Rok 1959
Počasí
Poměrně málo sněhu na začátku roku a ten brzy sešel. Jaro nastalo dřív než jiná léta a
bylo suché. Do 1. května byly všechny polní práce hotovy. 20. dubna byl mráz, pomrzly
stromy i tráva, která se slibně zelenala. Léto suché, s poměrně malým počtem bouřek.
V září nepršelo. Slibná úroda okopanin, hlavně řepy, nedostatkem vláhy byla menší.
podzim dlouhý bez deště až do 7. listopadu, kdy napadl první sníh, ale jen v menším
množství.
Jednotné
zemědělské
družstvo
První rok hospodaření JZD byl zhodnocen na výroční členské schůzi 1. února. Čisté
peněžní příjmy 318.498 Kčs byly rozděleny takto: 45000 Kčs do nedělitelného fondu,
7498 Kčs provozně zajišťovacímu fondu, 18600 Kčs sociálnímu fondu, 6200 Kčs
kulturnímu fondu, na PJ 238.200 Kčs. Při celkové spotřebě 19860 PJ bylo to 12 Kčs na
1PJ. Kromě toho na každou PJ byly vydány naturální dávky 1kg žita a 1kg pšenice.
V roce 1959 byly čisté peněžní příjmy 371.040 Kčs, a byly rozděleny N.F. 76.040 Kčs, S.F.
24.600 Kčs, K.F. 8.200 Kčs, prémie 8.759 Kčs, provoz. zajišťovací fond 12.871 Kčs.
Členům na PJ zůstalo 233.730 Kčs. To je při 23.380 PJ 10 Kčs na PJ. Naturální dávky
byly 1kg pšenice , 1kg žita, 2kg brambor. 1. června dosavadní předseda se vzdal. 14.
června byla svolána členská schůze a měla zvolit navrženého předsedu. Na schůzi se
dostavil nedostačující počet členů. Byla svolána druhá schůze na večer. Navržený Josef
kučera byl zvolen předsedou družstva. Práce na rozestavěném kravíně pokračovaly po celý
rok. Ačkoliv stavba měla být dokončena do 1. srpna, nebyla dokončena ani do konce roku.
Vedle kravína byla postavena mostní váha a elektrické přípojka ke kravínu. Pro kuřata
byla provedena provisorní adaptace v čísle 25. Vodovod do kravína v délce 600 m postaven
od studny u čísla 32. Výmlat obilí byl prováděn u kravína. Byla tam postavena provisorní
dřevěná bouda pro mlátičku. Sláma žitná a pšeničná byla stohována , ovesná byla na půdě
nad kravínem. Po prvé část obilí byla sklízena kombajnem. Rovněž při výmlatu bylo
použito kombajnu., protože mlátička by sama výmlat ve stanovené době nezvládla.
Průměrné výnosy z 1ha: pšenice 14,70q, žito 22q, ječmen 29q, oves 22,50q, hrách 4,50q,
len stonky 29q, semeno 4,75q, brambory 145q, řepa 200q, jetel na semeno byl špatný. Dal
144kg.
Sklizeň brambor probíhala v pěkném počasí. Byla prováděna stroji Teky, jak jim v STS
říkají. Rovněž orba na zimu byla prováděna pásovým traktorem, podmítky kolovými
traktory. Koně byli používáni jen k lehčím polním pracím. Za práce zaplatilo družstvo
traktorové stanici za rok 82000 Kčs.
Traktorka byla v č. 35 a byla zřízena pro obce Bedřichov, Černovice, Kunčina Ves a
Tasovice. 1. prosince byla tato stanice zrušena a stroje rozprodány družstvům. Patronátní
závod Sběrné suroviny půjčil družstvu 12.000 Kčs na nákup králíků a zřízení králikárny.
Králíky dodal spolek chovu drobného hosp. zvířectva, králikárny udělali členi družstva –
stolaři. Ku konci roku dostalo družstvo přidělen nový traktor Z25A. Lesní družstvo, které
vlastnilo les Zněcko ve výměře 40ha, odhlasovalo odevzdání veškerého majetku JZD.

Stavby
Č.p. 29 vyhořelo. Bylo proto znovu postaveno. Č.p. 30byla dosud dřevěná stavba. Majitel
pustil se do přestavby a tuto taky do konce roku dokončil. Číslo 32 bylo taky přestavěno.
Vnitřní úprava nebyla již dokončena a zůstala k dodělání pro následující rok. Místní
národní výbor postavil čekárnu na autobusy pro cestující naproti poště.
Národní
škola
Školu navštěvuje 35 žáků. 6. března byla provedena inspekce školy okresním
inspektorem.Jako každoročně k Mezinárodnímu dni žen byl uspořádán žáky maminkám
kulturní program. 1. máje zúčastnili se žáci spolu s ostatními občany manifestačního
průvodu v Lysicích. Sběrné suroviny , patronátní závod JZD, odvezl je na alegorickém
voze. 23. června podnikli pěší výlet do zámku v Lysicích . Autobusový zájezd do
Babiččina údolí. Náchoda a Hronova. Byl postaven nový vodovod pro školu ze studny
z č.3, protože voda z dosavadní studny na školní louce byla závadná. 7. listopadu
zúčastnili se štafety míru. V prosinci byla besídka Děda Mráz s nadílkou.
Knihovna
Knihovna má 561 svazků. 98 čtenářů vypůjčilo 1931 knih.
Československý
svaz
mládeže
ČSM uspořádal zábavu o pouti. 2. srpna karneval na dolním rybníku. 15. října hody se
starými zvyky pod májí.
Československý
svaz požární
ochrany
ČSPO má 44 členů. Pečují o protipožární opatření. Ve žních zúčastňují se nočních
žňových hlídek společně s občany. 23. srpna uspořádali autobusový zájezd na Macochu.
Osvětová
beseda
OB uspořádala 1 přednášku zemědělskou, 2 zdravotnické a 3 na různá téma. Průměrná
návštěva na přednáškách 31 osob. Sehráli 1 divadlo a 27 filmových představení. Z toho 5
filmů provedl patron JZD Sběrné suroviny. Průměrná účast 50 osob. 10. listopadu byla
beseda s delegátem do SSSR.
Jednota
Jednota provedla vnitřní úpravu a vybavení novým nábytkem v prodejně potravin v č. 47.
Drobné
zprávy
V neděli 31. května o 6 hod. odpoledne vyhořela zemědělská usedlost č. 29. Oheň založily
malé děti při hře. Požár se rychle rozšířil, že se nenechalo kromě nábytku a dobytka nic
zachránit. 20. září opět neopatrností byla zapálena sláma u stodoly v č. 34. Včasným
zákrokem a použitím hasících přístrojů byl oheň uhašen. 17. června utopil se v dolním
rybníku 3letý hoch Zdeněk Juračka .

