Počátek roku.
Nový rok počíná pátým a posledním rokem úspěšné Gottwaldovy pětiletky.
Deštivým počasím.
Obmezením potravinových lístků.
Sčítáním hospodářského zvířectva.
Rozpisem dodávek pro držitele půdy.
Úplnou daňovou reformou.
Zákazem prodeje selat pro ty, kteří nemají dodávkovou povinnost.
Čtvrtletním nařízením dodávky mléka a vajec.
Zvýšenou dodávkou vajec o 10% oproti minulému roku.
Šatenky se vydávají těm, kteří nemají dodávkovou povinnost.

Fronty na maso a cukr.
Že jsou zrušeny lístky na maso a cukr, jsou před masnou a „Jednotou“ fronty na tyto poživatiny. Konsument dostane jen
po půl kg masa a cukru.

Likvidace živností.
„Jednota“ jest pouze jedna, druhá je v likvidaci. Živnostníci další odhlašují živnost a sice Kostelka František obuvník a
Pavelka Petr krejčí.

Požár udírny.
13 ledna shořela v domě čís. 151. dřevěná udírna a kolna. Vznítilo se udící maso a shořelo. Dalšímu požáru se zamezilo.
Požár zpozoroval Bohuš Zouhar a zařídil další.

Mrazy, uzavření školy.
V únoru jsou větší mrazy. 9 až 19%. Škola jest pro zimu uzavřena, neboť jest málo uhlí.

Radiové zprávy. Úmrtí J.V.Stalina.
5.března zemřel v Moskvě Josef Vissarionovič Stalin, předseda strany a předseda rady lidových komisařů. Vůdce a učitel
sovětského lidu a pracujících celého světa. Osvoboditel a velký přítel naší vlasti. Stár 74 roků

Úmrtí presidenta Klementa Gottwalda.
14 března zemřel náhle v Praze po návratu z Moskvy president Československé republiky a předseda strany
Komunistické soudruh Klement Gottwald, ve stáří 57 roků.

Druhý president dělnický Čs.Rep.
Druhým dělnickým presidentem jest zvolen soudr. Antonín Zápotocký, předseda vlády a dlouholetý vůdce odborářů. Stár
69 roků.

Vláda ledových mužů.
10 května napadlo mnoho sněhu a zmrzlo. Stromy v květu pod tíhou sněhu se lámaly. Místy stromoví pomrzlo.

Nová měna peněz.
Dnem 31 května pozbývají veškeré naše peníze, jak papírové tak i mince platnosti. Nové peníze v platnosti od 1 června
jsou vydány tyto:
Papírové po 100 Kč, 50 Kč, 25 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 3 K. a 1 Kč. Drobné mince.: 25h., 10h., 5h., 3h, a 1h.

Výměna peněz 1 ku 5., 1 ku 50.
Peníze vyměňovali se ve zdejší záložně po několik dnů. Měnili se 1 ku 5., tj. na každou osobu za 300 Kč starých peněz 60
Kč nových. Ostatní peníze 1 ku 50. t. j. za každých 50 Kč starých, 1 Kč nová. Výměna se poznamenala v občanském
průkazu.

Vázané vklady.
Vázané vklady, neboli úspory občanů do osvobození do roku 1945, uložené kdekoliv, pozbývají platnosti bez veškerých
náhrad a výměn. Jest to jeden z největších úpadků peněz v dějinách našich národů.

Dodávka hospod. plodin.
Dodávková povinnost zemědělců jest v roce 1953 taková:
Pšenice 69.935 kg, žita 15.735 kg, ječmene 61.500 kg, ostatní zrniny 26.245 kg. Bramborů 73.845 kg, slámy 12.140 kg.
Masa celkem 49.515 kg, z toho vepřového 23.120 kg. Mléka 23.610 l, vajec 86.960 kusů. Sena 7.160 kg.

Sčítání stromů.
Stromů jest napočteno: Jabloní 1681 strom, Hrušní 571 str., třešní 525 str., višní 51 str. Švestek 2832 str., slív 506 str.,
ořechů 224 str, meruňky 87 str., broskví 4 stromy.

Keře.
Rybíz 1056 keřů, angrešt 114 keřů, moruše 4, lískovce 3, a maliny 62 keřů.

Zřízení prodejny „Tep“.Střížní zboží.
Ve zlikvidované Jednotě v čís. 8 jest zřízen „Tep“. Svoji činnost zahájil slavnostním prodejem na návsi, kde bylo vše ku
koupi a byl také veliký zájem. Prodalo se za 30.000 Kč nové měny.

