
Stav domácího zvířectva ku 31. 12. 1961 činil: slepice 2 219 (z toho 85 kohoutů), husy a houseři 109, kachny 3, skot 352, vepři 299, kozy                            

a kozli 106, koně a hříbata 23. Velkou potíží bylo přidělení kozlů plemeníků. Přes mnohé výzvy MNV nikdo nechtěl vzíti kozly do stavení pro 

zápach v podzimním období. Nakonec se jich ujal Ferdinand Neubauer, a tak jejich existence v obci byla zachráněna.  

Zdravotní a sociální poměry. Zdravotní péče je na vysokém stupni, a tak každý občan při onemocnění je ošetřován obvodním lékařem                                 

a v případě těžších onemocnění léčí se v nemocnici.  V Zábřehu byla v tomto roce otevřena nová porodnice. Také lázně slouží pracujícím. Všichni 

družstevníci byli v tomto roce očkováni proti tetanu. Výdělkové možnosti mají všichni občané a také životní úroveň stoupá. Vždyť v obci je  

12 majitelů aut, 100 motorů (z toho 23 mopedů) a 50 televizorů. To jsou tisícové hodnoty. Během roku vyskytli se však některé  závady 

v zásobování. Tak byl nedostatek uhlí a příděly byly značně sníženy. Napřed se dávalo 10 q pro domácnost a před vánocemi pouze pět. Masa 

bylo po celý rok nedostatek, a tak lidé stáli ve frontách až 2 hodiny na kousek masa. V dřívějších letech bylo masa téměř dostatek. Pro špatnou 

úrodu byly i fronty na ovoce. Příděl bramborů na 1 osobu byl 50 kg na rok. Stavební ruch je celkem velký, lidé opravují a staví nové domky, a tak 

také o stavební materiál byla nouze, hlavně o cement a řezivo. Záleží na lidech, jak budou plněny výrobní plány, a tím také bude dostatek 

spotřebního zboží. 

Kulturní poměry. Také kulturní poměry na vesnici nastupují na nové cesty. Je si třeba dobře uvědomiti, že jde o přeměnu vychovaného 

kapitalistickým řádem na člověka nové socialistické společnosti. A to je velký úkol. Tuto přeměnu neprovedou krátké a nárazové akce, ale delší 

cílevědomá výchova práce. Proto jsou zaváděny lidové akademie, t.j. řada přednášek na různé aktuální náměty. O referenty se stará v okrese 

vědecká společnost a organizačně a finančně zajišťuje Dům osvěty. A tak u nás během roku byly provedeny tyto přednášky: 

Péče o dítě - osvojení a vyživovací povinnost, Mezinárodní situace, Dějiny Zábřežska, Člověk mezi lidmi (s filmy), Úklady imperialismu proti 

socialistickým zemím, O výchově charakteru, SSSR a cesta ku komunistické společnosti, Vznik života na zemi a vývoj tvorstva, Rodina - důležitý 

činitel při výchově morálních vlastností dítěte. Zdravotnická přednáška: Boj proti rakovině.  

Přednášeli odborníci z uvedených oborů a nejvíce byla navštívena přednáška zdravotnická (účast 70) a nejméně Úklady imperialismu (účast 

18). 24 dubna byla provedena tělovýchovná beseda s filmy. Besedu vedl okr. náčelník s. J. Brachtl, odpoledne pro mládež (účast velká) a večer 

pro dospělé (účast 18). Oslava Vítězného února byla na veřejné schůzi a program předvedli žáci národní školy (účast 70). Velmi pěkná byla 

oslava MDŽ. O účast se přičinila reklama, že na oslavě vystoupí cimbálová muzika patronátního závodu ČAO a pěvecký soubor PMV. Obě 

vystoupení byla velmi pěkná a líbivá, a tak hodně maminky odcházely spokojeny. 40. výročí založení KSČ bylo oslaveno 8. května a kulturní pořad 

vyplnili žáci školy a pro dospělé byl ještě promítán film Botostroj. Oslava VŘSR jako obvykle byla pořádána 5. listopadu s kulturní vložkou žáků 

školy a promítáním filmu Rozhodující noc s tématem o VŘSR. 

1. prosince sešla se dětská drobotina na slavnosti Dědy Mráze, kde nadílku připravilo sdružení rodičů a přátel školy. Tanečních zábav bylo 

šest. Z toho 2 plesy, pouťová zábava v přírodě, dožínková zábava, hodová v neděli i v pondělí. Nebylo ani jedno divadelní představení. Během 

roku bylo však 51 filmových představení s celovečerními filmy doplněnými krátkými zemědělskými filmy. Pro děti bylo promítáno 8x a vždy 

kolekce několika filmů. 

