V roce 2007 jsem se jako nový kronikář obce ujal dalšího přepisování kroniky do elektronické
podoby, které zahájila paní Eva Packová. Rozhodl jsem se držet se věrně originálu a to včetně
věcných i pravopisných chyb, vynechaných mezer a podobně. Místy jsem původní text doplnil
poznámkou, která je od původního textu odlišena kurzívou.
Přeji zajímavé počtení! Jaroslav ŠIMEK, Hvozdec č. p. 60

Rok 1948
Počasí v roce 1948 bylo příznivé. V druhé polovici ledna napadlo dosti sněhu, ale zima byla mírná. Na hromnice
2. února bylo však úplné jaro, slunečno, teplo a beze sněhu. Opožděné ozimy se sytě zazelenaly. Až zase v druhé
polovici února napadlo více sněhu. Jarní setí začalo 15. března. Duben byl suchý, vůbec nezapršelo, takže
ovocné stromy dobře odkvetly.Objevilo se mnoho chroustů a vzešlé řepy ničil brouk nosatec. Někteří rolníci seli
řepu i třikrát. Školní mládež tyto škůdce několikrát sbírala a ničila. Mandelinka bramborová se bohudík u nás
neobjevila. Teprve 12. května přišel vydatný déšť. Dobře zapršelo pak 8. července na Medarda. Úroda na polích
se jevila slibná. Konec června a první polovina července byla studená s častými dešťovými přeháňkami.
Vyplnilo se přísloví ,,Medardova kápě čtyřicet dní kape.“ Brouk kůrovec ničil dále naše lesy. Z jara bylo
prodáno na stojato a poraženo mnoho zničených jehličnatých stromů na ,,Skalce“. Dobrovolná pracovní brigáda
z občanstva vysázela pak v té trati a v ,,Horce“ 12.000 listnatých lesních stromků. Žně začaly 20. července.
Nejdříve dozrály ječmeny. Odbyly se hladce, neboť nepršelo, ale bylo velké pilno. Všecko obilí uzrálo najednou
a skoro za týden bylo vše svázáno, takže v polovici srpna byla všecka pole prázdná. V té době pršelo po tři dny;
přeorávky byly potom lehké. V měsíci září bylo opět sucho, ozimy se brzy zasely. Celý podzim byl mírný. První
sníh se přihlásil až v polovici prosince, také mrazy byly mírné. Úroda obilí byla průměrná, bramborů dosti, ale
pozdní řepy nosatci ničené byly malé. Píce se urodilo průměrně. Peckovitého ovoce bylo málo, švestky vzácné,
jablek však dosti.
Kontingent obilí byl v tomto roce předepsán značně vysoký a to 720q chlebového obilí, 245q krmného obilí a 20
vagonů bramborů. Po několika přidávacích akcích byl splněn u chlebovin na 82% (585q), u ječmene na 45% a u
ovsa na 10%. Bramborů bylo odevzdáno 700q. Dodávky mléka a vajec pro veřejné zásobování byly splněny
dobře, masa dostatečně. Výkupní cena pšenice byla 400 Kč, žita 360 Kč, ječmene 360 Kč, ovsa 340 Kč,
bramborů 84-100 Kč, mléka 4-5 Kč, vajec 43 Kčs za 1 kg (17-18 kusů), masa hovězího 20 Kč a vepřového 30
Kčs za 1 kg živé váhy.
Únorové události v ČSR, totiž vítězství pracující třídy, zasáhly i do chodu naší obce. Byl ustaven Místní akční
výbor z příslušníků strany komunistické a částečně sociálnědemokratické nejprve 12ičlený, později byl
zredukován na 5 členů. Jeho předsedou byl zvolen malorolník Jaroslav Mytýzek čís. 17. Tento MAV rozpustil
podle rozkazu ministerstva vnitra Místní národní výbor ve Hvozdci a jmenoval nový opět z příslušníků strany
komunistické, menšinou sociálnědemokratické. Předsedou tohoto lidovědemokratického MNV byl zvolen
komunista Ferdinand Veverka, domkář čís. 41, místopředsedou Julius Dvořáček, stavitelský polír čís. 42, do
splynutí stran sociální demokrat. Někteří pozvaní rolníci z bývalé strany národněsocialistické a lidové vstup do
MNV odmítli. V neděli 30. května konaly se volby do Národního shromáždění. Odvolilo 202 voličů; z toho
počtu odevzdalo 185 hlasy pro jednotnou kandidátní listinu NF (Národní fronty), tj. skoro 92%, 8 hlasovacích
lístků bylo bílých (prázdných) a 9 neplatných (obsahovaly výstřižky z novin).
Vydání obce v roce 1948 činilo celkem 116.863 Kč, na to byla úhrada 140.405 Kč, takže se jeví přebytek.
Zemský příspěvek činil 30.000 Kčs; projektovaná kanalisace v obci nebyla opět provedena. V měsíci dubnu byla
obec připojena na telefonní linku k Veverské Bítýšce. Občané dobrovolnou pracovní brigádou vykopali jámy na
sloupy a pomohli je postaviti; také sloupy zdarma dovezli. Telefonní hovorna MNV byla zřízena ve škole na
chodbě a provoz byl zahájen 20. dubna. Též krytina na školní střeše byla vyměněna pomocí dobrovolné pracovní
brigády z vrstev dělnických i rolnických. Úklid školy obstaraly členky Rodičovského sdružení třikrát zdarma.
Z kulturních podniků možno zaznamenati vzpomínku na narozeniny zemřelého presidenta Osvoboditele T. G.
Masaryka, kterou zahájil v předvečer Sbor dobrovolných hasičů zapálením vatry, v neděli 7. března konala se
smuteční oslava ve škole pro veřejnost; 9. května oslavu Dne vítězství, 28. října oslavu 30. výročí vzniku ČSR,
na níž promluvil okresní osvětový inspektor z Tišnova Jan Brabec a promítl některé časové filmy aparátem
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ORO. Dne 21. listopadu vzpomenuto bylo na oslavě v sokolovně narozenin presidenta republiky Klementa
Gottwalda. Na všech těchto slavnostech pořádaných MOR účinkovala zdejší školní mládež zpěvy a recitacemi.
Dne 15. srpna pořádal hasičský sbor dožinkovou slavnost se staronárodními zvyky a národními tanci, jíž
účastnila se svorně celá obec. Veřejná obecní knihovna byla v roce 1948 rozmnožena 19 zábavných a poučných
svazků z daru Jednotného svazu českých zemědělců v Praze, zčásti koupí.
V roce 1948 se narodily v obci jen 3 děti a zemřel druhý z místních 2 legionářů první světové války Antonín
Mareš, který se před 2 roky odstěhoval do Kamené Horky na pohraničí (okres Mor. Třebová) jako národní
správce na zemědělskou usedlost. Pohřeb s vojenskými poctami měl ze Hvozdce na hřbitov veversko-bítýšský.
Viděl Alois Lycák
okr.Knih.inn 19/12 1949

Zapsal
František Schlesinger

ROK 1949
I. Změna ve vedení kroniky
Koncem měsíce srpna 1949 odešel řed. školy a kronikář Frant. Schlesinger do výslužby a MNV (místní
národní výbor) jmenoval mě jeho nástupcem. Tím nastává ve vedení kroniky změna. Protože poměry ve zdejší
obci neznám budu se při zápise řídit záznamy, které mi zanechal dřívější kronikář.
Přicházím z Českomor. vysočiny, kde jsem působil jako ředitel školy v Borovnici. Odešel jsem z hor ze
zdravotních důvodů. Drsné podnebí stále zhoršovalo můj zdravotní stav. Jsem rodák z Brna.
II. Přírodní a hospodář. poměry
Zima byla celkem mírná. Únor byl beze sněhu. Teprve v první polovině března počaly poměrně tuhé
mrazy a proto se jarní práce opozdily. První secí stroje se objevily 24. března. Po tomto dni nastalo příznivé jarní
počasí a jarní práce byly brzy ukončeny. Jaro bylo celkem suché. Větší deště se dostavily teprve v druhé
polovině měsíce května. Dne 13. a 14. května byly noční mrazy a proto některé druhy ovoce zmrzly. Také druhá
polovina měsíce června byla poměrně studená a deštivá.
Úroda obilí byla slibná. Řepných škůdců se objevilo méně než roku minulého a mandel. brambor. se
v našem katastru vůbec neobjevila.
Žně byly zahájeny 16. července a sekl se prvně ječmen a žito. Pšenice dozrávala později. Nepříznivé
počasí 19. a 20. VII zdrželo žňové práce, ale okopaninám i pícninám velmi prospělo. Před ukončením žní, a to
od 12. do 17. srpna pršelo a deště znemožnily všechny polní práce i výmlat.
Poslední zbytky obilí deštěm velmi utrpěly a obilí počalo v ,,panácích“ klíčit. Velká většina úrody byla sklizena
za sucha.
Ovoce se urodilo celkem dosti až na jablka a hrušky, kterých bylo méně. Podzim byl velmi příznivý a
všechny podzim. polní práce byly včas ukončeny. Sněhu bylo do vánoc málo.
Na jaře bylo pracovní brigádou žen zasázeno na ,,Skalce“ opět 1500 list. lesních stromků.
Události rázu politického.
V měsíci únoru byl zvolen předsedou MNV dosavadní místopř. Julius Dvořáček z čís.42 za
onemocnělého Ferd. Veverku.
Na základě krajského zřízení a nové úpravy hranic okresů byla naše obec od 1. února 1949 přičleněna
k okresu Brno. Pro styk s úřady je toto opatření výhodnější.
Kulturní události.
Z kulturních podniků možno zaznamenat 2 dětská divadelní představení - ,,Blaničtí rytíři“ a ,,Honza v zakletém
zámku“, ,,Dožinkovou slavnost“, oslavu ,,28.října“, oslavu velké ,,Říjnové revoluce“ a ,,vánoční besídku“.
V měsíci říjnu až prosinci byly promítány každou neděli večer ve škole kulturní filmy pro veřejnost, které
byly velmi četně navštěvovány. V měsíci listopadu a prosinci uspořádala MRO 2 zájezdy do stát. opery v Brně
zvláštním autobusem.
Veřejná obecní knihovna byla v podzimních měsících slabě navštěvována. Proto bude použito vhodných
prostředků k propagaci.
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Různé zprávy
V měsíci březnu začaly jezdit přes naší obec autobusy dopr. podniků města Brna, jako část spojů na trati
Vev. Bítýška – Brno. Doprava dělníků do Brna a zpět i doprava dětí do střední školy ve Vev. Bítýšce se tím
velmi zlepšila.
Zapsal
Břetislav Kotil

ROK 1950
Sčítání domů a bytů
V tomto roce bylo provedeno třetí Sčítání lidu, domů a bytů i zemědělských a průmyslových závodů.
Sčítání bylo provedeno k 1. březnu a 27. květnu 1950.
Napočteno bylo 73 domů, 20 zeměděl. závodů, 7 živností a 266 obyvatel.
Správa obce
V čele obce i po reorganisaci MNV před. Julius Dvořáček, který požívá důvěry všeho občanstva. Členy
nového MNV jsou: Jul. Dvořáček, Jar. Blecha, Břetislav Kotil, Jaroslav Zelinka, Jan Sedlák, Jul. Osladilová,
Marie Mišková, Jan Hvižď, Oldř. Staněk, Jar. Mytýzek, Miroslav Mytýzek, Josef Kříž, Vítězslav Kučera, Stan.
Bureš a Frant. Pacek.
Radu MNV tvoří tito členové: Jul. Dvořáček, Jar. Blecha, Břetislav Kotil, Jan Sedlák a Jar. Zelinka.
Činnost nového MNV se slibně rozvíjí.
Výstavba obce
Ve výstavbě obce nebylo změn. Dostavěn byl domek Ant. Mareše, který byl v roce1945 zničen
válečnými událostmi.
Obec plánuje pro rok 1951 zavedení rozhlasového zařízení.
Komunikač. poměry
Protože autobusové spojení zdejší obci nevyhovuje, podal MNV žádost na ONV (okresní národní výbor)
v Brně o rozšíření autobusové dopravy přes Hvozdec. Žádost byla podána počátkem listopadu, ale dosud
vyřízena nebyla.
Poměry hospodářské
JZD (jednotné zemědělské družstvo) v obci dosud založeno není, ale přípravný výbor byl utvořen, a to pouze
z členů KSČ. Předsedou přípravného výboru byl zvolen Jar. Mytýzek. Schválení ONV dosud však nedošlo.
Všechny jarní polní práce byly včas ukončeny. Počasí v jarních měsících bylo velmi příznivé, ale letní
měsíce trpěly nedostatkem dešťů. V obci bylo několik studní bez vody.
Žně začaly v polovici července a byly plánovány po skupinách. Ve skutečnosti však probíhaly stejně jako
dříve – sousedskou výpomocí. I formální vyúčtování všech žňových prací bylo řádně provedeno. Předepsané
dodávky obilí i okopanin byly všemi zemědělci včas a řádně splněny.
Podzimní práce (polní) byly rovněž včas ukončeny.
Od jara do podzimu prováděli žáci zdejší školy ničení řepných škůdců a mandelinky bramborové.
Protože zmíněná mandel. bramborová se vyskytla na katastru obce Vev. Bítýška, byly prohlídky brambořišť
ještě zesíleny. Všechna brambořiště musila být poprášena desinfekčními prostředky. Ve zdejším katastru se však
tento škůdce nevyskytnul.
Poměry lidopisné
Přírůstek obyvatel ve zdejší obci je nepatrný. V roce 1950 se narodily pouze 3 děti (Jar. Blechová, Petr Zelinka a
Boh. Zounek)
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Úmrtí: Josef Pšikal, hostinský, Helena Marková, v dom. a dítě Miroslav Kříž.
Sňatky: Josef Koláčný, řeznický pomocník, Josef Dvořáček, četař, Jar. Pšikal, úředník a Jan Mareš, vojín,
uzavřeli v roce 1950 sňatek.
Poměry kulturní
Místní osvětová beseda a AV NF (akční výbor národní fronty) za spolupráce školy uspořádala tyto oslavy:
7.listopadu, 71. naroz. J.V.Stalina a 5. května. Oslava 28. října byla tentokráte přenesena na oslavu Velké
Říjnové revoluce. Kromě toho pořádala škola oslavu Svátku matek.
Každá přítomná maminka dostala kytičku, přáníčko a balíček cukroví.
O vánočních svátcích byla vánoční besídka s nadílkou. Po programu byla hostina.
Zdejší veřejná obecní knihovna byla dosud slabě navštěvována. K její propagaci byly zřízeny skupinky
dětí, které navštěvovaly všechny domácnosti a nabízely knihy ku čtení. Výsledky jsou dosud velmi uspokojivé.
V zimních měsících byly promítány ve škole každou sobotu nebo neděli večer zábavné a poučné filmy
pro mládež i dospělé.
V roce 1950 uspořádala místní osvětová beseda 7 zájezdů do státního divadla v Brně, a to vždy zvláštním
autobusem. Účast byla vždy velmi pěkná a bude v této akci pokračováno i v roce 1951.
Viděl A. Lycák, okr. kn. insp. 30/5 1951
Zapsal
Břetislav Kotil

