
Správa obce. MNV přispěl k údržbě obce tím, že svépomocí se vyčistil potok na horním konci. Byla položena nová kanalizace ve  dvoře.  Tašková 

střecha na požární zbrojnici byla špatná, proto se znovu pokryla plechem za obnos 6 400 Kčs. 

Též u Sázavy byla provedena velká práce. Hráz mezi Sázavou a tzv. „Starým rybníkem“ už byla nízká a rozvodněná. Řeka někdy hrozila přelitím, 

ba i protržením této hráze, což by mělo za následek zatopení okolních polí a ohrožení zvolských budov postavených za železnicí. Hráz byla 

obnovena, zvýšena a částečně posunuta a sahá od potoka až ke stavu. Tato práce byla celá provedena stroji a financoval ji stát. 

Nové domy si letos dostavěli Fišnar a F. Bartoš č. 108. 

Soustavně se naváží a upravuje cesta po „Dole“, která byla vždy velmi blátivá. Hodně zásluh na této cestě má občan z Ráječka s. Waisser, 

který si vloni postavil u lesa chatku. Je zaměstnán v MEZu Zábřeh odkud se vyváží slévárenský prach na tuto cestu, která je nyní skoro jako silnice. 

Letos byla též upravena buldozerem cesta na „Hora“. 

Svépomocí občanů udělala se ve škole nová odpadová jímka o větším obsahu, takže odpadá nepříjemné zimní vyvážení. Rodiče zde odpracovali 

zdarma 200 hodin. 

Poměry lidopisné. Narodilo se 6 chlapců a 1 děvče. Zemřeli: 14. 1. Loučná Marie, 22. 2. Šín Alois, 20. 4. Deutsch František, 7. 7. Urbanová Julie, 

10. 7. Žandová Marie a Grossová Anna, 6. 8. Žáková Anežka – moje matka, 26. 12. Mizera Jan. 

Poměry kulturní. Letos opět máme dvoutřídní školu. I. třída má 16 žáků, 1. + 3. ročník, kde učí Jaroslav Sigmund. II. třída má 14 žáků,  

2. + 4. + 5. ročník a učí zde učitelka Jaroslava Laštůvková, manželka místního lesního správce. 

Počátkem roku byla ve škole volná každá druhá sobota, nyní jsou všechny soboty volné. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou 10 minut, 

hlavní  přestávka 20 minut. Vánoční prázdniny od 25. prosince do  6. ledna. Rodičovské sdružení se schází asi čtyřikrát do roka. Projednávají se 

potřeby školy a hodnotí se prospěch a chování žáků, každý se svým učitelem. Před Vánocemi se konala besídka školních dětí spojena s nadílkou, 

kde každé dítě dostalo dárek v ceně 17 Kčs. Peníze věnoval dohlížecí výbor „Jednoty“. Poprvé na naší škole vyučuje dubický p. farář 1 hod. měsíčně 

náboženství církve ČSL. Čtyři děti římsko-katolický kněz vyučuje v úterý a pátek vždy 1 hod. Též mateřská školka má od prázdnin novou ředitelku                   

a je jí Marcela Zankelová z Moravičan, t. č. je ve školce 23 dětí. 

Dne 5. 5. zorganizoval náš učitel zájezd do olomouckého divadla na „Vinobraní“, 19. 5. jely ženy autobusem do Králík a Hor. Studének,                    

9. 6. jely děti na Praděd a Karlovu Studánku. 

Po dlouhé době se zrodil ochotnický divadelní kroužek a 14. 4. sehrál na sále div. hru „Lída, děvče z hor“. Pro velký zájem, hráli tuto hru ještě 

v Jestřebí, Mírově a Třeštině. 

Letošní pouť u „Antoníčka“ dne 16. června začala už v sobotu táborákem, makrelami a jiným občerstvením. Byly zde houpačky, střelnice, 

elektrické osvětlení a nezbytná hudba z amplionu. V neděli průvod, hudba k poslechu i k tanci a občerstvení. Mnoho lidí domácích i cizích, všechno 

radostné a veselé. 

Po srpnu neměl dlouho nikdo náladu na kulturu. Až v prosinci uspořádal řídící učitel kurs tanců a společenského chování. Sedmnáct párů 

místních  i přespolních se učilo v „Osvětě“ tancovat za odborného vedení p. Fogla ze Zábřeha. Na prodlouženou taneční hodinu se sešli na sále, 

kde rodiče i jiní uviděli mládež tančit při gramofonu. 

Různé zprávy. Náš obvodní lékař Dr. J. Václavský, jenž měl ordinaci ve Zvoli, odjel v létě autem s rodinou na dovolenou do Švédska. Když uplynul 

čas a měl se vrátit, přišel ze záp. Německa dopis, kde Dr. Václavský oznamuje úřadům, že se nevrátí. Tato zpráva způsobila v obci velký rozruch, 

neboť Dr. Václavský byl u lidí oblíben. 

