Rok 1966
V tomto roce se ponejprv postřikovaly některé porosty obilovin chemickou látkou proti
polehnutí. Látka byla z Rakouska.
Požár:
Příliš různorodá kvalita sena, uskladněná ve východním skladováku kravína Donava,
vedla k jeho samovznícení. Už 18. 7. 1966 byli pracovníci JZD upozorněni na nápadný
zápach, který vycházel ze stodoly. Ve středu obhlíželi stodolu příslušníci VB, OV požární
ochrany, měřili teplotu. Ale kam s teploměrem dlouhým 1,5 cm, když vrstva sena
dosahovala asi 8 m. Rozebrat sklad nebyla maličkost bylo to asi 13 vagonů. Bylo
nařízeno sklad rozebrat vyfoukat seno ven a doutnající ložiska uhasit. Když byla ale
7 ráno otevřena protilehlá vrata, koncentrace plynů už měla takovou sílu, že došlo
k samovznícení, výbuchu a celá stodola byla v mžiku zachvácena ohněm. Několik
pracovníků JZD, kteří ještě prováděli povrchovou kontrolu a ohledávku sena, se jen stěží
zachránilo. Požární siréna jen smutně oznámila všem občanům, že dílo zkázy započalo.
Černá kronika Rudého práva už příští den věnovala našemu neštěstí jeden sloupeček pro
výstrahu ostatním.
19. 8. 1966 postihla naši oblast opět ničivá bouřka, největší milionové škody napáchala
v okolí Konice. Na silnici do Dětřichova bylo přes půl metru vody. Rovněž v Třebařově
teklo po silnici asi půl metru vody. Potok u železničního náspu v Sušicích vytvořil úplné
jezero a voda protékala pod železničním mostem půldruha metrovým splavem. Voda
tekla též mohutným potokem po silnici na Moravskou Třebovou a vyhloubila kolem
asfaltu hlubokou rýhu. Na mnoha místech pobrala voda ornice. Škody hlásilo JZD
pojišťovně.
Střed obce měl dosud 2 autobusové zastávky. Autobusy, které jely do Krasíkova a do
Lanškrouna zastavovaly u lípy u kostela nebo naproti u zdi farní zahrady. Autobus, který
jel na Žipotín zastavoval u hostince. Lidé zvláště cizí, kteří nebyli o odjezdech, hlavně do
Moravské Třebové, dobře informování, často zmateně přebíhali uličkou z jedné zastávky
na druhou. MNV se v roce 1966 rozhodl, že vybuduje pro obě zastávky společné

autobusové nádraží. Hledal pro ně místo a našel je v prostoru stávajícího rybníka. Bylo
zapotřebí část rybníka zrušit a zavést a ze zbytku udělat požární nádrž. V první fázi byl
rybník vypuštěn. Protože bláto a všechny střepy rybníka bylo třeba buldozérem
přemístit, bylo nutno dát rybník prověřit, zda v něm nejsou nějaké nebezpečné věci
z poslední války. A tak přijel do obce oddíl vojáků pyrotechniků který rybník prověřil. Na
nic podstatného se nepřišlo a práce mohla začít.
JZD provedlo stavbu teletníku ve středisku u Donavy.
Rostislav Kvapil získal prvenství na okrese ve vázání slámy vysokotlakým lisem ve
žních. Dostal peněžitou odměnu. Rovněž jeho pěkné umístění v kraji zaslouží pochvalu.
V tomto roce JZD neuskutečnilo žádný zájezd. Vysvětlení ekonoma: všichni
družstevníci nemohou jet, snižuje se nám pracovní jednotka.
TJ Sokol požádal MNV aby mu přidělil vhodný pozemek na vybudování fotbalového
hřiště. Do této doby se hrál fotbal na hřišti u sokolovny, ale tam padal míč často do
zahrady Ant. Štoudkovi a bylo často zle. Ani rozměry pozemku neodpovídaly
stanoveným minimálním rozměrům pro fotbalové hřiště.
MNV vyšel vstříc a po dohodě s JZD jim přidělil pozemek za č. p. 113 pod silnicí
k Třebařovu. Pozemek bylo třeba urovnat a přesunout značné množství kubíků směrem
k východu. Do práce se dal s buldozérem JZD Josef Korčák. Udělala část práce, neměl
dostatek zkušeností a práci přerušil. Dílo dokončil v červnu J. Šnajdr z STJ Moravská
Třebová, který práci dobře ovládal. Plocha se urovnala a osela. Trávu ručně zasel
Ant. Nesnídal. A pak se už jen čekalo, až tráva povyroste.
DŠP místo přednášek promítala filmy s náměty Mechanizace, Ekonomika, Rostlinná
výroba a živočišná výroba. Návštěvnost byla tak malá, že k poslednímu promítání už ani
nedošlo. Jaro se počalo hlásit příliš brzy.
Údržba parket v sokolovně byla náročná, a proto MNV OB po dohodě se složkami
objednalo univerzální čistič a leštič parket za 6 200 Kčs. Na jeho zakoupení přispěla
každá ze složek.

