10ti leté jubileum osvobození.
Tímto rokem oslavíme desáté výročí osvobození od Hitlerovců slavnou „Rudou armádou“.
1.1. Nový rok počíná sněžením a mírným mrazem, kol 5%.

Zimní bouře.
17.1. Navečer přihnala se prudká bouře s krupobitím. Povídá se, že bude dlouhá zima. V lednu i v únoru střídají se 12%
teplo s 12ti % zimou, což způsobuje tání a přimrzání a velké ledovice na silnicích.

Studený březen.
V březnu napadlo mnoho sněhu a teplota klesla pod 10% mrazu.

Hlasování proti válce.
6.3. Lidové hlasování proti atomové válce, které probíhá ve všech zemích.

Očkování koní.
8.3. Povinné očkování koní proti „ohřivce“.

Snížení cen.
1.4. Velké snížení cen, již po čtvrté. Velké nadšení v novinách, ale v lidu málo.
Nařízeny agrotechnické lhůty k jarním pracím do 20 března, ale do konce března mrzne a leží sníh.

Nařízení povinné dodávky.
Zemědělci dostávají a podpisují nařízenou písemnou dodávku všech plodin a masa.

Výpůjčka peněz na promítací přístroj.
Místní skupina Svazu Čs. Sovět. přát. Provádí výpůjčku peněz na zakoupení filmového promítacího přístroje. Kupony po
50Kč prodávají členové svazu. Dluh bude umořován vždy tahem 1 kuponu z představení. Doposud se hraje s přístrojem
Ústavu tělesně vadných z Habrovan. V ústavě promítají vždy v sobotu a pro veřejnost v neděli v hostinci. Občas k nám
zavítá pojízdné kino ministerstva zemědělství. Vstupné jest 2Kč za osobu.

Vydávání losů.
Jsou vydávány různé losy věcné loterie, které jest možno koupit za peníze aneb získat odevzdáným sběrem odpadových
surovin.

Jaro.
5.4. Počali se seti jařiny, ale práce jde pomalu, neboť je zima a stále prší a sněží.
V dubnu bylo vzpomenuto 10ti letého výročí osvobození Rudou armádou.
Stromy rozkvetly až v máji a kvetou celý měsíc.
Celkem jest jaro studené a deštivé.
Brambory sází se ještě v červnu.
Třešně zrají až v půli červenci a je jich tolik, že zůstávají na stromech. Prodávají se na sylnicích po stromech, což nikdy
nebývá.

Žloutenka dětí.
V půli červenci rozmohla se žloutenka dětí, takže musela být mateřská škola uzavřena.

Vesnický trh
11.7. Družstevní den neboli vesnický trh. Prodává se na krámcích na dědině po celý den všechno zboží, tak jako kdysi ve
městech „o jarmarku“. Odpoledne hraje koncert na malém hříšti a vstupenky jsou zároveň losem. První výhra jest sele a
další domácí potřeby.
13.7. Seče se ozimá řepka, která jest letos velice pěkná, jaká již po léta nebyla.

Mandelinka bramborová.
Brambory jsou napadeny mandelinkou bramborovou, kterýžto škůdce se velice šíří. Jest přísně nařízeno tohoto škůdce
ničit. Pole tato napadená musí být označená tabulkou a musí se ničit práškem „Dinocit“.

Žně.
26.7. Počali žně. Jdou pomalu, neboť stále prší a obilí špatně zraje. Trvají celý měsíc. Mlátí se ještě v září, neboť se musí
snopy sušit. Obilí sype dobře, pšenice až 8q po míře. Úřední ceny za obilí jsou: Pšenice 98Kč, žito 71, ječmen 95, oves
57Kč za 1q. Tyto ceny platí pouze družstva, jinak stojí obilí 300Kč cent. Obilí odvádí se od mlátičky přímo do družstev, ale
že je velice vlhké, dělají tyto velké srážky.

Mletí obilí – mlýn – melné – pečení chleba.
Mlýn ještě dlouho po žních obilí nechce brát že je mokré a mnoho se jich vrací zpět s obilím, když se už mlelo. Mele jen
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mlýn v Rousínově (Obořil). Melné platí se obilím a sice od 1q pšenice 9 /2kg pšenice od žita 10 /2kg žita. Žitnou mouku mlýn

nevydává, ale mleč za tuto mouku vybírá si chléb v obchodě s potravinami. Za 1q žita dostane 96kg chleba a předem zaplatí
za pečení na penězích 28.76Kč. Chléb musí vybrat v určený čas.
Po domácku vyrobený chléb pekař nepeče.

Nařízeno: voda – písek – služby.
Po dobu žní nařízeno u každé mlátičky káď s vodou a písek. Přes celé žně nařízeno ve dne i v noci služby. Ve dne hlídá
školní mládež v noci muži. 3 muži do půlnoci, 3 muži od půlnoci do rána. K tomu ještě zdravotní služba sester červeného
kříže. Hlídky kontroluje Okresní policie, která objíždí za noci na motociklech. Přestupky jsou trestány.

