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Rok 1963
Rybník
V roce 1963 byl dokončen rybník v údolí Bukovinského potoka. Stává se z něho rekreační
prostředí pro okolní vesnice i města. Zajíždějí se lidé i z velké vzdálenosti pro velmi čistou vodu a
dostatek pěkné přírody v okolí. Je jistě škody, že MNV nevyužije tohoto zájmu ke svým účelům.

Žňové hlídky
Tak jako v roce 1961–1962 i v roce 1963 byly žňové hlídky, vždy jeden člen požárního
sboru a jeden z řad občanů. Žňové hlídky rozepisoval MNV s velitelem požárního sboru. Členové
požárního sboru slíbili, že odpracují 350 brigádnických hodin při sklizni a výmlatu v JZD.

Opravy ve škole
V akci Z byly konečně provedeny opravy ve škole a to zedníky JZD 1. máj. ONV přidělil
pozdě peníze, takže se pracemi začalo až v polovině srpna 1963. Vybourání podlahy a vyvezení
navážky pod podlahou provedli s. Zd. Makovec a Josef Zmátlík. Potom byla navezena škvára, na ni
udělán beton, vodorovná izolace lepenkou a dehtem, pak zase beton. Po zaschnutí položeny
parkety. Práce parketářské provedl brigádnicky s. V. Nezbeda z Libáně. Dále byly provedeny
obklady kolem umyvadla bílými dlaždicemi, kolem zdí sokl kabřincem. U dveří byly položeny
kameninové dlaždičky až pod kamna. Byly rovněž instalovány kovové stožáry na vlajky a
zabetonovány. Střecha nad vchodem byla předělána s. Kmínkem z Libáně tak, že už voda neteče po
zdi. Byly provedeny nátěry oken a dveří v celé budově uvnitř i venku. Natěračské práce provedl s.
Adamec z Libáně a to velmi dobře.

Oslavy a besídky
Oslavy VŘSR byly provedeny pásmem v rozhlase. Besídka s dědou Mrázem byla rovněž
úžasná. K únorovým událostem, MDŽ byly sestaveny rozhlasové pořady, protože nebylo možno
oslavy provést v hostinci. Ve škole v Bačalkách vyskytla se nákaza neštovic, a proto byly oslavy
zakázány. Ředitel školy udělal k 1. máji alegorický vůz.

Táboření
Poslední týden v červenci 1963 uspořádáno bylo táboření u nově zřízeného rybníka. Ve
stanech byla většina dětí. Dozor prováděla Zd. Makovcová, Josef Zmátlík ml. a Ivo Zmátlík.
Ředitel školy vyrobil 2 lehké kajaky, prakticky nepřevrátitelné. Tábořilo se cca. 10 dní za velmi
pěkného počasí. Vaření obstarával ředitel školy.

Úmrtí
21.1. – Jirků Františka, čp.50, vdova, 80 roků
2.6. - Vitáková Marie, čp.25, vdova, 84 roky
14.8. - Klaban Josef, čp.39, zedník, ženatý, 61 rok
29.12. - Petrtýlová Marie, čp.32, 84 roky
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