Rok 1960
Počasí
Sníh sešel brzy a bylo ho málo. JZD mělo již 10. dubna zasety jařiny. Ozimy špatně
přezimovaly. Zaoralo se 48 ha žita. Po 20 dubnu se ochladilo a přišly sněhové přeháňky.
8.5. přišel prvý déšť. Ovocné stromy se rozkvetly od 7. do 15. května . Po celý červen
deštivé počasí, při tom chladno. Rovněž tak i v srpnu. Tím se začátek žní značně oddálil.
20. srpna se začalo kosit první žito. Počasí bylo deštivé, obilí se sklízelo hodně vlhké. Na
sýpkách potom i přes všechnu péči hodně obilí potuchlo. 8. a 9. září přišly mrazíky po
kterých se udělalo trochu lepší počasí. 8. září se poseklo poslední žito. poslední obilí se
poseklo 20. září. Výmlat potom trval ještě začátkem října. Tím nástup do sklizně brambor
se značně zpozdil. Brambor bylo málo. Deštivé počasí bylo vhodné k rozmnožení plevelů
v bramborách, které se nemohly včas oborat a tím ha výnosy se značně snížily. Výjimečně
tento rok byl podzim dlouhý, že se mohlo na poli ustavičně pracovat. Ještě 23. prosince se
oralo. Ačkoliv byl podzim dlouhý a počasí příznivé, všechna pole se na zimu nezorala.
JZD
Stavba kravína pokročila na tolik, že v únoru svedli se všechny dojnice do kravína.
Plánovaná dojivost se nedosáhla. Jedna část katastru „Květovy“ byla oplocena a pásly se
tam krávy. Tím dojivost se sice zvedla, ale dluh vzniklý v prvých měsících se již nedohnal.
Na horních zahrádkách postavilo JZD drůbežárnu na 300 slepic. V čísle 30 adaptací
stodoly zřizuje družstvo samovýkrmnu vepřů na 240 kusů. Stavba do konce roku nebyla
ukončena. Hektarový výnos u žita byl 26q, u pšenice 14q, ovsa 26,20q, ječmene 24,20q,
řepy 288q, brambor 119q, kukuřice se opět nevydařila. Sklidilo se 40q zelené hmoty ,
napolovic s plevelem. len byl dosti pěkný.
Celkový příjem družstva 1.320.308 Kčs. Fondy byly plně dotovány. Do nedělitelného
fondu bylo dáno 158.556 Kčs , do sociálního 40.000 Kčs, kulturního 13.200 Kčs a
provozního 14.633 Kčs. K rozdělení na PJ 492.318 Kčs. Při spotřebě 27.351 PJ je to 18
Kčs na jednotku.
Na podzim vstoupili do družstva další zemědělci : Haška č.12, Hašková L. č. 15, Čepička
č. 16, Jílek Josef č. 21, Musil Antonín č. 23, Pešová Františka č. 24, Musil V. č. 42,
Kšicová M. č. 46, Juračková Fr. č. 89, Sedláčková Hed. č. 101, Kaldová Fr. č. 104,
Kotouček č. 78.
Soukromě hospodaří Peša Jos. č. 75, Kalda Fr. č. 76 a Pilát Antonín č. 17.
Sbor
pro občanské
záležitosti
1. května Sbor pro občanské záležitosti uspořádal první vítání do života narozených dětí.
Byl jim Jiří Hamřík, 24. června byla opět tato slavnost. Byla vítána Zdeňka Francová.
Škola
Zapsaných žáků je 35. Od 16. října pomáhali sbírat brambory na přeorávkách .
Odpracovali tak na 500 hodin v JZD. Druhé čtvrtletí školní docházky bylo narušeno
velkou absencí pro chřipkovou epidemii. 6. března připravili žáci besídku maminkám
k Mezinárodnímu dni žen. (MDŽ)
5. června provedli autobusový zájezd na Macochu a do Brna. Školní rok skončil předčasně
15. června.

Volby
12. června byly volby do Národního shromáždění. Za poslance byl volen J. Illa zemědělec
z Mezižíčka u Letovic. Do Krajského národního výboru byla volena s. Soukalová dělnice
z Olešnice a do Okresního národního výboru s. Hudec z Tasovic. Volby proběhly důstojným
a slavnostním způsobem za účasti téměř všech oprávněných voličů.
Různé
Nový osobní automobil koupil Antonín Kšica č. 46 zn. Moskvič a Ant. Jílek č. 10 zn.
Fiat. Prodej aut je vázán na poukazy, které vydává uchazečům Okresní národní výbor,
nebo jednotlivé odbory v Revolučním odborovém hnutí. Celkem je v obci 5 osobních aut.
Volby do
MNV
Při volbách do Místního národního výboru byla vesnice rozdělena na 12 volebních obvodů.
Každý obvod navrhl svého kandidáta. Zvoleni byli: Juračka Jaroslav č. 112, Vavříček
František č. 94, Kšica Josef č. 32, Jílek Antonín č.30, Kšica Jaroslav č. 64, Dalibor
Vodák, řídící učitel č. 97, Pazdera Václav č. 54, Kytnerová Květoslava č. 79, Fliglová
Helena č. 95, Zachoval Bohuslav č. 44, Franc František č. 25, Musil Jan č. 99, Z těchto
členů byl zvolen předseda MNV Juračka Jaroslav, tajemníkem Vavříček František.

