Rok 1953
Politické
poměry
Činnost politických složek a masových organisací směřovala k tomu, že všechny složky a
hlavně místní organisace Komunistické strany řídily v obci práce zemědělské. Pomáhali
organizovat osev, žně, výmlat a sklizeň brambor. Při výkupu všech zemědělských produktů
byl činný hlavně Al. Jílek č. 80, výkupní pracovník okresního plnomocníka ministerstva
výkupu a předseda místní organisace KSČ. Pomáhali mu členové strany a místního
národního výboru. Členové místní organisace zasahovali během roku do veřejného života
v obci tak, že při schůzích a při všech příležitostech působili na zemědělce, aby vesnice
přešla od zastaných způsobů hospodaření k mechanisaci a velkovýrobě, aby se zvýšila
životní úroveň obyvatelstva.
Veřejný
život
21. ledna byla uspořádána schůze místní organisace KSČ. Na tuto schůzi byli pozváni
občané. V referátu bylo vzpomenuto výročí úmrtí V.I.Lenina.
25. února ve schůzi místní organisace a občanstva bylo v referátě vzpomenuto výročí
vítězné revoluce pracujícího lidu v r. 1948 a bylo promluveno o významu této revoluce.
5. března byla uspořádána posmrtná vzpomínka na zemřelého generalissima J.V.Stalina.
8. března byla slavnost Mezinárodního dne žen, při které měli kulturní vložky žáci
mateřské a národní školy.
9. března uspořádaly všecky složky smuteční tryznu za generalissima Stalina. Referent
zhodnotil život a dílo zemřelého. Také se zmínil o významu SSSR a o spojenectví s naší
republikou.
19. března byla tryzna za zemřelého presidenta republiky Klementa Gottwalda. Předseda
míst. národního výboru zhodnotil život a dílo zemřelého presidenta a jeho význam pro náš
stát po stránce politické, kulturní a hospodářské.
1. května zúčastnili se občané i žactvo naší obce slavnosti uspořádané k 1. máji v Lysicích.
Této slavnosti se zúčastnily všecky složky občanstva.
9. května byla v obci uspořádána slavnost k výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.
V referátě byl zhodnocen význam společenství Sovětského svazu s naší republikou.
7. června byla slavnost Mezinárodního dne dětí. Tato slavnost se pořádala na školním
cvičišti za velké účasti obyvatelstva. Kulturní vložky měli žáci mateřské a národní školy.
1. září byl slavnostně zahájen školní rok za účasti žactva a občanstva. Při této slavnosti
promluvil ředitel školy o nově organisovaném školství a o významu vzdělání pro národ a
stát.
3. října byla uspořádána slavnost ke Dni československé armády. Referent zhodnotil
význam armády pro náš stát. Kulturní vložky měli žáci národní školy. V listopadu a
počátkem prosince byly uspořádány slavnosti v Měsíci československo-sovětského
přátelství. Při obou slavnostech promluvila Lib. Badalová, ředitelka mateřské školy o
poslání a významu československo-sovětského přátelství, o Sovětském svazu a o sovětské
mírové politice. V listopadu byla v obci i ve škole provedena Korejská sbírka na obnovu
zničených krajin na Koreji v korejské válce.