ROK 1951
Správa obce
Ve správě obce nebylo změn. Pouze úřadovna MNV byla změněna. Ve dnech 14. a 15. července t.r. byla
upravena část hostince pí. Haslingerové na kancelář MNV, protože dosavadní úřadovna nevyhovovala.
Veřejný život
Oslava 1. máje měla tentokráte ráz slavnostní. Průvod vyšel od Sokolovny a ubíral se přes dědinu s hudbou, což
přilákalo poměrně hodně účastníků. Na konci vesnice usedli všichni do připraveného autobusu a odjeli do Vev.
Bítýšky, kde byly pořádány májové oslavy.
Také i ,,Pochod míru“ byl ve zdejší obci uspořádán, ale za malé účasti občanů. ,,Běhu vítězství“ se zúčastnilo
žactvo i dorost těl. jed. Sokol. Přihlížejících občanů bylo dosti.
Komunikační poměry
Ředitelství autobusové dopravy města Brna vyhovělo konečně žádosti MNV o rozšíření autobusové dopravy
přes Hvozdec a zařadilo autobus odjíždějící z Bystrce v 15 hod a spoj odjíždějící v 16 hod z Vev. Bítýšky
k průjezdu zdejšín obcí.
Poměry hospodářské
V obci není dosud JZD (jednotné zemědělské družstvo) a přípravný výbor utvořený v roce 1950 nebyl ONV
(okresním národním výborem) schválen.
Na podzim 1951 dal rolník Karel Zelinka MNV (místnímu národnímu výboru) k dispozici 12,77 ha půdy
pro vážné onemocnění manželky. MNV rozřešil tuto záležitost tak, že přidělil uvedenou půdu sedmi
zemědělcům k obdělávání. Jsou to: Josef Kříž, Jan Pšikal, Josef Pšikal, Josef Pacek, Miloš Váňa, Jan Zounek a
Josef Zounek. Tito zemědělci se rozhodli obdělávati přidělenou půdu společně.
Zdejší obchod stříž. zbožím Jana Zedníčka a řeznictví Josefa Koláčného převzalo družstvo ,,Včela“.
Poměry lidopisné
Přírůstek obyvatelstva ve zdejší obci je nepatrný. V roce 1951 se narodily tyto děti: Jarmila Dvořáková, Josef
Svoboda a Bohumil Zounek.
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Zemřeli: Božena Zelinková, Cecilie Staňková a Valentin Zounek.
Sňatek byl v obci pouze jeden. Sl. Marie Koláčná se provdala za Zd. Juřičku z Hradčan.
Kulturní poměry
AV NF (akční výbor národní fronty) spolu s MOB (místní osvětová beseda) uspořádal v tomto roce oslavu 6.
výročí ,,Dne osvobození“, ,,Mezinárodního dne dětí“ a ,,Velké říjnové revoluce“.
V zimních měsících byly promítány vždy v sobotu nebo v neděli večer ve škole zvukové filmy pro mládež i
dospělé.
Zájezdy do stát. divadla v Brně byly uspořádány pouze 2 pro zdražení jízdného při vypravení zvláštního
autobusu.
Rovněž i letos byla veřej. obecní knihovna slabě navštěvována, a proto bylo opět použito dětí k její propagaci.
Výsledky byly velmi dobré.
Chod zdejší školy je stále ohrožen malým počtem dětí. Ve škol. roce 1951-52 navštěvuje školu 19 dětí a
v příštím roce klesne tento počet na 15 dětí. V dalších letech bude dětí stále ubývati a v roce 1954 klesne počet
dětí na 11.
Školní budova je celkem v dobrém stavu. Třída má velké stěny, špatná vnější okna a špatnou podlahu. Škola
byla na ONV zařazena do generální údržby, ale protože hrozí stále škole uzavření pro malý počet dětí, nechce
ONV peníze na údržbu věnovat.
Sdružení rodičů a přátel školy věnuje škole velkou pozornost a podporuje školu i finančně. Předsedou je p.Jan
Hvižď.
Školní docházka byla pravidelná a zdravotní stav dětí uspokojivý.
Žákovská organisace pracuje dobře. Stará se o sběr odpad. hmot, léčivých bylin a hubila škůdce cukrovky.
Značnou pozornost věnovala i škol. spoření. Na podzim uspořádala sbírku jablek pro děti v horách.Bylo sebráno
50 kg jablek, které byly poslany k Mikuláši dětem Českomor. vysočiny – nár. škole v Borovnici u Poličky.
Zdravotní poměry
V obci se vyskytla opět spála a 1 případ dětské obrny. Oba případy spály skončily dobře, ale případ obrny bude
vyžadovat delší lékařské péče.
V obci jsou 2 veřejné studně. Studna u školy není v bezvadném stavu, ale horší je studna u rybníka. Kolem této
studny teče při každém dešti hnojůvka, která vodu pravděpodobně znečišťuje. Bude třeba provést zkoušku vody.
Různosti
Jaro bylo velmi příznivé. Pro časté deště a chladnější počasí se žně poněkud zdržely. Dne 14. července bylo
posečeno první žito. Skutečné žně začaly kolem 20. července. Počasí žním přálo. – Podzim byl pěkný a zima
mírná. Sněhu napadlo do vánoc velmi málo.
Dne 12. července byla přivezena do zdejší obce motorová stříkačka a hned 14. července byla od 21.hod.
do 4.hod. ráno v činnosti. Toho dne začala před 20. hodinou prudká bouře provázená lijákem, který se proměnil
v průtrž mračen. Všude byly veliké záplavy. Tento lijavec trval až do 23 hodin. Hasiči měli příležitost vyzkoušet
novou stříkačku, protože několik stavení bylo zatopeno. Tato nehoda měla veliký vliv na úrodu. Všechno obilí
lehlo tak, že pouze v několika málo případech mohlo být použito k sečení strojů. Velká většina obilí byla
posečena ručně. Mnoho úrodné půdy bylo s polí odplaveno. Okopaniny tímto lijavcem rovněž utrpěly.

ROK 1952
Správa obce
Předsedou místního nár. výboru je stále Jul. Dvořáček, který dostává od 20. ledna 1952 spolupracovníka –
politického tajemníka Ad. Hajného z Vev. Bítýšky. Tím přechází část starostí ve vedení obce i na tohoto
funkcionáře lidové správy.
KSČ a AV NF
V obci je stále jedna polit. strana KSČ (Komunistická strana Československa) Předsedou je stále Josef Dvořáček.
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Nad veškerou činností v obci bdí AV NF (Akční výbor národní fronty) s předsedou Jaroslavem Mytýzkem
v čele.
Výstavba obce
Ve výstavbě obce nebylo změn, protože soukromé stavby nejsou dosud povolovány.
Místní rozhlas
Konečně byl na sklonku roku dán do provozu místní rozhlas a tím naše obec učinila krok vpřed.
Tak byl zdejší obecní strážník zbaven bubnování.
Veřejný život
I letos byla na oslavu 1. máje pěkná účast. Autobus odvezl účastníky májových oslav do Veverské Bítýšky a po
slavnosti je přivezl opět zpět.
Rovněž i na ,,Běhu vítězství“ byla pěkná účast jak běžců, tak i díváků.
Poměry hospodářské
JZD se v naší obci nepodařilo dosud ustavit. Byl utvořen nový přípravný výbor, jehož předsedou byl zvolen
Jar.Mytýzek. Protože přesvědčování o výhodách společného hospodaření zdejšími funkcionáři se nesetkalo u
místních zemědělců s žádnými výsledky, přijela do zdejší obce skupina funkcionářů OV KSČ (okresního výboru
Komunistické strana Československa) a ONV Brno (okresního národního výboru), aby zahájili přesvědčovací
akci. Ale ani oni nedosáhli žádných výsledků.
Společné hospodaření sedmi zemědělců na polích Karla Zelinky nemělo uspokojivé výsledky. Proto byla 3. a
10.srpna vyhlášena pracovní brigáda. MNV (místní národní výbor) nařídil těmto zemědělcům hospodařiti na
přidělených polích samostatně.
Poměry lidopisné
Přírůstek obyvatelstva se v tomto roce poněkud zlepšil. Narodily se tyto děti: Lubomír Zounek, Josef Vidomec,
Zdeněk Juřiček, Josef Kříž, Věra Packová.
Mitisková, Marie Zounková a Josef Pacek. Marie Zounková a Josef Pacek
V roce 1952 v naší obci zemřeli:
měli pohřeb ve stejný den, a to v sobotu 9.srpna - Josef Pacek dopoledne a Marie Zounková odpoledne. Dále
ještě zemřeli : Ludvík Pšikal, Martin Bém Frant. Zelinková
I letos byl ve zdejší obci pouze jeden sňatek. Slečna Eliška Pšikalová se provdala za Karla Schneidera
z Domažlic.
Kulturní poměry
AV NF (akční výbor národní fronty) společně s MOB (místní osvětová beseda) uspořádal v roce 1952 oslavu
,,Mezinárodního dne žen“, oslavu ,,7.výročí Osvobození“, ,,Mezinárodního dne dětí“ a ,,Říjnové revoluce“.
V zimních měsících promítal Svaz českoslov – sovět. přátelství několik zvukových filmů pro děti i dospělé.
Do Státní opery v Brně byl uspořádán pouze jeden zájezd zvláštním autobusem. Pro drahé jízdné není možno
zájezdy pořádat.
Obecní knihovna je i v tomto roce poměrně slabě navštěvována čtenáři. K propagaci lidové knihovny je opět
používáno dětí.
Nejistota o zdejší školu stále trvá. Od 1.září 1952 navštěvuje školu pouze 15 dětí. Do 16.října působil působil na
zdejší škole dosavadní řed. Břetislav Kotil, který byl z moci úřední přeložen za ředitele nár. Školy do Veverské
Bítýšky. Na nové působiště dojíždí a bydlí stále na zdejší škole. Jeho nástupcem je bývalá učit. ruč. prací Marie
Špačková z Vever. Bítýšky.
Stav školní budovy není uspokojivý. Protože trvání školy je stále nejisté, nevěnují se na opravu žádné peníze.
SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) se o školu stará a podporuje ji i finančně. Předsedou je stále Jan Hvizd.
Školní docházka byla i letos pravidelná a zdravotní stav dětí uspokojivý.
V měsíci květnu byl z nařízení okresního výboru v Brně odstraněn ze školy telefon (veřejná telefon. hovorna) a
umístěna v kanceláři místního národního výboru.
Žákovská organisace ve škole pracovala dobře. Starala se o sběr odpadových hmot, léčivých bylin a hubila
mandelinku bramborovou. Školnímu spoření byla věnována značná pozornost.
Zdravotní poměry
V obci se nevyskytla v roce 1952 žádná nakažlivá choroba. Tím byly zdejší občané ušetřeni zbytečných starostí.
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Různosti
Jaro bylo příznivé a dešťů dostatek. V druhé polovině dubna se však dostavily kruté mrazy. Pomrzly brambory,
kukuřice, zelenina i ovoce. Škody způsobené mrazy byly značné.
Žně začaly kolem 25.července. Počasí o žních bylo velmi příznivé a tak se bohatá úroda krásně za sucha sklidila.
Podzim byl pěkný a tak se i okopaniny sklízely celkem dobře.
Zima byla mírná a sněhu málo.
Na jaře 1952 se začalo s výkopem vodní nádrže (koupaliště) na lukách za vesnicí nedaleko silnice do Vev.
Bítýšky. Všechny počáteční práce se konají brigádnicky. Účast občanů na těchto pracích není uspokojivá.

ROK 1953
Správa obce
Ve správě obce nebylo změn. V čele obce je stále Jul. Dvořáček s polit. tajemníkem Ad.Hajným.
Ve vedení KSČ ve Hvozdci nastala změna. Předsedou je Jar.Mytýzek, dřívější předseda AV NF.
Předsedou AV NF se stal Jan Trávníček a jednatelem je Jar. Hemala.
Výstavba obce
Ve výstavbě obce nebylo změn. Ke stavbě rod. domku v příštím roce se chystá Jan Sedlák mladší.
Vodní nádrž
V rámci akce 5M se pokračovalo v pracích na vodní nádrži, která má zásobovat dolní část obce vodou v případě
ohně. Některé druhy práce jsou placeny, jiné se provádějí brigádami. Předseda MNV Jul.Dvořáček není
s počtem brigádníků stále spokojen.
Veřejný život
Účast občanů zdejší obce na oslavě 1.máje byla pěkná. Průvod prošel obcí za zvuků hudby místního rozhlasu a
na konci obce nasedli všichni účastníci do autobusu, který je odvezl do Vev. Bítýšky, kde se konala májová
oslava pro celé okolí.
Tak i jiná léta, tak i letos se konal ,,Běh vítězství“, na kterém byla pro špatné počasí slabá účast.
Poměry hospodářské
JZD není v naší obci dosud utvořeno. Dosud se nepodařilo přesvědčiti zdejší zemědělce o výhodách společného
hospodaření.
Poměry lidopisné
Přírůstek obyvatel nebyl v tomto roce velký. Narodily se 3 děti: Hana Schneiderová,
Bémová a Jar.Zounek.
Zemřeli tito zdejší občané: Ludvík Pšikal, cestář v.v., Frant. Trila, důchodce, Vladimír Sedlák, důchod., Jan
Kučera, důchodce a Josef Kříž, rolník, který byl na poli raněn mrtvicí.
Na sňatky byl tento rok poměrně bohatý. Celkem bylo pět sňatků: Věra Trávníčková, Květ.Dvořáček,
Em.Zelinková, Vítězslav Kučera, Ant.Kopská s Jar.Zounkem. Z jmenovaných jsou pouze Ant.Kopská a
Jar.Zounek z naší obce. Všichni ostatní si vzali za muže nebo manželky občany jiných obcí.
Kulturní poměry
V roce 1953 byly v obci uspořádány tyto oslavy: Mezinárodní den žen, Oslava VIII. výročí osvobození,
Mezinárodní den dětí a říjnová revoluce. Kulturní vložky na těchto podnicích obstaraly děti zdejší školy.
Kulturní život zdejší obce byl obohacen o pravidelné promítání zvuk. filmů. Okresní osvětová rada promítala
pravidelně každou sobotu nebo neděli po celý rok pěkné filmy. V zimě byly promítány ve škole, v teplejším
období v Sokolovně. Pouze v červenci a srpnu byly filmy promítány jednou za 14 dní.
Zájem o čtení knih z veřej. lid. knihovny není možno probudit tak, jak by bylo třeba.
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Nejistota o zdejší školu trvá stále. Stav dětí je nezměněn. Šest dětí odešlo do střední školy ve Vev. Bítýšce a šest
dětí bylo nově zapsáno do školy. Tak i letos navštěvuje zdejší školu pouze 15 dětí. Školní budova má stále hodně
nedostatků.
SRPŠ pracovalo i letos dobře.Předsedou byl opět zvolen Jan Hvizd.
Zdravotní poměry
V obci se nevyskytla v roce 1953 žádná infekční choroba.
Různosti
Zima byla letos tuhá, jaro chladné a deštivé. Ještě 10.května ráno napadlo 20 cm sněhu na kvetoucí stromy.
MNV nařídil sníh ze stromů střásti, aby se stromy nerozlámaly. Tato přírodní zvláštnost zavinila neúrodu ovoce.
Dne 22.května byla naše obec postižena průtrží mračen. Velké přívaly vody odnesly s polí mnoho úrodné
půdy. Brambory byly z velké části vyplaveny a řepa úplně zničena.
Žně se začaly v druhé polovině července. Počasí bylo pěkné a žňové práce byly brzo ukončeny.
1.července byl zrušen lístkový systém a zaveden volný prodej potravin, obuvi i textilu. Současně s tímto
opatřením byla provedena i měnová reforma. Zavedena nová měna a všechny peníze byly vyměňovány. Každá
domácnost mohla vyměnit 300 Kčs staré měny za 60 Kčs nové měny na 1 osobu. Vklady v peněžních ústavech
do 5.000 Kčs byly proměňovány v poměru 1:5 a vyšší částky vkladů ve stále větším poměru. Velké vklady až
v poměru 1:50. Všechny peníze, které nebyly uloženy v peněžních ústavech byly vyměněny v poměru 1:50.
Také nákupy všeho druhu, jízdné apod. v době výměny peněz se platily v poměru 1:50. Tak na př. cesta ze
Hvozdce do Brna a zpět stála 600.-Kčs – dříve 12,-Kčs. Mnozí lidé byli touto měnovou reformou krutě
postiženi. Volný trh nabízí mnoho zboží, ale začíná být nedostatek peněz.
Podzim byl příznivý.
září se přihnala bouře s krupobitím. Některé kroupy dosahovaly velikosti
slep.vejce. Škody způsobené bouří nebyly velké. Celkem bylo na podzim pěkné počasí a tak se okopaniny
krásně sklízely.
Zima byla dosti tuhá, ale sněhu mnoho nebylo.

