
  Výstavba obce. Na popud výboru žen bylo pokračováno na úpravě a zvelebení obce. Před hasičskou zbrojnicí se upravil a urovnal  terén                  

a od mostu až po zvonici se podél potoka navezla hlína na záhony a tyto byly osázeny zatím květinami - letničkami a těsně před zámrzem byly 

na záhony vysázeny nízké růže. Také prostranství před školou bylo upraveno navezením hlíny, zasetím trávníku a upravením chodníku. Květiny 

byly vysázeny v ozdobných mísách. Místní národní výbor zakoupil další lavičky (celkem je jich na návsi deset), a tak staří lidé a maminky s kočárky 

mají za pěkného počasí příjemné posezení. Výstavba nových domků v obci nebyla a občané se zapojují do družstevní výstavby v Zábřehu a rodiny 

z obce odcházejí. Každý udržuje jen dosavadní stav a nové fasády u domků si pořídili Josef Riffler, Vladislav Fojt a František Blanka. Jan Portyš 

prováděl vnitřní přestavbu a František Deutsch provedl nástavbu přízemního domku na jednopatrový s bytovou jednotkou pro svého syna 

Bohuslava Deutsche. Po finanční stránce MNV značně přispěl na vybudování kluziště. Zakoupeny byly roury na studnu, desky na mantinely                 

a zaplacena ještě jiná vydání. Nejhorší úsek cesty k sv. Antoníčku byl navážen kamením. 

 Komunikační poměry. Komunikační poměry jsou pro obec dobré a zvláště pracovní směny si vynutily český odvoz dělníků do práce. Tak 

směrem k Zábřehu a do Šumperka odjíždí autobus 10x  a směrem k Mohelnici také 10x. Kromě toho žáky ze Zvole a Rájce odváží zvláštní autobus 

ráno před osmou hodinou. Spoje mají veřejnou telefonní hovornu a 3 účastníky: MNV, správa polesí a Vlad. Smékal. 

      Hospodářské poměry. Rozvrstvení obyvatelstva podle hospodářských poměrů zůstává stejné. Zemědělství, soustředěné v JZD, snaží se plniti 

své úkoly. Ve výrobě mléka nastalo zlepšení a plán byl překročen. Nebyl splněn plán v dodávce vepřového masa a vajec. Ostatní produkty byly 

dodány podle plánu. Finanční hospodaření zůstává na stejné výši. Pracovní jednotka činila 20 Kčs a naturálie. Hospodaření by mohlo vykazovati 

větší úspěch, kdyby nebylo tak velkých ztrát při společném hospodaření. Mechanizace a údržba strojů stojí mnoho peněz, stroje se  špatně ošetřují 

a je velká poruchovost. Pole se čím dále tím více zamořují plevelem, složení a struktura půdy se horší (málo humusu) a umělá hnojiva půdy 

vyčerpávají. Statkových hnojiv je stále méně, protože se málo podestýlá, aby se hnůj nemusel kydati. Je to vlastně začarovaný kruh, v zemědělství 

vše mezi sebou souvisí, ale přesto družstevníci vidí jen svou práci, svůj zisk, svůj prospěch. Mnoho bují sobectví. Úcta k půdě zmizela a zachází 

se s ní velmi nehospodárně. Jezdí se těžkými traktory, kudy koho napadne, půda se potom špatně kypří a vzrůst rostlin není dobrý. Výnosy 

následkem toho stále klesají. Zelené krmení se letos připravovalo tak, že se strojem seklo, hned se posekalo a vyfukovalo na taženou vlečku. Je 

to úspora pracovních sil, krmení však nevypadá vábně, zvláště za parného slunce. Velmi dobrý stroj - nakladač řepy se velmi osvědčil a způsobil, 

že družstvo bylo brzy hotovo s odvozem cukrovky. Polní práce začaly 6. dubna a pro pěkné počasí pokračovaly rychle. Brambory se však sázely 

ještě v květnu. Koncem května vydatně pršelo a vláhy pro růst bylo stále dosti. Žně začaly pěkně. Koncem srpna a začátkem září bylo velmi 

deštivé počasí a později posečené obilí (hlavně pšenice) bylo porostlé. JZD tím, že čekalo na kombajn, nesklidilo 4 ha krásné pšenice, a tím mělo 

značnou ztrátu. Sklizeň okopanin byla včas, jen výnosy zvláště u brambor byly slabší. Zaseto bylo v termínu a hluboká orba byla provedena. 

