Rok 1958
Počasí
Byl to rok převážně deštivý.. Narostlo dosti píce, ale nebylo možno ji usušit a sklidit.
Dokonce již posečené louky „Pod mlýnem pro neustálé deště se nemohly sklidit a otava
shnila, neodvezla se.
Úroda
Úroda obilí byla poměrně dobrá. Jednotné zemědělské družstvo mělo tyto ha výnosy:
Žito 22,50q, pšenice 16,50q, ječmen 19,70q, oves 18q, brambory 99q. Brambory se
neurodily a ještě neustálé deště znemožnily jejich sklizeň. Leny byly poměrně dosti vzrostlé
a byla naděje, že budou na svoji délku hodnoceny při prodeji v nejvyšších třídách.
Následkem dešťů při rosení se přerosily, některé dokonce na poli již shnily, takže při prodeji
byly hodnoceny jako podřadné. Jetele nechané na semeno zvětší části zůstaly na poli na
sušácích přes zimu, nemohly být vůbec sklizeny. Byl udělán pokus se setím kukuřice.
Výnos byl pod průměrem. Byla zesilážována.
JZD
Jednotné zemědělské družstvo. První předseda Plíhal vzdal se funkce a byl zvolen
předsedou Antonín Jílek č. 30. Byly rozorány některé meze, protože byly na překážku
strojovému obdělávání. Při sázení brambor použilo se sazečů. Dobře se osvědčily. Jarní
práce byly proto včas hotovy. Leny rovněž z větší části trhaly se stroji, které len při trhání
zrovna rozkládaly. Obilí seklo se ponejvíce samovazy. Ručně se jen obsíkalo, aby bylo
umožněno sečení strojem. Konima se sekly jen menší části, nebo obilí polehlé.Mlátilo se
z největší části na návsi. Na louce u transformátoru byl stoh slámy nejméně 10 vagonů.
Jařiny mlátily se v několika stodolách. Sláma se tam uskladnila na krmení.Sklizeň brambor
přišla do deštivé doby. Stroje, které při normálním počasí by práci ulehčily a zrychlily,
nenechaly se použít. Muselo se proto koňmi a koňskými vyorávači. Byla povolána i
brigáda 50 vojáků a 2 nákladní auta na odvoz, protože bylo nebezpečí, že brambory se
nesklidí. Střední škola z Boskovic rovněž posílala sem brigádu 30 žákyň po dobu jednoho
týdne. JZD koupilo starší nákladní automobil za 7000,- Kčs a nový traktor Z25 za 25
tisíc korun. Začali se stavbou kravína za vesnicí k Hodonínu na poli, které patřilo k číslu
14. Se stavbou se začalo na podzim, takže do zimy postavilo se jen po okna. Společný
vepřín byl zřízen adaptací stodoly a chléva v č. 50 na 100 kusů. Z družstva vystoupili
Peša Václav s manželkou a Juračka Vojtěch s manželkou. Vesnice byla přeřazena
z bramborářské oblasti do oblasti pícninářské, takže členi družstva mají nárok na 1
hektarový záhumenek, ½ ha pole a ½ ha pastvin. Pole každý člen obdělává individuelně,
ale pastviny pro nestejný ha výnos budou společně sklízet a dělit se. Jako první na okrese
vydávalo družstvo vlastní noviny. Na pracovní jednotku měli družstevníci 12,- Kčs a 2 kg
obilí. Brambory se nevydávaly, protože se neurodily.
Škola
Do školy je zapsáno 41 žáků, 19 chlapců a 22 děvčat. 25. října byly promítnuty
diapozitivy ze školního výletu do Lednice, které pořídil ředitel školy z Kunic, Josef
Gotvald. 16. listopadu byla tryzna za zemřelého presidenta Antonína Zápotockého. 22.
prosince byla nadílka Dědy Mráze s besídkou. 1. června na Mezinárodní den dětí
uspořádali členi loutkařského kroužku loutkové představení. 15. června podnikla škola
zájezd autobusem do Bouzova a Javoříčka. 9 žáků odešlo do střední školy v Lysicích.

Učitelka Naděžda Axmanová byla přeložena do Kunic. Na její místo je ustavena Zdeňka
Venerová , manželka lesního z Bedřichova. Žáci byli očkováni proti tetanu. Školní děti
pomáhaly v JZD sbírat brambory. Sbíraly i lesní semena. Nasbíraly 5 kg bukvic , 50 kg
kaštanů. Na zahájení měsíce čs. sovětského přátelství běželi žáci štafetu přátelství a míru.
Žáci mají pionýrský kroužek, který každý týden vysílal v místním rozhlase různé relace.
Ve spoření uspořili 3.088 Kčs , průměrně 75,- Kčs na jednoho žáka Ve sběru odevzdali 12
kg starého papíru, 367 kg hader, 70 kg kostí.
Škola
mateřská
Do mateřské školy je zapsáno 24 dětí. Za peníze, které dostaly děti od SRPŠ byl
uspořádán zájezd do zoologické zahrady do Brna a na Kníničskou přehradu a zámek
v Lysicích. Při nadílce Dědy Mráze dostaly děti dárky i pohoštění.
Knihovna
Knihovna má 527 svazků. Počet čtenářů 71 z toho 32 mládeže. Bylo půjčeno 1878 knih.
Koupeno bylo 20 nových svazků.
Československý
svaz
mládeže
ČSM má 16 členů. 5. ledna pořádal ples, 2. března divadlo. 13. července na dolním rybníku
Benátskou noc a za 14 dní letní karneval. 19. října Hody.
Čs. červený
kříž
ČSČK pořádal 3 zdravotní přednášky na kterých přednášel Dr. Habanec z Olešnice a na
jedné Dr. Krč z Boskovic.
Jednota
Má 118 členů. Je to nejpočetnější organisace v obci. Každý čtvrtrok pořádá přrdnášky.
Dohlížecí výbor dohlíží na prodejny Jednoty a jejich správný chod.
Úroda
Úroda obilí byla dobrá. Hlavně píce narostlo dostatek. I ovoce se urodilo hodně, zvláště
jablek. Leny a jetele měly málo semene.
Různé
Počet obyvatel k 31.prosinci 1958 byl 477 osob. Televizory si koupili Brokl č. 88, Šikula
Antonín č. 29, Vavříček František č. 94, Proks Zdeněk č. 109 a Jílek Fr. č. 13.
Mandelinka bramborová vyskytla se na několika místech. Posypáváním DDT a stříkáním
byla místa výskytu ničena, takže se nerozšiřovala. Více škod natropila plíseň bramborová.
To byl také hlavní důvod letošních nízkých výnosů. Leny byly napadeny Vrásněnkou. Bylo
použito postřiku, ovšem leny byly tím poškozeny. Černá zvěř se rozšířila a nadělala v obilí
hodně škod.

