
Rok 1985 

Počasí – Letošní zima byla krutá, absolutním minimem této zimy bylo -36,6 C° 

naměřeno 7. 1. 1985 na Slovensku. Absolutně nejnižší teplota byla v roce 1929, a to -

42,1 C°. Klesly i hladiny řek, na Dunaji bylo pouze 75 cm, zem byla promrzlá až 70 cm. 

Koncem ledna pak přišla obleva, která byla doprovázena nahromaděním ledových ker 

na řekách s místními záplavami. V únoru přišla další vlna mrazů a sněhu -20 C°. V březnu 

bylo mírné počasí ale 28. 3. – 2. 4. se ochladilo a začal padat sníh, který vytvořil 

souvislou pokrývku. 

V květnu přišly velké lijáky a způsobily povodně, hlavně v oblasti Velkého Meziříčí. 

Měsíc červen patřil k nejchladnějším v tomto století, propršelo 20 dní. 

Na svatého Martina napadlo 15 cm sněhu a ten se udržel díky mrazům -13 C° až do  

2. 12. 1985, v prosinci byla obleva a Vánoce byly na blátě. 

Zlatá kosa – podobně jako v minulých letech se sklízelo seno z ploch mechanizaci 

nepřístupným. Uskutečnily se dvě brigády, celkem bylo JZD předáno 561 q sena.  

 

19. 12. 1985 – byl slavnostně otevřen Klub důchodů v prostorách bývalého 

pohostinství U Kupsů. Klub měl přes 100 členů, v čele byla Vlasta Škrabalová. 

 

ZŠ – ředitel Kotal se odstěhoval a na jeho místo nastoupila Alena Tlustošová. Místo 

soudružky Kotalové nastoupila soudružka Šindelářová. 

 

Akce Z – v Radišově bylo dokončeno veřejné osvětlení a rozhlas. Další akcí byl vodovod 

Dětřichov.  

 

JZD – v tomto roce dosahovala rostlinná výroby nejlepších výsledků v celé historii JZD.  

JZD se rozšířilo o přidruženou výrobu.  

 

Okál – byla dokončena výstavba šestiřadé bytovky. Navazovala na již dříve vybudované 

jednotlivé domky typu okál, na podzim se do ní přestěhovalo 6 rodin, převážně mladých 

členů JZD.  

 



Svaz zahrádkářů – 75 aktivních členů. Zúčastnili se celosvazové soutěže „7x7“ a soutěže 

„Rozkvetlá ulice“ (nejlépe nazdobené domy J. Rozsíval, V. Fiebich a A. Svobodová). 

Na okresní výstavě ovoce a zeleniny se organizace účastnila se 17 vzorky, z toho  

2 získaly stříbrné ocenění. Obchod Jednota vykoupil od členů celkem 56,5 q ovoce,  

31,96 q bobulovin a 5,80 q šípků.  

 

Sběr druhotných surovin – papír 21 t, textil 0,7 t, kovy 48 t.  

 

Výkup králíků – celkem 2 096 ks o celkové váze 5 992 kg. 

 

Požár – 21. 3. 1985 zazněla siréna, která ohlašovala požár v kulturním domě  

v Dětřichově.  Dne 9. 3. 1985 byla v sále oslava MDŽ, aby se sál vytopil, bylo zapotřebí 

více a déle topit. Od to dne doutnal v komíně trám, až do doby vzniku požáru. Oheň 

poškodil strop a střechu budovy a vznikla škoda ve výši 50 000 Kčs.  

28. 6. 1985  VI. celostátní spartakiáda, na jejím úspěchu se podílelo 32 chlapců ze ZŠ, 

kteří obec na Strahově reprezentovali. JZD přispělo na tuto akci a uskutečnilo na tuto 

akci zájezd.  

 

10. výročí trvání oslavil nejúspěšnější sportovní oddíl obce „Vzorový oddíl 

kulturistiky II. stupně“. Při této příležitosti byl vydán bulletin, na kterém byla 

hodnocena činnost za celé období 1975 – 1985. Členská základna oddílu nebyla nikdy  

v její historii široká, ale byla poměrně stabilní a od skromných začátků se díky 

opravdovým nadšencům tohoto sportu, kterými byli Arnošt Bárta a Stanislav Pastýř, 

dostala na velmi dobrou úroveň. Svědčily o tom například výsledky dorostenců Pribuly 

a Čermáka na přeborech ČSR a ČSSR. 