Zásluhu nutno přičísti vlastnímu pásovému traktoru. Přes značnou zimu byl příděl topiva malý. 10 q hnědého uhlí na domácnost je málo a topení 

různými kaly je obtížné. Pro nedostatek topiva byly prodlouženy pololetní prázdniny na 3 týdny. 

      Také úroda ovoce byla dosti slabá. Třešní a švestek se urodilo dosti, jablka a hrušky se sklízely málo. Švestek hodně opadalo pro suché počasí 

v době zrání. Tím také ovoce bylo dražší. Jablka se o Vánocích prodávala 1 kg za 5,50 Kčs, citrony však byly za 12 Kčs, pomeranče 18 Kčs za  

1 kg. Proto také o pomeranče nebyl velký zájem. 

      Je snaha budovati v zemědělství velké celky. Tak je plánováno, že mají býti sloučena JZD Leština, Rájec a Zvole se střediskem ve Zvoli. Zatím 

se však tomu obce brání, protože by jistě nastal hospodářský pokles a výdělky by byly menší. 

      Sociální a zdravotní poměry. Zaměstnanecké obory pro naši obec zůstávají na stejné úrovni. V JZD pracují převážně ženy, které v zimě pracují 

ještě jako brigádnice v PMV při vytloukání vajec. Žen, které mají zaměstnání pouze v domácnosti, je velmi málo. Značně však vyčerpává práce 

na směny. 

      Péče po stránce zdravotní je dobrá. V březnu a začátkem dubna byla epidemie chřipky, která větší měrou postihla děti. Průvodní zjev byl 

velké horečky. Vyskytl se 1 případ spály. V dubnu proběhla také u dětí epidemie zarděnek. V listopadu se vyskytla v pěti případech infekční 

žloutenka: 1 dospělá osoba a 4 děti. Šest občanů si napravovalo zdraví v lázních.  

     Naše obec není na tom příliš dobře s pitnou vodou. Mnohé studny mají závadnou vodu. Při budování studny pro zemědělské objekty přišlo 

se na velký zdroj dobré nezávadné vody, která by stačila nasytiti 3 obce. Rada místního národního výboru za spolupráce Ing. Miroslava Hányše 

(zdejšího rodáka) vypracovala návrh na zřízení obecního vodovodu. Dokumentace byla zaslána ONV na schválení. Zatím nebylo ještě definitivně 

rozhodnuto. Jistě by to bylo pro obec velmi dobré řešení na získání dobré pitné vody. Bytová výstavba v obci nebyla a v důsledku, že obec nebude 

střediskovou obcí, nebudou v naší pro příští časy povoleny novostavby a bude prováděna pouze údržba dosavadních domů. 

      Kulturní poměry. Kulturní a osvětová činnost řídí se jednotným plánem, který sestavuje místní kulturní a školská komise MNV za účasti všech 

složek národní fronty. Práci a osvětovou činnost většinou řídí osvětová beseda. Ovšem plány i během roku se opět mění, doplňují a něco opět 

vypadne. A tak celoroční obrázek provedených akcí vypadá takto: 

      Rok zahájili požárníci svým plesem dne 19. ledna za pěkné účasti občanů. Dne 24. ledna byla pořádána přednáška učitele Lubiče ze Zábřehu 

na téma: Výtvarné umění a domácnost – vkus v bytě a odívání. Účast 25 občanů a přednáška se líbila. Prvního února byla přednáška s besedou 

o úkolech a pomoci občanů ve všenárodní přípravě CO. 

      Dne 14. února členové JZD oslavili své doplatky taneční zábavou. Úkoly zdravotnických zařízení a boj proti pověrám bylo téma přednášky 

obvodního lékaře MUDr. Václavského za účasti 35 občanů. Dne 18. února byl při příležitosti výroční schůze Jednoty promítán celoroční film 

Stříbrný vítr. Pro další vzdělávání družstevníků byla konána přednáška s besedou na námět: Komplexně mechanizované brigády a čety. Účast 

pouze 17. Dne 23. února pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy svůj ples. Je pozoruhodné, že na tomto plese byla tančena Česká beseda                      

(2 kola). Bylo to pěkné zpestření a ukázka lidových tanců.  

      Dne 28. února byla přednáška s filmem: Úkoly občanů v boji proti záškodníkům. Mezinárodní den žen byl oslaven 10. března za pěkné účasti 

žen. Kulturní vložku měli žáci školy. Družstevníci věnovali svým členkám dárky (zástěry) a starým ženám nad 70 roků bylo osobně blahopřáno                  

a byly obdarovány bonboniérami. Dne 21. března byla poslední přednáška v zimním období a opět přednášel MUDr. Václavský o první pomoci. 

