Rok 1964
JZD dostalo nový secí stroj na cukrovou řepu. Opět i letos byly dva naše kombajny
v JZD Břeclav, na oplátku přijely dva kombajny k nám i s vysokotlakovým vazačem.
V dubnu 1964 zahájily spoje odstranění telefonních drátů podél silnice Staré Město –
Třebařov na úseku podél letiště a to proto, že z letiště zůstal jen úzký pás, tak aby dráty
nepřekážely manévrování letadel při přistávání a při startech. Dráty šly nyní v zemi.
Původní plocha letiště měla si 56 ha, nyní měla si 20 ha. Severní část letiště byla dána do
užívání JZD a menší část letištní plochy při cestě do Petrušova byla dána státnímu statku.
V květnu došlo ke změnám v budově MNV. Dosavadní kancelář byla přestěhována
z 1. poschodí dolů do obřadní síně. V prvním poschodí byla mezi oběma kancelářemi
vybourána příčka, čímž vznikla jedna velká místnost, která soužila jako obřadní síň
a zároveň jako zasedací síň MNV.
Od 1. 4. 1964 byl v naší obci zrušen matriční obvod, matriky byly předány
MNV v Moravské Třebové. To znamenalo konec svateb na našem MNV. Poslední
svatby se u nás konaly v sobotu 24. 4. 1964.
U Donavy se postavily nové silážní jámy. Stěny jam se obkládaly velkými betonovými
dekami, které ukládal autojeřáb.
V únoru 1964 se zahájily práce s položením parket v Sokolovně. Pracovníci
OSP vytrhali starou podlahu a položili podkladní beton, aby přes léto dobře vyschl.
Údržba parket v sokolovně byla náročná a proto MNV OB po dohodě se složkami
objednalo univerzální čistič a leštič parket za 6 200 Kčs. Každá ze složek na jeho
zakoupení přispěla.
JZD provedlo opravu vnější omítky MNV a všechny nátěry oken a dveří. Dále byl
postaven drátěný plot okolo školního políčka u MNV.

Od května 1963 pracovali na dostavbě přísálí u sokolovny důchodci. Byly rovněž
v celém přízemí opraveny omítky.
Kulturní události:
1. 2. 1964

ČSČK – Společenský ples, byla to poslední zábava na staré deskové
podlaze. Hned po ní v únoru se začala trhat. Sloužila potom venku jako
parket. Byla uskladněna v Radišově. Účast 270 osob.

2. 2. 1964

Byla přednáška O ošetřování ovocných stromů, pořadatel ČZOS. Účast
20 osob.

8. 3. 1964

Konala se besídka k MDŽ, pořadatel VŽ. Účast 180 osob.

2. 4. 1964

Konala se v kanceláři MNV beseda s naším občanem Josefem Nečesánkem
z Bílé Studně č. p. 3, který vyprávěl o své cestě na Dálný východ a ukázal
množství krásných barevných fotografií. Účast 12 osob. V roce
1963 navštívil s n. p. Turista Řecko, Kypr, Libanon a Egypt.

23. 4. 1964

JZD – se účastnil VI. celostátního sjezdu JZD v Praze dlouholetý
zootechnik JZD Karel Pastýř.

11. 4. 1964

Konala se v sále kina pro členy ZO včelařů přednáška O chovu matek.
Na závěr bylo promítnuto několik filmů ze života včel.

4. 5. 1964

Přednáška na téma Co chcete vědět o novém občanském zákoníku.
Pořadatel OB. Účast 15 osob.

11. 5. 1964

Přednáška na téma Rozbíječská politika čínských komunistů. Pořádal
KSČ. Účast 25 osob.

18. 5. 1964

Přednáška na téma Současná mezinárodní situace. Účast 145 voličů.

25. 5. 1964

Pracovník sociálního odboru ONV ze Svitav přednášel na téma: Co chcete
vědět o důchodovém zabezpečení. Pořadatel MNV, Účast 30 osob.

4. 6. 1964

Byla beseda nad kronikou Starého Města. Účast 25 osob. Pořadatel OB.

26. 7. 1964

SDH – okrskové požární cvičení za účasti sousedních sborů z Radišova,
Třebařova, Petrušova, Dětřichova a Starého Města. Večer pouťová
zábava MJPO u Sokolovny, protože sál byl bez podlahy, tančilo se na
parketu. Na hřišti byl lunapark a stánky. Všichni přítomní se zrekreovali,
kapsy rodičů se trošku vyčerpaly, všichni byli spokojení, hlavně děti.
Vedoucí pohostinství vyčepoval 13 hl piva. Účast 400 osob.

18. 11. 1964 Přednáška na téma Rozpory socialistické ekonomiky a cesty k jejich
řešení. Pořadatel OB. Účast 18 osob.
26. 11. 1964 VŽ – Kateřinská zábava, na zábavě se tančilo v sokolovně ponejprv na
nových parketách. Prvním oficiálním tanečníkem byl Richard Pavlík. Účast
300 osob.
2. 12. 1964

Zásady správného řízení podniku. Pořadatel OB. Účast 18 osob.

12. 12. 1964 Konal se na MNV v rámci prosincového zasedání MNV večer otázek
a odpovědí.
16. 12. 1964 Přednáška na téma Požadavky na charakterové rysy člověka
socialistické společnosti. Pořadatel OB. Účast 18 osob.
31. 12. 1964 MJPO – Silvestrovská zábava. Účast 280 osob.

