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Rok 1964
Počasí
Leden roku 1964 začínal foukanicemi, které způsobily četné značně veliké závěje.
Maximum mrazů bylo kolem 20. ledna a to do -20 °C. Nejtepleji bylo 22.1. a to +5 °C. Koncem
ledna a začátkem února začalo období silně deštivé se silnými západními větry. 6.února byla také
první bouře s blýskáním a hřměním. Únor byl vcelku chladný (-15 °C). Vyjasnění nastalo koncem
února s teplotami až +8 °C. V březnu trvaly mrazy (až -12 °C), po 20.3. nejvyšší teplota +17 °C,
která se držela až do dubna. Jinak počasí bylo polojasné, větry JV – JZ, srážky a mlhy.
První opravdová jarní bouře s kroupami přepadla naše okolí 3.4., 10.4., 20.4., 22.4. i 30.4.
Maximální teploty stouply až na 23 °C a to 20. dubna. Rovněž květen byl velmi teplý. Maximální
teplota byla 27 °C, minimální 5 °C. Několik prudkých bouří. Jinak jasno, polojasno, mírný vítr JZ a
JV.
Červen začal bouřemi a prudkými vedry, které vrcholily kolem poloviny měsíce, kdy teplota
dostoupila 33 °C ve stínu. Deště byly celkem malé a velmi potřebné. Koncem června několik bouří,
bez valného namoknutí.
Červenec byl převážně suchý, s několika bouřemi. Maximální teploty byly 35-36 °C,
minimální 15 °C. Poměrně sucho bylo i v srpnu, kdy teploty byly kolem 30 °C. Bouře nepatrně až
koncem měsíce. V září nastávají menší deště, teploty se drží kolem 25 °C, sucho, jasno, slunečno.
Toto počasí trvalo až do poloviny října 1964. Pak už nastalo počasí deštivé, mlhy, větrno. Po
polovině listopadu padal sníh s deštěm a ohlásily se první mrazy. V prosinci byly teploty okolo 0 °C
se sněžením a deštěm.

Oslavy a besídky
K různým oslavám (VŘSR, únor) byla sestavena a nacvičena pásma, nahrána na magnetofon
a vysílána místním rozhlasem v Zelenecké Lhotě a Záhubech. K novoročním slavnostem byla
uspořádána besídka ve škole a v hostinci s nadílkou. Ke květnovým oslavám a MDŽ byla rovněž
nacvičena pásma.

Zastupování ve škole
Od 10.2. do 5.3. 1964 zastupovala ředitele školy J. Zmátlíka s. Božena Borská, učitelka
v důchodu. Ředitel školy měl karanténu, nesměl učit pro výskyt infekční žloutenky v rodině. Jak
byt, tak školní místnosti, byly vydezinfikovány.

Táboření
V polovině července tábořily děti s ředitelem školy ve stanech u rybníka ve velmi pěkném
prostředí. Pomáhali při něm oba bratři Ivo a Josef Zmátlíkovi, Zdenka Makovcová a Saša
Valentová. Na rybník byl přestěhován kajak a pramice – nově vyrobená ředitel školy. Děti za
dozoru starších se vozily po rybníce, koupaly se a jinak se bavily. Zásobování bylo autem ředitele
školy, který také vařil pro všechny děti. Rodiče přiváželi i ovoce a jiné potraviny k večeři.

Počet žáků ve škole
Ve školním roce 1964-65 chodilo do školy 18 dětí, z toho 11 chlapců a 7 dívek.
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Volby funkcionářů SDH
Na výroční členské schůzi 10. dubna 1964 v hostinci Jednoty u Havlů za účasti pouze 9
členů sboru z 26 byli zvoleni:
Linka Jan, čp.16, předseda
Hruška Josef, čp.27, velitel
Egrt František, čp.30, jednatel
Brodský František, čp.33, pokladník
Jakubec Albert, čp.5, člen
Tesař Josef, čp.13, člen
Čuban Jaroslav, čp.35, člen
Bartoň Stanislav, čp.2, člen
Vokráčka Josef, čp.20, člen
Havel František, čp.15, člen
5. prosince 1964 byla opět výroční schůze za účasti pouze 9 členů. Ve vedení nastaly změny.
Předsedou se stal Hruška Josef, čp.27
Jakubec Albert, čp.5, velitelem
Bartoň Stanislav, čp.2, zástupcem velitele
Linka Jan, čp.16, materiálně technickým referentem
Egrt František, čp.30, jednatelem
Brodský František, čp.33, pokladníkem
členové výboru: Havel František, čp.15
Vokráčka Josef, čp.20
Čuban Jaroslav, čp.35
Tesař Josef, čp.13
Přibylý František, čp.24
Zmátlík Josef, čp.45

Úmrtí
3.4. - Šolc Josef z čp.2 důchodce z Rakova, 81 rok
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