese chráněnou zvěří, nikde se nestříleli. Bylo jich opravdu 

málo, byli obětí moderní doby: postřiků. Stříleli se jen bažanti, srnčí, černá zvěř  

a škodná. 

 

V jarních měsících byla velmi tíživá situace v zásobování pitnou vodou z pramene 

v Bílé Studni. Vody byl v prameni nedostatek. Na horním konci na Kolberku jim netekla 

celé týdny. Občané byli rozhořčeni a poslali petici do Prahy na Kancelář prezidenta 

republiky. Stížnost byla na MNV řešena za účasti okresních i krajských zástupců. Hledalo 

se alespoň nouzové řešení, než se uskuteční nový hlubinný vrt. Bylo usneseno přivádět 

vodu do rezervoáru na Kolberku suchovodem od čerpací stanice vody u mlýna 

v Kunčině. Bylo nataženo potrubí z umělé hmoty, světlost 80 mm, kterým se přiváděly 

asi 2/ l sekundu. Potřeba vody tím byla kryta. Zařízení začalo fungovat začátkem června. 

Ale na co nepřišli kunčinští kluci. Vzali pilku na železo a několikrát během léta se snažili 

potrubí přeříznout. Chtěli prý vidět vodotrysk (také ho viděli). Mužům z vodárny nastaly 

další starosti. Voda tekla suchovodem do vodojemu nepřetržitě, aby nezamrzla. 

Přebytek vytékal přepadem z vodojemu a stékal po úbočí kopce dolů. V noci byl totiž 

odběr vody daleko menší než ve dne, ale přívod byl stále stejný. Bylo to do jisté míry 

plýtvání vodou, ale nedalo se nic dělat. Potrubí z Kunčiny na Kolberk zamrznout 

nesmělo. 

 

V jarních měsících se začala budovat u kravína v cihelně centrální míchárna krmiv. 

Jednalo se o silážní zpracování zelené krmné hmoty z celého JZD. Podnik byl svého 

druhu experimentem Ministerstva zemědělství, které na něj věnovalo značnou částku  

a po svém dokončení bylo jedním z prvních podniků svého druhu v ČSR. Veškerý hovězí 

dobytek dostal jednotnou, stejně kvalitní silážní směs, do které se přidávaly rovnoměrně 

všechny krmné komponenty jako šroty, minerály, melasa aj. Tato krmná směs, která 



neměla kvalitativní výkyvy, byla zárukou vysoké dojivosti, užitkovosti a rovnoměrných 

přírůstků u mladého skotu.  

I s umístěním ústřední silážní jámy byly potíže, protože majitelé rodinných domků 

v okolí cihelny měli strach, že se jim zhorší životní prostředí. Proti stavbě podávali 

odvolání. JZD jim nabídlo odkup domů, ale s tím žádný majitel nesouhlasil, a tak zůstalo 

vše při starém.  

 

JZD – vystavělo Sušku na zelenou hmotu v hodnotě 4 000 000 Kčs. Sušilo se plynem, 

který se vedl od hlavního dálkového plynovodu pod Starým Městem. Dále byly 

vyasfaltovány cesty a manipulační plochy u Donavy a mechanizačního střediska za  

300 000 Kčs. V Dětřichově se dokončila stavba odchovny mladého dobytka pro  

400 kusů v hodnotě 2 600 000 Kčs. Na mechanizačním středisku se instalovala čerpací 

stanice na naftu o kapacitě 100 000 l v hodnotě 500 000 Kčs. Dále se pokračovalo na 

stavbě posklizňové linky, jejíž celková hodnota byla 3 000 000 Kčs. 