Letos v květnu projížděl naší vesnicí „Závod míru“, tj. cyklistický závod na trase Berlín, Praha, Varšava. V tento den byla naše obec vyzdobena 

praporky a transparenty a nadšení pro tuto akci bylo velké, hlavně u mládeže. 

 „Hoří ti stodola!“, tímto křikem byl probuzen k ránu dne 18. března Vladimír Hroch. Z nezjištěné příčiny chytlo trochu slámy, piliny, palivové 

dřevo, desky, hospodářské stroje a nářadí, jízdní kola aj. Požárníci přijeli brzy, ale dřevěná stodola již byla v plamenech, takže zbývalo jen chránit 

okolní budovy. Zachránilo se jen trochu ohořelých trámů. Za pojištění si postavil novou dřevěnou kůlnu. 

Počasí. Na Nový rok je asi 12 cm sněhu při ranních teplotách -4 °C. Sněhu a mrazu přibývá tak, že šestého už je 40 cm sněhu a desátého ráno 

je mráz -23 °C. Avšak šestnáctého už je obleva a sníh rychle taje. Další noční teploty jsou kolem 0 °C. V únoru zamračeno střídavě sněží, dvacátého 

dokonce 15 cm sněhu a dvanáctého ráno mráz -7 °C. Od patnáctého vítr, déšť a chladno. První jarní den dvacátého prvního je slunečný a teplý  

+15 °C. Dvacátého pátého se poprvé vyjelo na pole a teploty do konce měsíce se pohybovaly od +18 °C do +22 °C. Duben: do desátého déšť a vítr, 

odpol. +15 °C, od dvanáctého slunečno mírný vítr, sucho a teplo. Ráno +5 °C, odpol. +20 °C až +26 °C. Jarní práce se provedly v klidu a za pěkné 

pohody. Květen: z počátku sucho, všechny stromy v květu a následkem příznivého počasí byla spousta všeho ovoce. Mírně zapršelo sedmého, 

třináctého, dvacátého šestého a třicátého. Hodně zapršelo dvacátého prvního, přitom teplota se pohybovala od +15 °C až +18 °C. Z toho vidíme 

vhodné podmínky pro vzrůst všech plodin. Červen: do sedmého krásně při +27 °C, sváží se seno, od osmého se ochladilo a trochu pršelo, avšak od 

patnáctého do konce měsíce vedra, od +28 °C až +32 °C a mezi tím 2x zapršelo. Krásná možnost sklidit dobře seno. Letos poprvé se sklízelo seno 

nakládacím strojem. Červenec: do desátého slunečno, jihozápadní vítr a teplo +26 °C až +32 °C. Od jedenáctého do dvacátého čtvrtého každý den 

trochu prší a všechno obilí je naráz zralé. Dvacátého pátého začali žít ječmen kombajnem. Od dvacátého šestého do osmého srpna je krásné 

slunné počasí. Potom několikrát zapršelo, ale vítr zase hned vysušil obilí, takže se mohlo ve sklizni pokračovat. Přes celé letní období bylo zajímavé 

to, že nepřišla bouře, která by byla poválela obilí. Všechna úroda pohodlně a celkem beze ztrát byla svezena. I v září převládalo pěkné slunné 

počasí s ranními teplotami od +10 °C do +13 °C, odpoledne +18 °C až +21 °C. Bouře a liják přišli pátého. Dvacátého třetího až dvacátého pátého 

též poprchávalo, ale to nemělo velký vliv na sklizeň brambor, kterých narostlo velmi mnoho. Říjen: brambory jsou sklizeny a začíná se s krmnou 

řepou, setím, silážováním chrástu a to za slušného podzimního počasí. První malé mrazíky, dva přišly kolem dvacátého druhého listopadu.  

Od 29. 10. do 14. 11. jsem byl v Egyptě a Libanonu, proto nevím, jak bylo u nás, ale dle sdělení bylo dobré podzimní počasí. Velká úroda 

cukrovky se sklidila stroji celkem bez  námahy a beze ztrát. Skutečný příchod zimy se ohlásil až 10. prosince, kdy poklesla teplota ráno na -9 °C              

a odpol. na  -5 °C, další dny až -15 °C. To však netrvalo dlouho a sedmnáctého máme ráno 0 °C, odpol. +2 °C a 3 cm sněhu. V těchto mrazivých 

dnech byla vhodná doba pro nastříkání kluziště, ale zjistilo se, že ve studni není dostatek vody. Ovšem o prohloubení studny nebylo dosti zájmu            

a tak děti prožily Vánoce i celou zimu bez bruslení. 

Zde opět uvádím několik údajů o hospodaření našeho JZD. Náklady na rostlinnou výrobu 496 294 Kčs. Tržba za rostlinnou výrobu 858 541 Kčs. 