Školní povinnost.
Školní docházka dětí je o jeden rok zkrácena, vychází tedy letos 2 ročníky dětí a to 14leti a 15letí.

Bouře s krupobitím, Habrovec zatopen.
8 července přihnala se bouře s krupobitím. V malé chvíli byl „Habrovec“ zatopen. Hráze potůčku voda rozervala a sám
potůček byl úplně připlavanými balvany zaplněn. Voda se rozlila po celé šíři Habrovce, takže po cestě nebylo možno projít
ani ve vysokých botách. Poškozen byl mlat u čís. 155 a domek čís. 71. Dostali náhradu od pojišťovny asi po 200 Kč.

Žně.
Žně jsou v druhé polovici července, obilí jest kudy šli kroupy potlučeno. Jsou brzy zvládnuty.

Brambory.
Brambory se dobývají velice těžko, neboť jest sucho a dělají se hroudy.

Těžce zraněn autem na silnici.
U Rousínova před železničním mostem sjelo nákladní auto s opilým řidičem po hrázi na trať. Od Rousínova jel na kole
z práce 60 let starý zedník Chyťa Tomáš, kterého auto odmrštilo na zděný pilíř mostu. Byl těžce zraněn, řidič i závozník,
kterým se nic nestalo jsou zatčeni.

Setí ozimů.
Že jest veliké sucho, nemůže se sít a seje se až v prosinci. Pro mrazy obilí ani nevzešlo.

Prohlášení doktorem.
22 prosince byl v Praze promován doktorem veškerého lékařství náš občan Oldřich Fritz, t.č. již ženatý v Šumicích
Viničních.

Živelní škody v roce 1953.
Škody spůsobené kroupy byly zjištěny takto :
Řepka olejnatá asi na 15 ha. Obilí na 50 ha zničeno na 50% v prostoru na tratích „Čloubky, Krajiny, Podlesní Padělky,
Padělky mezi cesty a Komorsky“.
Na 70 ha dalších na 20 až 30% zničené. Náhrada byla vyplacena v ceně 16.000 Kč pro ty, kteří jsou pojištěni.
Odplavená půda na 2 ha u „Ducha“. „Krajiny, Kopaninky“ úplně zaplaveny. Částečně zaplaveno 5 ha „Podplatice“. Polní
cesta „Blatice“ od lesů vymleta do hloubky 50cm v délce 1km. Nános hlíny, písku a štěrku odhadnut na 10 vagonů. Voda
rozlita po polích kolem cesty v šíři 50m.
V „Habrovci“ jest nános odhadnut na 10 – 12 vagonů.

Čištění rybníčka brigádami.
Rybníček na návsi byl též nánosem z „Habrovce“ úplně zaplaven a byl dobrovolnými brigádami, nedělemi vyčišťován.

Úprava průčelí staré školy.
Do obecní budovy čís.14. Místní národní výbor a poštovní úřad, jsou dána nová větší okna. Budova staré školy, která jest
postavena v r. 1807.

Mletí obilí.
Všechny okolní mlýny jsou zrušeny, mele jen mlýn v Čechyni. Každá obec má určen den ku mletí. Povolení ku mletí
uděluje okres. Melné se platí 10ti kg obilí z 1q obilí.

Obhospodaření a rozdělení půdy po parcelaci, skupiny zemědělců.
Parcelací velkostatku v roce 1946 rozdrobila se půda na další menší závody. Máme tedy na našem katastru nyní 247
zemědělských závodů. Rozdělení a obdělávání půdy jeví se asi takto :
9. zemědělců hospodaří na 10. až 15ha
9 zemědělců hospodaří na 5. až 10ha
11 zemědělců hospodaří na 3,5 až 5ha
26 zemědělců hospodaří na 2 až 3,5ha
105 zemědělců hospodaří na 0,5 až 2ha
87 zemědělců hospodaří na méně než 0,5ha

Soupis zvířectva, domů a obyvatel.
Při soupisu bylo napočteno zvířectvo:
Koní 38, hovězího 260, z toho krav 157, kozí 303, ovec 11, prasat 390, z toho plemenic 18, včelstva 109, slepic
2172, husí 78, kachen23.
Domů 250, živností 7, obyvatel 950, rodin 353. Polních hospodářstvích 247. Služebné a čeledínové žádní.

