Rok 1965
Počasí
V lednu bylo poměrně teplé počasí. V únoru prosněžilo, současně i mrazy se zvýšily a
trvaly bez oblevy po celý měsíc. Začátkem března silně sněžilo, zvláště 6. března, kdy byla
přímo sněhová vichřice. Silnice byly zaváty, že ani autobus nejezdil, uvízl v závějích. Po
15. březnu začala obleva . Sníh se pomalu ztrácel a jak ho bylo, mnoho vody z něho moc
nebylo. Do devátého dubna bylo pěkné počasí, slunečno, takže začaly polní práce. 9. dubna
déšť a potom následovalo deštivé počasí až do 20. června , kdy téměř denně pršelo. Koncem
července se počasí zlepšilo. Žně byly zpožděny. Začalo se kosit první žito 21. srpna. Byl to
následek neustálých dešťů.. V říjnu bylo pěkně. Poslední obilí se seklo 12. října.
JZD
Hospodaření JZD se každoročně upevňuje a výnosy se zlepšují. Hektarové výnosy v roku
1965 u nejdůležitějších plodin :
Žito
33 q
Ječmen
25 q
Oves
23 q
Brambory
167 q
Prodáno bylo 101 q žita, 520 q ovsa, 3.062 q brambor. Všechno jako osivo, protože
družstvo je jako semenářské.
Stav dobytka v JZD :
226 kusů skotu z toho 74 krav
147 kusů prasat z toho 64 prasnic
U kravína bylo započato se stavbou dílen. Jednak dílna kovářská, pro opravy
hospodářských strojů a dílna stolařská.
Celkové tržby v družstevním hospodaření dosáhly 2,224.650 Kčs. Z výsledku hospodaření
na 1 pracovní jednotku byla odměna 17 Kčs v penězích a 1.94 Kčs v naturáliích.
Škola
8. března okresní školní inspektor provedl inspekci ve zdejší škole. Uskutečnil se výlet
autokarem na Nouzov, Javoříčka a ˇUsov. 30. června byl školní rok ukončen. Snížením
počtu žáků na 30, byla z dvoutřídní školy udělána jednotřídka. Žáci se zúčastnili soutěže
v akci čs. červeného kříže BPZO ve zdravotním středisku v Olešnici. Ve sběru odpadových
surovin sebrali žáci 602 kg papíru, 700 kg hader, 109 kg kostí a 20 kg léčivých bylin.
Kulturní
činnost
17. ledna
ČSPO pořádali ples . hudba Hamry se Žďáru nad Sázavou
7. února
myslivecké sdružení ples
14. února
ples ČSPO (požárníci)
20. února
výroční schůze JZD se zábavou
27. února
výbor žen – ples
7. března
oslava MDŽ – Kulturní vložku připravili školáci
14. dubna
pomlázková zábava, pořadatel ČSPO
2. května
vítání hostů ze sovětského svazu. Vítání se účastnilo na 500 osob z místa i
okolních vesnic. Uvítání s hudbou před budovou MNV. Navštívili školu, kde žáci je
přivítali malou kulturní vložkou. Večer byla v kulturním domě seznamovací zábava

s hudbou a tancem. Prohlédli si i některé domácnosti.
9. května oslavy 20letého výročí osvobození. Lampiónový průvod, proslov ředitele školy
Dalibora Vodáka. Program v kulturním domě připravila mateřská škola i žáci devítiletky
z Černovic. Pak byl promítnut film „Píseň o šedém holubu“.
6. července požárníci cvičení
27. června
pouťová zábava, pořadatel ČSM
18. září
vítání dětí. Kulturní vložku připravili žákyně ZDŠ
27. září
dožínky . Pořadatel JZD
17. října
hody Pořadatel JZD
24. listopadu přednáška o Jugoslávii doplněna diapozitivy
27. listopadu taneční zábava ČSM
18. prosince vánoční besídka s programem žáků zdejší školy
26. prosince Štěpánská zábava
31. prosince Silvestrovská zábava pořadatel požárníci
Různé
Po několikaletém jednání bylo započato s regulací potoka. V roku 1965 byla provedena
dolní část, to je přes louky Pod mlýnem od Pilátovýho rybníka po les .
Mladí hudebníci založili taneční soubor džezový a pojmenovali se „Tygři“. Stará hudba
dechová hraje pod Osvětovou besedou. Pohostinství Jednoty, které bylo v č. 12 bylo
zrušeno pro špatný stav místností. Nová hospoda byla zřízena v Kulturním domě.