Náklady  na  živočišnou  výrobu 1 373 422  Kčs. Tržba  za  živočišnou  výrobu 1 460 726 Kčs. Tržba za práce a služby  102 034  Kčs. Celkový výnos 
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2 564 903  Kčs.  Na normy  bylo  vyplaceno  857 411 Kčs. Na prémiích  52 864 Kčs. Norma v III. prac. třídě  22 Kčs. Norem celkem 38 973 Kčs.  Fond 

sociální a kulturní 14 768 Kčs. Půda zemědělská 313 ha. Půda orná 222 ha. 

Záhumenky společné počet 43, plocha 19 ha. Záhumenky individuální počet 

43, plocha 25 ha. Počet trvale zaměstnaných mužů 29, žen 48. V rostlinné 

pracovalo mužů 9, žen 26. V živočišné pracovalo mužů 8, žen 24. Ve správě 

pracovalo mužů 4, žen 3. Celkem členů 127. Rostlinná výroba vyčerpala norem 

13 358, živočišná výroba vyčerpala norem 29 193. Skot celkem 279, z toho 

krav 163. Průměrná dojivost na 1 kus 2 248 l. Vepřů celkem 420, z toho prasnic 

45, průměr selat na 1 prasnici 9, koní 7. Slepic 552, průměrná snůška na 1 kus 

74 vajec. Produkce mléka celkem 363 769 l, cena za 1 l = 2,41 Kčs, vl. náklady 

2,13 Kčs. Produkce vajec celkem 36 831 ks. Cena 1 ks reál = 0,89 Kčs, vl. náklady 1,48 Kčs. Produkce masa hovězího 21 784 kg. Cena 1 kg                   

12,38 Kčs, vl. nákl. 18,36 Kčs. Produkce masa vepřového 20 967 kg. Cena 1 kg reál 13,78 Kčs, vl. náklady 14, 59 Kčs. Na daních bylo zaplaceno 

88 000 Kčs, na fondy bylo přivedeno 640 000 Kčs, čistý zisk 811 000 Kčs. 

Tímto končíme zase jeden rok, který byl po stránce hospodářské velmi úspěšný, ale po stránce politické a společenské to byl rok plný vzrušení 

a stálého diskutování o nejasné budoucnosti. 

Rok 1969.  

Veřejnost byla i v letošním roce několikrát vzrušena politickými  i hospodářskými událostmi. Poprvé to bylo 16. ledna, kdy prolétla rozhlasem 

zpráva, že v Praze na Václavském náměstí se upálil student filosofie Jan Palach. Zanechal dopis, kde se uvádí jeho smrt jako protest, že se 

nepokračuje v „obrodném procesu“. Pohřeb Jana Palacha se konal 25. ledna se vší pietou, která mu náležela, a kterou v sobě cítili všichni občané 

Prahy a celého státu. 

Podruhé to bylo 19. dubna, kdy rozhlas hlásil, že na vlastní žádost odstoupil nejpopulárnější státník minulého roku Alexander Dubček z funkce 

prvního tajemníka ÚV KSČ. Na jeho místo byl zvolen Dr. Gustav Husák. Tato a ještě další změny v ústředním výboru, ve vládě, v různých 

organizacích a úřadech, které během roku následovaly, měly za následek, že události, které se staly v minulém roce, se jinak posuzovaly. Nejlépe 

nám charakterizuje nynější situaci ve státě projev Dr. Gustava Husáka na sjezdu strany KSČ v Praze, a který uveřejnilo „Rudé právo“ dne 20. srpna, 

ze kterého zde uvádím pár výňatků: 

Letos na jaře byla situace vyhraněna tak, že bylo možno volit mezi dvěma cestami, buď pokračovat v krizích chaosu a rozvratu, 

v dobrodružných akcích na pokraji národní a státní tragédie nebo hledat cestu konsolidace, cestu pro pokojný život a práci našich lidí. 

Nové vedení, které bylo zvoleno v dubnu na zasedání ústředního výboru, převzalo čestný závazek vyvést z tohoto krizového stavu naši stranu, 

náš lid a náš stát. Pokud byly potřebné kádrové změny, prováděly se kulturně bez ničení lidí, s možností slušné existence. V listopadu byl jmenován  

s. Alexander Dubček velvyslancem v Ankaře. 

Naše ulice přestaly být divadlem divokých živelných hnutí, přestaly být předmětem zápasu s orgány státní moci a lidé mohli přece mnohem 

klidněji žít a pracovat. Živelnost se stala rozhodujícím momentem, který ovlivňoval ekonomiku. Sklízíme bohužel úrodu, kterou sel deset let 

Novotný, a která byla zaseta loni Šiky a podobnými reformátory s tím rozdílem, že pan Šik si sedí v Basileji a miliony našich lidí nesou výsledky 

této v ekonomice rozvratné práce. Je třeba poctivé práce na všech úsecích a vy víte dobře, jak na mnoha místech ten, kdo poctivě dělá, je                             

v podstatě už na posměch. Tak hluboko upadla v tomto směru nejen pracovní morálka, ale přístup k poctivé práci vůbec. 