Honitba, odstřel zvěře a škodné
Honitbu mají pronajatu místní dělníci a nájem činil 415 Kč. Odstřel byl asi takový: Zajíců 100, bažantů 9, koroptví 70, srnčí
3, lišky 2, sojek 15 a koček domácích 17.

Staročeské hody.
Pořádali se staročeské hody se všemi parádami, zvyky a se stárkami. Stárků bylo 5 párů. Chalupová Silva – Dundálek.
Nováková Rada – Hroch. Pilátová Ola – Neubauer. Polachová Karla – Adam. Vartová Věra – Jandl. Muzikanti hráli po
vesnici, od jedné stárky ku druhé. U každé byla hostina a u každé se tančilo. Zkrátka, veselo bylo, jako o posvícení. Nežli se
dostali do hospody byl večer, kde již netrpělivě očekávali babky, které měli již obsazeno půl sálu.

Platy.
Platy jsou přizpůsobeny jedna ku pěti, ale potraviny vzhledem k platům jsou hodně drahé. Průměrný výdělek jest 800 až
1000 Kč měsíčně.

Ceny potravin.
Potraviny stojí: Cukr 14Kč za 1kg. Chléb 2.80, rohlík 40 haléřů, mouka 6Kč, maso hovězí 25, vepřové 29.40Kč, vuřty
23Kč, sádlo 36Kč, máslo 44Kč, margarin 24Kč, mléko 1l 2Kč letní cena, zimní cena 2.40Kč, vejce 1.10Kč letní cena, zimní
cena 1.70Kč, hrách 10Kč, kroupy 5.20Kč, jablka letní 5Kč, zimní 7Kč, sůl 92 haléřů, pivo 70 haléřů, brambory 72 haléřů, rum
1l 68Kč, víno 30Kč, káva 10dkg 30Kč.

Zboží průmyslové.
Pánský oblek 530Kč, zimník 630Kč, košile 70, pracovní oblek 120Kč, boty 1680Kč.
Cigarety Partyzánka 1.80Kč za 10 kusů, Lípa 2.40Kč. Pánské kolo 560Kč, šicí stroj 2.300Kč, cihly 1000 kusů 700Kč, cement
za 100kg 100Kč.

Odvody nevojáků od 20 do 55 roků.
Všichni muži nevojáci jsou povoláni k odvodům do Rousínova a jsouli bez větší vady, jsou vojáky. Jsou to muži od 20-55let.

Domácí porážky.
Domácí porážky prasat jsou povolovány jen těm, kdož mají splněno na 100% dodávky. Z toho se odvádí:
Kůže asi 3 až 5kg, sádla 7.5kg, kostí 6kg. Kůže se odvádí do Vyškova, sádlo a kosti v místě.

Ceny selat a vepřů.
Ceny selat jsou 20Kč za kilo, stojí tedy sele přibližně 400Kč. Za vepře na dodávku platí se 6Kč za kilo. Dostane tedy
hospodář za 80ti kilového vepře, kterého živí celé léto 480Kč a musí jej dopravit do Vyškova na jatky.

Nové úřední pečetě.
Jsou vydány nové úřední pečetě, pro všechny národní výbory stejné, s českým lvem. Otisk na předcházející straně.

Povolená záměna dodávek.
Ekvivalenty pro plnění povinných dodávek záměnou všeobecně povolené pro držitele půdy do 2ha.
Za 100kg

Může býti záměnou dodáno kg, litrů, kusů :

Za 100 litrů

Husy

Maso

Mléka

Vejce

Slanina

Vepřové

Zrniny

Brambory

Za 100 kusů

Kachny

vepřové

litrů

kusů

kg

sádlo škvařené

kg :

kg :

Druhů :

Krůty

kg:

Maso celkem

-

-

250

300

-

-

600

750

Maso vepřové

-

-

350

400

-

-

700

900

Mléko

10

15

-

100

3.20

2.80

180

300

Vejce

10

15

100

-

3.20

2.80

160

250

Zrniny

13

20

100

110

-

-

-

400

Brambory

7

10

40

50

-

-

40

-

kg :

Odevzdávka nad plán.
Záměnou jsou dodávky splněny na 100%. Mléka jest odvedeno ještě přes 7.000 litrů navíc a vajec přes 16.000 kusů.

Radio.
Počet rozhlasových přijímačů jest 206.

Památné dny.
Památných dnů bylo vzpomenuto: 21.1., 25.2., 1.5., 9.5., 7.11.