      Ochotnický divadelní kroužek požárníků sehrál dne 30. a 31. března divadelní představení Hadrián z Římsů. Tuto hru potom ještě sehráli 

pohostinsky v Polici a Jestřebí. Hra se všeobecně líbila a nacvičoval ji Zdeněk Šrot. Dne 2. června zaplnilo se místní cvičiště modrými uniformami 

požárníků, kteří se sem sjeli na obvodní soutěž. Bylo to radostné zápolení za pěkného počasí a večer byla na zakončení taneční zábava, při které 

místní požárníci oslavili první místo v pořádané soutěži.  

69 

 



      V srpnu 13. a 15. uspořádal Dům osvěty ze Zábřehu malý filmový festival s uvedením dvou českých filmů: Deštník sv. Petra a Temno. Účast 

40 a 80. Také na doporučení Domu osvěty zavítala do zdejší obce profesionální skupina Paulini se svou estrádou. Svými pestrými čísly budili údiv 

návštěvníků. 

     A jak již bývá tradicí, slavily se hody taneční zábavou v neděli (12. října) a v pondělí. Účast v pondělí byla však malá. Jinak pěkné počasí 

přilákalo hodně zájemců k zábavním podnikům na návsi. Dne 30. října místní skupina ČČK pořádala přednášku: Péče o zdraví člověka. Přednášel 

Dr. Václavský. Oslava VŘSR byla provedena promítáním diapositivů z revolučních dnů se slovním doprovodem. Dne 14. listopadu konala se 

přednáška na téma: Sny, hypnóza a sugesce. Přednášel přednosta neurologického oddělení nemocnice v Šumperku. Účast 54, přednáška se 

líbila a bylo hojně dotazů. Byl také promítnut film: „Pavlovo učení“. Do podzimního plánu měla ještě zapadnouti jedna přednáška  

„O náboženství“. Všechno bylo vykonáno pro dobrý průběh, dostavil se referent, ale bohužel jen 4 občané, a tak přednáška se pro neúčast 

nekonala. Zatím je to charakteristické pro poměry ve zdejší obci. Tělocvičná jednota Sokol má pečovati o tělesnou výchovu. Podmínky jsou však 

špatné z toho důvodu, že není v místě tělocvična. A tak se podařilo za pomoci MNV uskutečniti alespoň mládeži cvičiště v kulturní místnosti 

jednou týdně. Cvičení vedly s J. Rabenseifnerová a V. Puchrová. Ovšem cvičení na tak malém prostoru, bez nářadí bylo únavné a nezajímavé. 

Přesto však návštěva děvčat byla pěkná. Dospělí necvičili. Ovšem v jarním a letním období, kdy se mohlo využívati letního hřiště, cvičení celkem 

se nekonalo pro nedostatek cvičitelů. Uskutečnilo se dvoudenní táboření žáků na Bušínově. 

      Dobře si vedl v zimním období kroužek šachistů, který vedl Zd. Rabenseifner. Koncem roku z iniciativy mladých požárníků a za vedení předsedy 

MNV Jana Portyše uskutečnilo se zřízení kluziště na hřišti. Dalo mnoho práce urovnání terénu, vykopání studny, pořízení mantinelů a elektrického 

vedení. Pomáhalo mnoho členů všech složek NF a také rodiče dětí. Obětavost opět jednou zase zazářila a tak se podařilo pěkné dílo a jistě bude 

lákati mládež k pobytu na zdravém vzduchu. Počasí také začátku přálo, mrzlo na sucho a tak vánoční svátky byly ve znamení bruslení. Děti 

v době vánočních prázdnin radostným ruchem zaplňovaly kluziště každý den od rána do večera. Kéž by tato tělovýchovná činnost měla stále 

hojně zájemců. 

      Kulturní a osvětová činnost se více přenáší do domácností vlivem rozhlasu a televize. V obci je 70 televizorů a rozhlasové přijímače v každé 

rodině. Tím také poklesla návštěvnost kina ve Zvoli a kulturní podniky mají slabší účast.  A jako v každém roce, tak i letos neúprosná Morana 

odvedla z našeho středu několik občanů. První nastoupila cestu do nenávratna (17. února) Františka Jányšová, důchodkyně.  Bývalá hospodyně, 

obětavá členka JZD, smýšlení pokrokového. Pohřební průvod ubíral se vesnicí za kalichem, symbolem husitských bojovníků. Krátké rozloučení 

s vesnicí a pomalu se rozjíždí auto, aby se ztratilo v dálce a odevzdalo tělo zesnulé spalujícímu ohni krematoria v Olomouci.  