Kde jsou příčiny krizí? Stranické vedení bylo vnitřně nejednotné, rozporné a byli v něm vedle českých komunistů lidé, kteří kolísali, až po přímé 

oportunisty a představitele pravicových sil. 

Rozhlas, tisk, televize se od ledna 1968 vymkli z vlivu strany a byli řízeni skupinkami lidí, kteří patřili do pravicového částečně antisocialistického 

tábora. 

Kdyby vedení naší strany bylo vedlo zápas s antisocialistickými a pravicovými silami, kdyby si bylo udělalo trochu pořádek s komunikačními 

prostředky, kdyby bylo udržovalo soudružský a přátelský stav ke spojeneckým státům, žádného srpna by nebylo a žádného vstupu vojsk by 

nebylo… Potud Dr. Gustav Husák. 

Leden byl nevyhnutelný, píše s. Bilak v R. P. 31. 7. 1969, bylo třeba napravovat četné nedostatky, chyby a omyly, odstranit určitou strnulost                 

a pohodlnost v myšlení a praktických činech, zaktivizovat stranu a rozvinout iniciativu pracujících. 

Situaci v národním hospodářství charakterizovalo květnové plénum strany jako mimořádně složitou, píše R. P. 26. 7. 1969. V protikladu 

k nízkému růstu výroby a produktivity práce vzrostly výrazně průměrné výdělky, jakož i celkové peněžní příjmy obyvatelstva. Spolu se snížením 

spořivosti to ovlivnilo poptávku na vnitřním trhu, která nebyla plně kryta. Neuspokojivý růst produktivity práce je jedním z projevů dosud 

neupravené pracovní kázně a nedostatečné autority vedoucích. Zvýšila se společensky nežádoucí fluktuace přeplacení pracovníků aj. 

Hospodářské poměry. Všechny tyto politické i hospodářské změny se též částečně dotkly každého občana naší obce. Nákupní horečka trvala 

během celého roku. Inflace se očekávala každý měsíc, a proto každý kdo měl peníze, a těch bylo mnoho, chtěl co nejúčelněji investovat a to pokud 

možno větší částky. Proto se sháněl stavební materiál všeho druhu, bylo ho málo a byl vázán stavebním povolením. Instalační materiál, zvláště 

na ústřední topení, je ho velmi málo. Auta jsou vázána pořadím, t.č. je v naší obci 21 aut. Nábytek, delší čekací doba. Koberce jsou jen někdy a to 

v omezeném množství. Citelný je nedostatek dámského i mužského prádla, dětského oblečení i ložního prádla. Kalamita s  uhlím byla taková, že 

se přidělovalo pro domácnost jen 20 q na rok. 

Nakupování se nezastavilo ani zdražením, které bylo oficiálně vyhlášeno 15. května, ale přehodnocování trvalo celý rok, takže některé zboží 

se zdražilo o 100% i více. Životní potřeby zatím zdraženy nebyly. A i zde je vidět, že jsou vyprodány nejdřív nejkvalitnější lahůdkové poživatiny. 

Někteří z lidu,  zvláště  majitelé aut, chtěli cestovat hlavně do Jugoslávie, neb některých kapitalistických států, ale soukromé cesty za hranice byly 

v druhé polovině roku hlavně omezeny. První důvod byl šetření devizami a za druhé lidi hodně utíkali. Neboť, jak hlásilo rádio od 21. srpna 1968 

do dnešního dne, tj. 21. 5. 1969, uteklo za hranice 40 tisíc osob a 15 tisíc občanů si podalo žádost o pobyt v cizině. Já též jsem byl letos v březnu 

v Indii (Bombay, Delhi, Madras, aj). 

MNV. I v místním národním výboru byla letos personální změna. Dosavadní předseda Enter Václav jako vedoucí zahradník v Zábřeze si 

dálkovým studiem doplňuje vzdělání a proto rezignoval z funkce. Plenární zasedání MNV zvolilo dne 14. 5. Zdeňka Šrota předsedou MNV. 

plodiny ha ha výnos cena reálná vl. náklady 

pšenice 56   34,5 q 132 Kčs    63,3 Kčs 

žito 10   26,7 q 142 Kčs 113,4 Kčs 

ječmen 35   33,2 q 174 Kčs   46,6 Kčs 

oves   7   28    q -   81,7 Kčs 

cukrovka 22 576,7 q   33 Kčs     6,8 Kčs 

krmná řepa   4 999    q -     7,4 Kčs 

brambory 21 261    q   68 Kčs   39,1 Kčs 

řepka 10   23,3 q 428 Kčs   94,6 Kčs 
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Od října se přestěhovaly kanceláře MNV z dosavadních nevhodných místností vzadu na  „Záložně“ do dvou lepších místností při silnici. Kancelář 

byla vybavena novým nábytkem a zařídí se ústřední topení. 

