Rok 1966
Počasí
Leden mírný, málo sněhu. Únor velmi teplý, počasí jak na jaře až do 10. března. Bylo
započato s přípravou polí pro jarní setí. Od 10. března zhoršení počasí, napadl znovu sníh
a znovu zamrzlo. Po 15. dubnu déšť.Konec dubna až do 6. května pěkně, slunečno a teplo.
Pak následovalo deštivé počasí až do 11. května. Poslední týden v květnu deště. Prvého a
druhého června noční mrazy, deště přestaly. V červenci časté deště a přeháňky, které
vyvrcholily 23 v bouřky a lijáky. Pak deštivé počasí trvalo až do 8. září. Podzim vcelku
příznivý, počasí se zlepšilo. Na Martina napadl mírně sníh, ale brzy sešel, že se opět
nechalo dělat na poli. Počátkem prosince sněžilo, po 10. prosinci vánice a závěje.
Kulturní
činnost
3. ledna ples požárníků
16. února opět ples požárníků
17. února film „Vinetou“
23. února výroční členská schůze a zábava
25. února výroční členská schůze Červeného kříže s přednáškou Dr. Riedla z Olešnice.
6. března MDŽ, oslava ve škole
20. dubna film „Rudý gentleman“
26. června pouťová zábava, pořádala Myslivecká společnost. Hrál Antoš z Brna
3. července vítání dětí do života. Pionýři zdejší školy předali kytičky a provedli kulturní
vložku
12. října patronátní závod Sběrné suroviny promítly družstevníkům film.
23. října „Hody“ hráli „Hamry“
16. listopadu film „Muži z Ria“
27. listopadu Kateřinská zábava kterou pořádal ČSM
20. prosince vánoční besídka žáků základní a mateřské školy.
31. prosince Silvestr hráli Tygři.
Škola
11. února lékařská prohlídka žáků spojená s očkováním proti neštovicím, záškrtu a tetanu.
Zdravotní stav žáků dobrý. Někteří žáci mají vadnější zrak, odstálé lopatky, ploché nohy.
2.června k mezinárodnímu dni dětí podnikla škola pěší výlet do okolí vesnice. Výlet byl
doplněn hrami a orientací v terénu. Pohoštění daroval výbor žen. Na závěr školního roku
čtyřčlenná zdravotní hlídka žákovská zúčastnila se obvodní soutěže v Olešnici, odkud si
donesla diplom. Odpadových surovin žáci sebrali 445 kg papíru, 130 kg hader, 53 kg kostí.
Bylin 17 kg. Do 6 třídy odchází 8 žáků. Do prvního ročníku zapsána jedna žákyně.
JZD
Hodnota základních prostředků je 3.392 tisíc, budovy 1.282 tisíc, stavby 408 tisícenerg.
stroje 210 tisíc, výrobní stroje 350 tisíc, dopravní stroje235 tisíc. Hodnota zvířat 971 tisíc.
Investiční úvěr u Státní banky je 437 tisíc. Reservní fond 229 tisíc. Celkové tržby za rok
dosáhly 2.135 tisíc. Po vyúčtování bylo rozděleno na PJ 17,- Kč naturálie 1.52 Kč. Členů
je 92, pracovníků 115. Byly postaveny u kravína nové opravářské dílny.
Různé
Regulace potoka provedena po návsi. Přes komunikace bylo postaveno 6 nových mostů.

Tok potoka na návsi byl přeložen a sice od transformátoru přímo prostředkem luk k číslu
domu 79. Práce prováděli dělníci ze Slovenska. Silnice od Bedřichova až po kravín
v Černovicích byla udělána asfaltová.
Od 1. ledna 1967 zrušil Okresní národní výbor v Blansku u nás matriční úřad a přidělil
nás do Lysic.

