Rok 1964
Počasí
Po celý leden byl jen slabý poprašek sněhový. Mírně mrzlo, ani jeden den mráz nepolevil.
Začátkem února byly sněhové bouřky, na silnicích se tvořily sněhové závěje. Kolem 10.
února obleva. Pak mrazy až do konce února. V březnu byly mrazy mírnější, poslední týden
pršelo a tálo. Začátek dubna byl bez sněhu. 8. dubna znovu sníh napadl. Po 15. dubnu se
udělalo pěkné počasí, které se udrželo přes květen do 20. června, že bylo již i poměrně
sucho. Konec června deštivý, časté bouřky a chladno. Po 8. srpnu nastalo deštivé počasí.
Žně se tím protáhly, obilí se sklízelo vlhké a částečně i porostlé. V září pěkné počasí
příznivé pro sklizeň okopanin. Od 15. října opět deště. 18. listopadu napadl první sníh,
který po dvou dnech se rozpustil. 2. prosince první mráz, zamrzlo na holo až do vánoc.
Škola
Školu navštěvuje 43 žáků, 26 chlapců 17 děvčat. Pololetní prázdniny byly od 1. – 10.
února. 25. února oslavy vítězného února, 8. března kulturní program žáků
k mezinárodnímu dni žen, 20. dubna provedena lékařská prohlídka chrupu žáků, 7. května
zdravotní prohlídka školní lékařkou. Stav žáků byl v celku dobrý. 20. června k 10. výročí
pionýrské organizace zúčastnili se pionýři srazu pionýrů v Lysicích. Ve sběru odpadových
surovin žáci sebrali: 706 kg papíru, 749 kg textilu a 67 kg kostí. Léčivých bylin 20 kg.
Sdružení rodičů a přátel školy uspořádali 4. ledna ples. Čistý výtěžek 1824 Kčs byl
věnován na zlepšení vybavení školy.
Kulturní
dům
Dokončena vnitřní úprava klubovny, přístavek, vodovod, byt. Byly pořízeny hromosvody,
okapové žlaby a naftová teplovzdušná kamna. Všechno nákladem 11.000,- Kčs
Odpracováno bylo 2.600 hodin. Náklad na celou stavbu je 368 000 Kčs. Hodnota stavby je
však 600 000 Kčs. Místními občany bylo na stavbě zdarma odpracováno 38.000 hodin.
Kulturní
akce
Kulturní akce během roku byly tyto :
4. ledna ples, pořadatel Sdružení rodičů a přátel školy
18. ledna ples požárníků
1. února ples československého červeného kříže
18. února výroční schůze Jednoty s filmem
7. a 8. března divadlo Nepokojné hody sv. Kateřiny
8. března besídka k Mezinárodnímu dni žen
30. března taneční zábava – Myslivecká společnost
1. dubna film patronát. závod Sběrné suroviny
14.6. taneční zábava požárníků
28.6. Pouťová zábava. Pořadatel Výbor žen
24. 4. a 3.6. předvolební schůze, seznámení s kandidáty.
25. října hody. Pořadatel JZD
5. listopadu zahájení měsíce čs. sovět. přátelství.
6. prosince vítání občánků do života
25. prosince divadlo Maryša – divadelní kroužek Osvětové besedy

26. prosince Štěpánská zábava.
Volby
14. června byly volby do všech zákonodárných útvarů. Do okresního národního výboru
byla navržena a zvolena Ludmila Kšicová z Černovic. Do místního národního výboru byli
zvoleni tito občané.
Vavříček František, Vodák Dalibor, Pazdera Václav, Kšica Jaromír, Štěpánek František,
Juračka Jaroslav, Musil Jan, Andrýsek Ludvík, Zachoval Bohuslav, Kučerová Antonie,
Kšica Josef, Jílek Antonín č. 30, Franc František, Králíková Ela, Kitnerová Květa,
Kotlán Jan, Nedoma Jiří, Křenek Rudolf. Předsedou MNV s celodenním úvazkem je
Vavříček František, tajemníkem Musil Jan.
JZD
Výroční členská schůze byla 10. února. Volili se noví funkcionáři. Protože funkci nechtěl
nikdo vzít, byl zvolen jen předseda Kšica Jiří. Ostatní funkcionáři budou navrženi a
zvoleni později. Na výroční schůzi bylo zabito prase, členky nadělali cukroví na pohoštění.
Večer potom byla taneční zábava.
Sklizeň
JZD sklidilo :
125 q pšenice
- ha výnos 21 q
1114 q žita
- ha výnos 35.9 q
214 q ječmene
- ha výnos 42 q
1265 q ovsa
- ha výnos 36 q
42 q pelušky
- ha výnos 8,4 q
7563 q brambor - ha výnos 211 q
4630 q řepy
- ha výnos 467 q
395 q lnu stonků - ha výnos 26,4 q¨
107 q lnu semene – ha výnos 710 q
95 q semene travin
1572 q sena z luk
1527 q sena jetelového
Dodávky
JZD dodalo : 53 q žita, 570 q osiva ovsa, 35 q osiva pelušky, 1960 q bramborové sadby do
Výkupního podniku a 300 q ostatním zájemcům. 147 q hovězího masa, 199 q vepřového
masa, 114.076 litrů mléka, 77.544 vajec.
Dokončena byla meliorace 29 ha pozemků Za Vrchama a Na Skalce nákladem 159.820
Kčs. U kravína byla postavena železná kolna otevřená, eternitem krytá, která stála 38.778
Kčs. JZD koupilo hospodářskou usedlost po zemřelých manželích Haškových č. 14 za
5.000 Kčs . Obytné místnosti jsou adaptovány na kanceláře JZD.
Celkové tržby dodávky 1,593.404 Kčs. Po odpočtu nákladů na výrobu, příděly fondům,
zůstalo po rozdělení členům 540.000 Kčs. To je 14 Kčs na pracovní jednotku. Naturálie
byly 1,5 kg obilí a 1 kg brambor. Záhumenku má každý individuelní. Nyní 10 členů vzali
si záhumenky společné, nebo jak se říká pomyslné.
Různé
Státní lesy postavili silnici lesem zvaným Smrčina délce 1.079 m. Návrh na stavbu podal
vedoucí polesí František Nečas. Náklad na ni byl 400.000 Kčs. Bylo by velice dobré kdyby
tato silnice byla protažena do Černovic a na druhé straně na Dolní Chlébské, údolím
potoka. Tím by se udělalo pěkné spojení do Nedvědice. Vyhnuto všem těm krkolomným

kopcům (kopec nad revírem, Barborka, Kalná) kudy dnešní silnice vede.
Byl položen do země kabel telefonu. Z Černovic do Tasovic byla práce udělána za půl dne.
8. prosince veliká jinovatka potrhala staré vedení telefonu po sloupech.
V kostele byla položena nová dlažba ze slovenského mramoru, travertinu.

