Rok 1962
V prvních měsících roku 1962 vznikl citelný nedostatek masa. Všem prodejnám byly
sníženy přídělové kvóty. Neplnily se dodávky masa v celostátním měřítku. Naše JZD
splnilo 1. čtvrtletí na 22 %, což bylo měrně velmi dobře proti ostatním JZD. Zato vázlo
mléko. Toho se dalo denně okolo 900 l, ačkoliv plán denní byl asi 1700l. Bylo totiž
nedostatek píce, několikrát byly sníženy dávky píce jen na záchovné dávky, aby se vyšlo
do nové sklizně. Vše bylo připraveno pro pastvu, ale pro opožděný nástup jara nic zatím
nerostlo.
Od jara pokračovala stavba nového kravína „Donavy“ při silnici do Radišova.
V dubnu bylo takové teplo, že televize přinášela obrazy, jak se lidé koupou ve Vltavě.
Voda bylo úplně teplá. Rádio hlásilo, že teplá vlna vzduchu má svůj původ u Sahary, že
na sněhu v Alpách v Rakousku byl pozorován tenký poprašek saharského písku.
2. 6. 1962 naopak rádio hlásilo, že na Šumavě napadlo tolik sněhu, že se dalo lyžovat a že
v Tatrách napadl 1m sněhu. I u nás 3. 6. 1962 poletoval sníh. Podobné chladné počasí se
stejnými projevy bylo v roce 1810.
Dobytek včetně krav byl vyháněn na louky a na letiště, aby se ušetřilo co nejvíce píce.
JZD po 7. 5. 1962 zahájilo pasení krav. Dobytek nebyl na pastvu zvyklý, starší krávy se
nikdy v životě nepásly a tak narušovaly „kázeň pastevní“ ostatních.
10. 5. 1962 započala stavba plotu okolo MŠ.
V tomto roce byl mohutný nástup mechanizace. Kombajny vymlátily obilí z většiny
ploch tj. asi 450 ha.
O žních byly u nás opět na oplátku 2 kombajny z JZD Břeclav.
V neděli 28. 10. 1962 odjelo opět 10 vybraných družstevníků na zájezd do Sovětského
svazu. Byli tam 2 týdny. Navštívili Kyjev, Poltavu a Moskvu. V Moskvě byli přítomni na
Manéžním náměstí přehlídce v den 7. 11. 1962.

Požár – 13. 10. 1962 v 15:30 zapálil sedmiletý Božetěch Dlábek stoh slámy státního
statku složený z balíků slámy asi 100 m od kůlny pod státním statkem. Ze stohu se
podařilo zachránit jen asi 3 fůry slámy.
19. 10. 1962 naše obec získala mimořádné prvenství v celém Východočeském kraji.
Byli jsme totiž první obcí, ve které státní zdravotní správa zorganizovala hromadný
odběr krve od čestných dárců. V ten den bylo u zdravotního střediska neobvykle rušno.
Přijela pojízdná transfůzní stanice s primářkou ze Svitav. A se zdravotními sestrami.
V čekárně obvodního lékaře Kupky bylo připraveno 13 mužů a 12 žen, svátečně
oblečených a čekajících na okamžik, kdy budou moci zdarma věnovat krev pro navrácení
zdraví neznámým lidem.
Nedostatek vody byl pociťován i na velkých říčních přehradách, jejichž hydroelektrárny
dodávaly do sítě elektrickou inergii. Možná, že příčiny nedostatku elektřiny byly ještě
jiné, jako například dodávka elektrické energie jiným státům, ale od 1. 11. 1962 byla
u všech továren našeho okresu změněna pracovní doba a to ranní směna 7 – 16
a odpolední 16-01. Za nadpracované hodiny vznikaly potom dělníkům volné dny. Toto
opatření trvalo do 31. 3. 1963.
V předvánočních dnes se vytvořila několikrát před otvírací dobou v samoobsluze
fronta, jako tomu bylo na zlatou neděli 16. 12. 1962. Byly vydávány např.: loupané
lískové oříšky po 10dkg, celkem jich měl obchod k dispozici 2 kg. Lidé někdy sami
celkem zbytečně vytvářeli situace, jako by jim bůhvíco chybělo. Zatím všechny hlavní
potraviny a mnoho jiných dobrot bylo v obchodě v dostatečném množství.
1. občanský pohřeb měl 25. 1. 1962 Alois Sotorník.
Kulturní události:
12. 1. 1962