      Dne 30. června zemřela Marie Nimerfrohová ve stáří 62 roků. Byla dlouho nemocná a zemřela v léčebném ústavu. Dne 11. listopadu zahynul 

tragicky Josef Valouch. Byl nalezen mrtev na železniční trati u Zvole, kde podle domněnky byl sražen vlakem. Není zjištěn důvod, jak se na trať 

dostal. V krátké době ho následoval Ant. Žák, dříve rolník a potom důchodce. Poměrně mlád umřel Jan Žanda, obětavý a vždy veselý člověk             

a krátce za ním, dne 15. prosince zemřel František Badal. Stolař, podnikavý člověk a bývalý majitel velké stolářské dílny. Oba dva podlehli zákeřné 

nemoci - rakovině. 

      O Velikonocích pracovníci vlastivědného ústavu z Olomouce zaznamenávali fotograficky a filmem zdejší zvyk „hrkání“ se všemi starými 

obyčeji, jak se to zachovalo z doby, kdy Rájec byl ještě rozdělen na dvě obce. Rovněž o svátcích svatodušních zachycovali „Vožení krále“ a vodění 

„Královničky“. Narodilo se 10 dětí. 

      Různé. Počasí. Rok začínal krásnou, ale krutou zimou. Tentokráte bílý háv pokrýval celou zemi ve vrstvě 50 cm u nás a v horách mnohem 

větší. Stálá zima nedovolila, aby sníh tál a slabé tání nastalo teprve až v druhé polovině února. Mrazy v lednu byly stále kolem -20°C a dosáhly 

také -24°C. Ani jeden den v lednu nevystoupila teplota nad 0. Od 10. do 18. února noční teploty byly kolem -10°C a ve dne nejvýše +3°C. Do 

konce února byly v noci stále mrazy a přes den jen slabá obleva. Tato stálá zima byla zvláště krutá na zvěř. Jednak silná vrstva sněhu a kruté 

mrazy, a z toho hlad zahubilo mnoho kusů vysoké zvěře. Nedostatek potravy nutil zvěř, že přicházela až k lidským obydlím a hledala záchranu. 

Tak také u zahrady v Drážkách p. Josef Balcárek chytil a odnesl domů zesláblou srnu (viz fotografie v archivu) a choval ji doma až do jara. Rovněž 

byl nedostatek vody. Vodovody většinou zamrzaly a studny vyschly. Z počátku byly obavy, že při takovém množství sněhu budou na jaře velké 

záplavy. Sníh se však ztrácel zvolna a voda ani nevystoupila z břehů. Sníh tál až do poloviny března. První dešťové přeháňky byly 13. a 14. března 

a teplota nad nulou. Teprve začátkem dubna nastává oteplení. 10. dubna bylo naměřeno +20°C. Kolem dvacátého dubna bylo velmi krásné          

a teplé počasí, což také umožnilo rychlé zvládnutí jarních prací.  Začátek května byl však deštivý a kolem 15. května silné bouřky. V červnu                            

a v červenci bylo stálé a pěkné počasí. V červnu vystoupily teploty až na 33°C ve stínu. V červenci byly teploty značně kolísavé. Několik dní velká 

vedra a pak náhlé ochlazení. Koncem srpna a začátkem září bylo počasí velmi deštivé. Podzim však byl potom celkem pěkný – bez větších dešťů. 

Teprve v listopadu pršelo za teplého počasí. 21. listopadu se prudce ochladilo a druhý den napadl první sníh, který však roztál. Od 15. prosince 

nastaly mrazy a Vánoce byly bez sněhu za teplot -10°C.   

Místní národní výbor vedl si v tomto roce dobře a udělal se kus dobré práce na zvelebení a zkrášlení obce. Také své úkoly a závazky vůči 

státu a společnosti plnil podle svých sil.  

Rok 1964.  

Hladina veřejného života byla rozvířena vyhláškou o volbách poslanců do Národního shromáždění, krajského národního výboru, okresního 

národního výboru, místního národního výboru a zároveň byli voleni i soudci z lidu. Důvodem bylo uplynutí čtyřletého volebního období. Volbám 

předcházely přípravné etapy, na kterých se měli podíleti občané, avšak účast na všech přípravách byla malá. V poslední etapě byli představováni 

navržení kandidáti. Pro vyšší složky byli navrženi kandidáti Národní frontou a tam také nebylo problémů. Horší to bylo již při sestavování místního 

národního výboru, neboť občané neměli o členství v MNV zájem, a tak dvojice členů z Národní fronty chodily a přesvědčovaly kandidáty do 

MNV. Byly to hlavně obavy z práce ve funkcích, neboť v menších obcích byli zrušeni stálí tajemníci a v Rájci také.  