Místní rozhlas jako důležitý činitel pomáhal pouze první polovinu roku, potom pro poruchu byl dán do opravny a do konce roku nebyl již 

opraven. 

Místní lidová knihovna vykazovala 1 302 svazků, z toho bylo 461 svazků nauč. literatury, 736 krásné literatury, 105 pro mládež. Čtenářů bylo 

28, z mládeže 12. Přibylo 29 svazků. 

Lidopisné poměry. Narodilo se 7 dětí, a to pouze jeden chlapec a 6 děvčat. Také neúprosná Morana vyžádala si letos několik obětí. Měsíc 

únor jistě také svým počasím upravil cestu na věčnost třem našim občanům. První byl důchodce Karel König, který již několik roků ochrnut 

nevycházel ze svého domu. Dne 13. února rozhodl se Otto Killar dobrovolně odejíti z tohoto světa. Přišel domů z plesu, snad se nepohodl 

s manželkou, vyšel z bytu, který uzamkl a oběsil se na klice u dveří. Velkou vinu jistě měl alkohol, a tak člověk, který měl v mladosti těžký život     

a mohl si nyní upraviti pěkný život ve stáří, neboť děti měl již zajištěné, pod vlivem alkoholu ukončil svůj život. A hned 15. 2. po naplnění života 

odchází František Svačina, důchodce, který po dlouhá léta pracoval v místní mlékárně. 8. března zemřela Františka Svačinová z č. 28 po delší 

nemoci.  

Tragická smrt Jana Urbana, předsedy JZD. 20. září byl krásný, slunný podzimní den. Družstevníci sklízeli brambory „Na stráni“. Pilné ruce 

družstevnic plnily vlečky a bylo nutné také odvážeti. Předseda sám obětavě zajišťoval odvoz. Na odpoledne odmítl jeti se svými koňmi Josef 

Balcárek, ml. č. 20 s odůvodněním, že mu přišel zedník. Předseda vzal tedy sám koně s vlečkou, která nebyla v nejlepším stavu, a jel pro brambory. 

S vrchovatě naloženou vlečkou sjížděl úvozem v „Drážkách“. Snad nebyl dobře seznámen s brzdami a při nedostatečném brzdění koně pudově 

dali se do běhu. Svědčily o tom troušené brambory po celém úvozu. Dole na konci úvozu byla hluboká vodní drážka a náraz způsobil, že vysoko 

nakupené brambory svou setrvačností a tíhou neočekávaně a zákeřně srazily předsedu dopředu mezi koně a ještě tak nešťastně, že byl po pádu 

přejet. Přímý očitý svědek této události nebyl, ale velké množství vysypaných bramborů u srážky a převrácené sedadlo u vlečky potvrzovalo 

domněnku. Koně ještě zajely do zatáčky u vchodu do zahrady G. Hrubého a tam bez ovládání zatáčku nezvládly a pravým předním bokem 

zachytily o keř. Vlečka se však nepoškodila a jen pravý kůň byl podřený. Svědčí to o tom, že to již nebyla prudká jízda a při ovládání koní by 

nemohlo dojíti k neštěstí. A předseda byl zkušený povozník. První lidé, kteří doběhli k místu neštěstí, zjistili jen, že život Jana Urbana byl ukončen. 

Jako blesk rozlétla se zpráva po vesnici a zarmoucení lidé scházeli se v „Drážkách“ a jen bílá plachta zakrývala zmučené tělo, neboť se čekalo na 

úřední vyšetřování. Zapadající slunce naposled v korunách stromů dávalo svůj pozdrav, všechno strnulo v bolestném mlčení. Šero padalo a jen 

ta bílá plachta snažila se milostivě zakrýti velkou bolest nad odchodem dobrého a spravedlivého srdce Jana Urbana. Na pohřbu byla velká účast 

družstevníků a všech občanů. Dal svůj život za společné dílo a to již ve věku, kdy mnozí odpočívají. Byl to jeho smutný osud.  

13. listopadu zemřel Petr Bartoš, st. č. 23 v požehnaném věku 90 let. Dlouhá léta pracoval jako rolník na své usedlosti a potom jako výměnkář, 

i v pozdním stáří stále se zajímal o život a události v obci a radoval se ze života svých potomků. Za několik dní poté, t.j. 19. 11., odešel po těžké 

nemoci (rakovina) Josef Balcárek, č. 20, činný a obětavý občan, který pracoval také v lidosprávě a do roku 1948 byl předsedou MNV a potom 

předsedou strany lidové. Účast na pohřbu svědčila o tom, že byl pro svou povahu a jednání oblíben. Sňatky byly uzavřeny tři. 

