
Rok 1984  

 

V Sokolovně proběhla řada oprav, byla opravena elektroinstalace, vyměněna svítidla, 

provedeny nátěry dveří a stropu. Celá sokolovna byla též vymalována.  

 

17. 5. 1984 byla velká průtrž mračen, nejvíce byla postižena oblast Litomyšle, kde bylo 

dokonce zaplaveno náměstí no výše 1 metru. Během 20 min. spadlo kolem 30 mm 

srážek. Záběry této kalamity vysílala i ČST. 

 

12. 7. 1984 zasáhla naše území tropická vedra a přinesla s sebou silné průtrže deště 

a vichřici. Na území Čech a Moravy došlo k velkým polomům v rozsahu několika desítek 

milionů kubíků dřeva. V některých městech a vesnicích vichřice odnesla střechy, 

dokonce byly ztráty i na životech při pádu stromů. Vznikly milionové škody. Ve Starém 

Městě padlo velké množství stromů a větví. Škody byly i na domech, zahradách i na 

zařízení domů. Ještě ráno ležely kroupy a mnoho mrtvých ptáků. JZD vznikla škody ve 

výši 6 000 000 Kčs, které byly hrazeny z prostředků České státní pojišťovny. 

 

8. 7. 1984 se na komíně ZŠ usadil roj včel. Roj se pustil do komína a odtud do kuchyně. 

Včely byly obaleny sazemi a kam sedly, tam zanechávaly černé stopy. V komíně to 

dlouho hučelo jako v úlu. Po několika dnech roj zmizel. 

 

Výkup králíků – cena v první jakostní třídě byla za 1 kg živé váhy 20 Kčs, ale celková 

váha mohla být v rozmezí od 2,5 kg do 3,6 kg. Za každý kilogram živé váhy získal 

chovatel poukaz na 2 kg zrní za velkovýrobní cenu. V tomto roce bylo vykoupeno  

1 763 králíků o celkové hmotnosti 4 337 kg. 

 

Akce Z – v této akci budovali občané chodníky k Radišovu a parkoviště automobilů  

u hřbitova v celkové hodnotě 41 000 Kčs. Dále v Dětřichově a v Radišově proběhla 

výměna střechy na požární zbrojnici a na klubovně pionýrů v hodnotě 33 867 Kčs. 

 



Stavba Klubu důchodců v místnostech bývalého pohostinství. Byla zde i televize  

a v jedné místnosti byly vydávány i obědy žákům ZŠ. Náklady na stavbu byly  

178 900 Kčs.  

 

Vybudování Veřejného osvětlení v Radišově za 238 158 Kčs.  

 

Samoobsluha smíšeného zboží s vedoucí Věrou Fiebichovou měla tržby  

5 040 257 Kčs. Prodejna textilu s vedoucí V. Kalandrovou měla tržby 1 285 000 Kčs.  

 

Výkup ovoce a zeleniny se každoročně prováděl v Jednotě. V tomto roce bylo 

vykoupeno 40 tun jablek, 24 q bobulovin, 725 kg šípků a 20 kg česneku.  

 

Byla uspořádána soutěž „Rozkvetlá ulice“ – hodnotily se zahrádky. V tomto roce 

zvítězily paní Gabašová, Chlupová a Sovová.  

 

Organizace ČSŽ měla v tomto roce 68 žen s předsedkyní Miroslavou Staříkovu.  

Tato složka patřila svojí činností k nejlepší, spolupracovala na vítání občánků, stříbrné  

a zlaté svatbě a dalších obřadech. Ženy se dále staraly o zeleň v okolí autobusové 

zastávky.  

 

V roce 1984 přišli do ZŠ noví učitele Dana Cupalová a Jan Honek, do školní družiny 

nastoupila Zdena Součková, dálkově studovala na SPGŠ v Litomyšli. Dále na místo 

školnice nastoupila Květa Sekáčová místo paní Ludmily Havránkové, která skončila ze 

zdravotních důvodů. Počet žáků: 

1. A – 21 žáků Dana Cupalová 

1. B – 16 žáků Jan Honek 

2. třída – 33 žáků Věra Kotalová 

3. třída – 35 žáků Jaroslav Kotal 

4. třída – 22 žáků Alena Tlustošová 

Ve škole byly 2 oddělení školní družiny (první oddělení mělo 33 žáků, vedla ho Zlata 

Weberová, druhé oddělení mělo 31 žáků a vedla ho Zdena Součková). 

Zájmový kroužek leteckých modelářů vedl Karel Vavřín, střelecký kroužek L. Valenta, 

kroužek dovedných rukou J. Měcháčková. 



Žáci školy pilně cvičili na spartakiádu. Žáci 1. a 2. třídy trénovali kouzelné cvičení s draky 

(20 cvičenců a 7 náhradníků). Žáci 3. a 4. třídy trénovali sestavu se stuhami (16 děvčat  

a 5 náhradnic). Mladší žáci 1. A a 2. třída trénovali skladbu s tenisovými raketami, která 

patřila svou technikou k největším skladbám (16 žáků a 4 náhradníci). 