Volby se konaly v neděli 14. června. V obci bylo zapsáno 355 voličů a k volbám se pro nemoc a stáří nedostavilo 5 voličů. 

Za poslance do Národního shromáždění byl kandidátem s. J. Červinka, předseda JZD z Loštic a obdržel 350 hlasů (100%). Do KNV byl kandidátem 

Jan Hudec, úředník ONV, známý pracovník ze Zábřehu a člen Čsl. strany socialistické a obdržel 349 hlasů – jeden neplatný. Do ONV byl 

kandidátem Rudolf Petřík ze Zvole, bez politické příslušnosti, úředník okresní správy silnic a obdržel 350 hlasů. Do místního  národního výboru 

byli zvoleni: 
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Jako soudce z povolání byl zvolen Drahoslav Hošek, soudce okr. soudu v Šumperku 

(350 hlasů) a soudci z lidu byli zvoleni Josef Roller, Josef Najman, Zdeněk Šoustal, všichni 

ze Zvole a Zdeněk Šrot z Rájce (všichni 350 hlasů). 

Politický život se snažila říditi místní organizace KSČ s předsedou Jiřím Svačinou               

a členy výboru J. Smitalem a F. Pulkrtem. Celkem má 11 členů a 10 členů registrovaných 

(jsou členy v závodech). Tento malý počet členů, a z toho ještě 5 důchodců, bylo plně 

zaměstnáno sledováním plnění celostátních úkolů, kontrolou práce všech složek NF                       

a MNV. 

Čsl. strana lidová neměla změn v činovnících a také její práce nebyla výrazná. V místní 

jednotě požární ochrany byl zvolen novým předsedou Vladimír Fojt a velitelem Jan 

Schneider. Organizace pracovala dobře. V T. J. Sokol nebylo ve vedení změn. Místní 

skupina ČSM za vedení předsedkyně Věry Planičkové nevykazovala činnost pro naprostou 

neúčast členů na všech schůzích a akcích, a tak na návrh Okresního výboru ČSM a za 

souhlasu místní organizace KSČ byla skupina ČSM zrušena.  

Nově byla opět obnovena činnost Svazarmu a byly zřízeny 2 zájmové kroužky – 

radistický a motoristů. Výbor žen řídila předsedkyně Vlasta Hrubá a místní skupinu Čsl. 

červeného kříže předsedkyně Vlasta Kácelová s jednatelkou Zdenou Hrubou, pokladní                    

R. Sittovou, hospodářem J. Rifflerem a členy výboru Emílií Ptáčkovou a Vlastou 

Štrampachovou. V tomto roce vypršela také zákonitá lhůta pro volbu presidenta, a tak v listopadu byl presidentem opět zvolen Antonín Novotný, 

jednomyslně. Velkým překvapením v mezinárodní politice bylo odstavení populárního premiéra SSSR s. N. Chrušceva ze všech funkcí. 

Správa obce. Na ustavující schůzi nového místního národního výboru byl předsedou zvolen Václav Enter, vedoucí zahradník v zahradnické 

škole v Zábřehu. Práci tajemníka bude zastávati Jiří Svačina. Další členové rady jsou: Jan Smékal, Josef Vykydal a Vlasta Hrubá za výbor žen. 

Předsedkyní školské a kulturní komise byla zvolena Věra Planičková, předsedou zemědělské komise Jan Smékal, komise pro bezpečnost                                   

a pořádek Josef Loučný, komise pro péči o pracující Milan Hrubý. Předsedkyní výboru žen byla zvolena Vlasta Hrubá. Nový místní národní výbor 

dal si do plánu v akci Z provésti kanalizaci po levé straně silnice v „Nové dědině“ směrem k Mohelnici. Finanční hospodaření vykazovalo tyto 

položky: 

Příjmy: Daně a poplatky  14 700 Kčs   Výdaje: Doprava - místní komunikace 8 000 Kčs 

Příjmy z činnosti rozpoč. org.   2 500 Kčs    Školství a kultura                 17 300 Kčs 

Příděl z vyššího rozpočtu                 17 400 Kčs   Vnitřní správa    5 900 Kčs 