ROK 1954
Správa obce
Do května 1954 nebylo ve správě obce změn. V neděli 16.května se konaly v celé republice volby do místních,
okresních a krajských národních výborů.
Do zdejšího místního národ. výboru kandidovali tito občané a obdrželi z celkového počtu 179 hlasů následující
počet hlasů: 1. Jul. Dvořáček
obdržel
151 hlas
2. Jar. Zelinka
162 hlasy
3. Jul. Osladilová
132 hlasy
4. Mir. Mytýzek
137 hlasů
5. Jan Zounek
164 hlasy
6. Stan. Bureš
142 hlasy
144 hlasy
7. Jar. Šťastný
8. Oldř. Staněk
159 hlasů
9. Jan Hvižď
159 hlasů
Noví členové místního národ. výboru zvolili za předsedu MNV Jul. Dvořáčka a za tajemníka Mir. Mytýzka.
Dosavadní tajemník MNV Adolf Hajný byl přidělen okresnímu národ. výboru v Brně.
Volby do ONV
Do okresního národ. výboru kandidoval za Vev. Bítýšku a Hvozdec Lad. Kilián z Vev. Bítýšky a byl také
zvolen.
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Volby do KNV
Do krajského národ. výboru v Brně kandidoval Jan Musil z Kuřimi a byl rovněž zvolen. Jmenovaný člen KNV
Jan Musil dostavuje se pravidelně každý druhý měsíc do naší obce a přijímá na MNV přání a stížnosti občanů.
Podle nového volebního řádu mohou být všichni funkcionáři národ. výborů (MNV, ONV i KNV) ze své funkce
odvoláni, nebudou-li řádně konat svoje povinnosti.
Volby do NS
V neděli 28.listopadu byly konány volby do národ. shromáždění a sloven. národní rady. Celé území republiky
bylo rozděleno na obvody. My patříme do obvodu č.185, za který kandidoval 30letý Frant. Přikryl z Chudčic a
byl zvolen poslancem.
KSČ
Ve vedení KSČ ve Hvozdci nebylo změn. Předsedou strany je i po nových volbách Jar. Mytýzek a jednatelem
Bedř. Václavek.
AV NF
Ani v předsednictvu AV NF nedošlo ke změně. Předsedou zůstává Jan Trávníček.
Výstavba obce
Ve výstavbě obce nastává změna stavbou rodinného domku Jana Sedláka, ml. Do konce roku nebyla stavba
,,pod střechou“.
Vodní nádrž, dokončení
Vodní nádrž, která byla prováděna v rámci akce 5M byla konečně na podzim ukončena a získáno tak hodnotné
dílo, které bude v teplých dnech útočištěm všech dětí.

Veřejný život
Oslavy 1.máje se i tentokráte vydařily. Průvod účastníků májových oslav prošel za zvuků pochodových písní
MR (místního rozhlasu) a všichni odjeli zvláštním autobusem do Vev. Bítýšky na májovou manifestaci. Program
byl zdařilý a počasí májovým oslavám přálo. Účast v průvodu ve Hvozdci i ve Vev. Bítýšce byla pěkná.
V sobotu 8.května odpoledne byl uspořádan ,,Běh vítězství“. Účast zdejší mládeže na tomto hromadném běhu
byla uspokojivá.
Poměry hospodářské
JZD není v obci utvořeno, protože zdejší zemědělci nemají dosud důvěru ke společnému hospodaření.
Poměry lidopisné
Přírůstek obyvatelstva v roce 1954 nebyl valný. Narodili se: Vítězslav Kučera, Jitka Zounková a Karel
Schneider.
Úbytek obyvatelstva v naší obci byl větší. Zemřeli tito občané: Ignác Kříž (20.II.) ve stáří 91 roků, Josef Zelinka
(4.III.) ve stáří 75 roků, Frant. Dolíhal (29.IV), ve stáří 60 roků, Frant. Jandel (30.IV) ve stáří 88 roků a Amalie
Trilová (18.XI.) ve stáří 83 roky. V Litostrově spáchal 12.VII. sebevraždu zastřelením hajný Jan Pacek ve věku
48 let. Pacek byl zdejší rodák a pohřben je ve Vev. Bítýšce.
Sňatky: Anna Macáková se provdala do Sentic, Karel Zelinka se oženil s Amálií Dvořákovou z Olouhomilova u
Litovle.
Kulturní poměry
Tak jako v letech minulých byly konány i letos tyto oslavy: Mezinárodní den žen, 9.květen, Mezinárodní den
dětí a 7.listopad. Program všech těchto podniků obstaraly děti zdejší národní školy.
I v roce 1954 byly promítány okres. osvět. radou z Brna ve škole a v letních měsících v Sokolovně pravidelně
každý týden pěkné zvukové filmy. Tato forma kultury se zdejším občanům zamlouvá a filmová představení jsou
velmi četně navštěvována. Po změně kulturního ref. MNV není tato akce plně využívána. Ani letos nebyl zájem
občanů o četbu z místní lidové knihovny velký.
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Od 1.září 1954 byly přiškoleny k naší obci Nové Dvory a tím byla nejistá situace v trvání zdejší školy rozřešena.
Přiškolení Nových Dvorů se stalo na přání některých rodičů a po dobrovolném rozhodnutí rodičů všech dětí
z Nových Dvorů. Dětem z Nových Dvorů se v naší škole líbí a školu rády navštěvují. Hvozdeckých dětí je 14 a
dětí z N.D. 15. Nově zapsaných dětí do 1.p.r. je 5 a to 4 z N.D. a 1 (Mareš) ze Hvozdce.
I letos pracovalo SRPŠ dobře za vedení předs. Jana Hviždě.
Zdravotní poměry
Také v roce 1954 byla naše obec uchráněna výskytu infekč. chorob.
Různosti
Zima byla tuhá. V lednu a únoru byly tuhé mrazy a jaro chladné i deštivé. Jarní práce se poněkud opozdily.
Vlivem častých dešťů obilí brzy polehlo.
Léto bylo pěkné, ale chladné. Teplých dnů téměř nebylo.
Žně se opozdily a úroda nebyla taková, jak se očekávalo. Polehlé obilí málo sypalo a povinné dodávky se těžko
plnily. Ještě ve druhé polovině srpna bylo na polích dosti obilí.
Když se přihnala v neděli 22.srpna k 1á.hodině nad naší obec větrná bouře, roznesla mnoho ,,panáků“ obilí
daleko široko po celém okolí. Mnoho snopů se vůbec nenašlo. Nejvíce byl touto vichřicí postižen rolník
Frant.Kříž, který měl všechnu úrodu na poli. Fr.Křížovi byla již dříve vykoupena mlátička a proto je odkázán
s výmlatem na zapůjčení mlátičky.
Vichřice nadělala i hrozné škody na staveních, v lesích a sadech. Mnoho střech bylo poškozeno. Janu Hvižďovi
zničila vichřice celou střechu stodoly. Shodila a rozbila 5.000 křidlic a část střechy (štít s trámovím) odnesla.
V lesích vyvrátila vichřice ohromné množství stromů, některé o průměru 80-90 cm nebo je přelámala jako sirky.
Byla tom hrozná podívaná na toto zhoubné dílo přírody. V sadech a zahradách byla zem poseta nezralým
ovocem a mnoho stromů polámáno.
Podzim byl celkem příznivý, ale později deštivý. Ve čtvrtek 23. prosince byla ještě bouře. Hřmělo a na ,,Oboře“
udeřil blesk do lípy u silnice, kterou přerazil a zatarasil dopravu. Autobus přijel s více jak hodinovým
zpožděním.
Do vánoc byla zima mírná.

ROK 1955
Správa obce
Ve správě nedošlo od posledních voleb k žádným změnám. Předsedou MNV zůstává Jul.Dvořáček a tajemníkem
MNV Mir.Mytýzek.
KSČ + AV NF
Ani ve vedení KSČ v místní organisaci nebylo změn. Předsedou je stále Jar.Mytýzek – předsedou AV NF je také
Jan Trávníček.
Výstavba obce
Ve výstavbě obce nebylo změn. Rozestavěný domek Jana Sedlák ml. se dostal ,,pod střechu a v práci se
pokračovalo pomalejším tempem. Dohotoven v tomto roce nebyl.
Akce ,,M“
V rámci akce M byla provedena kanalizace v horní části obce. V hrubých rysech byl zakryt potok od rybníka ke
škole. Je třeba ještě dokončiti různé drobnější úpravy, aby byla horní část obce zbavena nevzhledného a často
močůvkou znečištěného potoka. Vedení obce připravuje pro příští rok položení rour od Haslingerových až po
hospodář.stavení Josefa Kříže a v dalším roce zakrytí i zbývající části potoka. Je třeba jen většího pochopení
občanů, aby byla naše obec krásnější a zdravější. Bylo mnoho těch, kteří neměli na př. pochopení pro
vybudování vodní nádrže a nyní někteří z nich se velmi často osvěžují za teplých dnů koupelí v této vodní
nádrži.
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Veřejný život
Oslavy 1.máje i letos vydařily. Průvod účastníků, tak jako léta minulá, prošel za zvuků pochodových písní MR
(místního rozhlasu) obcí a všichni účastníci odjeli zvláštním autobusem do Veverské Bítýšky na májovou
manifestaci. Účastníci májových oslav ve Vev.Bítýšce vyšli z hřiště a prošli ulicemi Veverské Bítýšky. Cíl byl
na náměstí u školy, kde promluvil k účastníkům manifestace zástupce KNV z Brna. Po proslovu vystoupil
soubor ČSM (československého svazu mládeže) z Vev. Bítýšky se svým kulturním pořadem. Počasí májovým
oslavám přálo a program byl pěkný. Účast byla velká a proto byli pořadatelé s májovými oslavami spokojeni.
Tak jako minulá léta byl i letos uspořádán 8.května 55 ,,Běh vítězství“ za účasti většího počtu zdejší mládeže.
Poměry hospodářské
JZD není v obci dosud založeno.
Poměry lidopisné
Přírůstek obyvatelstva v roce 1955 nebyl valný. Narodila se pouze 3 děvčata:Věra Vojancová, Věra Hemalová a
Jana Packová. Obyčejnou tužkou připsáno: ? Zounková (Liba), Liba Zelinková
Úbytek obyvatelstva byl příznivý. Zemřel pouze jediný občan, a to Josef Kopský 17.července 55 ve věku
roků. (vynechaná mezera, věk zemřelého není uveden)
Sňatky: Jarmila Packová se provdala za J.Pecinu z Říčan a Rostislav Dolíhal se oženil ve Veverských Knínic
Kulturní poměry
Letos byly uspořádány tyto státní oslavy: Mezinárodní den žen, oslavy 9.května, Mezinárodní den dětí, Říjnová
revoluce. Kulturní vložku k těmto oslavám vyplnily děti zdejší národ. školy.
Promítání filmů v tomto roce nebylo uspokojivé. Okresní osvětová rada již nepromítá v obci filmy pro nezájem
některých funkcionářů. Během roku k nám zajela na pozvání 4x závodní rada škol.statku Nový Dvůr se svým
promítacím aparátem a promítla pěkné zábavné i poučné filmy.
Zájem o četbu knih z LK se letos nepatrně zvětšil. Mezi vypůjčovateli je i mládež, která se zajímá o četbu
zajímat. Velká většina čtenářů vyhledává díla staršího původu.
Naše škola má mnoho nedostatků, kterým nebyla v dřívější době věnována náležitá pozornost. Jedním z těchto
nedostatků je shnilá podlaha třídy a značná vlhkost stěn třídy, dosahující až do výše 1m. Ředitel školy žádal již
několikrát ONV, škol.odbor o zařazení do plánu generál. oprav a tak letos konečně se toho dočkal.
V prázdninách bylo po několikerém osob. jednání řed.školy s Okres. staveb. podnikem v Brně započato
s opravou třídy. Stará podlaha byla vytrhána, vyvezena hlína a provedena isolace podlahy a stěn. Tři vrstvy cihel
byly po celém obvodě třídy vyměněny a vybetonován základ podlahy, na který byl položen dehtový papír a zalit
horkým asfaltem. Na tento podklad byly nasypány škváry, položená hrubá podlaha a konečně položeny parkety.
Tato oprava třídy byla několikráte zbytečně přerušena. Po provedení první části opravy, isolaci podlahy a zdi
zakázal ONV v Brně postup dalších prací na opravě třídy proto, že prý někteří zdejší občané neplatí řádně daně
(daň zeměděl. a domovní). ,,Neplní-li obec svoje povinnosti vůči okresu, nebude plnit okres povinnosti vůči
obci.“, prohlásil předseda ONV Josef Loub. Tento zákaz znamenal zastavení přísunu dalších financ.prostředků
na opravu třídy, a proto okres.staveb. podnik Brno práci zastavil. Předseda ONV J.Loub při osobní návštěvě ve
zdejší obci řekl, že v opravě třídy se nebude pokračovat a děti budou dojíždět do školy ve Vev.Bítýšce. Ani
připomínka řed.školy o zajištění peněz u KNV v Brně neměla vliv na rozhodnutí předsedy ONV. Aby k tomuto
opatření nedošlo, rozhodl se ředitel školy navštíviti některé dlužící občany a vysvětliti jim nesnáze, do kterých se
nezaviněně dostala oprava školy. Většina těchto občanů pochopila tuto situaci a zaplatila dlužící částky. Když
řed.školy oznámil předs.ONV, že dlužící peníze z větší části vybral, dal předseda ONV Jos.Loub povolení
k pokračování v opravě školy. Oprava nebyla provedena včas a po celý měsíc září byly děti vyučovány
v Sokolovně, kde často trpěly zimou.
Počátkem měsíce října se konečně octly děti v čisté, útulné a vkusně vyzdobené třídě.
Dalším velmi vážným nedostatkem zdejší školy jsou špatné a nehygienické záchody, které se bude snažit
ředit.školy dostat do generál. oprav v roce 1956. Vodovod a výměna špatných oken jsou v dalším plánu
řed.školy.
SRPŠ pracovalo za vední předs. J.Hviždě dobře. Konalo pravidelně členské i výborové schůze a podporovalo
řed.školy ve své práci.
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Zdravotní poměry
V obci se vyskytly počátkem listopadu 3 případy infekční žloutenky. Onemocněly 3 školní děti – Josef Zounek,
Zdeněk Mareš a Oldřich Karásek (z Nových Dvorů). Škola byla 3x řádně desinfikována. Další onemocnění
infekč.žloutenkou se v tomto roce nevyskytlo.
Různosti
Zima byla poměrně mírná a jaro příznivé. Vláhy bylo dostatek. I léto bylo pěkné. Tito rozhodující činitelé
přispěli k tomu, že úroda píce, obilí i okopanin byla velmi pěkná. Všichni zeměděl. splnili lehce svoje
dodávkové úkoly a ještě jim zbylo dosti obilí i brambor pro vlastní potřebu.