Správa
obce
Místní národní výbor s ostatními složkami v obci staral se o hladký průběh celého života
v obci a hlavně o správné a včasné provádění zemědělských prací v obci, aby dobře proběhl
výkup všech zemědělských produktů, aby se zvýšila životní úroveň obyvatelstva.
Důležitějších usnesení místního národního výboru v tomto roce nebylo.
Výstavba
v obci
Letos nebyly v naší obci provedeny ani průmyslové ani zemědělské stavby. Nestavěly se
bytové jednotky ani silnice, mosty atd.
Komunikační
poměry
Dopravní spojení přes naši obec udržuje autobus, který jezdí z Hodonína přes Černovice do
Boskovic a do Rájce. Autobus jezdí čtyřikrát denně. V naší obci je výhodné spojení pro
žactvo dělnictvo i pro ostatní obyvatelstvo.
Hospodářské
poměry
Polní práce začaly letos pozdě. Zemědělcům se podařilo včas zvládnout zemědělské práce.
Úroda byla celkem dobrá. Bramborů se letos urodilo vice než v ostatních letech.
Povětrnostní podmínky byly letos pro zemědělské kultury nepříznivé. Jaro bylo chladné a
suché. Koncem léta bylo také sucho. Žně i jiné polní práce byly včas skončeny.
Stav hospodářského zvířectva v roku 1953 byl :
Skot ………………………………. 270
Koně ……………………………… 39
Vepřový dobytek …………………. 202
Kozy …………………………….. 110
Ovce …………………………….
3
Slepice ………………………….. 1341
Husy …………………………… 100
Včely …………………………..
49
V říjnu a listopadu onemocněl v naší obci vepřový dobytek obrnou. Průběh této nemoci byl
nepříznivý. V obci uhynulo 62 prasat. Plán výrobních a dodávkových smluv byl
vypracován počátkem roku. Podle plánu bylo k výkupu rozpočteno:
Žito , oves ……
Brambory …….
Mléko ……….
Vejce
…..
Maso hovězí, vepřové..
Drůbež
……..

Rozpočteno:
762,60q
2732q
135.800l
64.120 ks
227,30q
577kg

Místní spořitelna letos :
Vklady
…………………….
Výpůjčky …………………….
Počet vkladatelů
…………..

125.812 Kčs
0
232

Dodáno:
711,55q
2643q
103.170l
61.534ks
133,34q
543kg

Počet dlužníků ……………………….0
Myslivost
Myslivost v katastru obce provozuje myslivecká společnost v Černovicích. Členové jsou :
Vavříček František st. č. 94 , Doležal Miroslav a Sedláček Leopold č. 34, Juračka Čeněk
ze společnosti vystoupil. Letos byly střeleny 2 kusy zvěře srnčí. Při honě se nic nestřelilo a
dodávka zajíců nebyla splněna.
Poměry
letopisecké
Roku 1953 se narodili :
Blažek Petr č.11a
Sedláčková Božena č. 101
Peša Vladimír č. 75
Juračka Jaroslav č. 19
Kaňová Marie č. 50
Broklová Ludmila č. 88
Holcner Dalibor č. 82
Křenek Antonín č. 98
Štork Jaroslav č. 112
Roku 1953 zemřeli .
Bubeník Jan č. 59
stáří 61 let
Haška Josef č. 14
74 let
Dočekalová Marie č. 79
40 let
Fliegerová Josefa č.103
87 let
Pešová Anastásie č.75
65 let
Šikula Antonín č.22
63 let
Sňatků bylo letos celkem 7.
Poměry
kulturní
Letos se vyučovalo v jedné třídě školy mateřské a ve dvou třídách školy národní. Plán
školní práce byl v obou školách splněn. Docházka školní byla dobrá, protože se nevyskytly
nakažlivé nemoci. Rodičovské sdružení dobře se školou spolupracovalo. Rozpočet na školu
národní byl 8000 Kčs a na školu mateřskou 2000 Kčs.
Veřejná obecní knihovna měla v roku 1953 458 knih. Bylo 61 čtenářů. Výpůjček
bylo 881. Poměr přečtených knih na čtenáře byl 15.
Zdravotní
poměry
V tomto roku bylo zřízeno v naší obci zdravotní středisko v budově č. 113. Do obce dojíždí
jednou týdně státní obvodní lékař Dr, Josef Habanec z Olešnice. V obci je také poradna
pro matky a děti. Do poradny dojíždí odborný lékař nebo lékařka z Boskovic jednou za
měsíc.
Život
spolkový
Všechny složky obyvatelstva i občané se zúčastňují veřejných podniků jako jsou schůze,
kina,slavnosti aj. Při slavnostech spolupůsobí místní učitelé a žáci mívají kulturní vložky.

Různosti
Zima byla letos mírná. Po celou zimu byly celkem mírné mrazy. Počátkem února bylo asi 3
dny -20°C. V dubnu bylo pěkně a sucho. Počátkem května byly noční mrazy. 10. května napadlo
10 cm sněhu. Mrzlo -4°C. Květy byly zničeny. V létě a na podzim bylo celkem normální počasí.
První mrazy začaly v polovici prosince.

