Rok 1961
Počasí
Sněhu bylo málo a brzy sešel. Do 20. března bylo pěkné jarní počasí, bez sněhu a sucho. 20.
března napadl sníh, který až za týden se rozpustil. Duben byl pěkný bez dešťů. Květen
chladný s dešťovými přeháňkami až do poloviny června. 28. května kroupy potloukly
úrodu, hlavně směsku bob s kukuřicí, která byla zaseta na kopci. 4. června další bouřka
nadělala škod v bramborách, odplavením ornice na polích na Dílech a u Kříže. Léto
chladné a deštivé. Začátek žní deštivý, následkem přeháňkového počasí zpožděné až po
15. srpnu. Teprve 25. srpna se počasí vyjasnilo. Žně se protáhly přes celé září. 4. října se
sklidilo a vymlátilo poslední obilí. Podzim pěkný , suchý , takže sklizeň okopanin rychle
probíhala. Teprve 17.října přišel déšť a pršelo asi týden. Potom se udělalo pěkné počasí. 5.
listopadu napadl sníh. Druhý den do toho pršelo, takže sníh se rozpustil a následovalo
pěkné počasí. 20. listopadu zamrzlo.
Úroda
Chladnější a vlhčí léto mělo vliv na to, že narostlo víc píce. U obilí byly ha výnosy:
Žito 25.90q, ječmen 23.50q, oves 25.20q, brambory 90.30q. Slabé výnosy byly u brambor.
Následkem deštivého počasí nemohla se provést včas kultivace brambor, zaplevelily se a
tím výnosy značně klesly. Tuřín naproti tomu vyrostl pěkný a dal pěkný výnos, jaký
v dřívějších létech nedával. Vlhčí počasí mělo vliv na jeho vzrůst. Rovněž i len dal dobrý
výnos jak na stonek i semeno. Kukuřice se opět neosvědčila. Okresní národní výbor určil
15ha na kukuřici. Po několik let se kukuřice seje, protože plánovaná plocha je
kontrolovaná jak je dodržena, ale sklizeň je slabá. V příštích letech bude se set kukuřice ve
směskách.
Škola
V prázdninách bylo provedeno malování školy. Jako nová síla nastupuje učitelka Věra
Ryšavá z Lysic, která sem denně dojíždí. Školní rok začal zvlášť významně, žáci obdrželi
nejen učebnice, ale i ostatní školní potřeby zdarma. Učebnice měly hodnotu 570 korun,
ostatní potřeby 1205 korun. Celkem je 38 žáků, z toho v prvním ročníku 11 žáků.
5. listopadu byla Hvězdicová štafeta v rámci „Měsíce čs. sovět. přátelství. Beseda Děda
Mráz se konala 22. prosince. Pěkný pořad národní i mateřské školy byl zakončen
pohoštěním žáků. Pohoštění obstaraly maminky, mléko na podávané kakao dalo JZD.
12. března společným kulturním programem byl oslaven Mezinárodní den žen(MDŽ). Žáci
předali maminkám dárky, které sami vyrobili.
12. dubna jsme se stali účastníky celosvětového významu. Uskutečnil se let prvního
člověka do vesmíru. Byl jím rus major J. A. Gagarin. 3. června oslavili žáci Mezinárodní
den dětí. Se členy Osvětové Besedy nacvičili divadelní hru „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“.
18. června byla hra opakována.
11. června podnikli žáci výlet autokarem do zámků v Rájci, Boskovicích a Kunštátě.
Od 1. února se přeměňuje národní škola na základní devítiletou školu s 1-5 ročníkem. Do
šestého ročníku v Lysicích odchází 3 žáci.
Kostel
V kostele byla provedena vnitřní malba a úprava směřujíci ke zlepšení vnitřku.
JZD
Do společného hospodaření v JZD vstoupili již všichni zemědělci kromě Peša Josef č. 75 a

Kaldy Františka č. 76.
Podle inventurního soupisu mělo družstvo – 87 krav a 126 kusů ostatního skotu, 178
prasat a 28 prasnic, 19 koní a 1 hříbě, 800 slepic.Základní stádo mělo hodnotu
400.947Kčs, koně 119.250 Kčs, budovy 1,196.874 Kčs, lesy 875.007 Kčs, stroje 852.076
Kčs a nářadí 47.787 Kčs. Družstvo má 5 traktorů kolových a jeden traktor pásový. Během
roku nakoupilo za 250 tisíc strojů, mezi jiným obilní kombajn za 57.160 korun, 2
traktory , samovaz, mlátičku, řádkovač, nakladač hnoje, 2 vlečky traktorové, 7 vozy
koňské s gumovými koly aj. Dojivost v kravíně stoupla z 1696 litrů v roce minulém na
1805 l na krávu. Snůška vajec na jednu slepici je 84 kusů.
Přidružená výroba se podílela na tržbách 206.000 Kčs. Ve stolárně u Musila vyráběly se
vrata, dveře, okna na stavby kravínů a různých odchoven, vepřínů drůbežáren pro potřebu
Okresního stavebního podniku a pro JZD v okrese.
Pozemky na Skalce , V Kopaninách , Za Vrchama byly odvodněny. Náklad na tyto práce
byl 84.000 Kčs. Stavba do konce roku nebyla dokončena. Tyto pozemky byly zorány a
budou osety směskou.
Celkové příjmy dosáhly 1.806312 Kčs. Po odečtení nákladů byl čistý zisk rozdělen.
Do nedělitelného fondu bylo dáno 80.386 Kčs
Provozně zajišťovacímu fondu
8.065 Kčs
Sociálnímu fondu
54.000 Kčs
Kulturnímu fondu
18.000 Kč
Na splátky investičních půjček 16.000 Kčs
Na pracovní jednotky
598.961 Kčs
Při celkové potřebě 35.233 PJ, vychází odměna 17 korun na 1PJ.
Naturální dávky byly dávány 1.5 kg na 1PJ, nejvýše však 5q na člena. Brambory pro
neúrodu dávány nebyly. Mnozí družstevníci si jich však nanosili při sklizni i když to bylo
zakázané. Během roku byly dávány členům zálohy na jednotky , 8 Kčs na 1 odpracovanou
PJ.
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