ROK 1956
Správa obce
Obec vede opět předseda Jul.Dvořáček se členy MNV, kteří byli zvoleni v roce 1954. Tajemníkem je také
Mir.Mytýzek.
KSČ + AV NF
V místní organisaci KSČ a AV NF nebylo také během roku 1956 změn.
Výstavba obce
Ani v tomto roce nebyl dostavěn domek Jana Sedláka. Novým zájemcem o stavbu rod. domku v obci je
Oldř.Kříž, který si zakoupil pozemek od Oldř.Staňka za domem M.Miškové na Hlavačicích. Spousta
staveb.materiálu i vyhloubení studny nasvědčují brzkému zahájení staveb.prací.
Akce ,,Z“
Akce ,,Z“ (náhrada za akci M) pokračovala pracemi na kanalisaci obce, a to od stavení Jos.Kříže směrem ke
stavení Ant. Packa. Letos měly práce rychlejší tempo. Usazování rour nebylo tak obtížné jako loni. Roury byly
lehčí a proto byla i doprava snadnější. Dodal je betonářský závod v Ostrovačicích.
Veřejný život
Oslavy 1.máje se tentokráte nevydařily. Již několik dní před 1.májem vydatně pršelo a nebylo naděje na zlepšení
počasí. Teprve 1.května k osmé hodině ranní déšť ustával a obloha se začala protrhávat. Zdejší účastníci oslav
1.máje prošli za zvuků hudby MR obcí a odjeli zvláštním autobusem do Vev.Bítýšky, kde byly konány oslavy
1.máje v sále kulturního domu. Nepříznivé počasí nedovolilo vykonati přípravy na uspořádání májových oslav
venku. Protože déšť ustal téměř v posledním okamžiku, byl uspořádán skromný průvod ze závod. dvoru podniku
,,Rico“ do kulturního domu. Nálada účastníků nebyla taková jako minulá léta.
V sále kulturního domu promluvil k přítomným člen KNV z Brna. Po proslovu bylo zahráno několik skladeb
hudeb.tělesem J.Kučery, které přivedly přítomné do veselejší nálady.
K výročí májových oslav byl i letos uspořádán 5.května běh vítězství, kterého se zúčastnila zdejší mládež
v hojném počtu.
Poměry hospodářské
JZD není v obci stále založeno, protože místní zemědělci nechtějí stále pochopit význam společného
hospodaření. Ani u t. zv. kovo a stavozemědělců se nesetkává socialisace s potřebným pochopením.
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Poměry lidopisné
Přírůstek obyvatelstva v roce 1956 nebyl velký. Přibyly pouze 2 děti: Jan Sedlák a Jarmila Marešová
(kronikářem opomenut Jan Zounek č. p. 36)
Ani v tomto roce nebyl úbytek obyvatel velký. Zemřely pouze 2 ženy. Dne 10.II zemřela pí. Žofie Haslingerová,
zdejší hostinská ve stáří 79 let. Téměř do poslední chvíle obsluhovala ochotně hosty i když by bývala často
potřebovala sama pomoci. Poslední chvíle života prožila v nemocnici a u svého syna ve Vev.Bítýšce, kde také
zemřela.
Na podzim 2.listopadu zemřela druhá stará žena Amalie Mytýzková ve věku 80 roků. Jmenovaná byla již
několik roků úplně slepá a krátce před smrtí si pádem na zem zlomila nohu.
Sňatky: V roce 1956 byla v obci pouze jediná svatba. Jan Mitisek se oženil s A.Špičkovou z Říčan.
Poměry kulturní
Státní oslavy: Během roku 1956 byly uspořádány oslavy MDŽ, 9.května, MDD (mezinárodního dne dětí) a VŘR
(velké říjnové revoluce). Tak jako v letech minulých i letos vyplnily kulturní pořad těchto oslav děti zdejší
národní školy.
Ani v tomto roce se nezlepšilo promítání filmů ve zdejší obci. Byli jsme odkázáni pouze na milost ZR škol.
statku Nový Dvůr, která k nám několikráte na požádání zajela promítnout celovečerní film.
Aby se zdejší občané alespoň jednou ze srdce zasmáli, pozvalo SRPŠ 23.XII veselý estrádní soubor členů
Hudební a artistické ústředny z Brna. Byla to sice velká finanční starost pro výbor SRPŠ při zdejší národní škole,
ale dobrá věc se podařila. Program se všem přítomným velmi líbil a finanční úspěch byl dobrý. Všichni byli
velmi spokojeni.
Místní lidová knihovna nenachází u zdejších občanů pravá poslání. Vypůjčujících není stále takový počet, jaký
by měl být. Pěkným zjevem je zvýšený zájem mládeže o četbu. Proto bylo uspořádáno s mládeží pět besed o
knize, které se těšily velkému zájmu.
Zvelebení školy
V tomto roce měla být odstraněna další závada zdejší školy – přestavba záchodů. Protože ONV, škol. odbor
přidělil škole na tuto nákladnou opravu pouze 5.000,- Kčs , nemohla býti přestavba provedena. Aby bylo těchto
peněz jinak vhodně využito, byl zaveden do školy vodovod. Práce provedl opět Okres. komunál. podnik Brno a
sice tentokráte bez finančních potíží. Instalační práce byly provedeny o prázdninách, pouze montáž nového
elektor.vedení narážela na potíže. Vodovod byl uveden do provozu teprve 15.listopadu 56. Nepochopením
nadřízených úřadů není možno další nedostatky, kterými škola trpí, odstranit.
SRPŠ
SRPŠ i letos pracovalo dobře. V září 1956 byl zvolen nový výbor a předsedou se stal Ant. Mareš. Členské i
výborové schůze byly konány podle plánu a výbor SRPŠ spolupracoval s řed. školy.
Zdravotní poměry
V tomto roce byla škola ušetřena infekčních nemocí. Celkový zdravotní stav žactva byl dobrý.
Různé
Letos byla zima velmi tuhá a dlouhá. Nebyly vzácností mrazy až 30°. Nejsilnější mrazy byly v lednu a v únoru.
Projevoval se značný nedostatek uhlí. Na školách byly t.zv. uhelné prázdniny. Jarní práce se velmi opozdily.
Také žně byly později, ale úroda obilí i okopanin byla dobrá. Dodávkové povinnosti byly snadno splněny.
četl
12.3.1958
nečitelný podpis
OIK
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ROK 1957
Správa obce
Dne 19.května 1957 – po uplynutí tří let – byly konány opět volby do MNV, ONV a KNV. Do místního
národního výboru naší obce byli navrženi tito kandidáti:
1. Frant. Zounková, v dom.
2. Jaroslav Šťastný, stroj. zámeč.
3. Julius Dvořáček, důchodce
4. Věra Mytýzková, dělnice
5. Břetislav Kotil, řed. školy
6. Zdeněk Juřiček, tech. úřed.
7. Miroslav Mytýzek, stroj. zámeč.
8. Karel Zelinka, rolník
9. Josef Hamrla, zedník
10. Osvald Zelinka, zedník
11. Julie Osladilová, v dom.
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni členy MNV. Předsedou byl opět zvolen Jul.Dvořáček a taj. MNV
Jaroslav Šťastný.
Předsedou zemědíl. komise byl zvolen Karel Zelinka, škol. a kulturní Břetislav Kotil, finanč. Zd.Juřiček, a
stavební Jos.Hamrla.
Do okresního národ. výboru kandidovala naší obec K. Hermány z Vev.Bítýšky a byl také zvolen členem ONV.
Také kandidát do KNV – Vladimír Krejčí z Kuřimi byl zvolen a stal se tak členem krajského národ. výboru
v Brně.
Oba tito kandidáti – K.Hermány i Vlad.Krejčí se představili zdejším voličům na předvolební schůzi a seznámili
přítomné s pracovními plány pro případ, budou-li zvoleni.
K. Hermány navštěvoval po zvolení často schůze MNV a pomáhal řešit některé těžkosti, které se v práci MNV
vyskytly, ale Vlad. Krejčí zatím do naší obce nezavítal.
KSČ + AV NF
Ve vedení místní organisace KSČ a AV NF nenastaly žádné změny.
Výstavba obce
Rodinný domek Jana Sedláka byl dostavěn a počalo se se stavbou rod. domku Oldřicha Kříže na Hlavačicích.
Domek byl v tomto roce dostavěn ,,pod střechu“ a v příštím roce bude dokončen. V obci se provádí několik
adaptací rod. domků, jako u Jana Zedníčka, Josefa Hamrly, Boh. Zounka, Jana Mareše, E. Veverkové a j.
Akce ,,Z“
Také i letos se pokračovalo v akci ,,Z“. Veřejná kanalizace byla prodloužena o další úsek a to od stavení Josefa
Kříže po cestu na ,,Hlavačice“. I letos byla doprava rour snadnější, protože byly dodány opět cementárnou
v Ostrovačicích.
Veřejný život
Oslavy 1.máje se tentokráte vydařily. Počasí bylo velmi příznivé. Tak jako jiná léta i letos se naše obec
zúčastnila oslav ve Vev. Bítýšce, které se opravdu vydařily. Všichni účastníci májové manifestace se sešli na
hřišti. Malebný průvod prošel za různých pochodů hudby z Veverské Bítýšky, Katan a Chudčic celým městem
až na náměstí, kde k přítomným promluvil tajemník OV KSČ s. Antoš. Naše obec byla na této manifestaci
poměrně málo zastoupena. Překvapující byla neúčast družstevníků. Zastupoval je pouze jediný člen JZD Jos.
Krytek.
Poměry hospodář.- založení JZD
Konečně i někteří naši zemědělci pochopili význam společného hospodaření a založili 17.července (opraveno
obyčejnou tužkou na dubna) 1957 přípravný výbor JZD. Tak k 27 JZD založeným od začátku roku 1957 na
našem okrese přibylo i JZD Hvozdec. Toto nové družstvo čítá 20 členů a má 80 ha půdy. Z rolníků jsou to: Karel
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Zelinka, Jaroslav Mytýzek a někteří kovo a stavozemědělci. Za předsedu přípravného výboru si zvolili
Kar.Zelinku.
Po přesvědčovací akci o výhodách socialisace vesnice, kterou v obci prováděli mimo míst.funkcionářů i členové
a zaměstnanci ONV a OV KSČ přistoupili do JZD někteří další rolníci, a tak bylo 7.června 1957 založeno
opravdové jednotné zemědíl. družstvo. Z rolníků jsou to: Jaroslav Zelinka, Jaroslav Pacek, Frant.Mitisek a
někteří drobní držitelé půdy. Ostatní rolníci se stále a stále nechtějí nechat přesvědčit o výhodách společného
hospodaření v JZD. Jsou to nekonečné hodiny, které agitátoři věnují těmto lidem, aby je přesvědčili. Zatím však
stále a stále odmítají vstoupit do JZD. Je třeba, aby tito zemědělci přemýšleli o své budoucnosti a o tom, zda
chtějí i dále hospodařit po staru nebo se dát na cestu nové zemědělské velkovýroby.
Celková výměra členské i dispoziční půdy JZD Hvozdec po hospodářsko-technické úpravě a po scelení
honů činí 81,40 ha zeměděl. půdy a 70,22 ha orné půdy. Nové JZD má 3 páry koní, 36 kusů skotu a 12 prasnic.
To znamená, že nově utvořené JZD Hvozdec má dostatečný zástav.
Stájové prostory jsou dobré a pracovních sil je dostatek.
Historický obrat v zeměděl. politice naší obce
Historický obrat v zeměděl. politice naší obce nastal 28.srpna 1957. Na tento den byl ohlášen příjezd náborových
pracovníků ONV a OV KSČ, kteří budou pokračovat v přesvědčování dalších zemědělců a výhodách společného
hospodaření. Všichni tito zemědělci byli pozváni (písemně) v určitých časových intervalech do kanceláře MNV
před náborovou komisi, která byla rozšířena i o místní funkcionáře, aby vyjádřili svůj názor na společné
hospodaření.
Jaké však bylo překvapení, když někteří zemědělci se nemohli ani dočkat příchodu této komise, aby podepsali
přihlášku do JZD. Překvapující bylo to, že mezi prvními nedočkavci, kteří přišli podepsat přihlášku do JZD byli
právě ti, kteří se až do poslední chvíle projevovali jako největší odpůrci JZD. Po takovémto překvapení, které
zažila náborová komise, vysílal MR stále a stále zprávy o tom, jak místní zemědělci konečně pochopili význam
společného hospodaření a přicházejí s radostí hromadně podepisovat přihlášky do JZD. Takové překvapení
nikdo z členů komise nečekal. Bylo veliké překvapení i pro celou obec.
Tak se stala konečně i naše obec obcí socialistickou, protože všichni rolníci i drobní držitelé půdy se stali členy
JZD Hvozdec. Jediný drobný zemědělec Frant. Svoboda a několik kovo a stavozemědělců stojí mimo JZD.
V čele tohoto nového družstva stojí dosavadní předseda Karel Zelinka. Z dalších funkcionářů jsou to:
Jan Zounek, agronom
Oto Pšikal, zootechnik
Josef Pacek, účetní.
Všichni členové se brzy pustili s velikou chutí do podzimních prací a je si jen přáli, aby tato zemědělská
velkovýroba, pro kterou se všichni zemědělci rozhodli přinesla bohaté ovoce jak členům JZD, tak i celému
národu.
Poměry lidopisné
Na počtu obyvatel obce se mnoho nezměnilo. Narodili se pouze 2 chlapci, a to Pavel Pacek a Mojmír Osladil.
Zvláštností v tomto roce je, že nezemřel žádný zdejší občan.
Na sňatky nebyl tento rok také bohatý – oženil se pouze jediný zdejší občan Zdeněk Zounek s Růž.Svobodovou
z Chudčic a tam se také odstěhoval.
Oslavy MDŽ, 9.květ., MDD a VŘR
Státní oslavy: V roce 1957 se konaly Oslavy MDŽ, 9.května, MDD a oslava 40. výročí Velké Říjnové socialist.
revoluce. Všechny tyto oslavy měly hodnotný kulturní pořad, který vyplnily děti zdejší školy a pěvecko-recitační
soubor ČSM. Na oslavě 40.výročí VŘSR účinkovala i kulturní brigáda jednoho vojenského útvaru z Brna. Na
počest 40.výročí VŘSR proběhla zdejší obcí 20.října 1957 ,,Štafeta míru a přátelství“.
Okresní výbor SČSP (svaz československo sovětského přátelství) v Brně zapůjčil zdejší OB (osvětové besedě)
promítací aparát a tak obnovuje promítání filmů v Sokolovně.
Občané projevují o promítání zájem a proto je možno se domnívat, že dojde opět k pravidelnému promítání
celovečerních zvukových filmů.
MS ČSM uspořádala za spolupráce svého patrona – Vojenského útvaru z Brna zdařilou ,,Estrádu“, která byla
velmi pěkně navštívena. Všichni účastníci byli s veselým pořadem spokojeni.
Dne 7.července byla v obci velká poutní slavnost u nově opravené kapličky za školou, jejíž vkusnou opravu
provedlo několik místních občanů zdarma.
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Materiál na opravu věnoval MNV. Této slavnosti se zúčastnila téměř celá vesnice, místní skupina ČSM v krojích
a mnoho lidí z Vev.Bítýšky, kteří přijeli zvláštním autobusem.
Místní lidová knihovna stále a stále nenachází pravé pochopení u zdejších občanů. Zájem o četbu je poměrně
malý. Radostné je to, že mládež projevuje zvýšený zájem o četbu, a proto byly pro ni uspořádány čtyři besedy o
knize. Půjčování knih z LK má velké nedostatky. Skříň, která je umístěna na chodbě školy nevyhovuje, je
přeplněna a proto je nutno opatřit v nejkratší době novou, aby mohly býti knihy přehledně zařazeny.
Po zavedení vodovodu do zdejší školy byly v tomto roce nevyhovující záchody přestavěny na
splachovací. Instalaci klosetů provedl Okres. staveb. podnik Brno a zednické práce obstaral předseda MNV
Jul.Dvořáček s pomocníkem An. Zedníčkem. Tím se hygienické poměry na škole zlepšily, ale přestavba nebyla
provedena tak, jak ji navrhoval ředitel školy i když potřebná finanční náhrada na dokonalou přestavbu byla.
SRPŠ
Také i v tomto roce pracovalo SRPŠ dobře. Předsedou byl opět zvolen Antonín Mareš. Schůze členské i
výborové byly konány podle plánu a spolupráce výboru s ředit. školy byla dobrá.
Zdravotní stav
Zdravotní poměry na škole v roce 1957 byly dobré až na chřipku, která nejvíce řádila koncem měsíce ledna a
března, kdy chyběla polovina dětí. Prohlídky škol. dětí prováděla dětská lékařka OUNZ (okresní ústav
národního zdraví) z Brna Dr. Veselá. Prohlídky se konaly v únoru, březnu, květnu, červnu a říjnu.
Různé
Zima byla mírná a sněhu málo. Jaro začalo brzy. Již v první polovině března se pracuje na poli. Jaro je suché a
pole trpí nedostatkem vláhy. Řepa a brambory špatně vschází. Opožděné jarní deště se dostavily v červnu a
červenci. Hlavně v druhé polovině července denně prší a tak deště, které trvaly až do druhé poloviny srpna,
ztěžují žňové práce, které začaly již 6.července.
Houževnatou prací všech se podařilo úrodu sklidit téměř beze ztrát. Až na řepu, která nevykazovala přiměřený
výnos, byla úroda pěkná a všichni zemědělci nejen, že snadno splnili předepsané dodávky, ale ještě jim zůstalo
dostatečné množství obilí i brambor pro vlastní potřebu.
Tak píší časopisy o založení JZD:
Vesnické noviny z 18.VII.1957: (následuje nalepený novinový výstřižek s následujícím textem)

Dobrý hospodář se rozhodl
H v o z d e c (vn) – V posledních dnech rozhodli se pro společné hospodaření v Lelekovicích, v Ivanovicích a
v Ochozi. Desítky rolníků a drobných držitelů půdy podepsalo přihlášky do stávajících družstev. V mnoha
obcích se připravuje arodace půdy, aby družstva mohla hospodařit na rozšířené půdní základně hned po žních.
Další rolníci a drobní držitelé půdy podávají přihlášky do JZD. Rozhodl se také Jaroslav Zelinka, rolník ze
Hvozdce, který hospodaří na 11,83 hektaru půdy a podepsal přihlášku do JZD. Je zkušený a dobrý zemědělec,
který se nikdy nevyhýbal veřejné práci. Jeho vstup do družstva bude posilou nově založenému družstvu ve
Hvozdci, které v těchto dnech připravuje arodaci pozemků.

