
Rok 1987 

 

JZD – mělo výročí 65 let od svého vzniku. V roce 1987 byly přívěsy JZD umístěny  

u Slunečných jezer v Senci, využilo jich rovněž 32 rodin. Výsledky hospodaření byly 

vlivem počasí (hodně pršelo) nízké. JZD uzavřelo patronát se Syrskou arabskou 

republikou. V průběhu roku byla uspořádána beseda se syrskou delegací v čele s atašé  

syrského velvyslanectví v ČSSR. Delegaci doprovázel soudruh Lazár ministr vnitra SSR. 

Po besedě následovalo pro členy BSP JZD promítání filmů o Syrii.  

Druhou patronátní akcí byla návštěva syrských studentů, kteří studovali v ČSSR. 

Návštěva se uskutečnila 20. 11. 1987. Nejdříve proběhlo kulturní vystoupení syrských 

studentů a po něm následovalo vystoupení lidového souboru Bojané.  

Přidružená výroba v tomto roce zavedla novou výrobu – obšívání textilních materiálů 

pro podnik Vigona Svitavy a opravy dřevěných přepravních skříní, které se používaly 

pro přepravu kusových zásilek pro celou ČSSR.  

 

Obecní kronikářem byl MVDr. Bohumil Chytka.  

 

Každý čtvrtek jezdil plný autobus družstevníků a jejich dětí do plaveckého bazénu  

v Mohelnici. 

 

Živnosti v obci: 

Kovář – Kubíček 

Vodoinstalatéři – Pivoňka a Adámek 

Pokrývač – Neměc 

Malíř – Pospíšil 

Zedník – Štefka 

Švadlena – Slavíková, Schustrová, Novotná 

 

Znovu byla obnovena sběrna druhotných surovin, ale nevykupovala potřebný rozsah, 

nevykupovala především železný šrot a hadry.  

 



Byla provedena nová výsadba keřů a růží u památníku v Dětřichově. Dále opravy 

osvětlení a rozhlasu.  

 

Dále se uskutečnily zájezdy, výstavy, soutěž dětských kreseb, soutěž požárníků, Sokola, 

beseda s mladými lidmi a další akce společenských organizací. Další akce byly vítání 

občánků, zahajování školního roku, slib pionýrů a jisker, předávání občanských průkazů, 

výročí svateb, blahopřání k životním jubileím a v neposlední řadě rozloučení se 

smutečním řečníkem.  

 

V obci bylo 26 agitačních skříněk, 6 stálých poutačů, tabule cti a agitační středisko  

s výměnnými materiály během roku.  

 

Nedařilo se získávat více občanů na kulturní a další akce, a to jak jejich organizátorů , tak  

i pasivních návštěvníků.  

 

Akce Z – vybudoval se vodovodní řad v Borušově za 1 mil. Kčs, dále oprava vodovodního 

řadu v Radišově. 

 

Počasí - koncem ledna činila sněhová pokrývka 45 cm. Čápi přiletěli 27. 3. 1987. 

Vlaštovky přiletěly 10. 4. 1987. V květnu pršelo 18 dní a v červnu 20 dní.  

 

Včelaři – v tomto roce se účastnili celostátní soutěže o nejvyšší dodávku medu a umístili 

se na 1. místě. A obdrželi od Českého svazu spotřebních družstev ocenění Zlatý úl.  

 

TJ – kopaná v jarní části byli fotbalisté na konci tabulky. Poté se ujal tréninku Bedřich 

Doseděl, bývalý hráč Moravské Třebové. Výsledkem tak bylo 1. místo na soutěži  

v podzimní části. Dorostenci hráli výborně a v jarní části si zajistili postup do okresního 

přeboru dorostu a v podzimní části v dobrých výsledcích pokračovali. Vedli okresní 

přebor a byli dobrým předpokladem pro kapanou ve Starém Městě pro další léta. 

Šachisté – si vedli dobře, v okresním přeboru ve velmi silné konkurenci městských celků 

z Poličky a z Moravské Třebové obsadili 7. místo z 12 celků. 

Kulturisti – nejvíce se dařilo ženám. Na mistrovství ČSSR mělo úspěch jejich skupinové 

vystoupení a v silné konkurenci obsadily 9. místo. 



 

Kulturní události: 

6. 2. 1987  Výroční členská schůze JZD v sokolovně a pak taneční zábava. 

20. 2. 1987  Klub důchodců zorganizoval s přispěním JZD slavnostní setkání 

důchodců v sokolovně. 

27. 2. 1987 SSM – Diskotéka 

3. 1987  MDŽ 

21. 3. 1987 SDH – Taneční zábava 

1. 5. 1987  Májová manifestace – prvomájový průvod. 

2. 5. 1987  SDH Jarní pochod za zdravím 4. ročník, startovné 5 Kčs, pochodu se 

zúčastnilo 120 startujících. Trasa 12 km. Trasa začínala na hřišti ve Starém 

Městě, odtud vedla na Bílou Studni a dále pak už krásnou jarní přírodou 

přes Hradisko. Organizátoři připravili občerstvení a soutěže (střelba ze 

vzduchovky, slalom se žebříkem, běh soutěžících dvojic se zavázanýma 

nohama a další). Nechyběla ukázka připravenosti těch nejmladších 

požárníků ze Starého Města i Dětřichova. Všichni účastníci získali medaili  

a ti nejlepší diplomy (nejmladší a nejstarší). Pochod byl zakončen 

položením kytice u památníku obětem fašismu a uctěním památky padlých 

minutou ticha.  

9. 5. 1987  Dětřichovský memoriál 12. ročník – v 10:00 od památníků v Dětřichově. 

17. 5. 1987  Divadelní představení v sokolovně – „Potopa světa“ (divadelní soubor  

z Městečka Trnávky) 

29. 5. 1987 SSM – Diskotéka 

30. 5. 1987 ČSŽ – Malování na asfaltu – akce pro děti u Jednoty. Zúčastnilo se 25 dětí 

1. 6. 1987  MDD 

12. 6. 1987 SSM – Diskotéka 

27. 6. 1987 TJ – Taneční zábava 

8. 8. 1987 TJ – Taneční zábava 

22. 8. 1987 TJ – Taneční zábava 

17. 10. 1987 ČSOZ – Taneční zábava 

14. 11. 1987 TJ – Taneční zábava 



20. 11. 1987  Oslava svátku Syrské arabské republiky – v sokolovně, za přítomnosti 

syrského velvyslanectví a 40 syrských studentů. Následovalo vystoupení 

souboru Bojané a taneční zábava. 

18. 12. 1987 TJ – Taneční zábava 

 