Parket. Velká popularita slavnosti u „Antoníčka“, která se konala i letos, vyžadovala stálý taneční parket. Proto se pořadatelé slavnosti 

„Požárníci“ dohodli a ve spolupráci s MNV zbudovali stálý betonový parket. Též byla k tomu místu zavedena stálá elektrická přípojka. Betonářskou 

práci na parketě provedla s našimi požárníky pracovní skupina Pozemních staveb n. p. Šumperk, která stavěla v Zábřehu silo. 

Sila. Takřka přes noc vyrostly v Zábřehu 52 m vysoké stavby dvou obilních sil, která dominují širokému okolí. Dvaadvacet dní a nocí trvala 

stavba jednoho sila, které má 24 buněk o průměru 6 m. V jednom silu se uskladní 2 100 vagonů obilí, které se bude jednou za týden přepouštět 

z jedné buňky do druhé. K těmto silům povede železniční vlečka, která odbočí za sázavským mostem z vitošovské dráhy. Trasa je už vytyčená                

a první pozemní práce začaly už letos.  

Při této příležitosti je nutno se zmínit, že od června začaly jezdit vlaky s kamením z Vitošova na nádraží do Zábřehu a dosavadní nakládací 

rampa u nadjezdu byla zrušena. 

Asfaltka. V lukách mezi silnicí a novou dráhou se letos usídlil u nás nezvyklý závod „Obalovna“ tj. fabrika na silniční asfalt. Tento závod se 

k nám přestěhoval z Mohelnice. Krajina v lukách, která dříve byla klidná a svěží, je dnes plná hluku, kouře, prachu a zápachu a ani roční nájemné  

6 000 Kčs, které vyplácí tento podnik JZD, nevyváží škodu na trávě a vzhledu krajiny. Během roku projedou obcí stovky nákladních aut, které 

přivážejí kamennou drť a písek a odváží hotovou asfaltovou hmotu. Provoz po prašné a dolovaté silnici na dolním konci byl tak  intenzivní, že 

v suchých jarních měsících se nepřestalo prášit a z vesnice se stalo hotové peklo. Na všeobecnou stížnost občanů, hlavně našich žen, byl v polovině 

června zbudován pěkný rovný asfaltový povrch a teď už je provoz snesitelný. Někdy je nutno pro pokrok přinést oběti. 

Let na Měsíc. V pondělí 21. července přesně ve 3 h 56 min 20s našeho času sestoupil velitel „Apolla 11“ americký kosmonaut Neil Armstrong 

z poslední deváté příčky žebříku Orla a jeho noha se poprvé dotkla měsíčního povrchu. V tomto historickém okamžiku, který sledovaly na 

obrazovkách televizních přijímačů stamiliony diváků na celém světě, se splnil fantastický sen lidstva odedávna toužícího odhalit tajemství této 

věrné družice naší planety. Armstrong vstoupil na Měsíc 109 hodin 24 minut 20 vteřin po okamžiku, kdy Apollo 11 odstartovalo z Kennedyho 

mysu. Předseda ČSAV  akademik Fr. Šrom poslal jménem Československé akademie věd do USA srdečná blahopřání k prvnímu přistání člověka na 

Měsíci. 

Narodilo se 7 chlapců a 7 děvčat. Zemřeli: 24. ledna Mizerová Filoména 74 r., 11. dubna Johnová Anna, 29. dubna Rabenseifner Zdeněk,                

12. května Jedličková Leopoldina, 28. září Šafář Oldřich 60 r., 28. září Maixner Bedřich 50 r., 16. prosince Nevtipa Jan. 

Památník. Pískovcový památník, který dle pověsti připomíná bitvu v níž padl český pán a rytíř Zdeněk Kostka z Postupic, viz. I. díl kroniky, stál 

dosud velmi nakloněn a dosti časem zvětralý u hlavní silnice do Zábřehu. Aby nepřekážel provozu, rozhodla kulturní komise při MNV pomník 

přestěhovat. Práci provedl Fr. Hrubý s některými členy výboru a kámen je umístěn na prostranství před domem Vaňourkovým. 

Osvětlení. Pouliční světla v obci už nevyhovují dnešním požadavkům. Proto se MNV rozhodl vyměnit stávající světla za výbojky. Letos byla 

výměna provedena zatím na dolním a horním konci obce. V loni zboural svůj dům č. 93 Alois Balcárek a na tom samém místě vystavěl se svým 

zetěm Jabůrkem nový dům a letos už se do něj mladá rodina nastěhovala. 

