Rok 1982
Počasí – zima byla mrazivá, v únoru hlásilo rádio u Benátek –20 C° a na Sicílii napadlo
50 cm sněhu.
V květnu přišla bouřka, potok v Dětřichově se proměnil v řeku a po silnici teklo téměř
půl metru vody. Autobus ze Starého Města do Dětřichova se vůbec nedostal.
Na výroční schůzi ZOČSŽ byla novou předsedkyní zvolena Miroslava Staříková.
30. 1. 1982 se zdražilo – rum z 42 Kčs na 50 Kčs za ½ l , víno z 24 Kčs na 28 Kčs za 1 l,
cigarety Sparty z 8 Kčs na 14 Kčs za dvacítku, rýže z 8 Kčs na 16 Kčs. Zdražilo se i maso,
jeho prodej tak poklesl o 7 %, ale došlo ke zvýšené spotřebě mléčných výrobků a vajec.
Už v dubnu došlo v potravinářském průmyslu k těmto opatřením: přestal se vyrábět
tučný tvaroh, omezila se na minimum výroba šlehačky.

24. 2. 1982 jel poprvé autobus do Mohelnice na bazén. Účast 124 osob. Byla to krásná
a velkorysá akce JZD, která byla organizována každou středu. Tato akce umožnila mnoha
dětem naučit se plavat.
ZŠ – asi čtvrtý rok jezdili žáci ZŠ do školního bazénu na II. ZŠ v Moravské Třebové,
výcvik probíhal 1x týdně a trval 3 měsíce.
Zlaté kosy – v letošním roce bylo v plánu přidělit příkopy na sekání majitelům býčků,
náš stát totiž v posledních dvou letech podporoval tuto malovýrobu masa, protože to
byla poměrně značná posila trhu. Přitom ještě před několika lety soukromý chov
dobytka nebyl rád viděn.
Letos dostala autobusová čekárna nový kabát, a to plechový a střechu místo plechové hliníkovou.

V letošním roce odešel dosavadní obvodní lékař MUDr. Jaroslav Bednář do Zlatých hor.
21. 6. 1982 došlo k tragické události. V Borušově se při nakládání sena ve svahu rozjel
traktor, pan František Soška ho chtěl zastavit, při naskakování do traktoru upadl
a traktor ho přejel.
MNV – na budově MNV byla dokončena škrábaná omítka a byly dokončeny další vnitřní
práce. 20. 12. 1982 byla kolaudace. Do nových místností byla přemístěna i knihovna,
novým knihovníkem se stal Bohumil Chytka.
Jiří Budinský – traktorista JZD, ne příliš dobrý pracovník, nikde nebyl spokojený a ani
spolupracovníci s ním nebyli spokojení, vše kritizoval, nic mu nebylo dobré. Tento
pracovník se do Starého Města přestěhoval a dostal okál od JZD. V tomto roce se přihlásil
u Čedoku k cestě do Jugoslávie. Odjel však do Rakouska a napsal své ženě, že v cizině
zůstane. Zanechal zde ženu se dvěma velkými dětmi. Myslel si, že v zahraničí se bude mít
líp a vydělá si víc peněz. Po ročním pobytu v Rakousku, USA a Italii se vrátil domů. Sám
řekl: Když uvažuji o vztahu k práci, přál bych všem, kdo si stěžují, aby tohle zkusili jinde,
aby poznali, co je bezohledné zneužívání lidské pracovní síly. Žádné úlevy, žádné
výhody, žádné kafíčko a cigarety neseženete. Ztratil jsem rok života a ten chci dohnat.
Práce je dost a musím napravit to, co jsem pokazil v práci i doma v rodině.
Mezitím se, ale s ním jeho manželka rozvedla a Jiří Budinský byl odsouzen podle
platných zákonů nepodmíněně na 18 měsíců. Požádal po svém návratu do vlasti
prezidenta republiky o prominutí trestu. Trest mu byl prominut a on poté začal pracovat
v Hedvě v Moravské Třebové.
JZD – v tomto roce se poprvé začal pěstovat námel.
MNV – zřídil na č. p. 119 (vchod ze strany od Radišova) sběrnu odpadových hmot –
papír, textil.
Dne 22. září 1982 zemřel po těžké nemoci kronikář Josef Kumstát, který vedl
kroniku Starého Města 37 let.

