Rok 1954
Politické
poměry
V roku 1954 všecky složky masových organisací a hlavně vesnická organisace KSČ řídily
s dobrým úspěchem veškerý politický i hospodářský život v obci. Vedoucí činitelé starali se
o zvýšení politické úrovně obyvatelstva tím, že pořádali přednášky, divadla a byl často
promítán film. Představitelé všech složek také dbali, aby byly dobře zorganisovány všecky
zemědělské práce od jara do zimy.
Veřejný
život
21. ledna byla uspořádána vzpomínková slavnost k výročí úmrtí V.I.Lenina.
V referátu byl zhodnocen význam Leninova díla.
25. února byla slavnost k výročí vítězství pracujícího lidu v r. 1948. Při této
slavnosti byl zhodnocen význam vítězství pracujícího lidu pro náš stát.
5.března byla na schůzi vesnické organizace KSČ za účasti občanstva uspořádána
posmrtná vzpomínka na zemřelého generalissima J. V. Stalina.
8. března byla slavnost Mezinárodního dne žen. Při této slavnosti uspořádali žáci
mateřské a národní školy kulturní vložky.
19. března uspořádaly všecky složky občanstva posmrtnou vzpomínku na zemřelého
presidenta republiky Klementa Gottwalda. V referátu bylo zhodnoceno jeho dílo a jeho
význam pro náš stát.
1. května – Svátek práce byl všemi složkami občanstva oslaven v Lysicích.
9. května byla k výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou uspořádána
slavnost. Při této příležitosti byly zhodnoceny zásluhy Rudé armády a zdůrazněn význam
spojenectví se Sovětským svazem.
6. června uspořádali žáci mateřské a národní školy pro veřejnost slavnost
Mezinárodního dne dětí. Tato slavnost se pořádala za velké účasti občanstva.
1. září byl slavnostně zahájen školní rok. Ředitel školy promluvil o významu
vzdělání pro jednotlivce i pro národ a stát.
6. října na slavnosti Dne československé armády byl zhodnocen význam naší
armády pro bezpečnost státu. Při slavnosti účinkovali v kulturních vložkách žáci.
Počátkem listopadu bylo oslaveno výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
Ředitelka mateřské školy L. Vavříková zhodnotila v referátu význam Velké říjnové
socialistické revoluce pro náš stát. Žáci při této slavnosti přednesli básně a zpívali písně.
V listopadu a v prosinci byly uspořádány slavnosti a přednášky v rámci Měsíce
československo-sovětského přátelství. Při těchto slavnostech byl zdůrazněn význam
přátelství se sovětským svazem.
Správa
obce
16. května byl zvolen nový místní národní výbor. Předsedou byl zvolen Flieger Alois č.
113. Ostatní členové národního výboru jsou. Jílek Alois ml. č.80, Musil František č. 99, K?
ica Josef č. 32, Sedlář Antonín č. 53, Proks František č. 20, Haška František č. 12,
Pazderová Mil. Č. 52, Bláhová Julie č. 97. Členové převzali funkce v těchto komisích:
Komise zemědělská: Kšica Josef předseda, Jílek Alois a Musil František.

Komise kulturní a školská: Pazderová Mil. předseda, Blahová Julie a Haška František.
Komise finanční: Sedlář Antonín předseda a Proks František.
Místní národní výbor vypracoval si akční plán, který byl vodítkem v práci během roku.
Místní národní výbor staral se o hladký průběh všech zemědělských prací a o správné
plnění všech dodávek, aby se zvýšila životní úroveň obyvatelstva.
Výstavba
v obci
V tomto roku nebyly v obci provedeny žádné stavby průmyslové ani stavby bytových
jednotek. Ostrý Josef č.11 provedl opravu budovy a Sedláček Alois č. 102 postavil stodolu.
Komunikační
poměry
Od počátku října projíždí naší obcí nový autobus. Ráno přijíždí od Lysic v 8hod. 45 min. a
jede do Olejnice. Zpět přijede v 11 hod. 45 min. a jede do Lysic. Dosavadní autobusové
spoje zůstaly.
Poměry
hospodářské
Polní práce začaly letos později pro deštivé počasí. Zemědělci však všecky zemědělské práce
vykonali včas. Povětrnostní podmínky byly letos po celý rok nepříznivé pro zemědělství.
Proto byla také úroda špatnější než jindy. Stav hospodářského zvířectva byl:
Skot …………….. 220, z toho 142 krav.
Koně ……………….39
Vepřový dobytek……255, z toho 30 prasnic.
Ovce ………………...7
Slepice ………….. 782
V tomto roku bylo odvezeno na nutnou porážku 50 kusů vepřového dobytka. Většina
z nich byla nemocná obrnou.
Podle plánu výrobních a dodávkových smluv bylo letos k výkupu rozpočteno a dodáno:
Rozpočteno
dodáno
Žito
443q
443,20q
Oves
227q
211,28q
Brambory
2017q
1996,11q
Vejce
63492ks
57900ks
Nadsmluvních vajec
9349ks
Mléko
108974l
100231l
Nadsmluvní mléko
Maso vepřové
15778kg
15698kg
Maso hovězí
23765kg
18991kg
Drůbež
584kg
501,10kg
Místní spořitelna měla letos:
Vklady
156214Kčs
Výpůjčky
0
Počet vkladatelů
300
Počet dlužníků
0
Vklady na běžném účtu
16578 Kčs
Rozpočet obecní na r. 1954 byl 64.650Kčs . Rozpočet na školu národní byl 8000Kčs a na
mateřskou 3800Kčs.