Celkem                   34 600 Kčs         Místní hospodářství   3 400 Kčs 

                                                                                                                                    Celkem                  34 600 Kčs  

Výstavba obce. Protože jediné pohostinství Jednoty svými místnostmi nevyhovovalo, bylo v tomto roce přistoupeno k úpravě místností 

v bývalém hostinci Ferdinanda Neubauera. Poněvadž dřívějšímu vedoucímu J. Slovákovi nebylo možno sehnati náhradní byt, upravila se přilehlá 

komora za kuchyň a místnost za nálevnou byla uvolněna na rozšíření pracovny. V této části budovy byla dána nová tři okna, což však velmi 

porušilo sloh budovy. Rozšířená provozovna byla vydlážděna terasovými dlaždicemi. Ovšem ani do upraveného pohostinství nepodařilo se získati 

vedoucího. Otevření provozu bylo zahájeno 23. srpna, ale jen někdy v neděli brigádnicky prodával Freda Müller a při zábavách vedoucí 

pohostinství ze Zvole. Úpravou nebyla tedy situace opět vyřešena. 

Bylo rozhodnuto postaviti na hřišti šatny hlavně pro zimní období, kdy se plánovalo opět kluziště. Jak už to bývá, když se jedná o dobrovolnou 

brigádnickou práci – účast byla malá. Materiál se měl použíti z bouračky domku č. 99 a ostatní dokoupil MNV. Stavba pokračovala pomalu                          

a tak do příchodu zimy podařilo se postaviti holé zdi a dáti střechu. Ostatní práce zůstaly opět pro příští rok a také terén pro kluziště nebyl dobře  

urovnán. Ještě štěstí, že mírná zima neumožnila stříkání ledu a tím neúspěchy na této práci nebyly tak trapné a tísnivé. 

Komunikační poměry. Dosavadní autobusová spojení Loštice-Zábřeh-Šumperk doplnila nově zřízená linka Slavoňov-Lukavice-Zábřeh hlavně 

pro svoz dělníků do lukavické papírny. Na úseku Rájec-Zábřeh však pomáhá hlavně pro dopravu žactva do Zábřehu. Také dělníkům pro pozdější 

odjezd dobře vyhovuje. 

Hospodářské poměry. Po zimním klidu začaly jarní práce na poli až v dubnu. Země byla značně promrzlá a tak kolem desátého dubna bylo 

možno rozhazovati hnojiva. Protože nebyla v zimě větší sněhová pokrývka, silné mrazy škodily plodinám. Řepky vymrzly a byly zaorány. Také 

ozimy prořídly. Jarní práce se dobře a včas provedly, poněvadž bylo pěkné počasí. Země však měla málo vláhy (zima byla bez sněhu a deště)                         

a tak pícniny byly malé a řídké. Trávy na lukách bylo málo a za pěkného počasí usušilo se méně sena. Dobrá byla úroda bramborů a cukrovky 

zásluhou včasných dešťů. Stále více se rozmnožuje mandelinka bramborová, zvláště na záhumencích, kde střídání bramborů je malé a téměř 

každý druhý rok se znovu vysazují na stejné místo. Také hony JZD byly zamořeny a letecky byly rozprašovány hubící látky. Cukrovku zase sužovala 

mšice maková. Průběh žní byl deštivým počasím částečně opožděn. 24. srpna se ještě mlátilo. Dobrá byla úroda ovoce. Zvláště se hojně urodilo 

jablek a hrušek. Výkup bral jen ovoce dobré jakosti a za jablka se platilo 1,50 Kčs. Třešní bylo také dostatek a méně bylo švestek. JZD vykazovalo 

takové úspěchy: 

Úhrn aktiv činil v družstvu   5 395 680 Kčs  Tržba z rostlinné výroby činila 482 226 Kčs   

Přímé náklady na rostlin. výrobu činily    153 168 Kčs  Tržba za práce a služby činila                88 468 Kčs 

Celkový výnos činil   1 627 842 Kčs  Na prémiích bylo vyplaceno  31 929 Kčs 

Na pracovní jednotky bylo vyplaceno     657 681 Kčs 

Na pracovní jednotku se vyplácelo 19 Kčs v penězích a 2,51 Kčs v naturáliích. Celkem bylo odpracováno 34 615 pracovních jednotek. 

Na sociální fond bylo dáno 20 000 Kčs. Na kulturní fond bylo dáno 10 000 Kčs. Družstvo hospodařilo na 319 ha zemědělské půdy, z toho 232 ha 

orné půdy. 98 záhumenkářů obhospodařovalo 44 ha zemědělské půdy, z toho 32 ha orné. 

