Rok 1963
Počasí
Jak zamrzlo první týden v prosinci minulého roku, neustále mrzlo, ani jeden den nebyla
obleva až do března. Mrazy dosáhly až 25 stupňů. Sněhu bylo víc než jiná léta. V březnu
počal roztávat. Okolo 10. března byly sněhové vánice, že silnice se staly nesjízdné. Zima a
mrazy trvaly až do 10. dubna . Pak přišlo pěkné teplé počasí, vhodné pro polní práce, které
byly zahájeny 13. dubna. Od 3. května vydatné deště do 9. května. Pak přeprchávalo
s bouřkami po celý květen. V červnu bylo pěkně, časté bouřky. Senoseč byla zahájena 5.
června. Vlivem častých dešťů v květnu, trávy vyrostly brzy a pěkné. Od druhé poloviny
července byla velká parna a sucho až do 25. srpna. Od 25. srpna do 1. září soustavné deště.
Nesklizené obilí prorůstlo a bylo znehodnoceno. U nás ho bylo na 25 ha. Během podzimu
bylo většinou pěkné suché počasí, pro sklizeň okopanin zvlášť příznivé, až do 4. listopadu.
Pak přišly první mlhy a přeháňky. Prvního prosince první mráz, půda zamrzla. Žně začaly
3. srpna a byly skončeny 12. září.
Úroda
V Jednotném zemědělském družstvu byly tyto výnosy z 1 ha:
Žito 26q, ječmen 23q, oves22,40q, len stonky 26,50q, lněné semeno 7,90q, brambory 166q,
řepa 290q, Semen travin se nesklidilo ani 50 % možné sklizně, Traviny řídce vymetaly, tím
i semene bylo málo. Tržba místo plánovaných 118 tisíc byla jen 42 tisíc. Výkupní podnik
nedodal síran, kterým měly být plochy travin přihnojeny. Družstvo je zaměřeno na
semenaření. Produkuje osiva a sadbu brambor, nových odrůd, ovsa, lnu a traviny bojínek,
jílek, kostřam a ovsík.
Seno se dosouší novou metodou na ventilátorech, které jsou zabudovány ve stodolách u
čísel domů č. 33 a 34, a dobře se osvědčilo po několik let.
JZD
JZD má 81 členů. Ve špičkových pracích pomáhají i ostatní občané. Dodalo 125.319 litrů
mléka, 65.145 vajec, 171q hovězího a 156q vepřového masa, 390q osiva ovsa, 42q osiva
pelušky, 397q stonkového lnu, 107q semene lnu, 2924q brambor. Tržby dosáhly
1.696.731Kčs. Nebyla splněna vejce 12.850 kusů, maso hovězí 60q a vepřové 44q.
Mléka bylo dodáno o víc jak 10.000 litrů nad plán. Len, který byl z minulé sklizně a byl
rozložen k rosení a měl se prodat na jaře r. 1963 zapadl sněhem a zůstal rozložený až do
jara.Bylo plánováno za něj s tržbou 22 tisíc. Prvně sebraný ještě se prodal asi za 9 tisíc,
ostatní pod sněhem se znehodnotil. Po odpočtu nákladů na výrobu 875 tisíc, dotaci
fondům 196 tisíc, zůstává na rozdělení 623.390 Kčs. Celková potřeba pracovních jednotek
byla 36.670 PJ. Odměna na 1 pracovní jednotku je 17 korun a naturálie 1 kg obilí, 1 kg
brambor v hodnotě 1.73 Kčs. Na pozemcích za Vrchama a V Kopaninách byly provedeny
meliorace vlhkých pozemků, nákladem 156.000 Kčs. Část se povedla v roce předcházejícím,
letos se tento úsek dokončil. Část s kamenitou půdou byly prokopávány ručně, louka
Pivoňkova a přilehlé parcely. Na tuto práci sem dalo meliorační družstvo cikány. Větší
část byla hloubena strojem.
Škola
Předsedkyní Sdružení rodičů a přátel školy byla zvolena Ludmila Kšicová. Školu
navštěvuje 47 žáků, 29 chlapců, 18 děvčat. Pololetní prázdniny z důvodu chřipkové
epidemie a mrazů trvaly od 21. ledna do 9. února. Žáci provedli kulturní vložku při oslavě

MDŽ a při vítání dětí do života. 14. června byly žáci v Olešnici u zubního lékaře na
prohlídce. 16. června podnikli zájezd autobusem do Nového Města, na Vírskou přehradu,
Perštýn a Tišnov. Do šesté třídy v Lysicích odchází 10 žáků. Sebrali 343 kg papíru, 345 kg
hader, 59 kg kostí a 24 kg léčivých bylin. Během prázdnin byla kamenná dlažba chodby ve
škole vyměněna novou dlažbou. Na schodišti místo dvou malých oken bylo dáno jedno
velké, čtyřdílné.. V novém školním roce místo učitelky Bretšnajdrová, nastupuje nová
učitelka Libuše Jakubcová. Žáků je 43. 21. prosince k zakončení roku měli žáci besídku a
pohoštění.
Kulturně
osvětová
činnost
Červený kříž měl 5. ledna výroční členskou schůzi a po ní ples. 2. února byl ples požárníků.
14. dubna ČSM pořádal taneční zábavu. Divadelní kroužek sehrál 21. dubna divadlo
„Chudák manžel“. Požárníci pořádali školení doplněné filmem. 30. června pouťovou
zábavu pořádal „Výbor žen“. 20. října Myslivecká společnost pořádala hody. 6. listopadu
při zahájení měsíce čs. Sovět. přátelství školáci přispěli kulturní vložkou. Čs. Svaz mládeže
23. listopadu uspořádal taneční zábavu. Patronátní závod Sběrné suroviny během roku
promítal filmy. Na taneční zábavu jsou zváni hudebníci z Brna, Hamry, Nedvědice,
obyvatelé jsou náročnější a již jim nestačí domácí hudba. JZD pořádalo zájezd do Pardubic
na koňské závody „Velkou Pardubickou“. Druhý zájezd autobusem byl do divadla v Brně
na hru „Tvrdohlavá žena“.
Čs. červený kříž má 76 členů. Během roku měl 4 schůze členské. 5 zdravotních hlídek
z nich každá má nejnutnější vybavení k ošetření pro první pomoc během roku ošetřily 141
osob. Uspořádány byly 3 zdravotní přednášky , na kterých mluvili lékaři z Boskovické
nemocnice. Dárců krve je 34 z nich 14 čestných, kteří dávají krev zdarma.
Stavby
Pivoňka Oldřich postavil nový dům č. 28, který minulého roku byl zničen požárem. Musil
Stanislav postavil na okraji obce směrem na Bedřichov obytný dům, který dostal číslo 66.
Neobydlené domy jsou č. 105, 14 a 51. Majitelé zemřeli.Občané podnikají větší venkovní
úpravy domů, výměna oken za větší, třídílná nebo čtyřdílná, trvanlivé omítky břízolitové.
Bytové úpravy jsou řešeny, aby byla koupelka, třeba i prádelna. Elektrickou pračku má
téměř každá rodina.
Narození,
úmrtí
V r. 1963 se narodilo 5 dětí, zemřelo 11 osob, sňatků bylo 5.
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