Rovnost z 18.IV.1957: (následuje nalepený novinový výstřižek s následujícím textem)

JZD Rozdrojovice přešlo na III. typ

Ve Hvozdci půjdou společně
BRNO (rt) – K 27 JZD, založeným od začátku letošního roku, přibylo v posledních dnech další v okrese Brnovenkov. Drobní držitelé půdy a střední rolníci ve Hvozdci – je jich zatím 20 s 80 ha půdy – založili přípravný
výbor. Za předsedu si zvolili středního rolníka Karla Zelinku. Členové přípravného výboru JZD Rozdrojovice se
v minulých dnech na členské schůzi rozhodli začít společně hospodařit podle provozního řádu III. typu.
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Vesnické noviny z 11.VII.1957: (následuje nalepený novinový výstřižek s následujícím textem)

Dobrá perspektiva JZD Hvozdec
H v o z d e c (RIHA). – V jarních měsících letošního roku bylo založeno ve Hvozdci JZD, které v současné
době započalo s hospodářsko – technickou úpravou družstevních pozemků. Celková výměra členské a
dispoziční půdy, kterou má JZD k disposici pro scelení honů, jichž bude devět (v průměru po 7,5 ha), činí
81,40 ha zemědělské půdy a 70,22 ha orné půdy. Návrh byl zakreslen do katastrál. mapy a předložen
zemědělcům. Budil u nich značný zájem.
Je zapotřebí, aby hvozdečtí zemědělci přemýšleli o další své budoucnosti, zda chtějí nadále hospodařit po
staru, nebo se dát cestou zemědělské velkovýroby a rozšířit stávající základnu JZD. V nejbližší době se bude
konat ustavující schůze JZD. Je nutno zvážit, jaké předpoklady má JZD Hvozdec pro svoje hospodaření. My
jsme přesvědčeni, že dobré. K dispozici jsou tři páry koní, 36 kusů skotu a 12 kusů prasnic. To znamená, že JZD
má dostatečný zástav pro začátek. Stájové prostory po menších adaptacích budou rovněž dobré. Pracovních sil
bude také dostatek, neboť drobní držitelé půdy, kteří výkonným zemědělcům pomáhají, poznají, že v JZD budou
lépe odměňováni za svoji práci a budou svoji oporu hledat v JZD, které bude schopno obdělat i jejich pozemky.
Toto je několik faktů ze současné situace ve Hvozdci, o kterých by měli vážně přemýšlet jednotlivě hospodařící
rolníci a ještě přede žněmi uvažovat o posílení místního JZD.

Hlasovací lístky pro volby do MNV, ONV a KNV:
Následují 3 nalepené hlasovací lístky.
Viděl 7.5.59 (nečitelný podpis)

ROK 1958
Správa obce
Ve vedení obce nenastala od posledních voleb žádná změna.
Zástupce ONV za naší obec K. Hermány z Veverské Bítýšky byl přeložen na jiné pracoviště a proto byla
provedena nová volba. Jako kandidát byl navržen Ustohal z Vev. Bítýšky a byl také zvolen členem ONV za náš
volební obvod. Soudruzi Hermany i Ustohal navštěvovali schůze MNV a snažili se pomoci funkcionářům MNV,
ale zástupce KNV Vl. Krejčí se ani letos v obci neukázal. Je to jistě velký nedostatek, na který by měl MNV
upozornit KNV.
KSČ + AV NF
Ve vedení místní organisace KSČ a NF nenastaly žádné změny.
Výstavba obce
Výstavba obce pokračuje pomalým tempem. Na stavbě rod. domku Old. Kříže ,,Na Hlavačicích“ se celkem nic
nezměnilo. Adaptace rod. domků v obci stále pokračuje. Zvýšená životní úroveň lidí se projevuje i v úpravě a
zařízení bytů. Bytová výstavba u nás se velmi přibližuje výstavbě ve městě. Zařizují se koupelny a ústřední
topení. Také vnitřní zařízení bytů se přizpůsobuje městu. Mnoho rodin si pořídilo moderní nábytek – ložnice a
obývací pokoje. Je to jasný důkaz o tom, že lidé žijí stále lépe a lépe.
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Akce ,,Z“
Akce ,,Z“ ustrnula v tomto roce na mrtvém bodě a to proto, že bylo nutno dokončit v nejkratší době výstavbu
kravína JZD, aby mohly býti dojnice co nejdříve společně ustájeny. V příštím roce bude snad kanalisace –
prováděná v akci ,,Z“ ukončena.

Májové oslavy
Tak jako v minulém roce, tak i letos se oslavy 1.máje vydařily. Krásné a slunečné počasí dodalo poměrně
malému počtu spoluobčanů chuť k účasti na oslavách 1.máje ve Veverské Bítýšce. Účast místních občanů
v průvodu obcí byla slabá. Nedostatky nutno hledat ve špatné – lépe řečeno žádné – propagaci oslav 1.máje. Ani
letos se družstevníci průvodu nezůčastnili.
Celková účast na oslavách 1.máje ve Vev. Bítýšce byla uspokojivá. Průvod vyšel od hřiště, prošel městem a
došel na náměstí, kde všichni účastníci vyslechli proslov tajemníka OV KSČ z Brna s.Burše a kulturní vložky
pionýrů místní osmiletky.
JZD
Naše nové JZD začíná pracovat s chutí a zdá se, že se mu bude práce dařit. Poměrně dlouhá zima (do konce
března) zavinila zpoždění jarních prací. Společnou prací všech družstevníků a pomocí STS (strojní traktorová
stanice) byly všechny jarní práce brzy ukončeny. Těžkosti i překážky, které se postavily v cestu JZD byly
snadno překonány.
Hlavní zkoušku organisace práce podstoupilo JZD o žních. Zde se projevily určité nedostatky a to při výmlatu,
ale i ty byly brzy odstraněny STS zapůjčila JZD automatickou mlátičku. Polní mlat byl zřízen ,,u
transformátoru“. Počáteční těžkosti, které se i zde objevily byly také brzy odstraněny. Pouze deštivé počasí
zdržovalo výmlat. Při konečném hodnocení prvních společných žní byl výsledek uspokojivý.
Ve vedení JZD nastaly během roku určité změny. Předseda JZD Karel Zelinka byl nahrazen Josefem Krystkem a
zootechnik Oto Pšikal Jos. Křížem. Funkci agronoma zastává dále Jan Zounek. Účetní JZD Jos. Pacek
několikráte na schůzích funkci skládal, ale do konce roku 1958 nebyl vyměněn. Skladníkem a pokladníkem je
Jaroslav Zelinka.
Představenstvo JZD vypracovalo podle daných směrnic Celoroční výrobní plán (CVP), pořádalo veřejné členské
schůze, na kterých byli družstevníci i ostatní občané informováni o všech podrobnostech CVP a mohli k nim
podávat svoje připomínky. Všichni družstevníci se chápou práce s chutí a zdá se, že se jim bude práce dařit.
Fr. Svoboda, jediný soukromý zemědělec stojí stále mimo JZD a nepochopil dosud význam společného
hospodaření.
Poměry lidopisné
V roce 1958 se narodily tyto děti:
Ivo Kučera, Iva Michaliková, Jiří Hemala (dále psáno obyčejnou tužkou) a ? Juřiček.
Sňatků v tomto roce bylo několik. Vlasta Krystková se provdala za Roberta Božka do Ostrovačic, Lad. Sedlák se
oženil s Annou Dvořákovou z Vever. Bítýšky
Eva Mišková se provdala za Jar. Marka z Vever. Knínic, Luboš Zedníček se oženil s Jindř. Sedlákovou z Říčan,
Jaroslav Šťastný s Růž. Hamrlovou a Karel Macák se oženil s Irmou Vedrovou z Veverských Knínic.
Státní oslavy
Tak jako v předcházejících létech, tak i letos se konaly všechny státní oslavy. Byly to tyto: 10.výročí Vítězného
února, MDŽ, 9.květen, MDD a VŘSR. Při všech těchto oslavách účinkoval mimo dětí zdejší národní školy i
pěvecko – recitač. soubor místní skupiny ČSM. (československého svazu mládeže)
Poměry kulturní
Od 1.ledna 1958 promítá OB (osvětová beseda) pravidelně každou neděli a svátek v Sokolovně zvukové filmy.
V měsíci lednu až březnu bylo promítáno na vypůjčeném aparátě, ale od dubna na vlastním zvukovém aparátě
značky OP, který byl zakoupen i s přísluš. 5.690,- Kčs. Okresní národ. výbor přispěl po několikeré urgenci
předs. škol. a kultur. komise Bř Kotila na zakoupení tohoto přístroje částkou 4.000,- Kčs a zbytek byl uhrazen z
,,dílčího doplň. rozpočtu“. Zájem o promítání filmů je značný a tak (se tak) bude kulturní činnost naší obce zase
bohatší. Všechny práce s obstaraváním filmů i vlastní promítání konal po celý rok zdarma řed. školy Bř. Kotil.
V měsíci dubnu vystoupila v Sokolovně s veselou estrádou vojenská skupina z Brna, která má patronát nad
místní skupinou ČSM. Program byl velmi zdařilý. Místní skupina ČSM pořádala hody se stárky.

18

V září vystoupila rovněž v Sokolovně artistická skupina z Parku kultury v Brně s velmi hodnotným programem.
Všichni návštěvníci byli velmi spokojeni s výkony těchto mladých lidí.
V listopadu k nám zavítali loutkaři z Parku kultury. I této loutkařské skupině se u nás velmi líbilo a hostovala
v obci 3 dni. Také s tímto programem byli návštěvníci velmi spokojeni.
Jak patrno – kulturní činnost v obci se značně změnila. Jistě se i v příštích letech bude dále rozvíjet.
Také i letos se konala 6.července poutní slavnost u místní kapličky. Účast byla značná. Přijel i přeplněný
zvláštní autobus z Veverské Bítýšky. Průvod obcí byl ONV v Brně zakázán.
Místní lidová knihovna nezískala dosud novou vhodnou skříň pro vhodnější umístění knih. Zájem občanů o
četbu se poněkud zlepšil, ale není stále takový, jaký by měl být. I letos navštěvovala mládež knihovnu a
projevovala zájem o četbu.
Zvelebení školní budovy
I v tomto roce byly provedeny práce na zvelebení školní budovy. Ředitelství školy se podařilo získat od škol.
odboru rady ONV příspěvek na opravu vlhkého bytu ředitele školy. Tak jako v roce 1955 byla provedena isolace
zdiva a výměny podlahy ve třídě, tak letos byly provedeny tyto práce v druhé části budovy. Práce provedlo
,,Údržbářské středisko“ z Veverské Bítýšky. V měsíci prosinci byla ještě odstraněna z chodby nevzhledná
kamenná dlažba a nahrazena dlažbou ,,Terasa“. Kameny z chodby byla vydlážděna část školního dvora, kde se
za deštivého počasí mohl utopit v blátě. Toto dláždění prováděli také zaměstnanci ,,Údržbářského střediska“ z
Veverské Bítýšky, ale tak nedbale, že již hůře to udělat nemohli. Ředitelství školy se snaží odstranit nedostatky,
které tu z dřívějšího vedení zůstaly, aby se škola stala chloubou obce, ale při všem tom úsilí není možno
dosáhnouti cíle.
SRPŠ
SRPŠ při zdejší národní škole pracovalo i v tomto roce dobře. Předsedou byl opět Ant.Mareš. Členské i
výborové schůze se konaly podle plánu a byly vždy velmi pěkně navštíveny. Spolupráce s ředitelstvím školy
byla dobrá.
Zdravotní poměry
Zdravotní poměry v obci byly letos dobré. Během roku se nevyskytla žádná infekční choroba. Také zdravotní
stav dětí byl uspokojivý. Lékařská péče prováděná dětskou lékařkou Dr Veselou z OUNZ Brno byla opravdu
vzorná. Prohlídky dětí se konaly pravidelně. Také i vyšetření chrupu byla věnována zasloužená pozornost. Všem
dětem byl opraven vadný chrup.
Různé
Zima byla dosti tuhá, ale sněhu mnoho nebylo. Nezpůsobila žádných mimořádných škod. Jaro bylo velmi
chladné a příroda dlouho odpočívala. Teprve v polovině dubna se otepluje a začínají se rozbíhat polní práce.
Léto bylo celkem pěkné, ale v době žní deštivé. Časté deště zdržovaly postup polních prací a tak musilo býti
využito každého vhodného okamžiku, aby byla úroda včas sklizena. Celková sklizeň obilovin byla uspokojivá.
Toto deštivé počasí však mělo příznivý vliv na mimořádně krásnou úrodu řepy – zvláště cukrovky. Všechny
plánované výnosy byly překročeny. Cukrovary již několik desítek roků nezaznamenaly takový příznivý rok.
Kampaň se o několik týdnů prodloužila. Rovněž i úroda jablek a hrušek byla neobyčejně veliká. Všechny
jabloně a hrušně byly přímo obsypány ovocem. Výkupy ovoce nemohly zvládnout přísun. Za nejkrásnější druh
jablek se platilo 50 haléřů, ale prodejní cena činila 4,- - 4,50 Kčs za 1 kg. Z naší obce bylo prodáno mnoho
desítek q jablek i hrušek. Všude okolo jabloní se válelo mnoho ovoce a žádný si toho nevšímal.

19

ROK 1959
Správa obce
Ani v tomto roce nenastala žádná změna ve vedení obce. Volený člen ONV za náš obvod – s.Ustohal z Vev.
Bítýšky se občas dostavil do schůzí rady MNV a snažil se pomoci, kde bylo pomoci třeba. Volený člen KNV za
náš obvod – s.Krejčí z Kuřimi naší obec ignoroval a do Hvozdce vůbec nezavítal. V sobotu 25.VIII. se poprvé
představil na veřejné schůzi NV poslanec NS (národního shromáždění) za náš obvod s.Přikryl z Chudčic.
KSČ
Do čela míst. organisace KSČ byl postaven Jaroslav Šťastný, protože Jar. Mytýzek, dosavadní předseda míst.
org. je nemocen a nemůže se této funkci náležitě věnovat.
AV NF
Předsedou AV NF je stále s. Jan Trávníček.
Výstavba obce
Výstavba obce uvázla v tomto roce na mrtvém bodě. Rod. domek Oldřicha Kříže není dosud dostavěn. I letos se
prováděly různé adaptace rod.domků i selských usedlostí, které svědčí o vyšší životní úrovni zdejších občanů.
Akce ,,Z“
Akce ,,Z“ – místní kanalisace pokročila položením dalšího úseku rour, ale stále není dokončena, protože částky
věnované ONV jsou vždy poměrně malé.
Májové oslavy
Letošní oslavy 1. máje se opět vydařily. Deštivé počasí se včas umoudřilo a tak nic nestálo zdařilému průběhu
oslav 1. máje v cestě. Také letos prošel obcí průvod od Sokolovny za zvuků hudby OB z Veverské Bítýšky a
všichni účastníci odjeli z dolního konce zvláštním autobusem na májové oslavy do Veverské Bítýšky. Májové
oslavy ve Veverské Bítýšce se vydařily. Na hřiště, kde bylo seřadiště, přišly veliké zástupy lidí i z okolních obcí.
Hvozdec byl poměrně nejméně zastoupen. Z členů JZD byl přítomen pouze předseda Jos. Krytek. Všichni
účastníci oslav 1. máje prošli ulicemi Vev. Bítýšky a došli až na náměstí RA (Rudé armády) , kde vyslechli
slavnostní projev předsedy ONV s. Jos. Louba. Kulturní část programu vyplnil soubor ČSM z Veverské Bítýšky.