 

 

              jméno  hlasy pro hlasy proti 

Josef Balcárek      349         1 

Václav Enter      349         1 

Vladimír Fojt      349         1 

Milan Hrubý      350         0 

Jaromír Hegr      349         1 

Vlasta Hrubá      344         6 

František Hýbner      350         0 

Josef Loučný      349         1 

Alena Nevtipová      349         1 

Jan Smékal      349         1 

Jan Schneider      350         0 

Josef Smital      350         1 

Jiří Svačina      350         0 

Zdeněk Šrot      350         0 

Vlasta Štrampachová      349         1 

Věra Planičková      348         2 

Josef Vykydal      348         2 
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Počet trvale činných pracovníků: 26 mužů, 60 žen, celkem 86. 

V rostlinné výrobě pracovalo: 9 mužů, 41 žen, celkem 50.  V živočišné výrobě pracovalo: 9 mužů, 18 žen, celkem 27. 

Ve správě JZD pracovalo:       4 muži, 1 žena, celkem 5.    Družstvo mělo 138 členů. 

Rostlinná výroba vyčerpala 14 950 PJ.                   Živočišná výroba vyčerpala 14 368 PJ. 

Správa a řízení JZD 2 392 PJ.                                                           Sklizeň plodin v JZD:     

Družstvo chovalo 293 kusů skotu, z toho 

154 krav, 207 vepřů, 32 prasnic, 11 koní, 900 

slepic. Produkce vajec: plán 110 000 kusů, 

splněno 103 336 kusů. Produkce drůbeže: 

plán 1 950 kg, splněno 1 975 kg. 

Sociální a zdravotní poměry. Životní 

úroveň je stále dobrá. Výdělky jsou dobré 

zvláště tam, kde pracuje více členů rodiny. 

To také umožnilo některým občanům, že 

podnikají výlety do cizích států. (Jugoslávie, 

Maďarsko, SSSR, Bulharsko, Polsko). 

Zdravotní stav byl dobrý, nebylo epidemií 

ani zvláštních těžších onemocnění. Také 

nebylo větších úrazů. 

Kulturní poměry. O vzdělávání dětí stará 

se základní devítiletá škola 1. - 5. roč. a v tomto roce opět poklesl počet žáků na 35 a tak pomalu se blíží stav, kdy bude jen jedna třída. Ředitelem 

byl Josef Kácel a druhou třídu vyučovala učitelka Marie Prokešová, která dojížděla ze Zvole. Pionýrský oddíl na škole měl 12 členů a vedla ho 

Věra Korunová. Zájmový kroužek Mladý zdravotník vyškolil v první pomoci 10 žáků a 3 žákyně zúčastnily se okresní soutěže s dobrým umístěním. 

Dva žáci v zájmovém kroužku Mladý požárník dostali diplom a kroužek za dobrou práci 3 knihy. Na vysoké škole studuje Marie Ptáčková a Josef 

Vykydal navštěvuje čtyřletou průmyslovku v Brně. O předškolní děti je zajištěna péče v době od 1. dubna do 15. listopadu v dětském útulku.           

O děti se staraly Jarmila Valouchová a Alena Nevtipová v době od 7 hodin do 18 hodin s hodinovou polední přestávkou. 

Pokud se týče kulturního života v obci, odpovídá zájmu občanů. Většímu zájmu se těší televize a tak návštěvy na kulturních podnicích jsou 

malé. Na zajímavé přednášce s. U. Lolka ze Zábřehu „O čarodějnických procesech na Sev. Moravě“ bylo 19 občanů a přednáška s  diapositivy 

„Bouzov“ přivábila 26 občanů. Čtyři večery byly věnovány čtení obecní kroniky. Největší účast byla 40 a nejmenší 25 posluchačů. Na zdravotnické 

přednášce obvodního lékaře MUDr. Václavského o užívání léků bylo 27 občanů. Pro oživení svých členských schůzí promítala Jednota dva filmy: 

Sny na neděli a Piráti. Mezinárodní den žen byl oslaven filmem „Poslední bosorka“ a před filmem kulturní vložkou žáků nár. školy. Oslava 

osvobození byla ve znamení malého filmového festivalu krátkých filmů: Můj otec malíř, Pionýři v přírodě a Vožení krále, kde jsou zachyceny 

místní zvyky a obyčeje zásluhou Vlastivědného ústavu z Olomouce. Účast byla veliká a sál byl plný, protože ve filmu vystupovali místní občané 

a hlavně děti. Druhého června oslava MDD promítáním diapositivů a pohádek. Těl. jednota Sokol pořádala 13. 6. pro žactvo táborový oheň se 

zábavným pořadem za velké účasti dětí a večer se sešlo u táboráku členstvo. Dne 23. srpna pořádali požárníci oslavu 85. výročí požární ochrany. 

