Rok 1956
Počasí
Celková charakteristika roku je, že to byl rok chladný. Sněhu mnoho nebylo, ale zima
trvala dlouho. 24., 25.a 26. února byly mrazy až -31°C. Jaro začalo zpožděně, takže polní
práce začaly až po 20 dubnu. Léto bylo chladné, bez bouřek. Žně začaly až po 15 srpnu.
Podzim byl dosti příznivý a až do vánoc bylo bez sněhu.
Úroda
Následkem chladného počasí a špatného vyzimování ozimů, byla úroda slabší. Většina
výměry žita a pšenice byla zaorána a oseta jařinami. Hlavně slámy byl velký nedostatek.
Dobrý výnos daly jedině brambory. Ranější odrůdy daly lepší výnos než odrůdy pozdnější.
Dobře se osvědčila odrůda Krasava a Mirka. Dobrá byla úroda ovoce. Zvláště jablek bylo
hodně.
Hospodářské
poměry
Obyvatelé jsou většinou zemědělci. Lesní dělníci pracují v lese v zimní době, v létě
obdělávají svá políčka. Dělníci jezdí do práce většinou do Blanska a Adamova. Někteří
pracují u firmy Sport v sousedním Bedřichově.
Komunikace
Autobusové spojení má obec ve 4.25 hod. ráno směr Lysice a do Rájce. Tímto autobusem
jezdí většina dělníků do práce. V 7.20 hod. jede do Skalice a Boskovic. Ve 14 hod. jede
přímo do Rájce a potom ještě v 18 hodin. V 9 hod. jede autobus od Lysic do Olejnice.
Nazpět přijíždí v 11.45 hod. a jede do Lysic. Poštu přiváží autobus v 7 hod. a odváží ji
v 18 hod. odpoledne. V neděli jede v 7 hod. ráno do Lysic. Nazpět přijíždí v 10 hod. a
dováží poštu. Odpoledne jede o půl šesté hodině.
Telefonní linka vede do Rozseče. Telefon má také Ant. Kalda č. 6 a myslivna č. 96.
Spolky
V obci jsou tyto spolky. Požárníci, založen byl v r. 1892. Dnes má 49 členů. Svaz
Československo – sovětského přátelství založen v r. 1951, nyní má 19 členů. Honební
myslivecká společnost, Československý červený kříž založen r. 1954. Má 50 členů z toho
42 školených. Československý svaz mládeže má nyní 30 členů. Osvětová beseda, Hudební
soubor. Založení hudby je starého data. Již v r. 1870 hrávala hudba Františka Ostrého.
Později v r. 1901 utvořila se druhá kapela Františka Jílka. Po prvé světové válce se
spojily v jednu. Kapelníkem byl Josef Ostrý. V r. 1933 se opět roztrhly. Po druhé světové
válce se opět spojily. Letos se vedení souboru ujal Alois Musil.
Jednota, spotřební družstvo má 107 členů. Jsou zde 3 prodejny Jednoty a sice : Potraviny,
vedoucí Boh. Minařík, Pohostinství, vedoucí M. Hašková a Výsek masa, vedoucí
Františka Kosičková.
Osvětová
činnost
Okresní národní výbor zapůjčil promítací přístroj. Pravidelně v sobotu jsou promítány
filmy v Pohostinství. Osvětová beseda sehrála 3 divadla. Poprask na laguně, Její
pastorkyňa a Bobří kožich. Čs. svaz mládeže sehrál divadelní hru Furianti. Osvětová
beseda uspořádala 2 národopisné přednášky o starých zvycích a lidové kultuře boskovicka
v minulém století. Školní děti s dětmi z mateřské školy uspořádaly 3. června slavnost

