Rok 1988
Počasí – zima byla teplá, téměř bez sněhu. 30. 3. 1988 přiletěli čápi. Duben měl jen
2 deštivé dny. Květen byl větrný – dva parašutisté přistáli na střeše domu v Moravské
Třebové. 13. a 14. 11. pršelo a bylo velké náledí.
JZD – 5. 8. se uskutečnilo další setkání se syrskými studenty. Ti si odpoledne prohlédli
vesnici, JZD a jednotlivé provozy. V podvečer bylo odehráno utkání v odbíjené se členy
SSM. Návštěva byla ukončena posezením v klubovně zedníků v Radišově.
Investice – výstavba vodovodní čerpací stanice v Borušově, vodovodní řad horní části
Dětřichova.
Uskutečnily se drobné akce, opravy veřejných cest, údržba zeleně, úpravy kolem
památníku v Dětřichově a další.
V obci bylo celkem 5 prodejců Jednoty, z toho 4 prodejny potravinářského
a smíšeného zboží a 1 prodejna textilu. Dále pak 5 pohostinských provozoven.
(v této době ke Starému Městu patřila Bílá Studně, Radišov, Petrušov, Dětřichov,
Borušov a Svojanov). Při hodnocení zásobování se dalo konstatovat, že jeho stav odrážel
celostátní kritickou situaci a to je důvod nespokojenosti obyvatelstva. Nedostatky
v sortimentu rostly a koncem roku přestalo být k dispozici i zboží dříve naprosto
samozřejmé např.: prací prášky, hygienické potřeby, toaletní papír. Dále chyběly
minerální vody, okurky, Dia výrobky, výrobky průmyslového a spotřebního charakteru
(hrnce, ředidla, okapy, svody, kola, barevné televize, mrazničky….). Zajímavé bylo
uvedení na trh nového osobního automobilu Favorit. Do konce roku byla jeho výroba
značně omezená vlivem nedostatečných dodávek jeho součástek. Vznikl výrazný
nedostatek vozidel na trhu, vznikly několikadenní četné fronty u prodejen a různé
způsoby záznamů uchazečů. Cena nového vozidla přesahovala 80 000 Kčs.
Požár – po několika letech došlo k nežádoucí kalamitě, a to k požáru hospodářské části
objektu pana Juračky a Andrlíka. Oheň vznikl 24. 9. 1988 v odpoledních hodinách a jeho

příčinou byla manipulace se zápalkami dítětem. Oheň se velmi rychle šířil vlivem silného
větru, který však neštěstí vál příznivým směrem. Proto nedošlo k rozšíření ohně na
sousední usedlost.
Doktor – v tomto roce odešel MUDr. Hoss mimo obec. Ordinace zůstala prázdná.
TJ – kopaná zaznamenala historický úspěch. Probojovala se po 19ti letech svého
působení v okresní soutěži III. třídy do okresního přeboru II. třídy. Celý ročník si vedli
v soutěži poměrně suverénně, prohráli pouze ojedinělé zápasy, a tak postup byl
zasloužený. Projevila se tak především práce trenéra Bedřicha Doseděla, který
pravidelně vedl tréninky a dával hráčům pořádně zabrat, aby získali fyzickou kondici.
Dříve byla tréninková morálka velmi špatná. V podzimní soutěži už nebyli tak úspěšní,
skončili na předposledním místě a platili plně nováčkovskou daň a pokud by pokračovali
stejně na jaře, neměli by v okresním přeboru šanci sehrát.
Kulturistika – pořádali okresní přebor v kulturistice – na 1. místě se umístil v kategorii
dorostu Miroslav Kolísek a na 3. místě kategorie mužů pan Vašíček. Na 5. místě pak
Bárta, Pastýř A Kolář. Dále pořádali trojboj v silové kulturistice, kde obsadil Arnošt Bárta
v kategorii do 110 kg 1. místo a 1. místo pak získal také na krajském přeboru, výkonem
600 kg.
Memoriál Josefa Zobače - od roku 1988. Turnaj v nohejbalu o putovní pohár. 1. ročník
proběhl 1. 10. 1988. Všichni přítomní v úvodu utkání uctili minutou ticha památku
zesnulého spolupracovníka a kamaráda Josefa Zobače. Čestné zahájení hry, vhozením
míče, provedla manželka zesnulého Věra Zobačová. Celkem se I. ročníku zúčastnilo
7 družstev a sice JZD, Kozáci, Veteráni, SSM Dětřichov, Sodom, Pospeci a Zedníci.
Po zajímavých a bojovných utkáních zvítězilo mužstvo JZD ve složení Luboš Němec,
Adolf Němec a Antonín Tichý, 2. místo obsadili Kozáci v sestavě Bedřich, Miloš a Martin
Kozákovi, 3. místo získali Veteráni Josef Němec, Josef Kumstát a František Šenkýř.
Po skončení turnaje byly nejlepším družstvům předány věcné ceny a nejlepšímu
mužstvu putovní pohár. Všichni potom společně k uctění památky předali kytici na hrob
Josefa Zobače. Dík patří pořadatelům Lubošovi Němcovi a Adolfu Němcovi za uspořádání
tohoto sportovního podniku.

Kulturní události:
16. 4. 1988

ČSŽ – Taneční zábava

1. 5. 1988

Májová manifestace – prvomájový průvod.

6. 5. 1988

OB – „Jak přišla basa do nebe“ – divadelní představení ochotníků
z Městečka Trnávky. Účast 130 občanů.

8. 5. 1988

SDH – Jarní pochod za zdravím 5. ročník – pochod se setkával se stále
větším zájmem. Účast 201 účastníků, kteří dostali pamětní medaili.

8. 5. 1988

Dětřichovský memoriál 13. ročník – v 10:00 od památníků v Dětřichově.

13.- 14. 6. 1988

MS – Výstava trofejí – v sokolovně – velká návštěvnost i ZŠ. Trofeje

pocházely pouze z katastru Starého Města a jeho integrovaných obcí.
Mimořádnou pozornost získala hlava kňoura, který vážil 220 kg. Výstavu
doplnila výstava ručních prací žen.
18. 6. 1988

MS – Taneční zábava

9. 7. 1988

TJ – Taneční zábava

27. 7. – 5. 8. 1988

18. mistrovství ČSSR v bezmotorovém létání. Zúčastnilo se

46 pilotů společně s reprezentanty SSSR a NDR. Po absolvování osmi
disciplín si absolutní prvenství vybojoval reprezentant ČSSR Miloš Dedera
z Jihlavy.
30. 7. 1988

Pouť – po delší době byly u Sokolovny i atrakce, ale pouť už se nedržela
takovým způsobem, který býval běžný před 30 ti lety.

30. 7. 1988

ČSZ – Taneční zábava

15. - 16. 10. 1988

Výstava zahrádkářů – v zasedací místnosti MNV.

28. 10. 1988 TJ – Taneční zábava
12. 11. 1988 TJ – Taneční zábava
30. 11. 1988 JZD – Zájezd do JZD Dolní Újezd a JZD Lubná.
9. 12. 1988

VčVAK Moravská Třebová – Taneční zábava