Zahájení bylo průvodem vesnicí za vyhrávání pionýrské kapely z Mírova, která také celé odpoledne koncertovala před zbrojnicí. Tam také odbýval 

se slavnostní pořad předání čestných uznání a diplomů zasloužilým členům – požárníkům. Pak následovala ukázka požárnického cvičení. Večer 

byla taneční zábava. Jinak bylo 6 tanečních zábav, z toho dva plesy – požárnický a SRPŠ. 

Na slavnostní předvolební schůzi vystoupili žáci s kulturním pořadem. Ochotnický divadelní kroužek nevyvíjel žádnou činnost, poněvadž 

nácvik každé hry je ztížen směnností v práci a druhým důvodem je jeviště, které je již ve špatném stavu. JZD má předplaceno několik vstupenek 

na návštěvu her Oblastního divadla v Šumperku, které hrává v Postřelmově a abonenty sváží autobusem. 

Lidová knihovna vykazuje tuto činnost: 

Naučná literatura má 540 svazků. Krásná literatura má 807 svazků pro dospělé a 123 svazků pro mládež. 

Výpůjček bylo: 77 naučné a 941 svazků krásné literatury. 134 mládež, celkem 1 152. Přibylo 43 svazků. Celkem bylo 52 čtenářů, 16 mládeže. 

Byla obnovena činnost Svazarmu s dvěma zájmovými kroužky – radistů a motoristů. Majitelů televizorů je 72, 10 aut a 80 motorů různých druhů.  

 Lidopisné poměry. Naše obec měla v tomto roce 487 obyvatel, z toho 232 mužů a 255 žen. Narodilo se 8 dětí, 4 chlapci a 4 děvčata. V lednu 

zemřel Vilém Theimer, důchodce. Dne 31. 3. zemřela v požehnaném věku Marie Loučná ve stáří 90 roků. Tragicky byl však ukončen život 

Ladislava Maňky, který byl zabit elektrickým proudem při manipulaci s elektrickou vrtačkou. Byl stár 43 roků. V červenci byla pochována Marie 

Fričarová, důchodkyně ve stáří 84 roků a hned v srpnu měla pohřeb Josefa Nevtipová, předčasně zemřelá na rakovinu. Snad ještě nebylo 

v dějinách obce zaznamenáno, že by na pohřbu hrály 3 hudební kapely. Této posmrtné pocty dostalo se E. Hrubému, který zemřel na  zákeřnou 

rakovinu ve stáří 58 roků. Vedle svého povolání zedníka byl nadšeným hudebníkem, vypomáhal okolním kapelám, a tak na poslední cestě ho 

doprovodily kapely zvolská, zábřežská a leštinská. Tento rok ukončil pohřbem Josefa Ptáčka, důchodce, člověka pracovitého a opuštěného. 

Sňatky byly tři. 

Nově byl osídlen domek u dráhy, neboť rodina Mackova se přestěhovala do Zábřehu a na jejich místo přišla rodina Šimorova, národnosti 

slovenské.  

 

 

 

 

      plodina plocha sklizně v ha hektarový výnos  celková sklizeň      cena 

 pšenice ozimá          45,54         25,50 q        1 237 q 166 477 Kčs 

    žito ozimé          15         27,60 q           414 q   58 020 Kčs 

  ječmen jarní          31,05         30,96 q           960 q 109 440 Kčs 

       oves         17,78         27,34 q           484 q   41 327 Kčs 

      hrách           2,50         10,40 q             26 q   12 220 Kčs 

    směsky         16,30         27,91 q             46 q   60 970 Kčs 

  cukrovka         18,50       462,92 q        8 565 q 184 147 Kčs 

  brambory          25       208,84 q        5 229 q 203 614 Kčs 

  řepa krmná           3,41       840,56 q        2 858 q   28 580 Kčs 

krmná kapusta           3,50       151,43 q           530 q     4 240 Kčs 

       seno         81         38,27 q        3 104 q 123 560 Kčs 

      celer           1,50       217,33 q           326 q   48 952 Kčs 

      zelí           1,50      240, 00 q           360 q   14 430 Kčs 
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