Sál. V únoru na „Ostatky“ mínilo rodičovské sdružení uspořádati aspoň jeden ples v sezóně. Jako desítky let dříve, měl se i tento ples konat na 

sále  u „Neubauerů“ ale tentokrát to nevyšlo. V posledním čase se pozorovalo, že při zábavě se podlaha sálu, tj. strop v šenku, se otřásá a padá 

omítka. Na tento nepříznivý stav upozornil hostinský stavební komisi na ONV, která zakázala jednou pro vždy používat sál k veřejným 

shromážděním. Poslední akce, která se na sále konala v prosinci minulého roku, byla „Poslední leč“ místních lovců. Tak to skončilo s kulturním 

stánkem, který celé generace sloužil kultuře a zábavě, ale o který se v poslední době nikdo nestaral a k dnešnímu dni je tak sešlý, že je ostuda naší 

obce. Všechny kulturní akce, pokud je to možné, se nyní konají v malé kulturní místnosti v bývalé mlékárně. Na vysvětlení nutno podotknout, že 

teprve letos byla celá budova pohostinství vrácena majiteli Ferdinandu Neubauerovi. 

Kulturní život. Ředitel školy Jar. Zikmund uspořádal dva zájezdy do olomouckého divadla na hry „Podskalák“ a „Cikánský baron“. Členi JZD 

jezdili často zdarma do divadla do Šumperka. 

O předmanželské výchově pro mládež od 15 do 20 let konal tři přednášky MUDr. Pumperle ze Sudkova. Jedna přednáška byla společná a dvě 

individuální. Byl o ně zájem a všechny měly slušnou účast kolem 30 osob. 

První třída a kabinet ve škole byly vybaveny novým nábytkem za 15 000 Kčs. Pro děti na konci školního roku uspořádal ředitel školy dnes 

populární jednodenní společné stanování u lesa a autobusový zájezd do Lipníka. Prohlédli si továrnu na zápalky „Solo“ a tiskárnu s polygrafií. Zde 

je ředitelem náš rodák Jan Maixner, který podal dětem obšírné vysvětlení a podaroval je fotografickými upomínkami. Na zpáteční cestě se zastavili 

v ZOO na Kopečku.   

Žáci a dorostenci Sokola dělali v dubnu až červnu pěší turistiku tzv. Sto jarních kilometrů a na zakončení stanovali tři dny na Bušínově. 

Mrazivá zima v prosinci umožnila po jednoroční přestávce znovuzřízení kluziště na hřišti. Ve studni však nebylo dostatek vody, proto se pro 

mládež obětovali traktoristé JZD a přiváželi na hřiště vodu ve fekálním voze. Přes padesát vozů přivezli, než se jim podařilo vytvořit souvislou 

vrstvu ledu. Další postřik už se dělal ze studny. Tím byl pohyb a zimní zábava pro mládež zajištěna.   

Výjimečně příznivé počasí v letošním roce vytvořilo předpoklady k velmi dobrým 

hospodářským výsledkům. Zde uvádím pár čísel o hospodaření JZD. Náklady na 

rostlinnou výrobu 979 510 Kčs. Hrubá rostlinná produkce 1 828 000 Kčs. Náklady na 

živočišnou výrobu 1 735 699 Kčs. Hrubá živočišná produkce 1 679 000 Kčs. Hrubá 

produkce celkem 3 507 000 Kčs. Na normy bylo vyplaceno 803 622 Kčs. Na prémiích 

bylo vyplaceno 63 614 Kčs. Norma v III. prac. třídě 20 Kčs. Norma celkem                  

40 181 Kčs. Fond sociální a kulturní 31 000 Kčs. Půda zeměď. v ha 313, půda orná 

v ha 225. Záhumenky spol. počet 54 plocha 21 ha. Záhumenky individ. počet 32 

plocha 23 ha. Počet trvale zaměstnaných mužů 28, žen 39. V rostlinné pracovalo 

mužů 9, žen 12. V živočišné pracovalo mužů 8, žen 25. Celkem členů 126. Rostlinná výroba vyčerpala norem 10 457, živočišná výroba vyčerpala 

norem 18 852.  

plodiny výnos  ha cena reál.  vlastní náklady 

pšenice   39 q  172 Kčs  59,80 Kčs 

žito   29,1 q  156 Kčs  59,20 Kčs 

ječmen   39,6 q  177 Kčs  26,10 Kčs 

oves   29,1 q -  45,60 Kčs 

cukrovka 363,7 q    25 Kčs  13,70 Kčs 

krmná řepa 649,1 q -     9,60 Kčs 

brambory 217,2 q    86 Kčs   49,30 Kčs 

řepka   14,9 q 310 Kčs 141,80 Kčs 
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Skot celkem 271, z toho krav 149. Průměrná dojivost na 1 krávu 2 586 l. Vepřů celkem 229, z toho prasnic 41, selat  na jednu prasnici 9, koní 

6, slepic 210 kusů, průměrná snůška 168 ks vajec. Mléko 393 083 l, cena 1 l reál. 2,42 Kč, vl. Náklady 1,92 Kč. Vajec 35 321 ks, cena reál 0,95 Kčs, 

vl. náklady 0,71 Kčs, maso hovězí 23 775 kg, cena reál. 13,23 Kčs, vl. náklady 19,61 Kčs. Maso vepřové 21 533 kg, cena reál 14,50 Kčs, vl. náklady 

15,41 Kčs. Na daních bylo zaplaceno 94 150 Kčs, čistý zisk 651 552 Kčs. 

