
Rok 1979 
 

Počasí – na silvestra poprchávalo a teplota byla 6 C˚ a na Nový rok se ochladilo na -20 C˚ 

a nasněžilo. Vlna zimy zachvátila téměř celou Evropu. V Moskvě bylo -45 C˚. Nejvíce 

sněhu napadlo v Polsku a NDR, závěje dosáhly 4 – 6 m u nás v průměru 0,5 m. Auta 

zůstávala zavátá na silnicích a dálnicích, některé oblasti zaváté sněhem byly dokonce 

zásobovány z vrtulníku.  

U nás byly vyhlášeny Uhelné prázdniny, které trvaly skoro celý měsíc a pololetí bylo 

posunuto na 16. 2. 1979. Ve všech průmyslových podnicích se nepracovalo, v důsledku 

kalamitní situace v dodávce elektrického proudu. Někteří nepracovali až 14 dní. 

V celostátním měřítku narostlo manko ve výrobě – v plnění plánu, které museli pracující 

v dalších týdnech splnit.  

Omezeno bylo i vysílání televize po dobu 14 dní. Vysílalo se jen od 20:30 do 22:30. 

Kritická byla např. situace ve Chvaletické elektrárně, která vozila hnědé uhlí čluny po 

Labi. Některé úseky Labe, hlavně v plavebních komorách, zamrzly a led nám přijel 

rozlámat ledoborec z NDR. Téměř měsíc mělo Labe ledový krunýř a čluny uvázly v ledu. 

Sněhová kalamita pokračovala i v únoru, pokud nesněžilo tak pršelo – což si vyžádalo 

zaplavení Madridu, kde v některých ulicích jezdili na člunech a v Brazílii, kde pršelo  

50 dní bylo pod vodu asi 800 000 km² a 300 měst bylo zaplaveno. 

 

JZD – Jar. Pavlišovi vypršelo 3leté volební období, byl z funkce předsedy uvolněn, odešel 

do důchodu a na jeho místo byla dne 16. 2. 1979 zvolena Ing. Marie Horáková.  

 

V dojivosti naše JZD bylo zatím v 1. Lize. 10l  na 1 krávu za den. 

 

JZD – v tomto roce slavilo 30. let od založení. JZD v tomto roce mělo 450 členů. 

Průměrná měsíční odměna na 1 člena byla 2 321 Kčs. JZD hospodařilo na 2340 ha 

zemědělské půdy, z toho 1897 ha orné. Stav dobytka 2 349 ks skotu, z toho 790 krav. 

Prasat 2 008 ks, z toho 145 prasnic. 11 300 brojlerů, jeden odchovný turnus byl 56 dní. 

JZD mělo celkem 52 traktorů, 10 nákladních aut, 6 osobních aut, 6 kombajnů. 

 



JZD postavilo Dvojocelovou kůlnu pro uskladnění krmné slámy z celého katastru 

JZD. Investice v hodnotě 2 000 000 Kčs. 

 

JZD na dovolené -  vlakem družba jeli do SSSR 2 účastníci a 2 členové byli v Rumunsku. 

17 členů bylo letecky na Středním východě. Na tuzemskou dovolenou jelo  

16 družstevníků, a to do Prahy, Mariánských Lázní, Luhačovic a Vysokých Tater.   

Na dětskou rekreaci bylo vysláno 15 dětí družstevníků a 19 dětem, které jsou 

organizovány v pionýrské organizaci, byly hrazeny 2/3 nákladů na pobyt v pionýrských 

táborech. Dále byly uskutečněny pro členy JZD a kolektivy BS 2 tematické a 2 rekreační 

zájezdy, kterých se celkem účastnilo 155 členů. Pro důchodce – členy JZD byly 

uskutečněny 2 zájezdy, kterých se zúčastnilo 120 důchodců.  

 

ZŠ – v tomto roce už se začalo říkat Základní škola, dosud to byla Základní družstevní 

škola. Od 1. 9. 1979 měla o jednu třídu víc, a to pobočku při první třídě. Bylo zapsáno 

40 prvňáčků, a tak byly povoleny 2 první třídy. 1. A měla jen 16 žáků, protože byla 

umístěna provizorně v menší místnosti – ve školní jídelně a 1. B měla 24 žáků. 

Celkový počet žáků k 1. 9. 1979 byl 114 (Staré Město 78, Radišov 9, Dětřichov  

12 a Borušov 15.) 

 

MŠ – neuspokojovalo poptávku. V tomto školním roce 1979 - 1980 dovážel  

do MŠ v Dětřichově Karel Pastýř pět dětí ze Starého Města. V souvislosti s umisťováním 

dětí do MŠ použil MNV malého společenského nátlaku na rodiče, přislíbil, že v umístění 

dětí budou mít přednost rodiče, kteří odpracují na brigádách na stavbě pohostinství 

aspoň nějakou desítku hodin.  

Podobná praxe se praktikovala ve městech a v obcích, kde kapacita MŠ nestačila na 

všechny děti. V Borušově bylo v MŠ málo dětí, chtěli ji zavřít, s tím ale MNV nesouhlasilo, 

a tak se stala od 1. 11. 1979 expoziturou MŠ v Dětřichově, obě školy byly spojeny pod 

jednou správou.  