Od 1. 10. 1966 byl zaveden v našich závodech systém volných sobot. Nepracovalo se
každou sudou sobotu v roce.
V prosinci proběhla peněžitá sbírka na pomoc bojujícím ve Vietnamu. Vybráno
760 Kčs. Žáci naší školy věnovali 100 Kčs, které dostali za sběr bylin.
Tento rok a i rok předešlý se dal nazvat rokem bláznění mládeže po Vinetouovi.
Západní filmoví producenti nafilmovali několik filmů s tímto námětem, jako Poklad na
stříbrném jezeře a další. Dospělí a hlavně děti plnili kina. Děti si kupovaly pohlednice
s obrázky z těchto filmů, dělaly si celá alba. Vinetou byl na všech možných suvenýrech.
Rovněž knihy vyšly ve stotisícových nákladech i v několika vydáních. Všechny Mayovky
zažily velké znovuzrození.
30. 6. 1966 zastřelil předseda MNV divokého vepře, který vážil 70 kg. Staroměstští
nimrodi se na divočáky načíhali už dlouhá léta, proseděli mnoho a mnoho hodin na
posedech, řadu jich viděli, po mnohých stříleli, ale trefa nikde. Maso z divočáků jedli jen
na hostinách pořádaných nimrody ze sousedních obcí. Až tedy dnes. Vedoucí
pohostinství Kupsa připravil divočáka na dva způsoby guláš a pečeni oboje „a la Brusel“.
Všichni návštěvníci pohostinství byli ten den pohoštěni zdarma porcí guláše.
Kulturní události:
5. 2. 1966

VŽ – Společenský ples. Účast 200 osob.

19. 2. 1966

MJPO – Maškarní ples. Účast 350 osob.

13. 3. 1966

Besídka k MDŽ, o kulturní vložku se postaraly děti ze ZDŠ a z MŠ. Účast
150 osob.

19. 3. 1966

Svazarm – Josefská zábava. Účast 180 osob.

10. 4. 1966

Po 4leté přestávce sehráli místní ochotníci za režie Stan. Sedláře divadelní
hru Václava Štecha Třetí zvonění. Účast 400 osob.

24. 7. 1966

MJPO – Pouťová zábava. Účast 300 osob.

8. 5. 1966

Byla v sále kina provedena oslava státního svátku Dne vítězství. Součástí
oslavy byl film. Účast 100 osob.

18. 6. 1966

Provedlo myslivecké sdružení pro naše děti přednášku na téma: Chraň
lovnou zvěř. Po ní byly promítnuty krátké filmy ze života zvěře.

19. 6. 1966

Sehráli žáci naší ZDŠ pohádkovou hru o pěti dějstvích: Sněhurka a 7
bohatýrů na oslavu MDŽ. Všechny přítomné děti byly podarovány
zmrzlinou. Hru nacvičila učitelka L. Kumstátová.

20. 6. 1966

ZO včelařů – Přednáška o chovu matek.

28. 8. 1966

Letecký den. Účast 4000 osob. Byla provedena akrobacie na větroni,
trenéru. Dále provedla pěknou akrobacii skupina 4 mladoboleslavských
svazarmovců.

19. 11. 1966 ČSČK – Hodová zábava 220 osob.
2. 12. 1966

Vzpomínka na 49. výročí VŘSR byla provedena na veřejném zasedání
MNV, na závěr byl promítnut sovětský film „Obyčejný fašismus“.

10. 12. 966

Místní ochotníci sehráli hru Zelená krev.

