Rok 1965
Letošní zima byla opravdu vydatná na sníh. V novinách psali, že v tomto roce je nejvíce
sněhu od dob, kdy se počal jeho stav systematicky sledovat a zapisovat. Toto sdělení se
týkalo pochopitelně většinou jen stavu sněhu na horách. U nás byly sněhové kalamity,
které přinesly problémy s dopravou. Katastrofální situace nastala na jaře, kdy začalo
vydatně pršet a to přineslo záplavy na Dunaji na Slovensku. Zaplaveno bylo 640 km²,
45 obcí, 250 km cest, evakuováno bylo 60 000 obyvatel. Takové záplavy nebyly nikdy
zaznamenány. Zahynulo mnoho tisíc kusů dobytka, zničeno bylo tisíce domů. Celá naše
vlast nabídla pomocnou ruku postiženým. Sbírka činila 2 750 Kčs. I pole Břeclaváků byla
silně postižena záplavami. Naše družstvo proto poskytlo louky hlavně v Petrušově
a 4 břeclavští družstevníci zde připravovali seno.
Výbor žen provedl v měsíci červnu v obci sbírku na podporu boje vietnamského lidu
proti imperialismu. Sbírka vynesla 760 Kčs.
V pátek 16. 7. 1965 v popoledních hodinách postihla náš kraj prudká bouře. Dvakrát
uhodilo do stavení Pleva, Tajovský, ale blesk stavení nezapálil. Zato noviny přinesly
zprávu o mnoha požárech, které tato bouře způsobila. A hned druhý den přišla ještě
krutější bouře, která napáchala milionové škody na objektech a polích v oblasti
Bystrého.
Mládež požádala MNV, aby mohla pořádat čaje v sokolovně. Bylo jim to povoleno.
První byl 31. 10. 1965. Další každou neděli.
Kulturní události:
Zima 1965

Přednáška konaná v sále kina. Účast 20 osob na téma Zvyšování
kvalifikace pracujících a rozvoj jejich schopností.

Zima 1965

Přednáška konaná v sále kina. Účast 20 osob na téma Využití
mimopracovní doby pro sebevýchovu a sebevzdělání.

Zima 1965

Přednáška konaná v sále kina. Účast 20 osob na téma Osobnost
vedoucího pracovníka a jeho vztahy k ostatním spolupracovníkům.

Pro družstevníky byla opět DŠP. Konaly se 4 přednášky na téma: Vzorové stanovy,
Sociální zabezpečení družstevníků, Co je norma, normování práce, prémiování a pevné
odměny. Bezpečnost práce.
30. 1. 1965

ČSČK - Společenský ples. Účast 300 osob.

27. 2. 1965

MJPO – Společenský ples. Účast 300 osob.

18. 4. 1965

ČSM - Pomlázková zábava. Účast 200 lidí.

25. 4. 1965

Hostovalo v sokolovně olomoucké divadlo s hrou „Jen trochu fantazie
aneb láska a bačkory“. Účast 200 osob.

29. 4. 1965

Přednáška na téma Kdo byl Adolf Hitler. Účast 48 osob.

2. 5. 1965

Oslava 20. výročí osvobození Rudou armádou v sále sokolovny. Účast
400 osob. Po projevech a předání čestných uznání, následoval koncert
dětské kapely J. Kouřila z Kostelce na Hané. Její vystoupení se všem
přítomným velmi líbilo.

14. 5. 1965

Při příležitosti 20. výročí osvobození slavnou Rudou armádou na přání
MNV, navštívil naši obec sovětský partyzán Ivan Kirilovič Čerepenko.
Zapsal se do naší obecní kroniky spolu se soudruhy, kteří ho v naší obci
přivítali. Po přivítání bylo v sále kina uspořádáno setkání občanů. Kulturní
vložku připravili žáci a učitelé na ZDŠ a několik žáků vojenské školy JŽ
z Moravské Třebové. Po setkání odjel Čerepenko s doprovodem poklonit
se památce obětí fašistické zvůle na lesní hřbitůvek u Dětřichova.
Návštěva byla zakončena slavnostním obědem v pohostinství U Kupsů.
Čerepenko milý a skromný člověk, byl členem sovětského výsadku, který
se uskutečnil v noci 21. 2. 1945 v německém prostoru u Horní Rudné. Celá
partyzánská skupina byla pronásledována německým obyvatelstvem
a četnictvem a až na J. K. Čerepenka pobita v nerovném boji u Předního
Arnoštova 24. 2. 1945. Čerepenko se jediný zachránil a po bloudění krajem
našel útulek u Bronislavy Mackové v Hraničkách u Vranové Lhoty.

15. 5. 1965

ČSM – Májová veselice. Účast 150 osob.

25. 7. 1965

SDH – hasičské cvičení. V rámci 20. výročí založení MJPO byli pozváni
Jednotou zakládající členové a bývali aktivní členové sboru a byl jim
předán diplom. Večer byla v sokolovně pouťová zábava. Účast 300 osob.
Tradiční kolotoče letos chyběly a tak zvláště ti nejmenší byli smutní,
peníze museli utratit za nanuky.

25. 9. 1965

Dožínky ČSSS. Účast 200 osob.

7. 11. 1965

Byla uspořádána na zahájení „měsíce československo sovětského
přátelství“ oslava 48. výročí VŘSR. 9. 12. 1965 na závěr byl promítnut
sovětský film. Účast 65 osob.

21. 11. 1965 ČSČK – Hodová zábava. Účast 300 osob.
12. 12. 1965 Bylo v sále sokolovny estrádní vystoupení Echo kvarteta. Byl to soubor
foukacích harmonik. Pořad byl doplněn recitací a humorem. Vedoucím
souboru byl Rudolf Kachlíř, který jedenkrát získal i titul mistra světa
v tomto oboru.