Při letní bouři usmrtil blesk jedno z mláďat čápa, který stál na komíně.
MŠ – k 1. 9. 1982 měla škola 56 dětí.
TJ – oddíl kulturistiky II. stupně – uspořádal v kulturním domě v Borušově 8. přebor
ČSSR v silovém trojboji. Na 1. místě v kategorii nad 110 kg se umístil Jiří Ondráček ze
Starého Města. Ředitelem soutěže byl Stanislav Pastýř.
TJ – oddíl kopané – po pětileté přestávce bylo opět do soutěže přihlášeno družstvo
žáků, protože byly silné populační ročníky chlapců 1969 – 1972. Žáci byli na 8. místě ve
skupině Moravskotřebovska. Muži skončili na 10. místě. Bylo to nejhorší umístění
v historii.
Kulturní události:
16. 1. 1982

SRPŠ III. ZŠ Moravská Třebová – Společenský ples – hrála Kontakt J. Kos.

28. 1. 1982

KSČ – veřejná schůze s plenárním zasedáním MNV. V kině. Účast
100 osob.

28. 2. 1982

Dětský karneval – děti se v maskách pěkně pobavily, k tanci hrál
magnetofon. Celou akci připravili učitelé ZŠ a MŠ. Organizátorkou byla
učitelka Antonie Steffanová.

7. 3. 1982

MDŽ – kulturní program děti MŠ a ZŠ. Ženy dostaly zákusky a sodovky.
Ženy starší 65 let dostaly bonboniéru.

13. 3. 1982

ZOSSM Moravská Třebová – Taneční zábava – hrál Kontakt J. Kos

16. 3. 1982

Zdravotnická přednáška v sále kina.

10. 4. 1982

TJ – Pomlázková zábava – prodalo se 400 vstupenek po 15 Kčs. Hrál
Moravskotřebovský soubor pod taktovkou Jindř. Kosa, a ten opravdu táhl
mladé lidi.

1. 5. 1982

1. máj – každý účastník průvodu dostal od KSČ jako mávátko narcisky
nebo tulipány.

5. 1982

TJ Slovan Moravská Třebová - oddíl tenisu – Taneční zábava – Třebováci
tady pořádali zábavy a plnili své pokladny. Hrál Kontakt J. Kos.

9. 5. 1982

Dětřichovský memoriál 7. ročník – účast 80 běžců, od nás běžela jen
Helena Skryjová a umístila se na 5. místě.

9. 5. 1982

Pietní slavnost – 37. výročí Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
Průvod asi 700 účastníků, položeny věnce, slib pionýrů. Slavnost byla
zakončena internacionálou.

15. 5. 1982

ČSŽ – Taneční zábava – hrál Kontakt J. Kos

29. 5. 1982

ZOSSM – Diskotéka

15. 6. 1982

JZD – beseda s důchodci v místním pohostinství - přednáška
O problémech stárnutí a stáří. Poté proběhla beseda nad kronikou obce
Staré Město. Účast 50 občanů, všichni dostali pohoštění. Úvodem
vystoupily děti pod vedením Antonie Steffanové.

15. 6. 1982

Televize – do obce přijela televize a natáčela záběry z míchárny krmiv.

30. 6. 1982

MDD – do sokolovny přijela úderka JKP z Moravské Třebové a provedla
s dětmi řadu zábavných her a kvízů. Děti dostaly pamlsky.

17. 7. 1982

ZOSSM - Diskotéka

23. 7. 1982

Pouťová zábava – hrálo Mefisto z Bouzova

25. 7. 1982

Pouť – přijely kolotoče. SDH udělalo na fotbalovém hřišti požární cvičení
a odpoledne proběhl turnaj ve fotbale za osadu Petrušov, Radišov,
Dětřichov, Borušov a Staré Město. Celkem se hrálo 10 zápasů, 2 x 15 min.
Konečné pořadí bylo: Staré Město, Borušov, Dětřichov, Petrušov
a poslední Radišov.

21. 8. 1982

JZD – Dožínky – hrála Generace z Velkých Opatovic

7. – 11. 9. 1982 Svazarm – 14. mistrovství ČSSR v letecké akrobacii. Večer 11. 9.
byla taneční zábava – hrál Styl MEZ Vítošov.
5. 11. 1982

Beseda s mladými občany v sále kina, na téma Předmanželská výchova,
pak celovečerní film. Účast 48 osob.

3. 12. 1982

JZD – Beseda s důchodci v Borušově – po projevech následovalo estrádní
vystoupení JKP ze Svitav. Všichni dostali pohoštění a k poslechu a tanci
hrála hudba JZD z Městečka Trnávky J. Friedla.

5. 12. 1982

OB – předvánoční zábavné odpoledne pro děti i dospělé – účinkovali
herci JKP, na programu byly filmy, hry, zpěvy a hudba.

31. 12. 1982 ČSŽ – Silvestrovská zábava – hrála Generace z Velkých Opatovic