 Různé. Počasí v měsíci lednu bylo celkem mírné, téměř bez sněhu a kolem dvacátého dosáhly mrazy - 18°C. V únoru bylo rovněž mírné počasí 

s mlhami a dešti. Březen ukázal v první polovině pěkné slunečné počasí, ale první jarní bouře 18. 3. změnila tvář a nastalo ochlazení. Kolem 
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dvacátého byly opět sněhové vánice. Od dvacátého čtvrtého nastalo opět teplé a pěkné počasí. Tak bylo také v dubnu. Květen byl celkem teplý 

a deštivý, což hlavně prospívalo plevelům na okopaninách. Od 28. května do 9. června denně byly bouřky a lijáky, a tím byla i špatná senoseč.  

Sklizňové měsíce byly celkem pěkné, suché a tak obilí se sklízelo pohodlně. Po celý měsíc září bylo krásné a slunné počasí a teploty dosáhly 

až 24°C ve stínu. Ostatní měsíce do konce roku byly celkem suché a zase se objevil nedostatek vody v mnohých studních. Ještě v první polovici 

prosince bylo pěkné počasí. Téměř před svátky napadl sníh a tak Vánoce měly zimní ráz, což již po několik roků nebylo. Také nastalo však prudké 

ochlazení a dne 23., 24. a 25. 12. klesla teplota večer na -20°C. 26. 12. nastalo částečné oteplení a 27. 12. bylo již jen -8°C. 

Vánoční prázdniny školních dětí měly radostnou sportovní náplň a ledových ploch se plně využilo. 

 Místní národní výbor po celý rok konal dobře svou práci ku prospěchu všech občanů. 

 Rok 1962.  

Politický život ovlivňovala důležitá usnesení ÚV KSČ a XII. sjezd KSČ. Velmi důležité usnesení o dalším rozvoji naší společnosti hodnotilo 

dosavadní úsilí strany KSČ a všech složek NF o stálé zlepšování životní úrovně našeho lidu, úsilí o zajištění materiálně-technické základny pro 
budování komunistické společnosti k XII. sjezdu KSČ rozvinula se veliká kampaň, ve které všichni občané mohli dávati své kritické a pomocné 

připomínky pro další zlepšení práce a života našeho lidu. Tak také v naší obci byla uspořádána před sjezdem veřejná schůze a občané dávali své 

připomínky pro další práci a rozvoj výchovného snažení strategických orgánů. Tak asi 20 návrhů a připomínek bylo zasláno ÚV KSČ. Hlavně se 

týkali zlepšení života na vesnici, pomoci zemědělství a kriticky byla hodnocena dosavadní práce. Hlavně byl kritizován nedostatečný počet 

náhradních dílů k zemědělským strojům, pomalá pomoc při zavádění mechanizace, útěk pracovníků ze zemědělství a nedostatečné zajišťování 

materiálu při obnově bytů na vesnici. Předsedou místní organizace KSČ byl Jan Neubauer, který se však koncem roku pro onemocnění vzdal své 

funkce, a vykonával jí místopředseda Hynek Borochovský. Dalšími členy výboru byli: Vladimír Smékal, Josef Smital a Jiří Svačina. Členové během 

roku nepřistoupili. 

Za pomoci okresního výboru KSČ a ČSM a míst. výboru NF byla obnovena činnost MS ČSM. Na první schůzi byli přivábeni přednáškou člena 

OV ČSM o setkání s mládeží Německé demokratické republiky. Na této schůzi byl zvolen novým předsedou Jan Pěnička a nový výbor měl tyto 

členy: Antonín Pucher, Dagmar Pospíšilová, Marie Ptáčková, Stanislava Pospíšilová, František Koruna a Vladimír Poštulka. Po slibném začátku 

pro nezájem členstva však činnost ochabla, zvláště však potom, když se předseda odstěhoval. 

 Dobrá práce byla u požárníků za předsednictví obětavého Františka Bartoše, velitele Zdeňka Šrota, jednatele Al. Štrampacha st., zbrojmistra 

Jana Koruny. Vedli také po stránce kulturní činnosti. 