JZD
Dne 7.II. 1959 prožíval Hvozdec velikou událost. Vyplácely se první doplatky členům JZD za celoroční práci.
Pracovní jednotka vyšla na 15,50 Kčs. Plánovaných 16,- Kčs nebylo dosaženo. Všichni členové byli s těmito
výsledky spokojeni.O týden později – 14.II. se konala první výroční schůze JZD, která měla v první části rušný
průběh. Někteří jednotlivci si tam počali ,,vyřizovati soukromé účty“ a neuvědomili si, že takové věci na výroční
schůzi nepatří. Kulturní vložku obstarali žáci zdejší národní školy a byli bohatě pohoštěni. Této schůze se
zúčastnili zástupci ONV i zástupci patronátního závodu TOS Kuřím. Po vyčerpání programu se rozvinula družná
zábava, ve které setrvali družstevníci dlouho do noci.
(vynechaná polovina řádku)
bylo konečně ustájeno 36 krav v novém kravíně. Zbytek
družstevních krav zůstal dále ve stájích některých družstevníků. Výsledek společné práce se brzy dostavil.
Společně ustájené krávy zvýšily dojivost během několika dní o 4-5 l denně. Nevyskytovaly se již takové
případy, že družstevní kráva, ustájená u svého bývalého majitele dávala chudák denně pouze 4 l (čtyři) mléka,
zatímco od záhumenkové krávy téhož družstevníka bylo odváděno do sběrny 14 l (čtrnáct) mléka denně. Bude
nutno v brzké době vybudovat zbývající část společného kravína, aby mohly býti společně ustájeny všechny
družstevní krávy a zabránilo by se tak různým spekulacím některých jednotlivců.
V jarních měsících byla adaptací zřízena družstevní drůbežárna na zahradě Frant. Kříže, aby JZD dosáhlo
plánovaného počtu nosnic. Protože kuřata byla zakoupena poměrně pozdě a větší část jich ještě uhynula, zůstala
větší část vajec z předepsané dodávky nesplněna.
Po dokončení kravína započala stavební četa s výstavbou vepřína – porodny a to adaptací stodoly Jana
Hviždě. Tato adaptace byla ukončena počátkem prosince a hned také uvedena do provozu. Protože stavba byla
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ještě syrová a při stavbě použito hodně železa a betonu onemocněla v zimním období všechna selata chřipkou.
Aby měly prasnice v příštím zimním období teplejší prostředí v porodně, bude na půdě uskladněna sláma a ne
zrní, jak tomu bylo letos.
V měsíci červnu byla postavena na zahradě Jana Hviždě montovaná drůbežárna pro odchov kuřat.
Jaro bylo celkem příznivé. Všechny jarní práce byly vykonány včas a proto byl dán předpoklad pro dobrou
úrodu. Úroda se ukazovala opravdu velmi pěkná. Počasí v letním a podzimním období bylo velmi rozmarné.
První část žní brzdily časté deště a okopaniny trpěly v měsíci srpnu – říjnu velikým suchem.
JZD chtělo započat s pokosem žita 20.VII., ale pro deštivé počasí začalo až 22.VII. odpoledne a po 1
hod. práci byli družstevníci zahnáni bouřkou s pole. Přeháňkové počasí zdržovalo postup žňových prací. Úřady
nařizují využívati každé vhodné chvíle k pokosu, svozu i mlácení obilí. Družstevníci za pomocí ostat. ochotných
občanů i členů ČSM se snaží vyhovět nařízení a zahajují proto již 29.VII. první výmlat, který je rovněž přerušen
deštěm. Teprve v sobotu 1.VIII. odpoledne mohlo býti ve výmlatu pokračováno. Vymlátilo se 61q pšenice a
v neděli dopoledne 45q pšenice. V pondělí 3.VIII. chtěli družstevníci začít s dodávkou obilí státu, aby tak plnili
heslo ,,Od mlátičky státu“. Protože se družstvo chtělo vyhnouti nepříjemnostem s výkupem obilí, poslalo vzorky
pšenice do Výkupného skladu v Kuřimi. Tam bylo zjištěno, že pšenice má větší (vyšší) vlhkost než je stanovena.
Výkupní sklad prohlásil, že pšenici příjmout nemůže. Místní funkcionáři JZD telefonovali téměř 3 hodiny
s Výkup. podnikem v Brně, s ONV, se sušárnami obilí v Modřicích i ve Střelicích, ale marně. Nedošlo
k žádnému rozhodnutí, protože jeden závod odkazoval funkcionáře JZD na druhý, aby se zbavil zodpovědnosti.
Proč tedy úřady nařizují okamžitý výmlat obilí, které potom nikdo nechce převzít? Je vidět, že organisace
v nadřízených úřadech není taková, jaká by měla být. Představenstvo JZD se proto ve své schůzi konané 3.VIII.
večer rozhodlo rozdělit pšenici družstevníkům, jako naturální dávky. Tak tedy padlo heslo ,,Od mlátičky státu“ a
uskutečnilo se ,,Od mlátičky družstevníkům“.
Během žní se počasí umoudřilo a JZD ukončilo práce v klidu a splnilo všechny předepsané dodávky
obilí. Ve žňových pracích, hlavně při svozu a výmlatu obilí pomáhala celý týden skupina 12 vojáků z Brna i se
svým nákladním autem.Ubytováni byli ve škole. Na zdárném průběhu žní má velký podíl s.Josef Jančík z Vev.
Bítýšky, pracovník ONV, přidělený po dobu žní zdejší obci, který svými organis. schopnostmi dokázal i za
nepříznivých povětrnostních podmínek žně urychlit.
Pěkné počasí, které se dostavilo počátkem měsíce srpna trvalo až do prvních dnů listopadových. Pršet
začalo 7.XI. a to po 3 měsíční přestávce. Úroda brambor byla pěkná, ale řepa utrpěla a předepsaná dodávka
cukrovky nebyla splněna.
Ve vedení JZD nenastaly žádné změny. Představenstvo pracovalo i letos podle CVP a seznamovalo
družstevníky na členských schůzích i se všemi těžkostmi, které se mu stavěly v cestu. Koncem roku zakoupilo
družstvo nové nákladní auto Škoda V3S, se kterým jezdí družstevník Karel Zelinka. Z motorových vozidel
vlastní nyní 4 traktory a 1 nákladní auto. Traktory (2) byly zakoupeny z odbočky STS (strojní traktorové
stanice) ve Veverské Bítýšce, která byla likvidována a celý strojový park rozprodán.
Poměry lidopisné
V roce 1959 se narodila Ivana Zedničková (16.VIII.)
Sňatek uzavřela Oldř. Hvižďová s Leošem Buršíkem z Vever. Knínic, Mir. Mytýzek s Věrou Dudáčkovou
z Vever. Bítýšky.
Po šťastném roce 1958, kdy nebylo v naší obci žádné úmrtí, zemřeli v roce 1959 tito občané: Amal. Bıhmová
(21.II.), Ant. Hemala (28.II.) a M. Unzeitigová (3.X.)
Státní oslavy
Během roku byly konány tyto státní oslavy: 11.výročí Vítězného února, MDŽ – při jehož oslavě byly
podarovány všechny přítomné maminky sněženkami a vyznamenány matky, které vychovaly více dětí –
9.květen , MDD a VŘSR (velká říjnová socialistická revoluce) , která byla zahájena v předvečer velkým
lampiónovým průvodem. Program všech oslav vyplnily děti zdejší školy a členové ČSM za spolupráce OB.
Doplněk oslav obstaral film.
Poměry kulturní
V říjnu účinkovalo v Sokolovně hudební těleso okres. domu osvěty v Brně za řízení kapel. s Karolína. Koncert
doplněný konferenc. a zpěváky byl velmi zdařilý.
Dne 18.XI. proběhla zdejší obcí celostátní štafeta, která byla pořádána v rámci oslav VŘSR. ČSM krásně
vyzdobil obec i prostranství před MNV, kde byla kratší zastávka. Štafetu přišlo pozdravit mnoho zdejších
občanů.
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Koncem měsíce listopadu přijeli k nám vojáci z Brna – patroni zdejšího ČSM a předvedli nám zdařilou estrádu.
Osvětovou práci v obci zvýšilo pravidelné promítání filmů, které není v ůletních měsících navštěvováno
dostatečným počtem návštěvníků. Filmy jsou promítány každý týden. Dětské filmy bývají promítány v neděli
odpoledne. Během roku 1959 byly (byly) uspořádány 3 taneční zábavy a několik zdravot. a zeměděl. přednášek.
Je třeba, aby se občané více zajímali o kulturu prováděnou v obci. Některé podniky si vyžádají značných
nákladů – až 1.200,- Kčs a ty se velmi těžko zajišťují.
V obci se objevují první televisory. Mezi první majitele patří: Jan Kříž, Josef Krytek a Josef Hamrla. Všechny
tyto domácnosti navštěvují sousedé a známí, aby shlédli díla moderní techniky. Někde to vyhlíží jako na staré
škole – přeplněná místnost posluchači. Hospodyně mají z těchto návštěvníků největší radost za deštivého počasí.
Dne 5.VII. se konala poutní pobožnost u kapličky za školou, na kterou přijelo mnoho občanů z Veverské
Bítýšky i s pěveckým kroužkem. Celková účast byla veliká. Průvod obcí se nekonal, protože ONV nevyhověl
žádosti far. úřadu o povolení průvodu obcí.
Zájem o četbu je stále neuspokojivý. Knihy z LK (lidové knihovny) si vypůjčuje stále malý počet čtenářů. Pouze
mládež projevovala i letos větší zájem o četbu.
Zvelebení škol.budovy
V tomto roce se neprováděly zbývající práce na zlepšení vzhledu i stavu školní budovy, protože ONV nepřidělil
škole na tyto práce žádný obnos. Byla pouze vymalována třída, chodba a záchody z normálního rozpočtu.
SRPŠ
SRPŠ pracovalo i letos dobře. Předsedkyní byla zvolena Frant. Marešová. Členské i výborové schůze se konaly
podle plánu a byly vždy 100%ně navštěvovány. Ředitelství školy mělo ve SRPŠ dobrou oporu.