Mezinárodního dne dětí. Čs. červený kříž uspořádal dvě zdravotnické přednášky.
Referentem byl Dr. Josef Habanec z Olešnice. V měsíci čs. – sovětského přátelství byly dvě
odborné zemědělské přednášky. Osvětová beseda zakoupila gramorádio za 2.445 korun.
Škola
Je zde dvoutřídní škola a mateřská škola. Ve škole bylo 44 žáků. Řiditelem školy od r.1931
byl Jindřich Blaha. Letos od 15. srpna byl na několikerou žádost občanů přeložen. Novým
ředitelem byl ustanoven Dalibor Vodák. Druhou třídu vyučovala učitelka Axmanová
z Lysic. Šestý, sedmý a osmý ročník jezdí do školy v Lysicích.
V mateřské školce vyučuje Libuše Vavříková. Do školky je zapsáno 24 dětí.
Kostel a
náboženské
poměry
V r. 1951 zemřel farář Antonín Solař, který zde byl asi 18 let. Novým administrátorem byl
ustanoven František Kučera. Obyvatelé jsou všichni katolíci, kromě jedné rodiny
českobratrské. V kostele byla dána nová okna z uměleckého skla.
Lesní
správa
Správa čs. státních lesů byla do roku 1952 v myslivně č. 96, lidově zvané revír. Staré
pojmenování má „Starý kvartýr“. Správcem do té doby byl Vladimír Obdržálek. Po r. 1952
byla správa přeložena do Lysic. Od 1.ledna 1956 byla přeložena do Rozseče. V r. 1956
přistěhoval se do myslivny František Nečas, který byl lesním správcem v Pivonicích.
Správa lesů zůstala i nadále v Rozseči.
V r. 1953 byly obecní lesy předány do státní správy. Od té doby je obhospodařuje Správa
čs. státních lesů.
Obecní
knihovna
Má 557 svazků. Čtenářů bylo 57 a přečetli 1698 knih. Během roku Osvětová beseda
zakoupila 20 nových knih.
Oslavy
Z hromadných oslav byly oslavy 1 máje. Občané, požárníci s místní hudbou, celkem 29 osob
jeli na oslavy do Kunštátu. V měsíci oslav čs. – sovětského přátelství proběhla naší obcí
štafeta. Žáci národní školy převzali ji na hranicích katastru obce od žáků školy
v Hodoníně a předali ji bedřichovským žákům, jako pozdrav lidu sovětské vlasti.
Škůdci
Mandelinka bramborová vyskytla se na několika místech katastru obce i v okolí. Larvy
mandelinky byly sesbírány a zničeny. Mšice maková vyskytla se v nebývalém množství ne
jen na máku., ale i na řepě, která byla mšicí přímo obalena. V prosinci utvořila se velká
jinovatka na stromech. Bylo jich hodně polámáno jak v lesích, tak i stromů ovocných.
Stavby a
opravy
budov
V tomto roce žádných staveb nebylo. Větší oprava byla provedena na myslivně č. 96, kde
byly natřeny pavlače, okna i okenice. U školy byla zřízena nová záchodová jímka. V r.
1955 byla opravena okna u školy.
Narození
sňatky

úmrtí
Narodilo se 7 dětí, z toho 5 chlapců a 2 děvčata. Sňatky na zdejším MNV byly dva.
Zemřelo 5 lidí, z toho 4 muži a 1 žena. V lese Borkách za horním rybníkem oběsil se zdejší
občan Alois Vázler. Byl tam nalezen asi za 14 dní.
Dodávky
Předpis dodávek a jak byly splněny ukáže nejlépe a přehledně tato tabulka.
Předpis

Na
dodávky předpis

Na
Dluh
státní 1955
nákup

Dodávka
předepsaná
závodům

Splněno
závodů

Obilí
Vejce
Mléko
Maso hovězí
Maso vepřové
Brambory

56.662
63.539
109.282
21.720
16.990
185.254

8
12.725
15.680
4.982
6.096
13.377

25.151
3.819
2.607
6.434

86
72
75
76
76

67
43
57
55
66

Seno

3.934

80

58

35

54.136
61.229
89.852
21.336
13.813
192.82
7
2.134

6.141

Různé
V r. 1949 prodala obec pazdernu na rozbourání. Bydlívali v ní obecní chudí. Byla již
hodně sešlá, k obývání se nehodila. Měla číslo 62. V obci je 27 motocyklů, 4 osobní auta.
Alois Němec je poslancem okresního národního výboru. Počet obyvatel je 447. 23. července
Svaz čs. mládeže uspořádal na dolním rybníku „Benátskou noc“.
Počet včelstev je 52, u 6 včelařů. Snůška medná nebyla žádná. Požárníci zasáhli při hašení
lesního požáru v Brťoví u Olejnice. Přišly k nám 3 kusy divokých prasat.
Zapsal : Antonín Jílek

