
Rok 1980 
177 domů (z toho 172 trvale obydlených, k rekreaci nebyl určený žádný a 5 domů bylo 

neobydlených).  

 

Počasí – koncem dubna napadlo až 70 cm sněhu – sněhová kalamita způsobila v lesích 

mnoho polomů a v horských okresech způsobila několika hodinové zdržení některých 

autobusových linek. Na silnicích v Krušných horách měli až 3 m závěje.  

 

V lednu proběhl odchyt zajíců. Celkem 5 ks za 1ks dostali 350 Kčs.  

 

V. ročníku spartakiády v Praze se účastnili jen mladší žáci, a to Dalibor Chlup, Světlana 

Mráčková, Jana Kalášková a Jaroslav Dvořák. 

 

10. 3. 1980 byla uvedena do provozu centrální přípravna objemných krmiv našeho 

JZD.  

 

MŠ v Dětřichově přešla do vlastnictví JZD. 

 

Požár – 8. 6. 1980 v nočních hodinách vypukl požár v teletníku v Radišově. Zvířata byla 

včas vyvedena. Požár vznikl hrubou nedbalostí souseda objektu, který se v něm 

v nočních hodinách zdržoval a kouřil. 

 

JZD – 27. 6. 1980 navštívila naše JZD 37 členná delegace sovětských občanů. 

 

JZD – dne 1. 7. 1980 se JZD dostalo do extraligy v dojivosti.  

 

JZD – 15. 7. 1980 byla zkolaudována stavba hostince, nová provozovna byla 

provedena podle typizovaných plánů dodaných Jednotou. Měla dvě místnosti, formanku 

a sál na pořádání velkých akcí. 18. 9. 1980 se poprvé točilo pivo. Vedoucím byl František 

Crha. 

 



MNV – příjmy (daně a poplatky 65 358 Kčs, příjmy z činnosti rozpočtových organizací 

233 483 Kčs, ostatní příjmy 407 000 Kčs) výdaje (vodní hospodářství 11 343 Kčs, 

doprava 456 683  Kčs, školství 353 777 Kčs, kultura 111 603 Kčs) 

 

MNV – na plenárním zasedání MNV  konaném 5. 6. 1980, bylo předáno MNV ve Starém 

Městě čestné uznání za 1. místo a částka 25 000 Kčs v soutěží MNV v kategorii větších 

obcí za výsledky v r. 1979. 

 

MNV – začalo se s rekonstrukcí MNV v akci Z. Šlo o přestavbu a přístavbu budovy. 

 

ZŠ – v letošním roce bylo zapsáno do 1. ročníku 41 dětí, opět se otevřeli 2 třídy. 

 

MNV – pořádal 3 přednášky pro mladé občany. 1. na téma Jak vznikla Země, 2. na téma 

Jak vznikl život na zemi a 3. na téma Vývoj lidské společnosti a jejího myšlení. Po 

přednáškách vždy následovala beseda a film.  

 

MNV – Národní směny – byly vyhlášeny na úklid obce. Každý občan si mohl vybrat 

dobu, která mu nejlépe vyhovuje a splnit si tak závazek uzavřený na počest 35. výročí 

osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 

 

JZD – Již 4 rokem se v sále Borušova uskutečnila beseda s důchodci a JZD. K dobré 

náladě letos přispělo pohoštění a kapela Třebovanka. 

 

TJ – oddíl kulturistiky – 5. 4. 1980 V. ročník soutěže O putovní pohár našich 

kulturistů. Soutěže se účastnilo 38 borců. Zvítězil František Škorpík z Orlové, který 

v trojboji zvedl 675 kg. Po soutěži vystoupila skupina osmi staroměstských děvčat 

s džesgymnastickým cvičením, které nacvičila předsedkyně našeho JZD soudružka  

Ing. Marie Horáková. Náklad 2 500 Kčs zajistilo JZD, kulturisté na oplátku vypomohli 

JZD při žních.  

18. 10. 1980 se konal v naší sokolovně přebor Východočeského kraje v kulturistice – 

v silovém trojboji, kterého se účastnili i závodníci z našeho oddílu, a to Josef Petr, který 

obsadil 4. místo ve váze do 67,5 kg. Ve váze do 75 kg obsadil náš Milan Holas 6. místo.  

Ve váze do 82,5 kg obsadil Libor Šimáček 5. místo a Josef Hloušek 7. místo. Ve váze do 



100 kg obsadil Arnošt Bárta 2. místo a ve váze do 110 kg obsadil Jiří Ondráček 1. místo  

a vytvořil výkonem 700 kg krajský rekord. 

 

TJ – oddíl kopané – v zimě si členové oddílu obuli brusle, sestavili mužstvo a sehráli na 

zimním stadionu v Moravské Třebové řadu hokejových zápasů s mužstvy podobně 

rekreačně sestavenými. Téměř všechny zápasy vyhráli. Hráli pod hlavičkou JZD Pokrok 

Staré Město. 

 

Knihovna – byla nouzově umístěna v budově státního statku na č. p. 65. Na konci roku 

měla 2 607 knih, 47 čtenářů, kteří si vypůjčili 1 184 knih. Knihovníkem byl  

Josef Kumstát. 

 

Kulturní události: 

7. 3. 1980  MDŽ – kulturní soubor bratří Pantůčků z Brna, ve kterém zpívala Jana 

Matisová, Jan Látal a ještě jedna polská zpěvačka. Po estrádě následovala 

taneční zábava, král. soubor Mir. Dvořáka. Ženy vstup zdarma, muži platili 

15 Kčs. Estráda stála 8 000 Kčs, JZD doplatilo chybějící částku. 

21. 3. 1980 JZD – přednáška na téma Léky léčí ale… Účast 28 osob. 

29. 3. 1980 TJ – Taneční zábava – hrála OSP Zmeškal z Moravské Třebové. Účast  

240 osob. Hodně mladých 14 – 18 let. 

10. 4. 1980 MNV – přednáška na téma Kriminalita mládeže a její příčiny. 

1. 5. 1980 1. máj – naše obec byla hezky vyzdobena třepetálky kolem cest, ponejprv 

byly dány praporky na stožáry veřejného osvětlení, transparenty, poutače, 

vyzdobena okna. V průvodu bylo 237 osob. 

9. 5. 1980  Dětřichovský memoriál 5. ročník – v 10:00 od památníků v Dětřichově. 

9. 5. 1980  Pietní slavnost u památníku v Dětřichově, na závěr internacionála a pak 

byl zapálen táborák. 

17. 5. 1980 SDH – Taneční zábava – hrál Kontakt J. Kos z Moravské Třebové 

7. 6. 1980 JZD – 20. výročí družby JZD Břeclav – přijeli k nám fotbalisti JZD Břeclav 

sehrát přátelské utkání. Podobné akce se konaly rok co rok.  

26. 7. 1980 ČSŽ – Taneční zábava – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové 

4. 10. 1980  JZD – Dožínky – hrála Ronex z Okrouhlé 

11. 10. 1980  Zahrádkáři – Vinobraní – hrála Mefisto Bouzov 



15. 11. 1980 ČSČK – Taneční zábava – hrála Horácká pětka z Maletína 

22. 11. 1980 MS – Taneční zábava – hrál MEZ Vitošov 

6. 12. 1980  SSM – Taneční zábava – hrála hudební skupina Kapitol 

31. 12. 1980 SDH – Silvestrovská zábava – hrál Sonet Kunčina 

 


