Rok 1986
JZD zakoupilo z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb dva obytné přívěsy
„Turiec“ pro rodinnou rekreaci našich družstevníků. V roce 1986 byly přívěsy
v prázdninových měsících umístěny v Malých Levárech nedaleko Malacek. Zrekreovalo
se zde 32 rodin našich družstevníků.
15. 5. 1986 proběhla veřejná předvolební schůze. Uskutečnila se i beseda s mládeží
a přednáška pro prvovolící na téma: „Význam voleb do zastupitelských sborů“, proběhla
zde i přednáška s mistrem světa v letecké akrobacii z roku 1985 Petrem Jirmusem.
Místní výbor NF zorganizoval jarní úklid veřejných prostranství a občané si udělali
úklid kolem svých domů a jejich slavnostní výzdobu.
23. - 24. 6. 1985 probíhaly vlastní volby. Byli zvoleni:
předseda MNV Josef Havránek
tajemník Milan Šimeček
Členové – Arnošt Bárta, Ladislav Hajný, Jarmila Lachetová, Vlasta Mlčochová,
Stanislav Pastýř, Ludmila Prudilová a Jaroslav Stařík.
Vodovod a vodojem Dětřichov – investiční akce roku. Dále byla provedena přípojka pro
Radišov. Proběhla oprava veřejného osvětlení.
Sběr druhotných surovin k 17. 9. 1986. Sběrna v letošním roce ukončila svou činnost.
Bylo vykoupeno 16 413 kg papíru, 62 960 kg železa a 1 335 kg akumulátorů.
Požár – dne 5. 1. 1986 došlo k požáru v části přípravny kravína u Pastýřů. Jeho příčinou
byla závada v elektrické instalaci. Oheň se podařilo velmi brzo lokalizovat a k rozšíření
nedošlo.

Prodejna Jednoty měla v tomto roce tržby 5 513 000 Kčs. Prodejna však již nesplňovala
požadavky na současnou dobu, byla malá, zboží nebylo kde vystavit a rovněž její vnější
vzhled nebyl uspokojivý.
Hasiči – měli 39 členů z toho 8 žen. Požárníci provedli 241 prohlídek rodinných domků
a 3 drobných provozoven. Zúčastnili se okrskové soutěže, která proběhla v Dětřichově
a umístili se na 6. místě. Uskutečnili 2 prověrky pohotovosti a akceschopnosti požárního
sboru. Z preventivní činnosti požárníci ve spolupráci s MNV měli 3 rozhlasové relace
o dodržování zásad požární bezpečnosti.
TJ – měla 135 členů, z toho 64 mužů, 21 žen, 30 dorostenců a 20 žáků. Předsedou TJ byl
Fiebich, místopředsedou Bárta. Soustřeďovala oddíly:
Kopaná – předseda Antonín Křivánek, okresní přebor dorostenci 2. místo
Kulturistika – předseda Stanislav Pastýř
Šachy – předseda Petr Janíček, v okresním přeboru 2. místo
ZRTV – předseda Fiebichová ml.
9. 4. 1986 opět přiletěli do hnízda na komíně MŠ čápi.
19. 4. 1986 přiletěly první vlaštovky a toho dne ještě poletoval sníh. Vlaštovky se
zdržely 1 den, pak odletěly a vrátily se až 28. 4. 1986, to už bylo krásně a teplo až 25 C°.
První sníh napadl až 12. 12. 1986, ale jen poprašek. 19. 12. 1986 začalo po silném větru
který způsobil škody na el. vedení, lesních porostech a budovách, sněžit a napadlo
25 cm sněhu, též se ochladilo na -14 C°. Na silvestra už po sněhu nebylo ani památky.
Klub důchodců – měl 103 členů a jeho zařízení bylo plně využíváno. Členové se
pravidelně scházeli každý čtvrtek odpoledne a vždy jim samospráva připravila zajímavý
program. Společně oslavovali narozeniny jednotlivých členů, povídali si, zavzpomínali
a dobře se bavili. Členové pečovali o zařízení, uklízeli okolní prostranství a pomáhali při
plnění volebního programu NF. Vedení JZD se snažilo činnost klubu podporovat. Bylo
pro ně uspořádáno divadelní představení „Nejkrásnější válka“ divadelního souboru
z Městečka Trnávky. Byly upořádány 2 zájezdy a 1 beseda. JZD poskytlo autobus na

zájezd do Mohelnice a pozvalo členy na zájezd do Borotína, kde byla výstava skalniček.
Dalo se oprávněně říci, že se Klub důchodů osvědčil a svou aktivní činností se zapojil do
veřejného života obce.
ZŠ – ředitelka Alena Tlustošová, učitelé – Dana Cupalová, Ludmila Šimečková a Jan
Honek. Družinářky – Součková Zdena a Jana Kuncová.
MŠ – ředitelka Jarmila Krenarová, učitelky Zdena Zemanová, Marie Jarušková
a Věra Kobylková.
Zdravotní středisko – lékaři MUDr. Viktor Hos a sestra Růžena Kozáková, dětský lékař
MUDr. Milada Kadlecová a sestra Marie Vyroubalová, Zubař Arnold Appel a sestra Marta
Pokorná.
JZD – koncem ledna započala oprava budovy JZD. Byla zřízena jídelna, byl k ní upraven
přístup z části „farské zahrady“ a v měsíci květnu byla udělána nová fasáda.
Kulturní události:
1. 1986

TJ – Turnaj v „malé kopané“

18. 1. 1986

ČSČK – Taneční zábava

22. 2. 1986

Maškarní karneval pro děti – pod vedením A. Steffanové, odpoledne pak

pokračovalo diskotékou.
15. 3. 1986

ZOSSM – Taneční zábava

21. 3. 1986 OB a klub důchodců – Divadlo Zdeňka Fikra z Trnávky – divadelní hra
„Nejkrásnější válka“ – účast 200 osob.
12. 4. 1986

TJ – Taneční zábava oddíl kulturistiky, hudba Kontakt, bylo prodáno

360 vstupenek a zisk činil 5 000 Kčs.
10. 5. 1986

TJ – Taneční zábava

17. 5. 1986

SDH – Jarní pochod za zdravím 3. ročník do Petrušova. Pochod rok od
roku získává stále více zájemců. Jeho účastníkům byly předávány medaile
za účast.

5. 1986

Dětřichovský memoriál 11. ročník – v 10:00 od památníků v Dětřichově.

23. 6. 1986

TJ – Oslava 20 let oddílu kopané – hlavním organizátorem byl František
Kunc. Zlatým hřebem bylo utkání bývalých hráčů. Zakládající člen
a dlouholetý funkcionář Petr Kumstát byl oceněn diplomem a věcnou
odměnou.

1986

Pouť – tradice pouti slábla, byla upořádána pouze taneční zábava, pouťové
aktrakce pro děti úplně chyběly.

26. 7. 1986

SDH – Taneční zábava

9. 8. 1986

ZOSSM – Taneční zábava

30. 8. 1986

TJ – Taneční zábava

27. - 28. 9. 1986

Výstava zahrádkářů – v prostorách NV, výstava byla velmi zdařilá

a měla velkou návštěvnost.
29. 11. 1986 ČSŽ – Taneční zábava
6. 12. 1986

ZOSSM Moravská Třebová – Taneční zábava

20. 12. 1986 SSM – Taneční zábava