 Výbor žen při MNV vedla Vlasta Hrubá č. 124. Nebylo změn ve výboru T. J. Sokol a také činnost během roku nebyla. Na hřišti bývalo dostatek 

mládeže, bohužel však bez cvičitelů, o které jednota marně usilovala. Předsedou místní organizace ČSSL byl Rudolf Šebesta, avšak jejich politická 

práce nebyla výrazná a plnili pouze úkoly vyplývající z členství v Národní frontě. Také místní organizace SČSP nezaznamenala změn ve vedení,                    

a tak předsedou byl opět František Hýbner, pokladníkem František Nimmerfroh a členové výboru Jan Neubauer, Jan Šrot a Josef Kácel. Předseda 

MV NF Ed. Hrubý se pro onemocnění a další zdravotní stav vzdal funkce a nově byl zvolen Josef Macháček. 

 Červený kříž vedla Vlasta Kácelová. Předsedou JZD byl zvolen František Hýbner. Ostatní členové výboru byli v těchto funkcích: agronom Josef 

Kruš, zootechnik Stanislav Nevtipa, účetní Jaroslava Nováková, pokladník František Badal, skladník Josef Haislar. 

 Celkem je možno říci, že o veřejný a politický život je malý zájem, že funkce se velmi těžce obsazují a práce v obci stále spočívá na několika 

málo lidech, a přece je v obci dostatek mladých a schopných lidí. Stálou snahou mnohých občanů je více od společnosti bráti a málo  pro 

společnou věc dávati. Není to však jev dobrý! 

 Správa obce. V čele MNV jako předseda byl Jan Portyš a tajemníkem Jiří Svačina. Další členové rady byli: Ing. František Smýkal ve funkci 

předsedy komise pro bezpečnost a pořádek, František Hýbner - předseda finanční komise, Josef Kácel - předseda komise pro školství a kulturu. 

Předsednictví zemědělské komise během roku převzala Vlasta Štrampachová. Pokladnictví vedl Ant. John. V ostatních členech pléna MNV 

nenastala změna. Místní národní výbor zajišťoval hlavně správné a včasné plnění úkolů v místním JZD, kontroloval plynulé plnění dodávek. 

Svízelné jednání, které zabralo dosti času ve schůzích rady i pléna, bylo řešení bytové otázky. MNV jako majitel domku č. 99, který byl určen      

ku zbourání, byl zakoupen od manželů Hrabských. Ti ovšem požádali vhodný náhradní byt. Tak MNV dal několik výměrů pro náhradní ubytování, 

a přece se nepodařilo manžele Hrabské někam umístiti. Bydleli proto dále ve druhé části domku a přední část musela býti zbourána, neboť 

hrozila zřícením. Tato špatná situace bytová byla řešena i za pomoci ONV, a i tak se nepodařilo věc vyřešiti. Na uvolnění bytů čekají další majitelé, 

neboť jedná se o nová manželství. Je to na čísle 69 a 81 a není naděje, že nájemníci byty uvolní. Stavební ruch v obci je však malý.  

 Délka silnic ve správě MNV je 1,6 km. Délka sítě veřejného osvětlení je 3,15 km a je instalováno 32 světel. 

Hospodaření MNV: Rozpočtové  

 příjmy výdaje 

Zemědělství 5 200 Kčs   4 800 Kčs 

Komunikace 6 700 Kčs   3 628 Kčs 

Školství    25 000 Kčs 22 835 Kčs 

Vnitřní správa    73 100 Kčs 67 444Kčs 

Místní hospodářství 3 000 Kčs   1 974,67 Kčs 

Doplňkový rozpočet 4 200 Kčs   4 176,60 Kčs 

Úhrn příjmů    77 600 Kčs 75 388 Kčs 

 Výstavba obce. Za obětavé práce činovníků místního požárního sboru byla dokončena přestavba požární zbrojnice. Postaveno bylo schodiště 

a pořízena fasáda z břízolitové omítky. Celá budova byla předána sboru v říjnu. Rovněž byla dokončena stavba porodny prasnic a v podzimním 

období byl zahájen provoz svedením prasnic. Jinak stavební četa JZD prováděla úpravu kolem kravínů, přístavby pro nářadí a hnojiva. Tím se 

také zlepšily skladovací prostory. 