Přednáška o infekční žloutence. Účast 40 osob. Po přednášce byl
promítán film. Infekční žloutenka řádila celý podzim r. 1961 v ZDŠ
v Třebařově, u nás byly jen ojedinělé případy. Byli to žáci, kteří chodili do
ZDŠ v Třebařově. Z našich dětí dostal první žloutenku počátkem ledna

1962 Zdeněk Šmída. Potom okolo půlky ledna propukla celá epidemie
u dětí ve školce, kterých onemocnělo celkem 9. Rovněž onemocnělo
postupně i několik dalších dětí v ZDŠ. Celkem bylo v obci v roce 1962
15 případů.
26. 1. 1962

JZD – se konala výroční členská schůze JZD, kterou družstevníkům
zpříjemnili svou estrádou žáci VŠJŽ z Moravské Třebové.

Únor 1962

Absolvovalo s Dr. Kupkou zdravotnický kurz 21 zájemců.

6. 2. 1962

Přednáška o trestné činnosti mládeže. Účast 45 osob.

10. 2. 1962

VŽ a ČČK – Společenský ples, hrál Vykydal. Účast 250 osob.

3. 3. 1962

MJPO – Společenský ples, hrál Vykydal. Účast 250 osob.

11. 3. 1962

Konala se v sále kina oslava MDŽ, na které se svým estrádním pásmem
vystoupili žáci VŠJŽ z Moravské Třebové.

25. 3. 1962

Sehrál divadelní kroužek OB divadelní hru J. K. Tyla Paličova dcera. Režii
hry měl Miloslav Svoboda. Do divadelního kroužku se mu podařilo zapojit
několik starších herců.

12. 4. 1962

Konala se beseda v sále kina se všemi uživateli silnic tj. chodci i motoristy.
Poradu svolala komise pro ochranu veřejného pořádku při MNV spolu se
Svazarmem.

29. 5. 1962

Přednáška v sále kina o vítězné cestě Československého armádního sboru
za 2. světové války. Na závěr byl promítán film V máji zrození.

2. 6. 1962

ČSM, OB Protivanov – Taneční zábava. Účast 200 osob.

23. 6. 1062

Místní skupina ČSM pozvala svazáky ze ZTŠ v Moravské Třebové, kteří
předvedli svoje estrádní pásmo. Účast 120 mladých osob.

29. 7. 1962

MJPO, JKP Moravská Třebová – Pouťová zábava. Účast 250 lidí.

22. 9. 1962

JZD – pro svoje pracovníky připravilo estrádu, na které vystoupili žáci
VŠJŽ v Moravské Třebové.

28. 9. 1962

JZD – Dožínky, večer zábava, JZD, JKP Moravská Třebová. Učast 200 osob.

11. 11. 1962 Konala se oslava 45. výročí VŘSR. Při této slavnostní příležitosti složili
pionýři a jiskry 2. ročníku svůj slib.
24. 11. 1962 ČSM, JKP Moravská Třebová – Kateřinská zábava. Účast 200 osob.
13. 12. 1962 Konala se beseda o fotografování v nově upravené klubovně ČSM na
středisku STS č. p. 46 u příležitosti výroční členské schůze ČSM. Účast
28 svazáků.

18. 12. 1962 1. přednáška letošního běhu Lidové akademie. Rovněž v klubovně.
Téma Rozumíme sami sobě? Účast 35 osob.
31. 12. 1962 Svazarm, OB Lanškroun – Silvestrovská zábava. Účast 200 osob.