Poměry zdravotní
Zdravotní poměry v obci byly dobré. V tomto roce se nevyskytla žádná infekční choroba. OUNZ (okresní ústav
národního zdraví) z Brna provedl během roku povinné očkování dětí i dospělých proti tetanu (3 injekce). Místní
skupina ČSČK (československého červeného kříže) vyvíjela v tomto roce zvýšenou činnost. Uspořádala kurs
první pomoci, získala nové členy a postarala se o promítání několika zdravot. filmů.
Školní zdravotní službu prováděla Dr Veselá z OUNZ Brno. Prohlídky dětí byly konány pravidelně a velmi
svědomitě.
Různé
Zima byla mírná a sněhu málo. Jaro začalo velmi záhy. Již v první polovině března byly jarní práce v plném
proudu a velmi rychle pokračovaly, protože počasí bylo příznivé. Léto bylo deštivé a podzim trpěl suchem.
Zaseté ozimy scházely až těsně před zamrznutím. JZD zaselo v předepsané agrotechnické lhůtě (15.VIII.) 6 ha
řepky, ale pro veliké sucho vůbec nevzešla. Bramborám toto suché podzimní počasí celkem neuškodilo. Výnos
řepy cukrovky byl malý a proto nebyla (nebyla) splněna předepsaná dodávka.
Bohatá úroda ovoce z minulého roku byla vystřídána v tomto roce úplnou neúrodou. Před obchody s ovocem
stávaly veliké fronty kupujících, kteří čekali na zakoupení 1kg jablek.
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ROK 1960
Správa obce
Rok 1960 přinesl změny ve vedení obce, okresu i kraje. Dne 12.května 1960 byly konány volby do MNV, ONV,
KNV i do NS.
Volby do MNV, ONV, KNV, NS
Do místního národního výboru kandidovali a byli zvoleni tito občané: Jaroslav Šťastný, Mir. Mytýzek, Osvald
Zelinka, Břetislav Kotil, Ladislav Kříž, Stanislav Bureš, Jos. Michalík, Vítězslav Kučera, Jarosl. Hemala, Frant.
Hemala, Jarosl. Marek, Věra Mytýzková, Libuše Zounková, Frant. Marešová, Zd. Pacek.
Předsedou MNV byl zvolen Jaroslav Šťastný a tajemníkem Mir. Mytýzek. Až dosud bylo místo tajemníka MNV
v naší obci pouze na část úvazku, ale od nových voleb má obec tajemníka s celodenním úvazkem. Jistě se tato
změna brzy projeví i na práci všech členů národních výborů, protože tajemník NV má býti hybnou silou tohoto
aktivu funkcionářů.
Do ONV kandidoval a byl také i zvolen s.Žaloudek, družstevník z Vev. Knínic, do jehož volebního obvodu patří
i naše obec.
Do KNV kandidoval a byl zvolen s. Vinohradský, předseda JZD Rudka u Domašova.
Poslancem NS (národního shromáždění) byl za náš obvod zvolen starý bojovník za práva dělnické třídy – s.
Josef Juran z Rosic.
Přáli bychom si, aby všichni tři zástupci naší obce – v okrese, kraji i v NS - přijeli občas mezi nás,
vyslechli naše přání i požadavky a snažili se nám pomoci, kde se pomoci dá. Již několik roků žádá obec o
úpravu silnice na bezprašnou. Okresní národ. výbor stále jen slibuje provedení úpravy, ale sliby neplní. Ani
krajský národ. výbor nedrží slovo. Oč lépe se žije dětem ve městě než ve Hvozdci, kde není možno za suchého
počasí otevřít okna pro mračna prachu a za deštivého počasí se všichni topíme v bezedném blátě. Místní národní
výbor nemůže dosáhnouti cíle, potřebuje pomoci. Dřívější zástupci ONV i KNV pomoc slibovali, nic však
nedokázali a proto ani mezi nás nechodili. Bude pomoc nový zástupců účinější?
Změna okresů i krajů
Po volbách dochází k novým úpravám okresů a krajů. Z celkového počtu nynějších 19 krajů je utvořeno pouze
10 nových krajů. Zvětšený kraj brněnský byl přejmenován na jihomoravský a náš brněnský okres na okres Brno
– venkov. Z okolních okresů byly zrušeny Tišnov, Rosice a Velká Bíteš. Náš okres se značně zvětšil. Až dosud
měl 51 obcí a po reorganisaci čítá 150 obcí. Připadly k němu obce z bývalých okresů Tišnov, Vel. Bíteš,
Židlochovice, Hustopeče a téměř celý okres Rosice.
Zvětšením okresu se zvýšil i počet zaměstnanců všech odborů. Tak např. školský odbor, který měl dosud 2
inspektory má nyní 6 inspektorů a několik nových administrativních zaměstnanců. Podobně to vypadá i na
ostatních oborech. Některé úřadovny ONV jsou zaměstnanci přímo přeplněny.
Novým předsedou okresního národ. výboru byl zvolen s. Frant. Šlégl a dosavadní předs. Josef Loub se stal 1.
náměstkem .
KSČ
V místní organ. KSČ nastala po volbách změna. Předseda Jaroslav Šťastný se vzdal funkce a jeho nástupcem se
stal tajemník MNV Miroslav Mytýzek.
AV NF
V AV NF nenastaly žádné změny. Předsedou je stále Jan Trávníček.
Dlouholetý předseda MNV Julius Dvořáček odešel pro pokročilý věk nejen z funkce předsedy MNV, ale i
z členství národního výboru.
Výstavba obce
Výstavba obce ani v tomto roce nepokročila vpřed. Stavba rod. domku Oldřicha Kříže je zhruba hotova, ale
ukončena dosud není. Provádí se však velmi mnoho adaptací rodin. domků a bývalých selských usedlostí.
Všechny tyto okolnosti svědčí o tom, že se stále zvyšuje životní úroveň zdejších občanů. V obci přibývá
televisorů, praček, ledniček, motocyklů i aut, a to z velké části v rodinách družstevníků – těch družstevníků, kteří
se dříve bránili vstupu do družstva. Žádný z družstevníků by se jistě nechtěl vrátit k soukromému hospodaření.
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Akce ,,Z“
Místní kanalizace nebyla ani v tomto roce dokončena, protože příspěvek ONV nestačil na provedení všech
zbývajících prací.
Májové oslavy
Oslavy 1. máje byly i letos zdařilé. Počasí bylo pěkné a návštěva slušná. Tak jako v předchozích letech obcí
průvod za zvuků hudby MR (místního rozhlasu) a účastníci májových oslav odjeli zvláštním autobusem do
Veverské Bítýšky, kde vyslechli na hřišti projev náměstka předs. ONV Vladimíra Zajíce. Po projevu prošli
účastníci májových oslav ulicemi Vev. Bítýšky na náměstí, kde byla kulturní vložka ČSM (československého
svazu mládeže) a koncert kapely OB (osvětové besedy).
JZD
V měsíci únoru se vyplácely doplatky členům JZD za celoroční práci. Pracovní jednotka činila i tentokrát
15,50Kčs bez naturalií. Všichni členové byli s výplatou spokojeni, protože po přepočtení hodnoty naturalií by
byla pracovní jednotka mnohem vyšší.
Výroční členská schůze proběhla proti roku minulému klidně. Ve vedení družstva nastala změna, protože
členstvo nebylo spokojeno s prací některých funkcionářů. Předseda JZD Josef Krystek byl ze své funkce
odvolán a na jeho místo nastoupil Frant. Hemala, bývalý důstojník, zaměstnaný přechodně ve STS Kuřím
(strojní traktorové stanici). Později odešel ze své funkce i agronom Jan Zounek a jeho nástupcem se stal Ota
Pšikal. Pouze zootechnik Josef Kříž zůstává nadále ve své funkci. Zdá se, že nové vedení bude mnohem
pružnější. Předseda JZD Fr. Hemala v době špičkových prací jezdí s traktorem, mlátí s ostatními funkcionáři
v noční směně a zaskočí i v jiných nutných pracích. Je vidět, že se zajímá o práci a společně s agronomem
O.Pšikalem se snaží, aby všechny práce pokračovaly podle plánu.
Také i letos obstarali kulturní vložku na výroční členské schůzi žáci zdejší národní školy. Schůze byla velmi
zdařilá, všichni družstevníci i hosté – zástupci ONV i patronát. závodu TOS Kuřím byli pohoštěni a setrvali
v přátelské zábavě až do pozdních hodin.
V jarních měsících bylo započato s výstavbou druhé části kravína, aby i zbývající krávy umístěné v selských
usedlostech a mladý skot mohly býti společně ustájeny. Plánovaná lhůta k ukončení stavby - prosinec 1960
nebyla dodržena a tak druhá polovina družstevních krav zůstává i nadále ve stájích některých družstevníků. Bylo
by si jen přáti, aby byl v nejkratší době všechen hovězí dobytek pod společnou střechou.
Hospodaření JZD v roce 1960:
1) Celkový příjem družstva činil 1,330.049,- Kčs
2) Výše pracovní jednotky 15,50 Kčs
3) Naturální dávky činily 1,50 Kg při odpracování nejméně 300 prac. jednotek za rok.
JZD vyprodukovalo v roce 1960:
a) Vepřového masa
245q
b) hovězího masa
192,5q
c) mléka
122.348 l
d) vajec
71.600 kusů
Hektarové výnosy v roce 1960 činily:
Žito
32,50q
pšenice
33,- q
ječmen
33,- q
oves
27,- q
mák
9,50q
brambory
138 q
cukrovka
340 q
Z uvedených čísel je vidět, že práce JZD se daří a výsledky jsou uspokojivé. Každý začátek je těžký a i
zde jsou určité potíže, které budou postupně odstraňovány. V první řadě je třeba zlepšit pracovní morálku
některých členů družstva, kteří často neplní zadané jim pracovní úkoly a vyvolávají proto slovní potýčky
(hádky) s funkcionáři, kteří jim tyto úkoly zadávají.
Jaro bylo celkem příznivé, všechny jarní práce byly včas ukončeny a agrotechnické lhůty dodrženy.
Horší to bylo již v létě. Senoseč trpí častými dešti a proto seno na lukách hnije. Toto nepříznivé počasí neustává
a zdržuje i žně, které se opozdily a začaly teprve první týden v srpnu. Konečně se počasí umoudřilo, žňové práce
se rozběhly na plné obrátky a mohly býti počátkem září ukončeny. Při žních byli zapojeni většinou všichni
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družstevníci - až na ,,některé družstevnice“, družstvu pomáhali i ostatní občané a několikrát přijeli pomoci i
brigádníci z patronátního závodu TOS Kuřím.
Všechny žňové práce byly včas zdolány, obilí pohodlně svezeno a vymláceno. Letos ani nebylo nepříjemnosti
s výkupem obilí jako v předcházejícím roce. Všechny předepsané dodávky obilí byly ve stanovené lhůtě
splněny.
Deštivé počasí v letních měsících i příznivé počasí v měsíci září přispělo k výborné úrodě cukrovky i brambor.
Cukrová řepa narostla veliká s poměrně dobrou cukernatosti. Proto vedení družstva mohlo předepsanou dodávku
cukrové řepy značně překročit. Velmi pěkná byla i úroda brambor, která přispěla ke zvýšení krmivové základny
družstva.
Vedení družstva doplňuje svůj strojový park, aby se všechna práce co nejvíce zmechanizovala a ulehčila tak
práci družstevníkům. Velmi dobře pracuje nová mlátička t.zv. automat, rozmetadlo umělých hnojiv i jiné drobné
stroje. Je objednán nakládač chlévské mrvy, aby i tato obtížná práce se zmechanizovala. Postupně budou získány
i jiné stroje, aby všechny těžké práce vykonávaly pouze stroje.
I letos pracovalo představenstvo JZD podle CVP a informovalo všechno členstvo na svých schůzích s postupem
prací v jednotlivých ročních obdobích i se všemi problémy, které řešilo, nebo které na řešení ještě čekaly.
V organisování různých prací JZD hodně pomohl i tajemník MNV Mir. Mytýzek, který i osobně pomáhal při
svozu a výmlatu obilí.
Poměry lidopisné
Počet obyvatel v tomto roce poněkud zakolísal, protože zemřelo více lidí než činil přírůstek nově narozených
dětí. Narodily se tyto děti: Jar. Šťastný, Mir. Mytýzek, Leoš Buršík, Karel Macák a Růžena Zounková.
Sňatků bylo v tomto roce několik:
Mil. Zounek se oženil s Jos. Mělníčkovou z Vever. Knínic a tam se také odstěhoval. Josef Krystek se oženil
s Helenou Pulkrábkovou z Braníškova a usadil se ve zdejší obci. Vladimír Pacek uzavřel sňatek s Evou
Palatovou ze Zbýšova a tam také odešel. Oldřich Zelinka uzavřel sňatek s Marií Fobíkovou z Vever. Bítýšky
kam se i odstěhoval.
Také úmrtí bylo v roce 1960 několik:
Zemřel Metoděj Mytýzek (6.I.), Stanislav Trila, Jindřich Koláčný (15.V.), Emilie Hvižďová , Hedvika
Sedláková (3.VI.), Jindřich Synek a Stanislav Veverka, který zemřel v mladém věku 30 roků. Všichni
předcházející občané byli lidé starší.
Státní oslavy
Také i letos byly konány všechny státní oslavy a jejich pořad vyplnily děti zdejší školy. Program některých oslav
byl doplněn filmem. Po delší přestávce bylo na oslavu MDD sehráno 29.V.1960 dětské divadelní představení
,,Stříbrná studánka“ za režie Jana Zelinky. Divadlo bylo zdařilé, ale návštěva veřejnosti nebyla uspokojivá.
Poměry kulturní
Osvětová práce se stává velmi obtížnou, protože v obci se zvyšuje stále počet televizorů a zájem o jakoukoliv
kultůru v obci upadá. Tento zjev není však pouze místního rázu, ale všeobecný. Proto nebylo možno zvát do
zdejší obce estrádní nebo jiné soubory, aby neskončily schodkem. Začíná upadat návštěva pravidelných
filmových představení i když byla veřejnost žádána MR (místním rozhlasem) o podporu návštěvnosti. Stalo se i
to, že při jednom filmovém představení bylo vybráno na vstupném pouze 36,- Kčs, 20,- Kčs bylo zaplaceno za
topení a úklid sálu. Ze zbytku 16,- Kčs musilo býti ještě uhrazeno poštovné a dopravné filmu a tak z celovečerní
tržby zbylo pouhých 8,- (osm) Kčs na úhradu půjčovného, které je poměrně drahé a tak se objevuje často
schodek na účtě OB. Filmy jsou promítány pravidelně každou sobotu večer.
V roce 1960 byly uspořádány také 3 taneční zábavy a několik zdravotnických přednášek. Všechny akce trpí
špatnou návštěvností, která je přisuzována rozvoji televize.
Zájem o četbu není stále uspokojivý. Mnoho lidí si vypůjčí knihy pouze tehdy, když jsou vázáni nemocí na
lužko. Ani způsob donášení knih do domu pomoci pionýrů se neosvědčil. Mnozí občané vypůjčené knihy
zapůjčili sousedům a knihy nebylo možno sehnat dohromady.
Zvelebení škol. budovy
V první polovině září 1960 – kdy bylo vyučování v plném proudu – byla teprve dokončena generální oprava
školní budovy. Byla opravena fasáda školní budovy, vybetonován dvůr a zabetonovány ,,kočičí hlavy“ spojující
chodník s vchodem do školní budovy, na kterých si hlavně v zimě mohlo již mnoho lidí zlomit ruce i nohy.
Oprava byla ukončena nátěrem oken. Všechny tyto práce měly začít počátkem července, ale začaly až v druhé
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polovině srpna. První den se dostavilo pět pracovníků, ale materiál Okresní stavební podnik nezajistil. Nezbylo,
než potřebné v obci vypůjčit a telefonovat o nápravu. Za 2 dny jeden ze zaměstnanců nepřišel, že mu
nevyhovuje dojíždění a v dalším týdnu tu zůstali pouze 2 chlapci po vyučení, kteří měli dodělat fasádu a
betonovat celý dvůr. Organisace OSP byla v tomto případě hrozná. Ředitel školy musel několikráte osobně i
telefonicky žádat o nápravu. Nikdo z vedení podniku se však nepřijel podívat, jak práce pokračují. Korunu
všemu podnikání dal natěrač OSP – opět chlapec po vyučení – který počal bez jakékoliv domluvy natírat hnědá
okna kremovou barvou. Příští den zjistil, že má být podle rozpočtu proveden pouze vnější nátěr oken a dveří.
Ředitel školy opět žádal vedení OSP, aby nebyl proveden nátěr oken a dveří ve dvorní části budovy a náhradou,
aby byl proveden úplný nátěr oken u třídy a bytu. Vedoucí oddělení OSP s. Křupka slíbil řediteli školy při
návštěvě podniku, že pošle odborníka , aby návrh posoudil, ale ani po pěti návštěvách na OSP se tak nestalo a
peníze v částce 2.940,-Kčs nebyly vyčerpány. Je to pro OSP veliká ostuda jestliže tak jedná se zákazníky. Jakou
má takový podnik kontrolu vykonané práce? Věří a vyplatí asi každému zaměstnanci vše, co si napíše, protože
v našem případě se nepřišel nikdo na vykonanou práci ani po několikeré osobní i telefon. Prosbě podívat.
Vrcholem všeho je ten nátěr oken. Jsou-li okna zavřena, - ujde to. Hůře je tomu při otevření oken. Venek
kremový a vnitřek hnědý. Není to jako pěst na oko? Takovou práci by si nedovolil žádný jiný podnik odevzdat.

SRPŠ
Práce SRPŠ byla i letos dobrá. Za předsedkyni byla zvolena Vlasta Blechová, která vykonávala všechny práce
spojené s touto funkcí dobře. Schůze byly konány pravidelně podle plánu a návštěva schůzí byla velmi pěkná.
Zdravotní poměry
Zdravotní poměry v obci byly uspokojivé. Ve školní zdravotní službě nastaly po úpravě zvětšeného okresu
změny. Až dosud zajížděla na zdejší školu Dr. Veselá z OUNZ v Brně. Od 1.září 1960 patří naše škola do škol.
zdravotního střediska v Tišnově a proto dojížděla k prohlídce dětí školní lékařka z Tišnova. Tišnov nám však
nevyhovuje, protože nemáme přímé autobusové spojení. I odesílání dětí k odbornému lékař. vyšetření do
Tišnova není vhodné, protože cestování je spojeno s čekáním ve Veverské Bítýšce na další spojení, a to jak při
cestě do Tišnova, tak i zpět.

ROK 1961
Správa obce
Ve vedení obce nebylo větších změn. Z obce se odstěhoval člen NV Josef Michalík a proto byla provedena
doplňovací volba. Navržen i zvolen byl Josef Dvořáček. Místní národní výbor i jeho komise pracují celkem
dobře. Horší je to již se zástupcem voleb. obvodu ONV s. Žaloudkem z Vev. Knínic a zástupcem KNV
s.Vinohradským z Rudky, kteří se od voleb v obci neukázali. Nemají pravděpodobně o zdejší obec žádný zájem
a proto se nelyší (autentický přepis) od svých předchůdců.
KSČ
V místní org. KSČ nenastaly žádné změny. Předsedou je opět Mir.Mytýzek, tajemník MNV.
AV NF
Ani ve vedení AV NF nenastaly žádné změny.
Výstavba obce
Výstavba obce ustála na mrtvém bodě. Na stavbě rod. domku Oldřicha Kříže se během roku nic nezměnilo.
V obci se provádějí pouze adaptace rod. domků.
Akce ,,Z“
Místní kanalizace není dosud ukončena. Práce postupují hlemýždím krokem, protože není dostatek peněz na
zakoupení rour a ostatního materiálu.
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Májové oslavy
První máj se vydařil. Způsob oslav byl stejný jako v předcházejících létech. Průvod vyšel od Sokolovny za
zvuků hudby MR (místního rozhlasu). Účastníci májových oslav prošli obcí a potom odjeli zvláštním autobusem
do Veverské Bítýšky. Seřadištěm bylo hřiště. Průvod, který doprovázely hudby OB z Vev. Bítýšky, Lažánek a
Chudčic, prošel ulicemi města až na náměstí, kde se odbývala vlastní slavnost. Na programu byl proslov,
kulturní vložka ČSM a koncert. Účast na prvomájové oslavě byla poněkud menší než předcházející léta.
JZD
Také i letos se vyplácely v měsíci únoru doplatky členům JZD. Pracovní jednotka činila 16,50 Kčs a naturálie.
Členové JZD byli s výplatou spokojeni. Ve vedení družstva nastaly změny. Účetní Josef Pacek se vzdal funkce a
na jeho místo nastoupil Silvestr Mach z Brna, který denně do Hvozdce dojížděl. Také i agronom Jan Zounek se
vzdal funkce a jeho nástupcem se stal Oto Pšikal, který se pustil s chutí do nové práce.
V měsíci únoru se také konala výroční členská schůze JZD; průběh schůze byl klidný. Všichni účastníci byli
pohoštěni a po vyčerpání programu si i zatančili. K tanci jim vyhrávala hudba JZD Vev. Knínice. Nálada byla
dobrá a družstevníci setrvali v družné zábavě dlouho do noci. Kulturní vložku na této schůzi obstarali žáci zdejší
ZDŠ.
V jarních měsících byla dokončena druhá část kravína a téměř všechny dojnice i jalovice ustájeny v nové části
kravína. Mladý dobytek na žír (býčci) ustájen v první části kravína. U družstevníka Frant. Kříže zůstaly dojnice
podezřelé z onemocnění TBC a u Jana Hviždě jalovice.
Hospodaření JZD v roce 1961:
1) Celkový příjem družstva
1,310.255
Kčs
2) Výše pracovní jednotky
16,50 „
3) Naturální dávky
1,50 kg na 300 PJ
JZD vyprodukovalo v roce 1961:
a) vepřového masa 200,97 q
b) hovězího masa
230,30 q
c) mléka
156.186 l
d) vajec
71.429 kusů
Hektarové výnosy v roce 1961 činily:
žito
30,40 q
pšenice
41,20 q
ječmen
30,30 q
oves
27,16 q
mák
11,50 q
brambory
136,- q
cukrovka
340,80 q
Uvedená čísla nám říkají, že naše JZD pracuje dobře a výsledky hospodaření jsou dobré a velmi dobré. Příznivý
rok měl vliv na velmi dobré výnosy v rostlinné výrobě.
I letos bylo jaro příznivé. Jarní práce byly zahájeny již v prvním týdnu měsíce března. Horší to bylo se senosečí.
Časté a vytrvalé deště zdržovaly tyto práce a proto nebylo možno seno řádně usušit. V několika případech seno
v kopkách úplně shnilo.
Žně byly také narušovány deštěm. Počasí nebylo zvlášť příznivé, ale využívalo se každé volné chvíle ke sklizni
obilí. V druhé polovině srpna byly žně úspěšně ukončeny. Všechny předepsané dodávky JZD včas a hladce
splnilo. Úroda cukrové řepy nebyla taková jako v předcházejícím roce, ale s úrodou brambor byli družstevníci
celkem spokojeni.
Strojový park JZD byl rozšířen o nakládač chlévské mrvy, který se dobře osvědčil. Rovněž tak zakoupený
senomet ulehčuje družstevníkům práci.
Tak jako v předcházejícím roce, tak i letos pracovalo představenstvo JZD podle CVP a členstvo bylo na
schůzích se všemi problémy seznamováno.
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Poměry lidopisné
V počtu obyvatel nebylo v tomto roce celkem žádných změn.
Narodily se tyto děti: Luděk Kučera, Eva Marková a Oldř. Zelinková.
Zemřeli: Josef Koláčný, Maxmilián Halouzka, Ema Veverková a Frant. Pacek.
Sňatky: Věra Dolíhalová se provdala za Oldř. Žáka z Chudčic, Helena Hvižďová za ing. Fr. Košvice. Tyto
manželské dvojice zůstaly ve Hvozdci. Další z obce odešli: Jana Trávníčková se provdala do Brna, Drahomíra
Váňová do Vever. Knínic a Jan Hvižď do České Lípy.
Státní oslavy
Program všech stát. oslav, které byly konány tak jako v minulých letech, vyplnili žáci zdejší školy.
Poměry kulturní
Dne 22. dubna sehral divadelní kroužek OB pěknou veselohru „Kašpar, Melichar a Baltazar. Divadlo, které
nacvičil Jan Zelinka bylo velmi zdařilé, ale návštěva slabá.
Návštěvnost všech kulturní akcí velmi upadá a to přílivem televizorů do obce. Každá třetí rodina v obci má
televizor. Přibývání televizorů má vliv i na návštěvnost filmových představení. Proto se rozhodla OB zastavit od
1.1.62 pravidelné promítání filmů. V měsíci listopadu a prosinci navštěvovalo pravidelné promítání filmů pouze
12 lidí. Tržba činila tedy 24,- Kčs za jedno představení a půjčovné za film i 80,- Kčs.
Schodek 200,-Kčs byl uhrazen z příspěvku MNV. Úklid obstarávali zdarma pionýři.
Během roku byly uspořádány 3 přednášky zdravotní – přednášel Dr. J. Adamec a 3 taneční zábavy. Jak
přednášky, tak taneční zábavy trpěly špatnou návštěvností. Lidé si zvykli na pohodlnější způsob zábavy a
poučení a to prostřednictvím televize. O ostatní dění nejeví žádný zájem.
Lidová knihovna sice zlepšila svoji činnost, ale zájem o četbu by mohl býti ještě lepší. Byli získáni noví čtenáři a
počet výpůjček se rovněž zvětšil. V příštím roce se pokusíme o získání dalších čtenářů.
V tomto roce byl konečně po několika letech opět klid ve školní budově, protože se neprováděly žádné opravy.
Generální oprava školní budovy byla ukončena v roce 1960.
SRPŠ
SRPŠ pracovalo i letos dobře. Předsedkyní byla i nadále Vlasta Blechová. Schůze se konaly pravidelně tak, jak
byly naplánovány. Účast rodičů nebyla vždy 100% ní.
Zdravotní poměry
Zdravotní poměry v obci byly v tomto roce dobré. Nevyskytla se žádná infekční choroba. Školní zdravotní
služba fungovala v tomto škol. roce dobře. Všechny děti byly 2x řádně lékařsky vyšetřeny. V několika případech
byly děti odeslány k odbor. vyšetření zraku a srdce.
Různé
Velikou světovou událostí byl let prvního člověka do vesmíru. Byl jim sovětský letec major J. A. Gagarin.
Kosmická loď s kosmonautem vážila 4.750 kg bez posledního stupně nosné rakety. Zpráva tiskové agent. o
prvním letu člověka do vesmíru zněla:
Moskva 12.IV.1961:
„V Sovětském svazu byla 12.dubna 1961 vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země první kosmická loď
„Vostok“ s člověkem na palubě. Kosmonautem pilotem kosmické lodi „Vostok“ je letec major Jurij Alexejevič
Gagarin.
Start kosmické vícestupňové rakety byl úspěšný, a když kosmická loď získala první kosmickou rychlost a
oddělila se od posledního stupně rakety, zahájila let kolem Země.
Podle předběžných údajů činí doba oběhu kosmické lodi kolem Země 89,1 minuty, minimální vzdálenost od
povrchu Země (v perigeu) činí 175 km a maximální vzdálenost (v apogeu) činí 302 km; rovina oběžné dráhy
svírá s rovníkem úhel 65°4´.
S kosmonautem J.A.Gagarinem bylo navázáno a je udržováno dvoustranné rádiové spojení. Palubní krátkovlnné
vysílače vysílají na frekvenci 9.019 megaherzů a 20.006 megaherzů i na ultrakrátkých vlnách 143.625
megaherzů.
Vypuštění kosmické lodi „Vostok“ na oběžnou dráhu kolem Země přestál astronaut J.A. Gagarin uspokojivě a
nyní se cítí dobře. Systémy, které zajišťují potřebné životní podmínky v kabině kosmické lodi fungují normálně.
Kosmická loď „Vostok“ s astronautem Gagarinem na palubě pokračuje v letu.“
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O čtyři měsíce později – v neděli 6.srpna ráno – na den přesně 16 let poté co americký major Thomas
Ferebee odstartoval se svým bombarderem ke svržení atomové bomby na Japonské město Hirošimu –
odstartoval v Sovětském svazu vesmírný koráb „Vostok 2“ k dlouhodobé cestě vesmírem. Na palubě korábu
pracoval druh J.A.Gagarina kosmonaut major German Stěpánovič Titov. (pozn. ve skutečnosti byl kapitánem
bombardéru pojmenovaném „Enola Gay“, který shodil A bombu na Hirošimu major Paul Tibbets.)
J.A.Gagarin obletěl Zemi 1x, G.Š.Titov ji obletěl 17x. Jeho let trval 25 hod. 18 min. a délka letu činila
700.000km. Po splnění stanoveného programu major Titov sestoupil s korábem k Zemi a přistál v určené oblasti
Sovětského svazu, blízko místa, kde před necelými čtyřmi měsíci přistál major J.A.Gagarin s korábem
„Vostok1“.