Na chovu slepic, který letos ošetřovala p. Marie Hybnerová, byly proti dřívějším letům docíleny krásné výsledky. Avšak chov slepic, který se 

nenachází právě v nejlepším prostředí, byl již delší dobu zamořen nemocemi, proto se vedení rozhodlo chov slepic zrušit. 

Jak je ze zprávy zřejmo, i výroba masa je u nás po mnoho let velmi drahá, proto naše JZD se letos stalo členem „Sdružení pro výkrm vepřů 

Lukava“.  

Do této výkrmny bude družstvo dodávat selata a krmivo a výkrmna bude za ně plnit dodávku.                                                                                                                                                                                                                                                                

Už od nepamětí byla a ještě jsou některá pole našeho katastru zamořená. Teprve v letošním roce došlo na meliorace. Provádí ji „Meliorační 

družstvo Moravan“, jehož se naše družstvo stalo členem. Zatím bylo odvodněno 22 ha na tratích Údolí, Díl Rybník, Luhy v  ceně 229 tisíc korun           

a na to dostane JZD 33% subvence. Práce se prováděla strojem. Důmyslný meliorační stroj vyhrabal příkop a současně položil trubky. Příkopy byly 

potom shrnovačem zarovnány. 

Dlouho postrádalo JZD pořádný sklep na uskladnění řepy, bramborů krmných i sadbových. A to sklep takový, aby vyhovoval dnešní  

velkovýrobní formě. Nahoře u vepřince byl vystavěn sklep s kolnou 30,50 m dlouhý, 12,80 m vysoký. Stavba je zajímavá tím, že železná konstrukce 

je obložena profilovým hliníkovým plechem. 

Z těchto údajů je zřejmo, že celý rok byl v JZD vyplněn budovatelskou i tvořivou prací, která přinesla i dobré výsledky. Na výroční schůzi, kde 

byli pozváni pracující i brigádníci, zástupci okrsku českého svazu družstevních rolníků i vedoucí sousedních  JZD Zvole i Leštiny byly tyto úspěchy 

velmi oceněny. Členi družstva se však nejvíc radovali z doplatku, který obnášel 20 % roční mzdy. 

Předseda z JZD Leština s. Novák, jako náš zástupce v okresním zemědělském sdružení ve svém projevu potvrdil, že dnešní technika již odstranila 

celou řadu zemědělské ruční práce. Není už namáhavé nakládání a rozhazování hnoje, nakládání sena a zelné píce pro krmení, práce o žních, 

sklizeň cukrovky vše už je zmechanizováno. Stále ještě jsou těžkosti s výrobou živočišnou. Přestože je strojní hnojení, a že se letos v horním kravínu 

zavedl dvousměnný provoz, přece je s ošetřováním dobytka ještě hodně ruční práce, kterou v budoucnu, jak to je v západních zemích, budou 

muset převzít muži. Získávání mladých pracovníků pro zemědělství, ačkoliv už zde jsou velmi pěkné výdělky, je neuspokojivé a stále zůstává 

úkolem číslo jedna. 

Počasí. Druhého ledna napadlo 10 cm sněhu při teplotě -8 °C. Tyto mrazy trvaly do dvanáctého, kdy byla největší zima -19 °C. Patnáctého však 

prší při teplotě +2 °C a devatenáctého se sníh ztratil. Dvacátého devátého napadlo znovu 10 cm sněhu, ale hned na to prší. Do desátého února 

byly mrazy od -4 °C do -7 °C, dvanáctého klesl teploměr na -17  °C, šestnáctého opět sněží a v noci sněhová vánice navalila 30 cm sněhu. Dvacátého 

prší a sníh se ztrácí. Ku konci měsíce je ráno 0 °C a odpoledne +4 °C. V březnu jsou pole bez sněhu. Ranní mrazy od -7 °C do 0 °C, odpoledne +5 °C 

až +7 °C. Někdy i sněží, ale sníh nemá trvání. V dubnu jsou ještě ranní mrazy -2 °C až -1 °C, přes den ovšem převládalo slunečné počasí, takže 

odpolední teploty rychle stoupaly. Od osmnáctého do dvacátého prvního někdy zapršelo, ale v celku byl duben krásný. Květen: druhého ráno            

+9 °C, odpoledne 27 °C, ve 20:00 hod. 15 °C. Pátého ráno 13 °C, odpoledne 30 °C, ve 20:00 hod. 15 °C. Šestého ráno 11 °C, odpoledne 25 °C, ve 

20:00 hod. 13 °C. Sedmého ráno 10 °C, odpoledne 22 °C, ve 20:00 hod 13 °C. Dvanáctého ráno 13 °C, odpoledne 28 °C, ve 20:00 hod. 17 °C. 