V letošním roce obsadil Vincenc Pribula na okresním přeboru 2. místo a zajistil si účast 

na krajském přeboru, kde skončil na 4. místě a kvalifikoval se do neoficiálního přeboru 

ČSSR, kde se umístil na 7. místě. 

V září uspořádal oddíl okresní přebor v silovém trojboji. Ze Starého Města soutěžil pouze 

Arnošt Bárta, který v kategorii do 110 kg získal 1. místo. Arnošt Bárta se zúčastnil  

i krajského přeboru, kde v kategorii do 100 kg obsadil 3. místo. Jeho výkon byl podstatně 

ovlivněn týdenním shazováním a úpravou váhy. 



V listopadu se uskutečnil první okresní přebor v silovém trojboji dorostu. Zde nás 

reprezentoval teprve 17letý Jan Čermák a zvítězil dobrým výkonem 355 kg. 

 

7. 11. 1985 zahájil oddíl ZTV kondiční cvičení žen. Cvičení se konalo jednou týdně pod 

vedením soudružek Kopicové a Vavřínové při průměrné účasti 30 žen.  

 

Kopaná – po ukončení jarní části okresní soutěže III. třídy skončili muži na 7. místě, 

dorost na 5. místě a žáci na 7. místě.  V podzimní části začalo mužstvo trénovat pod 

vedením Františka Šenkýře. Počáteční úspěch však měl jen krátké trvání a mužstvo 

kleslo na konečné 8. místo. Dorost získal 2. místo. 

 

Oddíl šachistů – šachisté hráli v okresním přeboru a za účasti 6 měst obsadili 3. místo. 

Vítězslav Nečesánek, Karel Vavřín, Petr Janíček, Petr Kumstát, Jan Křupka a Jan Urbaník. 

 

 

Kulturní události: 

8. 3. 1985 MDŽ – v sokolovně, program ukázky spartakiádních skladeb, pásmo básní 

a písní, vystoupení V. Pribuly nejlepšího kulturisty z našeho oddílu ve 

Starém Městě. Večer k tanci hrála taneční skupina M. Dvořáka. Účast  

150 osob. 

7. 4. 1985 ČSŽ – Taneční zábava 

20. 4. 1985  TJ – Taneční zábava 

1. 5. 1985 1. máj – se každoročně konal v Moravské Třebové, zúčastnilo se  

300 občanů z toho 73 dětí. 

9. 5. 1985  Dětřichovský memoriál 10. ročník – v 10:00 od památníku v Dětřichově. 

Večer v 18:00 začal lampionový průvod od tradičního místa Jednoty  

v Dětřichově, na jeho začátku byla vysazená Lípa svobody před 

autobusovou zastávkou v Dětřichově. Byla odhalena pamětní deska 

obětem fašismu. Před hřbitovem proběhly projevy, spartakiádní 

vystoupení a byl zapálen mírový oheň. Účast 700 osob. 

10. 5. 1985 SDH – Jarní pochod do Petrušova – 2. ročník. Za účasti více než 70 dětí  

a dospělých byly během pochodu plněny úkoly branné tématiky a na závěr 

proběhly v Petrušově různé sportovní soutěže. 



12. 5. 1985  Letiště – byla zahájena významná soutěž - Mezinárodní mistrovství ČSSR 

v bezmotorovém létaní žen – reprezentantky ze SSSR, NDR, MLR a ČSSR. 

1. 6. 1985 ZŠ – Taneční zábava SRPŠ 

5. - 6. 10. 1985 Český svaz zahrádkářů – Výstava ovoce a zeleniny – v budově 

MNV, vystavovalo více jak 40 občanů. 

27. 7. 1985 SPO – Taneční zábava 

28. 9. 1985 TJ – Taneční zábava 

19. 10. 1985 TJ – Taneční zábava 

9. 11. 1985 MS – Taneční zábava 

30. 11. 1985 ZO SSM VěVAR Mor. Třebová – Taneční zábava 

14. 12. 1985 ZO SSM Staré Město – Taneční zábava 

 