V MŠ pracovala paní Kvapilová, na místo školnice nastoupila S. Nesnídalová. 

 

JZD – mělo 9 komisí.  

1. Sociální – uspořádala 2 zájezdy pro důchodce. 

2. Kulturně výchovná – oslavy MDŽ, MDD, májové oslavy, estrády, poukazy na 

rekreaci, příspěvky dětem družstevníků na letní pionýrský tábor. 

3. Komise iniciativy – řízení činnosti BSP, vyhlašování socialistických soutěží a jejich 

vyhodnocování. Zorganizovala 5 exkurzí a zájezdy. Evidovala a vyplácela z fondu 

odměn pracovníky k životnímu jubileu a odchodu do důchodu. V roce 1984 bylo 

vyplaceno 34 odměn v částce 56 500 Kčs. 

4. Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – dbala na zvýšení bezpečnosti při 

práci, prováděla prověrky BOZP.  

5. Komise pro realizaci zlepšovacích návrhů – projednávala podané zlepšovací 

návrhy, vyhlašovala tematické úkoly ke zlepšení práce v JZD. 

6. Náhradová komise – projednávala 13 případů škod, z nichž 6 uznala jako 

zaviněné a 7 nezaviněných. 

7. Fluktuační komise – projednávala odhlášky. 2 členové odhlášky zrušili a 1 trval 

na výpovědi. 

8. Smírčí komise – v tomto roce neobdržela žádný podnět k jednání, a tak 

nepracovala. 

V tomto roce mělo JZD 1 868 kusů hovězího dobytka, 1 206 prasat. Nadojilo  

308 059 l mléka. 

JZD začalo v tomto roce se stavbou 6 řadovek – okálů. 

 

Letiště – v tomto roce bylo dokončeno SVS na letišti. A právě člen SVS akrobatů  

Petr Jirmus se stal absolutním mistrem světa v akrobacii na MS v Maďarsku. 

 



V roce 1984 proběhla v sokolovně řada oprav, byla opravena elektroinstalace, 

vyměněna svítidla, provedeny nátěry dveří a stropu. Celá sokolovna byla též 

vymalována.  

 

Kulturní události: 

2. 2. 1984  JZD – Výroční schůze JZD (vyhodnocení brigád socialistické práce  

a ocenění jejich kronik, zpráva o hospodaření JZD Pokrok) v Sokolovně 

byla večer taneční zábava. 

4. 2. 1984 ČČK – Taneční zábava 

3. 1984 Maškarní karneval – účast dětí nebyla taková jak v minulých letech.  

A masky byly stále stejné. 

4. 1984 SDH – Jarní pochod za zdravím – 1. ročník SSM Staré Město a Dětřichov 

uspořádali pochod do Petrušova. Děti tvořily pětičlenné hlídky, které 

během pochodu plnily branné úkoly. Účast 60 spokojených dětí.  

14. 4. 1984 OB – Taneční zábava 

8. 5. 1984 Pietní vzpomínka na oběti fašismu v Dětřichově – lampionový průvod  

od prodejny Jednoty. Po hlavním projevu složilo 36 žáků pionýrský slib. 

Táborák se nekonal – přišla velká bouřka. 

9. 5. 1984  Dětřichovský memoriál 9. ročník – v 10:00 od památníku v Dětřichově. 

12. 5. 1984 ČSŽ – Taneční zábava 

6. 1984  ZŠ – Mezinárodní den dětí – dětské odpoledne se soutěžemi.  

OB připravila filmové představení - Robinson Crusoe. 

21. 6. 1984 ZŠ – Štafetový běh pro zdraví – 1. ročník. Po celé republice se pořádaly 

masové běhy na počest ČSS 100 x 1000m. Trať byla vytyčena na hřišti  

u letiště. První běžkyně byla Lenka Valentová, vběhla na trať v 5:30.  

Stý závodník proběhl cílem po 14:00 hodině. Celkový čas byl  

8 hodin, 44 min a 19s. Nejrychlejší z chlapců byl David Nečas v čase 4:03 

min. a z děvčat G. Gabašová v čase 4:35 min. 

28. 7. 1984 SPO – Taneční zábava 

13. 10. 1984  ČSZ – Taneční zábava 

10. 11. 1984 TJ – Taneční zábava 

17. 11. 1984 ČMS – Taneční zábava 



12. 1984 Soutěž – Co víš a znáš o SSSR – 10. ročník. Soutěž založila V. Kotalová. 

Soutěž proběhla ve škole pro žáky, přestávky mezi jednotlivými koly 

vyplnil pěvecký soubor pod vedením J. Honka, několika sovětskými 

písněmi.  

7. 12. 1984  JZD – Beseda s důchodci – v kulturním domě v Borušově. Důchodci byli 

seznámeni s hospodařením JZD, s prací MNV a s výhledem do budoucna. 

Dostali večeři a pak následovala taneční zábava, hrála skupina J. Friedla. 

Účast 125 občanů. 

22. 12. 1984 TJ – Taneční zábava 

 