V jarním období byla zahájena stavba nového mostu přes Sázavu, kterou prováděla okresní správa silnic ze Šumperka. Starý most byl zbořen 

a JZD muselo si postaviti provisorní dřevěný most pro sklizeň sena. Byl postaven v místech nad „Houpačkou“. Nový betonový most byl hotov do 

listopadu. Je mnohem širší jak starý most, má větší průtočnost, je vyšší a silnice byla v předmostí upravena a rozšířena. Jinak lidé upravují si 

dosavadní domky, rozšiřují si byty, zřizují koupelny a jiná příslušenství. Tím se využívá zrušených chlévů a bydlení se přizpůsobuje větším 
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nárokům. Potíž je ovšem se získáváním materiálu na volném trhu. Je nedostatek cementu, nejsou k dostání koupací vany a domácí vodárničky. 

Úsek potoka od Sultusových až po dráhu byl zanesen bahnem, byl příliš mělký, a když přišla trochu větší voda, koryto nestačilo a voda se rozlévala 

do polí a na silnici. Byla proto vyhlášena brigáda na prohloubení potoka, a tak ještě přede žněmi, za pěkné účasti občanů, byl za půl dne potok 

prohlouben a rozšířen. 

Výbor žen postaral se o úpravu návsi u zvonice. Celé prostranství bylo zoráno, urovnáno a oseto pěkným trávníkem. Uprostřed vznikl 

květinový záhon a chodníčky byly vysypány žlutým pískem. Pro odpočinek a posezení bylo MNV zakoupeno 10 laviček. Tak se volná prostranství 

zvelebují, a tím vzhled obce se mění ku svému dobru. Předpokládá to však, aby drůbež a husy zmizely z návsi. 

Na horním konci byl zbořen domek č. 38 patřící M. Seidlové, která se odstěhovala do Zábřeha. Na tom místě nebude dovoleno nově stavěti. 

Komunikační poměry. Obec leží na hlavní spojovací autobusové lince Loštice - Šumperk, a tím je také spojení pro místní dělníky s pracovištěm 

dobré. Různé pracovní směny v závodech vyžadují častější spoje, a tak směrem k Zábřehu je 11 spojů a k Mohelnici rovněž. Tím je zajištěna 

doprava pracujících i žáků.  

K telefonnímu spojení slouží veřejná hovorna a dále telefony mají MNV, správa polesí a Vlad. Smékal. 

Hospodářské poměry. Pro hospodářské poměry nebyl příliš příznivý rok. Jaro bylo dlouho chladné a práce na poli začaly teprve až v dubnu,                  

a tak všechno bylo opožděné. Rovněž květen byl chladný a deštivý, a tak okopaniny, hlavně cukrovka, byly pozdě zasety, a tím se práce opozdila. 

Bylo nutné obrátiti se o pomoc na občany brigádníky, aby jednocení bylo včas dokončeno. Začátek června byl ještě chladný a na horách napadl 

sníh. Průběh senoseče byl dosti dobrý, ale tráva byla řídká, a tak sklizeň sena byla asi o třetinu menší. V dalších měsících nastalo však sucho. 

Průběh žní byl dobrý, i když začaly opožděně až v srpnu. Podzim byl suchý, a proto úroda bramborů a cukrovky byla malá. Těžko se oralo                                

a hluboká orba nebyla dokončena asi na 8 ha. Pro ilustraci několik čísel z hospodaření JZD: 

Družstvo mělo 146 členů ze sloučených 88 závodů a záhumenků bylo 96 s výměrou 44,78 ha zemědělské půdy, z toho bylo 32 ha orné půdy. 

Pracovníci v JZD:      Sklizeň zemědělských plodin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zelenině bylo vypěstováno 33 q celeru, 12 q cibule a 269 q zelí. Stav skotu 303 kusy z toho 160 krav. Prasat 224 kusů z toho 25 prasnic, 

slepic 970. 

      Produkce živočišných výrobků. 

 plán skutečnost záhumenkáři 

   mléko 340 930 l 293 318 l 30 042 l 

   vejce 105 200 kusů 102 664 kusů 23 049 kusů 

   maso hovězí   36 700 kg   31 747 kg   9 058 kg 

   maso vepřové   27 000 kg   18 518 kg        94 kg 

   maso drůbeží         750 kg     1 115 kg -  

   maso koňské      1 000 kg        880 kg -  

Celkový peněžní výnos činil 1 367 772,87 Kčs. Úhrn aktiv JZD činil 5 209 452 Kčs. Pracovní jednotky plán 34 024, odpracováno 35 176. Na 

pracovní jednotku bylo vyplaceno 20 Kčs a naturálie v ceně 4 Kčs. 