Třináctého a čtrnáctého ráno 13 °C, odpoledne 31 °C, ve 20:00 hodin 18 °C. Tyto teploty způsobily, že už bylo sucho. Zapršelo a ochladilo se od 

devatenáctého do konce měsíce, ale zem je vyhřátá a všechno ohromně roste. Červen je stejně krásný. Prvního až sedmého ráno 10 °C, odpoledne 

18 °C – 20 °C. Osmého až třináctého ráno 11 °C – 12 °C, odpoledne 22 °C – 28 °C. Devatenáctého až dvacátého čtvrtého ráno 15 °C – 16 °C, 

odpoledne 28 °C – 30 °C. Mezi tím v noci zapršelo, ale počasí v celku překrásné a na sušení sena výborné. Červenec: polovina měsíce byly 

chladnější, nejvýše do 20 °C a zamračeno. Od patnáctého se teplota zvyšuje a dvacátého čtvrtého máme odpoledne 31 °C - 33 °C. Dvacátého 

šestého 36 °C, večer ve 22 hodin  je ještě 25 °C. Dvacátého osmého ráno je 19 °C a v 16:00 hodin 31 °C. Jsou krásné žně, ale je sucho. Srpen: 

z počátku měsíce ráno 10 °C – 15 °C, odpoledne 28 °C – 30 °C. Desátého je po žních. Uprostřed měsíce zapršelo a ochladilo se, ale od dvacátého 

třetího opět krásné slunečné počasí 18 °C – 25 °C. I když v září několikrát zapršelo hlavně v noci, bylo mnoho krásných slunečných dnů při teplotě 

18 °C – 20 °C. Až do půl října se udrželo toto počasí, které způsobilo, že se ztrácela voda ve studních. V druhé půli měsíce se ochladilo s častějším 

větrem a deštěm. Pekelný JV vítr byl 6. listopadu, potom pár slušných dní a první mokrý sníh se objevil devatenáctého, ale hned roztál. Další sníh 

napadl dvacátého šestého, teplota poklesla na -5 °C a sníh zůstává. V prosinci od pátého do patnáctého je teplota od -5 °C do -15 °C. Největší 

zima byla dvacátého druhého tj. -22 °C. Jinak je klidné zimní počasí. Celoroční velmi krásné počasí mělo vliv i na polní práce. Mohlo se pracovat 

jako v továrně, žádné zdržení kvůli počasí, pochopitelně ani žádné ztráty. Setba i sklizeň vše bylo včas provedeno. Tak nám v  počasí připravila 

příroda přes celý rok velmi krásnou pohodu, kterou si někdy jen lidé sami pokazili. 

Rok 1970.  

100 let od narození největšího génia V. I. Lenina. Vzpomínky o životě a díle tohoto velkého myslitele byly na pořadu v tisku, televizi i rozhlase 

celý rok, ale hlavně v měsíci dubnu. Jiné významné jubileum připadlo na měsíc květen, 25. výročí osvobození našeho státu Rudou armádou. 

K večeru 9. května shromáždili se občané a mládež u školy a v průvodu šli k pomníku padlým. Vztyčením státní vlajky, položením věnce                    

a hymnou byla zahájena slavnost. Školní děti přednesly básně, předseda MNV Zdeněk Šrot pronesl pár slov k slavnému výročí a poděkoval 

občanům. „Píseň práce“, která zazněla z místního rozhlasu, ukončila slavnost. 

Další významná událost v politickém životě a v životě strany KSČ byla výměna členských legitimací. Úkolem této akce bylo, jak řekl s. Gustav 

Husák na zasedání ÚV KSČ dne 10. 12. 1970, očistit stranu od těch, kteří soustavně porušovali nebo neplnili stanovy strany. Strana se organizačně 

rozešla s lidmi, kteří opustili zásady marx-komunismu. Do značného stupně se zbavila i těch, kteří byli delší dobu pasivní a lhostejní a tvořili 

potenciální zálohu oportunismu ve straně. V průběhu pohovorů bylo rozhodnuto nevydat novou členskou legitimaci 326 817 členům strany. Z toho 

počtu bylo 67 147 osob vyloučeno ze strany a u 259 670 osob bylo členství zrušeno. Tímto pohovorové komise rozlišovaly stupně provinění. Když 

připočítám úbytek členů za léta 1968 – 69, pak se počet členů KSČ v porovnání se stavem k 1. lednu 1968 zmenšil o 473 731 členů, t j. 28 %. Po 

skončení výměny stranických průkazů má strana přibližně 1 200 000 členů. U nás byly prověrky členů KSČ v květnu a jen jednoho straníka bylo 

členství zrušeno. 
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