
Rok 1963 
 

Tento rok byla opravdu krutá zima. Teplota se pohybovala na -20 až -28 C˚  

a nevystoupila ani jeden den nad 0 C˚. V novinách jsme četli, že takových zim bylo od 

roku 1800 do letošního roku jen 14. Mrazy postihly celou Evropu, mrzlo a sněžilo 

v zemích, kde sníh a mráz byly řídkým jevem jako v Madridu, na Riviéře, v Římě a na 

Bálkáně. Ještě v týdnu okolo prvního jarního dne byly mrazy a chumelenice. První jarní 

den byl ve znamení celodenního sněžení. V neděli 24. 3. 1963 ještě kluci dopoledne 

bruslili na rybníce, ale už 27. 3. 1963 se sníh poměrně rychle ztrácel.  

 

Opět 2 kombajnéři pomáhali v JZD Břeclav, žně se tam ale protáhly a kombajn přijel 

s týdenním zpožděním. 

 

V tomto roce JZD pořídilo stroje na sklízení cukrovky. Jeden ořezával chrást, který byl 

nesen transportérem hned na vlečku. Druhý stroj ořezané bulvy vyoral a očistil a také 

hned dával na vlečku. Podle sdělení ekonoma Arnošta Škrabala stroje, které stály  

34 000 Kčs se úsporou lidské přáce zaplatí hned za 1 rok.  

 

Na jaře se naplnil osud větrolamu při severním okraji cesty Staré Město – Radišov. 

Protože určitě nelámal žádný vítr, ale velmi stínil, dostalo JZD povolení ho vytrhat.  

Pásák stromy vytrhal, lidé osekali a ořezali a terén nabyl původního vzhledu. Orná půda 

se JZD zvedla o nějaký ten ar. Větrolam zůstal u cesty na Kolberk a Rychnovský kopec, ve 

směru sever jih. O tom bylo rozhodnuto, že bude odstraněn, až jeho osiky a topoly budou 

mít patřičný průměr, aby se dřevo dalo průmyslově zužitkovat. 

 

Začátkem prosince byl dán do provozu nový kravín Donava. Byly do něho svedeny 

krávy z cihelny a od Chytků. A co nového, byl zde ustaven provoz na 2 směny. Mnohé 

družstevnice napřed nesouhlasily, ale již po krátké praxi se ukázalo, že je to opatření 

právě velmi výhodné. 

 



V roce 1963 už se neuskutečnil zájezd družstevníků do SSSR. Zájezd byl poměrně 

drahý, na všechny družstevníky se neobejde a za stejné peníze bylo možno uspořádat 

jiné zájezdy po naší vlasti s mnohem větším množstvím lidí.  

 

Od 15. 4. do 15. 11. 1963 pracovala v JZD cikánská brigáda ze Slovenska. Státní statek 

sháněl každý rok sezonní dělníky na Slovensku. Přišel s nimi i cikánský vedoucí brigády. 

 

Myslivecká společnost konala ponejprv v naší obci odchyt živých zajíců na polích od 

silnice k Třebařovu k silnici do Petrušova. Odchytu se účastnilo asi 80 lidí včetně dětí. 

Chytlo se asi 50 zajíců. Chycení zajíci se museli vytřídit podle pohlaví. Vytvořily se párky, 

které se umístily do zvláštních beden. Zajíci šli na export do kapitalistických zemí.  

 

Koncem roku byly zrušeny okrsky veřejné bezpečnosti. Tak i u nás byla  

na č. p. 120 zrušena úřadovna VB. Staré Město bylo přiřazeno k okrsku Moravská 

Třebová a nás okrskář soudruh J. Dvořák odjížděl do Moravské Třebové.  

 

ČOZS (československý ovocnářský a zahrádkářský svaz) 1963 byl založen. Organizace 

měla za úkol vést svoje členy tak, aby dosahovali v pěstování zeleniny a ovoce pěkných 

výsledků. Za předsedu byl zvolen Jan Sedláček, místopředsedou Josef Nečesánek, 

pokladníkem Adolf Kvapil. Svaz obstarával pro členy semena zeleniny, květin, různou 

sadbu, sazečku, ovocné stromky, rašelinu, hnojiva… Pořádal přednášky, na které zval 

odborníky, kteří mohli zároveň odpovědět na různé otázky, které pomohli řešit různé 

pěstitelské problémy, se kterými se občané ve své praxi setkávali. Svaz pořádal zájezdy 

na výstavy ovoce a zeleniny od místních pěstitelů. Tradičně pořádal vinobraní a někdy 

i společenský ples nebo taneční zábavu. Některá léta vyhlašoval též soutěž o nejlépe 

upravenou květinovou zahrádku. Stanovená komise potom prošla obcí a vyhodnotila 

nejlepší vzhled tří zahrádek, jejichž majitele obdrželi diplomy. 

 

V tomto roce se konaly 3 kurzy: 

 Zdravotní kurz pro dospělé. 15 zájemců 

 Zdravotní kurz pro děti. 20 dětí. 

 Kurz mopedistů. 32 zájemců. 

 



Kulturní události: 

8. 1. 1963  Přednáška na téma Rozumíme sami sobě? Účast 28 mladých lidí. 

8. 1. 1963  Konala se v kulturní místnosti na traktorovém středisku č. p. 46 výstava 

fotografií. Účast 40 osob. 

12. 1. 1963  ČSČK – Společenský ples, hrál M. Crha. Málem došlo na plese k požáru, od 

zazděného trámu, který se dotýkal kouřového tělesa na severní straně 

jeviště. Plamínek byl včas zpozorován a uhašen. Komín byl opraven. 

12. 2. 1963  Přednáška na téma O ideálech mládeže Účast 28 mladých lidí. 

15. 2. 1963  Konalo se SRPŠ pro rodiče, kteří posílají děti do ZDŠ v Třebařově i ve 

Starém Městě. Přednáška O výchově komunistického člověka v duchu 

XII. sjezdu. Účast 45 osob. 

24. 2. 1963  MJPO – Společenský ples, hrál JKP 

26. 2. 1963  Přednáška na téma Před vstupem do manželství. Účast 28 mladých lidí. 

28. 2. 1963  Přednáška na téma Předcházejme úrazům. Účast 20 osob. 

10. 3. 1963  Konala se v sále kina oslava MDŽ. Účast 150 osob. 

27. 3. 1963  Byla v sále kina beseda o dopravní kázni. Účast 80 lidí. 

28. 3. 1963  Byl Večer otázek a odpovědí na téma Vznik a vývoj života na zemi. Účast 

20 osob. Pořadatelem byla OB. 

14. 4. 1963  ČSM – Pomlázková zábava  

25. 5. 1963 Kácení máje – zábava 

16. 6. 1963  Divadelní soubor dětí naší ZDŠ sehrál pohádku Tři zlaté vlasy Děda 

vševěda. 

25. 6. 1963  ČSM – mělo v sále kina estrádu ČSM . Účast 100 osob. 

28. 7. 1963  MJPO – Pouťová zábava  

7. 9. 1963  JZD – Dožínky  

19. 10. 1963  ČSM – Vinobraní  

5. 11. 1963  Byla zahájena lidová akademie pro zimní období přednáškou Duševní 

vývoj dítěte. 

10. 11. 1963  Konala se ve škole oslava 46. výročí VŘSR. 

23. 11. 1963  ČSČK – Hodová zábava  

 

 