 

ZŠ – Nad naší školou mělo patronát JZD, vezlo děti družstevním autobusem  

na divadelní představení do Olomouce. V listopadu a prosinci zakoupilo JZD po 6 týdnů 

za sebou vždy 2 hodiny na zimním stadionu v Moravské Třebové v hodnotě 3 000 Kčs. 

Tradicí se stala soutěž v dětské kresbě a ve slohové práci na téma: Co víš o JZD. 



V letošním roce proběhl již 3. ročník. Komise vždy ohodnotila 3 kresby a 3 slohy  

a vítězné práce byly umístěny na nástěnkách v obci nebo přímo v kancelářích JZD. 

Vítězové dostávali knihy s věnováním a všichni účastníci cukroví.  

 

TJ – oddíl kopané – po ukončení sezóny 1978 – 1979 se umístili ve III. třídě na 

posledním místě a sestoupili do IV. třídy. Ještě v loňské sezoně bojovali o II. třídu. 

Škoda. 

 

Soutěž ve vedení kronik – na okrese se do soutěže přihlásilo 21 kronikářů, z nich  

12 v kategorii obcí s počtem obyvatelstva od 500 do 2000. Naše kronika získala v této 

kategorii 2. místo. 

 

Žloutenka – v celé vlasti proběhla epidemie infekční žloutenky. U nás onemocněl žák  

3. ročníku ZŠ Leoš Khýr. V obvodu naší lékařky Dr. A. Kaniové se vyskytly případy 

onemocnění hlavně na ZŠ v Rychnově a v ZŠ v Třebařově.  

 

Letní čas byl zaveden od 1. 4. 1979 z důvodu úspory elektrické energie ve výši 1 %. Byla 

to zdánlivě maličkost, ale při přepočtu na koruny, se jednalo o stamilionové úspory. 

Letní čas v Evropě zavedly pro stejné období jako my, téměř všechny státy Evropy 

(nebyl jen v Anglii, Švýcarsku, Sovětském svazu a Albánii).  

 

Úspora energie byla stále na pořadu dne. Nikdy není a nebude dostatek elektřiny, nafty. 

Nároky na tyto zdroje stále stoupají. Na světových trzích jde cena nafty stále nahoru.  

I my ji kupujeme i na naše hospodářství má vliv vývoj světových cen. Náš stát 

v polovině července zvýšil ceny topné nafty z 1 Kčs na 2,10 Kčs za 1 litr, ceny benzínu 

v průměru o 50 %, rovněž o 50 % stoupla cena elektrického proudu. Dále byla zvýšena  

o 50 % cena uhlí a koksu.  

Současně s těmito úpravami cen byla zvýšena prodejní cena dětského šatstva a obuvi  

o více jak 50 %.  

 

Byly stanoveny i limity na spotřebu elektrické energie pro veřejné osvětlení. Limit 

byl stanoven i školám. 

 



Šuškanda – lidé věštili další zdražování a začali nakupovat. Obraty v obchodech byly 

vysoké, slyšel jsem o případech, kdy rodiče kupovali svým šesti a osmiletým dcerám 

zlaté zásnubní prsteny. Nový rok, ale žádné zdražení  nepřinesl. 

 

Studánka v Bílé Studni, která sloužila dlouhá léta – dosloužila. Studna vyschla  

a pumpy pracovaly naprázdno, voda se úplně ztratila. Čerpací zařízení bylo 

odmontováno. Dodávku vody pro Staré Město převzal definitivně vodovod Moravská 

Třebové ze studny na pokraji Kunčiny.  

 

10. 12. 1979 zemřel MUDr. Romuald Kupka. 

 

Kulturní události: 

10. 2. 1979 ČSŽ – Společenský ples – ženy vyhlásily, že bude povolen vstup do sálu 

jen ve společenském úboru, džínsy že nepustí. Přišlo, ale málo tanečníků, 

a tak když nechtěly prodělat, musely upustit od dobrého předsevzetí  

a džínsy pustit. Stejně prodaly jen 150 vstupenek. Hrála Generace 

z Velkých Opatovic. 

25. 2. 1979 Zahrádkáři – zájezd do Brna na divadelní představení „Tvrdohlavá žena“. 

23. 3. 1979 MNV – beseda s mladými občany v sále kina, shlédli pak film 

z mládežnického prostředí „Setkání v červenci“. Účast 57 mladých občanů. 

28. 3. 1979 ZOČSČK – Přednáška O chorobách srdce, účast 19 osob. 

14. 4. 1979 Svazarm – taneční zábava – hrál Kontakt z Moravské Třebové, účast  

274 osob. 

5. 1979  Dětřichovský memoriál 4. ročník – v 10:00 od památníků v Dětřichově. 

19. 5. 1979 MSČSČK – Taneční zábava – hrála OB Jaroměřice 

20. 5. 1979 Včelaři – přednáška o chovu včelích matek. Účast 25 členů. 

24. 5. 1979 ČSŽ – přednáška na téma Žena uprostřed života.  

28. 7. 1979 SDH – Taneční zábava – hrála OSP Moravská Třebová 

28. 8. 1979 TJ – Taneční zábava – hrála OSP Moravská Třebová 

27. 10. 1979 JZD – Koncert dechové hudby – při příležitosti 30. let od založení JZD,  

byl uspořádán koncert dechové hudby. Po 3hodinovém koncertě 

následovala taneční zábava. 

3. 11. 1979 MS – Taneční zábava – hrála MEZ z Vitošova. 