Poměry
lidopisné
Roku 1954 se narodili:
Dočekal František č.74
Doskočil František č. 106
Humpolíček Jaromír č. 76
Kaňa František č. 50
Mikulášek František č. 108
Šikula Josef č. 29
Musilová Ludmila č. 115
Proksová Věra č. 20
Letos zemřeli:
Štoudek František č.2
stáří 62 let
Pazdera František č. 64
77 let
Konopic František č. 2
72 let
Vavříček František č. 65
83 let
Navrátilová Františka č. 103
70 let
Sňatků bylo letos 6.
Poměry
kulturní
V tomto roku pořádali členové místní osvětové besedy přednášky, divadla a zábavy.
Školský a kulturní odbor okresního národního výboru v Boskovicích zapůjčil do naší obce
promítací zvukový přístroj. Od 1. května do konce roku byl v naší obci film promítán 32x.
Film byl také promítán v sousedních obcích Tasovicích a v hodoníně. Promítací přístroj
obsluhuje Proks František č. 63.
Veřejná knihovna měla v roku 1954 473 knih. Čtenářů bylo 55. Výpůjček bylo 1731.
Zdravotní
poměry
Zdravotní středisko v naší obci je dobře vybaveno. Jednou týdně dojíždí do obce lékař
MUDr. Josef Habanec z Olešnice. Členové místní skupiny ČsČk poskytli během roku
mnohokrát ošetření první pomoci. Také se starali o doplňování zdravotního střediska
potřebnými věcmi. K veřejným studním byly pořízeny pumpy a studny opatřeny kryty.
Nakažlivé nemoci se letos vyskytly jen ojediněle. Celkový zdravotní stav obyvatelstva byl
dobrý.
Život
spolkový
V letošním roku bylo uspořádáno několik oslav, přednášek politických, poučných a jedna
hospodářská. Byly také pořádány zábavy se starými zvyky a divadelní představení. Často
byl promítán film. Při slavnostech spolupůsobili žáci v kulturních vložkách.
Různosti
Myslivost v katastru obce provozují Vavříček František ml. č. 94, Sedláček Leopold č. 34
a Proks František č. 63. Protože nikdo z nich nemá potřebnou mysliveckou praxi,
vykonává funkci mysliveckého hospodáře Proks Josef bytem v Kunštátě jako
zplnomocněnec okresního národního výboru.
2. srpna přišla bouřka s větrnou smrští. Smršť se přehnala přes ves, zničila mnoho ovocných

stromů a mnoho krytiny na střechách. Krytina byla zničena na domech č. 35, 34, 33, 32,
116, 114, 90, 109, 68, 108, 94, a. 7.
Koncem dubna sesulo se klenutí ve chlévě zemědělce Josefa Ondry č.33. 3
krávy byly zraněny tak, že musely býti poraženy. Ostatní dobytek vyvázl s lehčím
zraněním.
Počasí
Od počátku ledna bylo asi 30 cm sněhu. Mrazy byly trvalé a mírné. Od 1. do 15. února byly
mrazy -20°C. Vodovody zamrzaly.Od 15. února byly mrazy mírné. Koncem února a
v březnu byly jen noční mrazy. V dubnu bylo chladno a deštivo. Od počátku května do 20.
července bylo deštivo. Léto bylo celkem chladné. Podzim byl deštivý. Mrazy začaly
v polovici listopadu. Od 23. prosince do 26. prosince byla sněhová vánice. Doprava byla
zastavená. Při vánici 23. 12. se blýskalo a hřmělo. Do konce roku se střídalo deštivé počasí
se sněžením.

