
Rok 1983 

 

JZD – opět se jezdilo každý čtvrtek na plavání do Mohelnice. 

 

ZŠ – pionýři nasbírali v historii naší školy největší množství papíru a textilu 10 681 kg 

a 72 kg léčivých bylin.  

 

Chřipková epidemie – začátkem února se v ordinaci lékaře denně vystřídalo  

60 až 80 pacientů.  

 

SSM – budovalo v tomto roce klubovnu v budově ČSSS. Pouštěli si reprodukovanou 

hudbu, ale velmi hlasitou. Tento zvýšený hluk rušil obyvatele. 

 

TJ – oddíl kulturistiky – MNV přidělil prostor v místnostech bývalého pohostinství. 

Také pionýři dostali svoji první klubovnu a nemuseli se scházet jen v budově školy.  

 

Cikánské rodiny žili stále neuspořádaně. Pavel Sivák se svojí dceru Helenou 

nepracovali, a to se do rodiny přistěhovala ještě matka. Všichni lidé bydleli v jediné 

místnosti. Druhá obyvatelná místnost byla bez nábytku. Nábytek totiž spálili, a tak si 

rodina Sivákova požádala o nový nábytek od MNV.  

 

Sociální a zdravotní komise sledovala rovněž rodinu Dobešovu z Petrušova a rodinu 

Horských ze Starého Města.  

 

Havárka – u fary, kdy nákladní automobil nedal přednost osobnímu autu. Naštěstí se 

nikdo nezranil. 

 

MNV – dostalo od paní A. Chlupové stížnost na akrobatické létaní – hluk. Obrátila se 

nejdříve na Československou televizi a dostala odpověď, aby svoji stížnost řešila s MNV. 

Okresní hygienik vysvětlil, že hluk je v normě. Tím byla vyřešena žádost paní Chlupové  

a ostatních občanů.  

 



Sázení – v zimním období se podávalo okolo 60 tiketů Sportky a Sazky 5 tiketů. V letních 

měsících 30 – 40 tiketů. 

 

JZD – zrekonstruovalo budovu č. p. 5, kde z bývalých sýpek byly vybudovány 

kanceláře.  

 

MNV – výstavba chodníku k poště a ke Zlatníku. 

 

V letošním roce se vykoupilo 3 150 kg králíků. 

 

ZŠ – od 1. 9. 1983 chodilo do ZŠ celkem 136 žáků. Je to nejvyšší stav žactva v historii celé 

školy. Do školní družiny chodilo 62 žáků. A. Steffanová odešla do ZŠ Třebařov.  

 

TJ – sdružuje 4 oddíly – kopané, šachy, kulturisty a ZTV žen. 

Oddíl kopané – měl 2 družstva – muže a žáky.  

ZTV žen – fungovalo aktivně v zimních měsících, kdy se ženy pravidelně scházely  

v sokolovně a cvičily při reprodukované hudbě. V roce 1983 předcvičovala M. Fiebichová 

a I. Kolářová.  

Oddíl Kulturistiky – vedl A. Bárta. V letošním roce patřila dvě 1. místa A. Bártovi  

a V. Pribulovi. Dvě 2. místa v krajském přeboru  V. Pribulovi a S. Pastýřovi. V. Pribula 

získal na přeboru ČSSR 5. místo.  

 

Kulturní události: 

15. 2. 1983 OB – závody v sáňkování – zúčastnilo se 60 dětí. Děti dostaly odměnu  

a občerstvení. 

18. 2. 1983 Lesáci Moravská Třebová – Společenský ples 

5. 3. 1983 MDŽ – starší ženy nad 65 dostaly opět bonboniéru. Estráda divadelního 

kroužku z Moravské Třebové, pak Diskotéka pro starší. Účast 280 osob. 

30. 3. 1983 SDH – beseda se žáky ZŠ – E. Wágner a E. Záplata ukázali žákům požární 

zbrojnici a požární techniku. Na závěr besedy byla vyhodnocena výtvarná 

soutěž s protipožární tématikou. Naši žáci se po zdařilé besedě přihlásili 

do požárního kroužku, který vedl E. Záplata.  

22. 4. 1983 Beseda s mládeží – a pak diskotéka. 



1. 5. 1983 1. máj – obec byla pěkně uklizená a vyzdobená. Průvodu se zúčastnilo  

260 našich občanů.  

8. 5. 1983 Pietní vzpomínka v Dětřichově. Lampionový průvod, účast 300 osob. 

9. 5. 1983  Dětřichovský memoriál 8. ročník – účast 85 osob. Byli zde i účastníci  

z Etiopie. Jednalo se o pracovníky Perly Třebařov. 

14. 5. 1983 ČSŽ – Taneční zábava 

20. 5. – 2. 6. 1983 MS – výstava trofejí  

6. 1983  ČSŽ – MDD – ochotníci z Moravské Třebové si v sokolovně připravili 

pohádky, kvízy, soutěže, hádanky a jiná překvapení. Přítomno bylo  

180 dětí a dospělých.  

18. 6. 1983 SDH – Taneční zábava 

30. 7. 1983 SDH – Taneční zábava 

10. 9. 1983 TJ – Taneční zábava 