 Brambory byly vybírány kombajnem dodaným z Německé demokratické republiky. Dodávky byly celkem splněny. Ovoce byla dostatečná 

úroda. Zvláště jablka se urodila, také hrušek bylo dostatek. Méně bylo třešní a švestek. V tomto roce prováděla výkup ovoce místní prodejna 

Jednoty, a tím se také prodej usnadnil. Dříve se muselo ovoce odvážeti do Zábřehu. Bylo také vykoupeno hojnost padaného ovoce pro průmyslové 

zpracování. Zemědělská výroba však dosud nestačí na zásobení obyvatelstva, a tak po celý rok se pociťoval nedostatek masa. Proto na maso           

a masné výrobky stávaly čekající fronty po několik hodin a každý dostal omezené množství. Nedostatek byl také zeleniny zvláště cibule a česneku. 

Také některé průmyslové výrobky se postrádaly. Fronty stály na ledničky, nedostatek byl plášťů a kol a motorů. Příděl uhlí pro rodinu na 1 rok 

činil 15 q hnědého. Od prvního srpna byla opět zavedena povinná dodávka sádla z domácích porážek na 5 - 7 kg. Zvýšeny byly ceny některých 

drobných dřevěných předmětů (vařečky, ramínka na šaty atd.). K 31. 12. bylo provedeno zaokrouhlování cen směrem dolů i nahoru, to 

znamenalo, že haléřové ceny se zaokrouhlovaly na desetihaléře, padesátihaléře a koruny. Tak například cena elektrické zásuvky byla 5,20 Kčs, 

po úpravě činila 5 Kčs. Židle, která stála 102 Kčs nyní je za 100 Kčs. Remoska stála 149,50 Kčs je nyní za 150 Kčs atd. Po provedené inventuře     

a zaokrouhlování cen v místní prodejně Jednoty činilo zvýšení u všeho zboží celkem 400 Kčs. Cena chladniček, po kterých byla stále velká 

poptávka se zvedla o 500 - 700 Kčs. V tomto roce byly také zrušeny poukazy na automobily a ceny byly zvýšeny. Lidé mají dostatečné výdělky, 

koupěschopnost je značná, a tím vznikají nárazové poruchy v zásobení a výroba mnohdy nepostačuje poptávce. Sobecký zájem jednotlivců 

způsobuje občasné návaly a jiné nepříjemnosti v distribuci zboží. 

 Sociální a zdravotní poměry. Rozvrstvení obyvatelů nad 15 roků v tomto roce bylo asi takové: v zemědělství pracovalo 94 osob, 29 mužů          

a 65 žen. Jako dělníci pracovalo 134 osob, 87 mužů a 47 žen. Inteligence bylo 15 osob, 8 mužů a 7 žen.  V domácnosti se dosud zaměstnávalo 

26 žen, v dopravě bylo zaměstnáno 10 osob a v distribuci dva. Důchod pobíralo 18 mužů a 47 žen. Důchodovým zabezpečením je postaráno         

o staré osoby a nikdo nemusí míti nouzi. Zdravotní stav byl dobrý. V měsíci únoru však vypukla epidemie chřipky, která postihla hlavně dospělé 

osoby. Rozšiřování postupovalo velmi rychle a z toho důvodu byl dán od 1. do 17. února zákaz veškerého shromažďování a také z toho důvodu 

  plocha v ha sklizeň v q  výnos na ha 

pšenice ozimá 43,88 1 475   33 

pšenice jarní   2,65      63   24 

žito ozimé 18,75    675   31 

ječmen jarní 28,85    904   31 

oves 17    477   28 

řepka 7    103   15 

cukrovka 18 5 500 355 

brambory  26,4 2 750 106 

kukuřice 10 2 500 (zelená) 250 

 

   muži    ženy  celkem 

   stálí 29 65 94 

  do 25 let 1 1 2 

  26 – 45 let 14 24 38 

  46 – 60 let 8 26 34 

  nad 60 let 6 14 20 

  rostlinná výroba 9 44 53 

  živočišná výroba 13 20 33 

  přidružená výroba 1 - 1 

  stavební četa 4 - 4 

  v řízení 2 1 3 
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byly pololetní prázdniny prodlouženy o 1 týden t.j. do 17. 2. Šest osob využilo lázeňské péče a pět osob bylo na rekreaci v Bulharsku. Dvě rodiny 

použily vlastních vozidel k putování po Slovensku.  

Kulturní poměry. I v tomto roce se kulturní práce zaměřovala na stránku výchovnou. V přednáškách bylo nutné střídati témata tak, aby 

vzbudila zájem. První přednáška (19. 1.) byla na téma: Lidové zvyky, písně a pověsti sev. Moravy, kterou přednesl Jos. Hubálek ze Zábřehu. Únor 

nepřinesl nic po stránce kulturní, neboť téměř celý měsíc byl zákaz shromažďování pro epidemii chřipky. 9. 3. byla přednáška „Ošetřování luk“. 