 

MŠ – kapacita byla přetížena. Otevření třetí třídy nebylo možné, protože ONV školský 

odbor operovalo tím, že MŠ v Borušově a v Dětřichově nemají dostatek dětí a navrhl, aby 

JZD ve Starém Městě převzalo úplně do své režie mateřskou školu v Borušově, tj. aby 

hradilo osobní i věcný náklad a aby do ní vozilo některé děti i ze Starého Města, pro 

které tam už nebylo místo. JZD ale s takovým řešením nesouhlasilo. Když v roce 1977 -

1978 byly kuchařky MŠ ve Starém Městě přetíženy množství obědů, rovněž ONV 

nepovolil další sílu, ale od 1. 9. 1978 zrušil vaření v MŠ v Borušově a kuchařku převedl 

do kuchyně MŠ ve Starém Městě. Od toho dne zůstala v provozu kuchyně  

MŠ v Dětřichově, která převzala vaření obědů i pro MŠ v Borušově. Jídlo ve várnicích 

vozilo auto JZD z Dětřichova do Borušova. Toto auto bralo potom obědy z družstevní 

kuchyně v Borušově a vezlo je do jídelny JZD do Starého Města na č. p. 5. 

 

TJ – oddíl kulturistiky – 25. 3. 1978 se konal III. ročník Putovního poháru v silovém 

trojboji za účasti 58 závodníků z 21 oddílů z celé ČSSR. Absolutním vítězem a držitelem 

poháru se stal Ing. Ján Beťko z Ružomberka s výkonem 685 kg. Z našeho oddílu 

kulturistiky soutěžil Marian Makyňa 202,5 kg, Milan Holas 510 kg, Stanislav Pastýř  

525 kg a Jiří Ondráček 650 kg. Závod doplnily hodnotným vystoupením v jazz 

gymnastice ženy z TJ Staré Město a Moravské Třebové. Exhibici – Hru svalů – předvedl 



Josef Hýbl z České Třebové. TJ dostala od ČSTV – výboru svazu kulturistiky děkovný 

dopis za vzorné uspořádání III. ročníku soutěže „Cena Starého Města v silovém 

kulturistickém trojboji.“ Tato soutěž byla letos dodatečně schválena v celostátním 

měřítku. Patronem soutěže bylo JZD Pokrok.   

 

V tomto roce se konalo jen v sokolovně 15 tanečních zábav. Neměly vždy dobrou 

úroveň. Školská a kulturní komise i komise pro ochranu veřejného pořádku několikrát 

jednaly o průběhu a úrovni těchto zábav, zvláště, když po jedné z nich kterou pořádal 

Sokol, 28. 10. 1978 přišel o život jeden třiadvacetiletý moravskotřebovský občan. Vracel 

se po třetí hodině ze Starého Města, přišel ke kolejím, chtěl si zkrátit cestu po kolejích  

a to se mu stalo osudným. Byl přejet vlakem, protože byl pod vlivem alkoholu. 

 

Přestavba elektrosítě – dřevěné sloupy byly v tomto roce vyměněné za betonové.   

 

25. 3. 1978 – neznámí pachatelé navštívili v noci z pátku na sobotu oba naše obchody 

textil i potraviny. Počínali si svérázně. Přelezli bránu, ze dvora, vylezli po žebříku na 

půdu, z půdy prorazili do textilní prodejny díru, vytáhli na půdu žebřík, spustili ho do 

prodejny textilu, odtud si odemkli dveře do síně. Dveře do obchodu vysekali. Ukradli 

pokladní hotovosti, vždy jen asi 300 Kčs, lihoviny, lepší cigarety, vzali si porcelán, 

sklenice, ale ty při podávání přes plot rozbili. S lupem odjeli autem, policejní pes to 

potvrdil. Celková škoda v obchodě s potravinami byla vyčíslena na 7 100 Kč, v textilu asi 

5 000 Kčs. 

 

V tomto roce byla velká úroda jablek. Obchod je zase vykupoval - 1kg za 1 Kč. Celkem 

se vykoupilo 620 q a 80 q švestek.  

 

K 9. 11. 1978 byly zdraženy lihoviny, víno, zahraniční auta. Jen na ukázku několik 

příkladů: ½ l rumu z 33 Kčs na 42 Kčs, víno z 19 Kčs na 24 Kčs za 1 l. Auta v průměru  

o 5 000 Kčs. 

 

Rok 1978 byl rokem intenzivní výstavby nového pohostinství, které se stavělo v areálu 

dvora státního statku. Organizovaly se pracovní směny v sobotu i v neděli. Místní rozhlas 

zval vždy občany a organizace na stavbu závodu veřejného stravování. Slovo hostinec 



nebo pohostinství se v hlášení neobjevovalo, aby lidé neřekli, že staví hospodu pro 

chlast.  