Stavební práce.
Budova kanceláře M.N.V. se opravila, fasáda a všechny dvéře, osvětlení zadlabalo se uvnitř do zdi (bylo dosud po venku).
Ve vedlejší budově čís.114 (Sokolovna) nové hlavní dvéře.

Brambory.
Brambory se vybírali zprvu v blátě, ale později jdou dobře. Je jich dosti a úřední cena je 23Kč za 1q. Nákupní cena
brambor je 20Kč za 1q. Zamořená brambořiště škůdcem, musí se ještě před zaoráním posypat práškem.
Brambory se odvádí do sklepa k Rouskovi (bývalý pivovar).

Setí řepky, orání traktory.
Setí řepky. Úředně nařízeno do 20 září zaset ozimou řepku. Letos museli seti i drobnější rolníci.
Ač bylo všechno v polích spožděno a z prací stále pilno, přece bylo zimní setí včas hotovo a z příznivým podzimkem na jaro
naoráno. Mnoho v naorávce rolníkům pomohla S.T.S. z Rousínova, která orala i v noci.

Řepa.
Řepa se dobývala dobře, 1 míra dala 50 až 100q a 1q řepy stojí 14.50Kč.

Vydávání nových občanských průkazů.
Okresním velitelstvím veřejné bezpečnosti ve Vyškově nařízeno vydávání nových občanských průkazů pro osoby od 15ti
let dále. Staré občanské průkazy se vydávaly v roce 1950. Bylo s nimi spojeno mnoho a mnoho práce a ještě více peněz.
Bylo řečeno, že v nich bude zaznamenáno všechno o majiteli průkazu. Byla v nich však jen podobenka, jméno a otisk palce.
Nyní jest nařízeno opět nové doklady, což si vyžádá opět mnoho práce. Podobenka musí být nová a jen od komunálního
podniku. Za tím účelem jest k nám objednán fotograf a večer při světle fotí. Podobenky stojí 8Kč a každý doklad matriční
kolek za 6Kč.

Honitba.
Lovecká společnost čítá 7 členů a odstřel zvěře jest 10 bažantů, 3 kusy srnčí, 85 zajíců a 3 lišky.

Maso.
Pro nedostatek masa, seká se jen jednou týdně a to na neděli po půl kg na rodinu. Řezník jest zaměstnán ve Vyškově na
jatkách a tu trochu masa vyseká v sobotu po zaměstnání. Vepřové maso stojí 1kg 30Kč, hovězí 20Kč.

Živnosti.
Další živnostníci odhlašují živnost. Zůstává ještě 1 kovář, Šafránek, v čís. 3 v bývalém dvoře a 2 stolaři a to Doupovec
v čís. 243 (bývalé čís.85) a Zérák v čís.80. Tyto všechny domy byly rolnickými usedlostmi.

Pojízdné kino.
Pojízdné kino dojíždí měsíčně a v hostinci hraje jedno představení odpoledne pro děti, večer pak 2 představení. Vstupné
2Kč.

Autobus, jízdné.
Autobus jezdí z Olšan do Rousínova 9x denně, z toho jednou až do Vyškova. Platí se : z Habrovan do Vyškova 4.80Kč,
do Rousínova 1.40Kč, na nádraží 1.60, do Olšan 1Kč. Týdenní lístek dělnický do Rousínova 3Kč.

Nařízená dodávka.
Povinná, okresem nařízená a přísně kontrolovaná dodávka zemědělských plodin, jejíž výměr každý uživatel půdy od 1aru
nahoru předem dostane, proti vlastnoručnímu podpisu, byla splněna takto:
Obiloviny na 103%, brambory na 101,5%, maso vepřové na 107%, maso hovězí na 89%. Vajec bylo předáno
28.000 nad stanovený plán a mléka 24.000 litrů více. Hovězí maso není splněno proto, že ho mají předepsáno všichni
držitelé pozemků nad 50arů, ale do 8 až 10 mír nikdo krávu nemůže mít.

Šrotování.
Za šrotování 100kg platí se 10Kč a šrotuje se již několik roků u Chalupů čís.11.

Ceny potravin.
Ceny potravin: 1litr mléka stojí 2.20Kč, a to jen odstředěné, dovezené z mlékárny z Brna. Jiné mléko se neprodává. 1litr
piva stojí 2.40Kč, slivovice 80Kč. Chléb 1kg 2.60Kč, mouka pšeničná 5Kč, cukr 10.50 – 11Kč, jablka 6Kč, citrony 12Kč, mák
20Kč.

Obecní poplatky, daně.
Obecní poplatky : Nákazový z dobytka. Z krávy 3.60Kč, z koně 6.-, prase 2.40, koza 1.20Kč. Skočné: Prasnice 74Kč,
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kráva 59, koza 14. Poplatek z hrobu 3Kč z dvojitého 6Kč. Za psa 20Kč. Daň zemědělská z 1ha 65Kč, domovní z 1m
zastavěné plochy 80haléřů.