Účast byla velmi slabá (jen 4 funkcionáři JZD) a tím bylo potvrzeno, že zemědělci nemají zájem o přednášky z jejich oboru a na družstevním 

hospodaření jim nezáleží. 23. 2. konala se ateistická přednáška „Náboženství a pověry – marxismus-leninismus a náboženství“. Přednášel okr. 

šk. inspektor B. Ošťádal. Návštěva 22. 

Tanečních zábav bylo 6 z toho dva plesy. 18. 2. byla výroční schůze JZD s doplatky a večer byla taneční zábava. Pouťová zábava v tomto roce 

se nekonala. Mezinárodní den žen byl oslaven pěkným filmem „Jaro se nevrací“ a kulturní vložkou žáků místní školy. JZD při této příležitosti 

podarovalo družstevnice šátky. V zimním období konalo se školení občanů CO. 

Státní svátky a památné dny byly oslaveny filmy s vhodnými náměty a kulturními vložkami žáků místní školy. 

Ochotnický divadelní kroužek požárníků sehrál dvakrát divadelní hru Bělouši od J. Klicpery, pohostinsky ji hráli ještě v Janoslavicích. Hru 

obětavě nacvičoval Zdeněk Šrot. Sdružení rodičů a přátel školy uspořádalo pro děti vánoční nadílku a děti se postaraly o veselý kulturní pořad. 

JZD promítalo až do konce května každou neděli celovečerní film. V pozdějších měsících pro nezájem občanů a slabou účast od promítání 

upustilo. Podniklo také dva zájezdy. Jeden třídenní a jeden jednodenní. 

V říjnu bylo pěkné předání hotové hasičské zbrojnice a nového hasícího agregátu do soc. péče místním požárníkům. V neděli odpoledne za 

pěkného počasí koncertovala na návsi zvolská dechovka a předseda MNV Jan Portyš pěkným proslovem zhodnotil úsilí a obětavost požárníků 

při obnově zbrojnice. Potom byla volná prohlídka budovy a hasičského nářadí, se kterým požárníci provedli ukázkové cvičení. Bylo to pěkné 

nedělní odpoledne a účast obyvatelstva byla pěkná. 

Místní lidová knihovna vykazovala tuto činnost. V tomto roce přibylo 55 svazků. Ku konci roku měla knihovna celkem 1 373 svazků. Z toho 

bylo 508 svazků naučné literatury, 759 svazků krásné literatury a 106 svazků pro mládež. Výpůjčky za rok: 43 naučná literatury, 893 krásná 

literatury, 141 pro mládež. Celkem 1 077. Čtenářů bylo 53, z toho 16 mládeže.  

V učitelském sboru a v organisaci školy nebylo v tomto roce změny. Místní rozhlas nesloužil po celý rok. Dobrovolná tělovýchova se 

neprováděla pro nedostatek cvičitelů. V obci v tomto roce žilo 520 obyvatel. Narodilo se 9 dětí, z toho 8 chlapců a 1 dívka. Zemřelo 1 dítě ve 

stáří 1 roku. Stáří donutilo k odchodu na věčnost Josefa Janíčka z č. 75, Františku Loučnou z č. 21, A. Hrochovou z č. 27, Jana Maňku č. 115, 

Boženu Svačinovou č. 13, Ludmilu Bodanskou č. 69. Poslední zemřela v tomto roce Anna Klimešová (30. 12.) v požehnaném věku 93 let. 

Jmenovaná byla vdovou po známém učitelském a vlastivědném pracovníku Klimešovi a bydlela ve zdejší obci u své dcery Milady Smékalové na 

č. 61., pochována byla v Zábřehu. Sňatky byly 4 a Jan Pěnička z č. 13 se přiženil do Libivé. 

Také v tomto roce ještě děvčata vodila Královničku, chlapci vozili Krále a o Velikonocích se „hrkalo“. 

 Různé. Přehled počasí. V lednu byla celkem mírná zima. Téměř nebylo sněhu a teplota klesla nejvíce na  -12°C. Od 10. do 15. ledna byly 

teploty +3°C. Dne 5. února napadlo asi 15 cm sněhu, který však hned druhý den roztál. Potom po celý únor střídaly se sněhové vánice a za teplot 

kolem 0°C sníh přes den roztál. Avšak březen byl celkem velmi chladný a 14. 3. ukazoval teploměr - 10°C. Také v květnu byly ještě sněhové 

přeháňky a hřbet Jeseníků se ještě v červnu bělal sněhem. V letních měsících a na podzim bylo celkem teplo a sucho. Zima však začala velmi 

prudce. Koncem listopadu a celý prosinec byl velmi chladný, napadal sníh a bělostné vánoce se slavily za mrazu kolem -20°C. 

