Rok 1962
Počasí
Do 12. února celkem mírná zima,skoro bez sněhu. Od 12. února celý týden vánice a
sněžení. Cesty byly zaváté, že ani autobusy nejezdily. Mrazy okolo 12°C. Toto zimní
počasí trvalo do 28. března, kdy přišlo deštivé počasí. Sníh rychle se s polí ztrácel, ale pod
mezama ještě 15. dubna byl ztuhlý. Udělalo se slunečné a teplé počasí, takže 21. dubna se
selo. 30. dubna napadl sníh a mráz 4 stupně. Sníh padal i 1. května a trval 3 dny. 13. a 14.
května přišly lijáky , že nebylo pamětníka tak vydatných dešťů. Náves i louka na návsi
byl jeden rybník. 1. června padal sníh s deštěm a ještě druhý den ráno bylo bílo. Deštivé
přeháňky do 15. června, pak přišlo pěkné parné počasí. Červenec začal deštivými
přeháňkami a poměrně chladno. Koncem července se oteplilo Žně byly o měsíc zpožděné.
Počasí o žních obstojné. Podzim suchý, teplý bez deště. Až v noci na 28. října napadl sníh
a ležel u nás celý den. Sklizeň brambor byla ukončena 30. října. Ten den se počalo se
sklizní řepy. Počasí bylo příznivé až do 10. listopadu, kdy začalo na odpoledne poprchat a
padal sníh. Pršelo do 15. listopadu. 17. listopadu zamrzlo a ani den již nepovolilo. 11.
prosince napadl sníh.
Úroda
Hektarové výnosy plodin u JZD.
Pšenice
20 q
Žito
23,30 q
Ječmen
25 q
Oves
22,20 q
Brambory
140 q
Oziminy dobře přezimovaly, zaorávek nebylo. U brambor by byl ha výnos ještě vyšší,
Strojovou sklizní zůstává hodně brambor nesesbíraných. Jetele i sena na lukách daly
průměrnou sklizeň.
JZD
Na výroční členské schůzi byl zvolen předsedou JZD Pivoňka Oldřich. Celoroční výrobněfinanční plán družstva je rozpočtován na 1,730.700 korun, z toho plán tržeb v rostlinné
výrobě 510.800 korun byl překročen na 561.693 korun. V živočišné výrobě se plánovaly
tržby na 799.900 Kčs. Skutečnost byla o 68 tisíc menší, tj. 731.180 Kčs. Snížil se počet
krav o 12 kusů. Předpis dodávky mléka 125.000 litrů, dodáno 105.000 litrů. Maso vepřové
předpis 250 q, dodáno 198 q. Maso hovězí předpis 200 q, dodáno 266 q. Čistý peněžní
příjem 787.133 Kčs byl rozdělen takto:
Nedělitelný fond
102.912 Kčs
Splátky na vnesený inventář členů
16.000 Kčs
Provozně zajišťující fond
17.508 Kčs
Kulturní fond
16.800 Kčs
Prémie
6.079 Kčs
Za nevydané naturálie
14.274 Kčs
Do fondu zásob
20.000 Kčs
Na pracovní jednotky
570.560 Kčs
Odpracovaných PJ bylo 35.660. Odměna vychází 16 Kčs na 1 PJ. Naturálie v hodnotě
2.04 Kčs.

Československý
červený
kříž
Skupina má přes 70 členů. Během roku z iniciativy obvodního lékaře Dr. Fr. Kotoučka
z Olešnice uspořádány byly 4 zdravotnické přednášky. Bylo vyškoleno 17 žáků 4 a 5
školního roku v obvazové technice a první pomoci při úrazech a nemocech. Během roku
bylo ošetřeno dobrovolnými sestrami na 90 osob. Členové provedli sbírku na pomoc dětem
války v Alžírsku. Sebráno bylo 57 kusů částí oděvů a obuvi a obnos 700 Kčs.