 

Tržby v samoobsluze Jednota SM v roce 1978 byl 3 788 099 Kčs. 

 

Staré Město se díky iniciativě vedení aeroklubu v Moravské Třebové stalo střediskem 

vrcholového sportu pro leteckou akrobacii. Hlavním trenérem byl mistr světa 

v letecké akrobacii Ivan Tuček. Doba nácviku sestav byla pro naše občany prověrkou 

nervové soustavy, protože od rána do večera jim bzučela nad hlavami letadla, která díky 

krkolomným kouskům, vydávala i krkolomné zvuky. I my, občané jsme si po nácviku  

a natrénování sestav oddechli. Pro nás trvalo mistrovství světa v letecké akrobacii asi  

6 týdnů. 

 

Kulturní události: 

28. 1. 1978 TJ – Společenský ples – oddíl kulturistů první ples. Účast 80 osob. Hudba 

dechovka Třebovanka – hrála hezky, ale mládež nechce dechovku, chce jen 

beatovou hudbu a starší lidé (30 a více let) k muzice přijdou ojediněle.  

Na zábavu doplatili asi 200 Kčs. 

11. 2. 1978 Svazarm – Společenský ples – účast 120 lidí, hrála OB Kunčina. Důvod 

slabé účasti stejný jako u kulturistů. 

23. 2. 1978 NF – veřejná schůze k 30. výročí Vítězného února 

11. 3. 1978 MVNF – MDŽ – vystoupili brněnští umělci s pásmem Po svatbě bývá veselo 

a dechovka Štěbetalka. Ženy měly vstup zdarma. Účast 250 osob.  

Po programu následovala taneční zábava. Všechny ženy nad 65 let dostaly 

bonboniéru. (ceny: výdaje – estráda 6530 Kčs, bonboniéry 1 680 Kčs, 

květiny 136 Kčs. Dary od spolků a organizací 5 900 Kčs, příjmy ze 

vstupného 835 Kčs, příjem z výčepu 524 Kč). 

19. 3. 1978 Přednáška pro včelaře o jarních ztrátách včel. Účast 25 osob. 

19. 3. 1978 MO ČSŽ – Výstava rukodělných prací domácích kutilů v sokolovně – 

háčkované pokrývky, pletení, intarzie, výšivky, gobelíny, drhání, obrazy 

vyšívané i malované aj.  

26. 3. 1978 SDH Petrušov – Pomlázková zábava – hrál jim Vágner z Jaroměřic, účast 

přes 200 osob. 



9. 5. 1978  Dětřichovský memoriál 3. ročník – účast 66 běžců. Z našich opět běžela 

Božena Pavléková 40:05,8 min a Helena Skryjová 45:15,8 min. 

27. 5. 1978 ČSČK – Taneční zábava – hrál Ronex z Okrouhlé 

24. 6. 1978 SDH Petrušov – Taneční zábava – hrála OB Jaroměřice. 

15. 7. 1978 Svazarm – Taneční zábava – hrál Experiment 

22. 7. 1978 ČSŽ – Taneční zábava – hrála Generace z Velkých Opatovic 

23. 9. 1978 JZD – Dožínky – hrála ochotnická skupina 

14. 10. 1978 ČOZS – Vinobraní – hrála OB Jaroměřice 

28. 10. 1978 TJ – Taneční zábava – hrála OB Jaroměřice 

4. 11. 1978 SČSP – oslava 61. výročí VŘSR – na závěr byl promítnut sovětský barevný 

film o historickém setkání sovětských obránců „Malé země“, podle 

stejnojmenné knihy, kterou napsal L.I. Brežněv. 

18. 11. 1978 MS – Poslední leč – hrála Iris Protivanov 

25. 11. 1978 TJ – Taneční zábava – oddíl kopané – OB Křenov 

9. 12. 1978 SDH – Taneční zábava – hrála OB Jaroměřice 

25. 12. 1978 TJ – Taneční zábava – oddíl kulturistiky 

31. 12. 1978 Svazarm – Silvestrovská zábava – hrál Ronex z Okrouhlé 

 