  Místní národní výbor staral se svědomitě o plnění všech daných úkolů, stále sledoval a hodnotil práci v JZD, neboť výsledky zemědělské 

práce zajišťují výživu národa. Dbal také o zvelebení obce a finančními prostředky, v rámci rozpočtu, podporoval každý podnik pro všechno 

občanstvo přinášející nějaké dobro. 

 Rok 1963.  

Politický a veřejný život. Politický život během roku nevyznačoval se takovými událostmi, které by měly ohlas v místním politickém životě. Po 

stránce politické tedy obec žila klidným životem a pouze reakce na změny v životě hospodářském byly někdy značně kritické. Místní vesnická 

organisace KSČ zvolila si v tomto roce do čela Františka Pulkerta, zedníka. Dalšími členy výboru byli Josef Smital č. 1 -  člen JZD a Jiří Svačina, 

tajemník MNV a také člen JZD. Hlavním politickým úkolem bylo zajišťování dobrého chodu v místním JZD jak po stránce živočišné i rostlinné 

výroby. Jinak na ostatní dění v obci neměla organisace vlivu již také z toho důvodu, že pro malý počet členstva nemůže obsaditi hlavní a důležité 

funkce ve složkách Národní fronty. Také ostatní složky Národní fronty mají malý počet členů, a tím vliv na obyvatelstvo se uplatňuje jen na malý 

počet občanů. Ostatní obyvatelé stojí stranou, hledí si jen svých osobních zájmů a věcí prospěšných jen pro své osobní dobro a pohodlí. 

Československá strana lidová vykazovala v tomto roce 12 členů a účast na výroční schůzi byla pouze 7 členů. Předsedou byl opět zvolen Rudolf 

Šebesta, jednatelem Jan Domluvil a dalším členem výboru František Koruna. Na schůzi měl pěkný referát zástupce OVČSL, veterinář Dr. Kubíček 

ze Zábřehu o perspektivách zemědělství v socialistickém zřízení a vyprávěl své zkušenosti a dojmy ze zájezdu do Německé demokratické 

republiky. Československá strana socialistická má v obci pouze 3 členy a není proto v místě organisace a jsou členy v Zábřehu. ČSM vedl až do 

nástupu vojenské služby Lubomír Hrubý a potom převzala jeho funkci Věra Planičková, učitelka MŠ v Postřelmůvku a jen proto, že dojíždí domů 

každý den, jí umožnilo tuto funkci převzíti. Bolestí skupiny však je malý počet členů v místě, a tím je také práce ztížena. Mládež má malý smysl 

pro organizační povinnosti, a tak vždy jen několik členů nese veškerou tíhu organizačních úkolů a povinností. Dostatek členů i mladých má 

jednota požárníků, za předsednictví Františka Bartoše, jednatele Al. Štrampacha č. 68, hospodáře Vladimíra Poštulky a velitele  Zdeňka Šrota. 

Dobře si vedli po stránce technického výcviku a dostali se až do krajského kola soutěže o nejlepší požární družstvo. Těl. jednotu Sokol vedl 

předseda Josef Kácel, jednatelem byl František Hrubý, hospodářem Vlad. Jányš. Tělocvičnou činnost vedla Jarmila Rabenseifnerová. Místní 

skupině ČČK předsedala Vlasta Kácelová a členy výboru byli: Josef Riffler, Zdenka Hrubá, Emílie Ptáčková, Růžena Sittová, Vlasta Štrampachová 

a Anna Borochovská. Dne 10. března byly volby nového výboru žen při MNV a předsedkyní byla zvolena Vlasta Hrubá č. 124. Dne 16. června 

konaly se doplňovací volby do Národního shromáždění za zemřelou poslankyni Anežku Hodinovou - Spurnou. Zvolen byl J. Červinka, předseda 

JZD v Lošticích a v naší obci nebylo záporných hlasů. Dne 19. května konala se celokrajská směna ve sběru odpadových surovin a na úpravu 

obce. Nasbíráno a odvezeno bylo 52 q železného šrotu, 300 kg textilu a 120 kg papíru.  

Navážela se hlína na záhony vedle potoka.  

68 

 