Škola
V lednu byly pololetní prázdniny prodlouženy až do 15. února . Chřipková epidemie se
projevila u nás na škole až v polovině března.1. května za velmi nepříznivých
povětrnostních podmínek zúčastnili se žáci spolu s jinými občany oslav svátku práce
v Lysicích. 10. května byly děti prohlédnuty odbornou lékařkou. Od 10. května do
poloviny června proběhla u dětí epidemie osypek, kterou všichni žáci prodělali. Toto
onemocnění způsobilo zameškání 61 hodin průměrně na žáka. 2. června na MDD byl
promítán dětem film. Rodičovské sdružení spolu s Výborem žen, ČSČK, Dohlížecím
výborem Jednoty zajistili pohoštění dětí ze svých prostředků.
Pionýři a žáci pomáhali při sběru papíru, textilu a léčivých bylin.Papíru sebráno 320 kg,
textilu 630 kg, léčivých bylin20 kg. Ve spoření uspořili žáci 5.871 Kčs. O prázdninách
pomáhali žáci v JZD vytrhávat v bramborách ohnici, při podzimních pracích sbírali 3
půldna brambory. V prázdninách za pomoci brigády rodičů byla natřena vnější část oken
ve škole. Na chodby byla položena nová dlažba. Po prázdninách nastoupila po s. Věře
Ryšavé z Lysic s. Danuše Bretšnajdrová z Lysic, která denně sem dojíždí autobusem.
Zapsaných žáků 47, v prvém ročníku 8.
Kulturní
dům
V lednu 1960 bylo zahájeno jednání s ONV v Boskovicích o povolení stavby kulturního
domu. Tehdejší tajemnice s. Marie Jílková a aktivista ONV s. Vavříček zúčastnili se
jednání se zástupci ONV a okresního výboru KSČ, na kterém s. Streit vedoucí tajemník
OV KSČ prosadil i přes námitky zástupců ONV povolení stavby už v roce 1960 v celkové
hodnotě díla 298.000,- Kčs. Stavba měla být budována občanskou svépomocí za finanční
pomoci ONV částkou 155.000,- Kčs, na úhradu materiálu. Pomocné práce konány zdarma.
Celkový projekt stavby vypracoval s. Alois Brokl, rodák z Černovic, bydlící v Olešnici, za
minimální odměnu 600,- Kčs. Návrh plánu byl dovezen s. Pazderou a Jar. Juračkou
předsedou MNV. Se stavbou bylo započato 9.4.1960 za brigádnické pomoci 48 občanů.
Toho roku bylo prostavěno 33.000,- Kčs. Bylo vybudováno základové zdivo včetně sklepů
a zabudováno 20.000 kusů cihel. V roce 1961 se pokračovalo na v práci na cihelném zdivu
a do 12 prosince byla budova zastřešená. V r. 1962 bylo dokončeno kulturní zařízení ,
výstavba sálu a v říjnu byla první hodová zábava již v kulturním domě. Počátkem r.1962
došlo k přepočtení celkové technické dokumentace a celková hodnota díla se zvýšila o
200.000,- Kčs. ONV v Blansku zvýšil dotaci finančních prostředků na 294.000,- Kčs a
zbývající částka 104.000,- Kčs bude poukázána v roce 1963, kdy má být stavba
definitivně dokončena.Do konce r. 1962bylo občany odpracováno 21.000 hodin zdarma.
Na stavbu je rozpočtováno 120000 cihel, 280q cementu, 200q kusového vápna,
200m3kamene, 390 m3 písku, 40 m3 řeziva a na vazbu bylo spotřebováno 75 m3 smrkové
kulatiny.

Stavby
Kytner Vojtěch přestavěl od základů svůj rodinný domek č. 79. Nový rodinný domek u
silnice k Hodonínu postavil Karel Blažek. Bylo mu přiděleno číslo 91.
Různé
9. června zapálily děti při hraní stoh slámy u kravína v Tasovicích. Shořelo asi 30 vagónů
slámy.
5. října odpoledne vznikl požár v usedlosti č. 28. Vyhořelo obytné stavení a chlévy. Stodola
za usedlostí i kolna vpředu byly uhájeny zásahem požárních sborů, které se sjely z celého
okolí, dokonce z Olešnice, Lysic i Boskovic. Požár vznikl nad chlévem v seně, asi
neopatrností kuřáka.
Rádií je v obci 92, televizorů 26.

