
Rok 1981 

 

Počasí  - v červenci hodně pršelo, na Berounce a Ploučnici, ale i na dolních tocích všech 

řek včetně Vltavy a Labe, došlo k záplavám. Bylo zaplaveno několik set hektarů luk  

a polí, ale i na 600 domů.  

 

Ve dnech 5. a 6. 6.1981 se konaly volby do všech stupňů zastupitelských sborů.  

MVN do funkce uvolněného předsedy schválilo dosavadního předsedu Josefa Havránka.  

 

26. 7. 1981 měla být Staroměstská pouť na sv. Annu – v sobotu ale žádná zábava 

nebyla a u sokolovny nebyly žádné kolotoče, houpačky ani střelnice. O pouťovou zábavu 

se dříve mezi složkami NF sváděly doslova tuhé boje, letos nic. Kde je příčina? 

 

Krádež v Jednotě – 27. 3. 1981 se vloupali do obchodu neznámí pachatelé a odcizili  

z trezoru hotovost přes 20 000 Kčs. Pachatele se podařilo odhalit, byl to Leoš Karas, 

který pracoval v MEZ v Mohelnici. Druhé vloupání bylo 13. 6. 1981, kdy zloději ukradli 

magnetofon, rádio, drahé lihoviny, cigarety a jiné zboží v hodnotě opět přes 20 000 Kčs. 

Pachatelé si otevřeli bránu na dvůr, couvli autem do dvora a bedny naplněné zbožím 

naložili a odjeli. Byla to už pátá krádež v samoobsluze za sebou na našem okrese, vždy 

z pátku na sobotu. Naším předchůdcem byla Jednota v Městečku Trnávce. V září se 

pachatele podařilo odhalit. Byl to chornický občan Ivo Pluhař, který pracoval v Brně, ve 

čtvrtek už býval doma a připravoval se vždy s manželkou na večerní páteční vykrádačky. 

Byl přistižen v Litovli, když s baterkou pracoval v autě v garáži, která patřila 

příslušníkovi SNB. Byl hlídkou vyrušen a zajištěn. Dvě nákladní auta odvezla z  jeho bytu 

v Chorncích ukradené věci. Měl desítku falešných automobilových čísel, které používal 

podle potřeby, dále měl mapu, na které si kroužkem značil obce, kde už provedl noční 

návštěvu a vytypované obce značil zatím barevnou tečkou. 

 

K 31. 5. 1981 museli všichni včelaři na okrese zlikvidovat včely. Na okrese Ústí nad 

Orlicí se vyskytla nebezpečná včelí nemoc – varroza a i v obcích sousedících s naším  

okresem jako v Třebovicích, Damníkově a Žichlínku. Včelstvo napadené včelstvo 

varrozou by do dvou až tří let uhynulo. Varroza parazituje na včelách, rychle se množí  



a včely se stávají neschopné. Každý včelař dostal za 1 zlikvidované včelstvo náhradu  

300 Kčs. 

 

TJ – oddíl kulturistiky – v sobotu 26. 9. 1981 se konal v sokolovně okresní přebor  

v silovém trojboji.  

 

K 30. 11. 1981 došlo ke snížení maloobchodních cen u některých druhů textilního  

a průmyslového zboží o 20 %. 

 

Došlo k omezení veřejného osvětlení na polovinu, v důsledku energetické krize. 

Muselo se šetřit elektřinou.  

 

V roce 1981 byl zbořen dům č. p. 84 ve kterém bydleli cikáni. Byl v havarijním stavu, 

cikáni se přestěhovali na č. p. 119. Dům byl v létě pokryt plechovou střechou a další 

adaptace se očekávaly v dalších letech.  

 

Zlaté kosy – ruční sklízení z ploch nedostupných mechanizací, čili  sklizeň trávy  

z příkopů, kterých bylo na katastru osad asi 32 km. V tomto roce se sklidilo pouze 10 km. 

 

 

Kulturní události: 

10. 1. 1981  SRPŠ Moravská Třebová Kostelní náměstí – Společenský ples – sál na 

Písku v MT začalo používat výlučně jen vojenské gymnázium, takže 

třebovští hledali prostory. JZD jim vyšlo vstříc a ještě poskytlo autobus na 

svoz, protože dcera předsedkyně JZD chodila právě do této školy. Hrál 

Studio Moravské Třebová Josef Ertl. Účast byla malá. 

30. 1. 1981 SSM  - přednáška na téma Otázky manželství a rodičovství. 

8. 3. 1981 MDŽ – v sokolovně program dětí ZŠ a MŠ a zlatým hřebem programu bylo 

vystoupení školního tanečního souboru Hradisko, jehož činnost opět 

obnovil ředitel školy Jar. Kotal. Všechny ženy dostaly pohoštění a ženy 

starší 65 let dostaly bonboniéru. Nepřítomným ženám byly rozneseny do 

domovů.  

21. 3. 1981 ČSČK – Taneční zábava – Hrál Mefisto Bouzov 



18. 4. 1981 TJ – Taneční zábava – hrál Kontakt J. Kos Moravská Třebová 

1. 5. 1981 1. máj – účast 150 osob v průvodu.  

2. 5. 1981 SSM - Diskotéka 

5. 1981  Dětřichovský memoriál 6. ročník – v 10:00 od památníků v Dětřichově. 

9. 5. 1981 Pietní slavnost – průvod, pokládání věnců, proslovy, zapálení fatry, 

střílení raket, účast 400 osob. 

23. 5. 1981 SČSP – Taneční zábava – hrál Mefisto Bouzov 

18. 7. 1981  TJ Slovan Moravská Třebová – Taneční zábava – oddíl hokejistů. Hrál 

Experiment. Účast 200 osob.  

1. 10. 1981 Představení kouzelníka – v sále kina. 

6. 11. 1981 JZD – beseda s důchodci spojená s oslavou 64. výročí VŘSR. K tanci večer 

hrál taneční orchestr z Bouzova.  

14. 11. 1981 SSM  OSP Moravská Třebová – Taneční zábava – hrál Kontakt Kos 

24. 11. 1981 OB – Malované pohádky – host herec a malíř Miloš Nesvadba – dětem 

vyprávěl pohádky a kreslil na tabuli v sokolovně. Pracoval již několik dní 

na okrese Svitavy. 

19. 12. 1981 MS – Poslední leč – hrál Mefisto Bouzov 

31. 12. 1981  ČSŽ – Silvestrovská zábava – poprvé se prodávaly v předprodeji 

místenky, aby opravdoví zájemci měli zajištěná místa. Hrál Vágner 

Jaroměřice. 

 