ROK 1962
Správa obce
V roce 1962 nenastaly ve vedení obce žádné změny. Zástupce voleb. obvodu ONV s.Žaloudek z Veverských
Knínic zajíždí občas do schůzí NV a projevuje zájem o práci, ale zástupce kraj. voleb. obvodu.Vinohradský
z Rudky Hvozdec stále ignoruje. Následuje tak všechny své bývalé předchůdce.

KSČ
V místní organisaci KSČ nastala změna. Dosavadní předseda Mir. Mytýzek byl vystřídán Josefem Dvořáčkem.
A.V NF.
Ve vedení AV NF nenastaly žádné změny. Výstavba obce se nepohnula z mrtvého bodu ani v tomto roce. V obci
se provádějí pouze adaptace rodinných domků.
Místní kanalizace – prováděná v akci „Z“ postoupila sice v tomto roce o kus vpřed, ale stále nejsou ukončeny.
Jednou je to nedostatek peněz a jindy zase nezájem občanů na brigádách.
Májové oslavy
Májovým oslavám počasí přálo. Sraz místních účastníků májových oslav byl u Sokolovny a po projítí obcí za
zvuků pochodů MR odjeli všichni autobusem do Vever. Bítýšky. Seřadiště bylo opět na hřišti. Průvod prošel
obcí a došel až na náměstí, kde účastníci májových oslav vyslechli slavnostní proslov a koncert hudby OB.
Májové oslavy se vydařily.
JZD
Ve středu 14.února byly vypláceny doplatky členům JZD. Odměna za pracovní jednotku činila opět 16,50 Kčs.
V úterý 20.II. byla pak výroční členská schůze JZD s hostinou a tancem. K tanci hrála hudba JZD Veverské
Knínice a družná zábava se protáhla až do rána.
V čele družstva stojí tito funkcionáři:
Frant. Hemala, předseda
Oto Pšikal, agronom
Josef Kříž, zootechnik
Účetní Silvestr Mach se vzdal své funkce a na jeho místo se vrací dřívější účetní JZD Josef Pacek.
V jarních měsících se pustila stavební četa JZD do stavby teletníku pod kravínem, ale do konce roku nebylo
možno stavbu dokončit.
Hospodaření JZD v roce 1962:
1) Celkový příjem družstva
1.297.945 Kčs
2) Výše pracovní jednotky
16,- Kčs
3) Naturální dávky
1.30 Kčs
4) Zemědělská daň JZD
77.960,- Kčs
JZD vyprodukovalo v roce 1962:
a) vepřového masa
275. q
b) hovězího masa
224,-q
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c) mléka
d) vajec

134.871 litr.
74.895 kusů

Hektarové výnosy v roce 1962 činily:
a) žito
27.62 q
b) pšenice
30.93 q
c) ječmen
33.50 q
d) oves
39.50 q
e) mák
19.45 q
f) brambory
103.42 q
g) cukrová řepa
306.58 q
Z uvedeného přehledu je vidět, že JZD hospodaří celkem dobře.
Jaro bylo velmi studené a pro jarní práce nepříznivé. Do pole vyjeli družstevníci teprve 8. dubna a 10. dubna
zaseli první obilí. Toto nepříznivé počasí zdrželo všechny jarní práce tak, že JZD sázelo poslední brambory až
v druhé polovině června. Zpožděné jarní práce měly přirozeně i vliv na zahájení žní. Žně se značně opozdily a
teprve 6.srpna začalo JZD sekat první žito. Počasí žním v celku přálo. Bylo krásné počasí s vedry až 30°C.
S výmlatem se začalo 18. srpna a tak se žně protáhly až do prvního týdne měsíce září.
Horší to bylo se sklizní okopanin. Brzy se přihlásily mrazy a tak se řepa sklízela již za mrazu. Bylo mnoho
jednotných zemědělských družstev, která úrodu brambor a řepy ani ze země nedostala, protože země zamrzla.
Tím byly způsobeny národ. hospodářství veliké škody. Naše JZD všechny předepsané dodávky včas splnilo a
s úrodou bylo spokojeno.
I letos pracovalo představenstvo podle CVP a seznamovalo členstvo se všemi problémy na členských schůzích.
Poměry lidopisné
V počtu obyvatel obce nenastaly ani v tomto roce větší změny.
V roce 1962 se narodily tyto děti: Frant. Košvica, Miroslav Krystek
Uzavřené sňatky:
Věra Mytýzková se provdala za Jiřího Procházku z Vev. Bítýšky, Jarka Křížová za Otu Pšikala a
ing.M.Hemalová za ing. Jana Václavka. Všichni jmenovaní zůstali ve Hvozdci.
Dále uzavřeli sňatek a ze Hvozdce se odstěhovali: Miloš Kučera se odstěhoval do Vev Knínic, Ant. Pacek do
Vev. Bítýšky.
V roce 1962 zemřela pouze jediná osoba: Frant. Mytýzková - žena místního kováře.
Kultůra.
Zájem o kulturu velmi upadá růstem televizních přijímačů. Všechny podniky, včetně státních oslav jsou velmi
slabě navštěvovány. Návštěvníky jsou většinou děti a babičky, někdy i rodiče účinkujících dětí. Je trapné, sejdeli se na takovém podniku 10-15 dospělých lidí. Na oslavu MDD pozvala OB hudební soubor Lidové školy
umění ve Vev. Bítýšce, aby vyplnil program. S.Kučera, vedoucí této školy ochotně žádosti vyhověl a přijel
s velmi pěkným programem. Byl však překvapen neúčastí občanů. Má mět OB chuť do další práce? Tento zjev
je všeobecný. Nezájem o jakoukoliv formu kultůry.
Lidové knihovně se podařilo získat 8 mladých čtenářů, zatím co u dospělých čtenářů se projevuje úbytek.
V budově místní základ. devítileté školy se neprováděly v tomto roce žádné opravy.
SRPŠ
Ve SRPŠ nastaly změny. Předsedou byl zvolen Jar. Zounek, jednatelem B. Šrubař a pokladníkem Bř.Kotil. Také
i v tomto roce pracovalo SRPŠ dobře. Rodiče dětí navštěvovali schůze téměř vždy 100% ně.
Zdravotní poměry
Zdravotní poměry byly velmi neuspokojivé. Na celém území našeho státu začala řádit v měsíci lednu chřipka.
Tato epidemie chřipky se rozšířila takovou měrou, že tisíce lidí bylo vyřazeno z práce. Některé podniky dokonce
zastavily provoz pro onemocnění velkého počtu osazenstva. V rozhlase, televizi i v denních časopisech
upozorňovali hygienikové, jak si počínat při výskytu chřipky. I naše obec byla postižena. V některých domech
ležely celé rodiny. Prodejna „Jednoty“ byla týden uzavřena a celá obec byla bez zásobování.
Radost z této chřipkové epidemie měli žáci, protože byly prodlouženy pololetní prázdniny a trvaly 3 týdny.
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Školní zdravotní službu vykonává na zdejší ZDŠ školní zdravot. středisko v Tišnově. Všechny děti byly i
v tomto roce 2x za školní rok řádně lékařsky vyšetřeny. Také i tentokráte byly některé děti odeslány do Brna na
odbor. vyšetření.
Různé
Po SSSR se přihlásily USA 20.II.1962 s vypuštěním kosmické lodi s člověkem na palubě. Byl jim podplukovník
John Glenn, který obletěl Zemi 3x. Délka letu činila 130.000km a trvala 4 hod. 56 minut.
Dne 24.V.1962 vypustily USA druhého kosmonauta M.S. Carpentera, který rovněž urazil kosmické lodi
130.000km a doba letu činila také 4 hod. 56 minut. Oba lety skončily velmi úspěšně.
V sobotu 11.VIII.1962 byla v SSSR vyvedena na oběžnou dráhu Země kosmická loď „Vostok 3“, kterou řídil
A.G.Nikolajev.
V neděli 12.VIII.62 byla vyvedena na oběžnou dráhu další loď „Vostok 4“ s kosmonautem P.R.Popovičem na
palubě.
A.G.Nikolajev obletěl Zemi více než 64x a uletěl se svou lodí 2,800.000 km a let trval 95 hodin.
Kosmická loď „Vostok 4“ s kosmonautem P.R.Popovičem obletěla Zemi 48x, uletěla 2,000.000 km a doba letu
činila 71 hodin.
Obě lodi přistály 15.VIII.62 a to téměř současně – „Vostok 3“ v 9 hod. 55 min moskevského času a „Vostok 4“
v 10 hod. 1 min. Uvedené lety skončily šťastným přistáním. Kosmonauti A.G.Nikolajev a P.R.Popovič
uskutečnili první skupinový let, který trval 71 hodin.
Srovnání číselných údajů o kosmických letech člověka v SSSR a USA:
datum letu: výška v km délka letu trvání letu
nad povr.
v min.:
v km:
Země:
J.A.Gagarin SSSR 12.4.1961
302
50.000
108
G.S.Titov
-„6.-7.8.61
257
700.000
1.518
J.Glenn
USA 20.2.1962
258
130.000
296
M.S.Garpenter
-„24.5.62
270
130.000
296
A.G.Nikolajev SSSR 11.-15.8.62
251
2,600.000
5.665
P.R.Popovič
„
12.-15.8.62
253
2,000.000
4.259
jméno
kosmonauta:

stát:

Lety výše uvedených kosmonautů jsou významnou etapou v dobývání vesmíru. Při skupinovém letu sovětských
kosmonautů byly získány vědecky cenné materiály, které budou mít mimořádný význam pro další ovládnutí
kosmického prostoru a splnění odvěké touhy lidstva – lety k jiným planetám a světům.
Od února 1962 se zhoršuje zásobování obyvatelstva masem a uzeninami. Tento nedostatek se stále
zhoršuje. Před obchody s masem se tvoří fronty a to nejvíce v pátek a v sobotu. Jsou případy, že před obchody s
masem stojí lidé již od půlnoci až do 7 hod. ráno, kdy se obchody otvírají.
Není ani dostatek mléka, másla, sádla i vajec. I na výše uvedené potraviny musí stát spotřebitelé ve frontách.
Z toho vyplývá, že situace v zásobování obyvatelstva není uspokojivá.
Konečně jsme se dočkali ve Hvozdci válcování silnice. V pondělí 13.8.62 začaly první práce. Válcovala
se silnice od „Krajiny (odbočka Nové Dvory – Ostrovačice) až do Vev. Bítýšky. Kámen byl navezen již na
podzim 1961 do srpna 62 a proto jízda autem nebo jiným motor. vozidlem do Vever. Bítýšky v té době byla
utrpením. Po rozbité silnici byly stále rozházeny veliké kameny, které ničily pneumatiky i vozidla. Uhelné
sklady nechtěly zásobovat obec uhlím, dokud nebude silnice opravena, protože si nemůže dovolit ničit vozidla.Práce byly ukončeny první týden v měsíci září. V létě 1963 bude proveden ještě poslední asfaltový postřik a tak
se obec konečně dočká bezprašné silnice.

(Od následujícího záznamu se mění typ písma a tedy i pisatel. Kroniku převzal pan Oldřich Staněk a vysvětlení
nachází se na úvod roku 1965.)
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ROK 1963
Správa obce
V roce letošním nastala ve vedení obce změna. Tajemník Mir. Mytýzek nastoupil do zaměstnání v Brně a na
obci pracuje toliko se třetinovým úvazkem. Vedením administrativních prací na MNV. byla pověřena Marie
Kučerová Hvozdec č.30. Jinak změny nebyly.
Schůze pléna M.N.V. rady MNV. a všech komisí se konaly podle schůdného plánu, který vypracoval pro celý
rok předseda MNV. s. Šťastný. Během roku se do schůze NV.dostavil za KNV. s.Vinohradský 1x a s.Žaloudek
Fr. za ONV. v Brně rovněž 1x. Poslanec nar. shromáždění za náš volební obvod se do naší obce nedostavil
vůbec.
KSČ
Ve vedení KSČ nedošlo během roku v naší obci k žádným změnám.
AVNF.
Rovněž ve vedení NF. nebylo změn.
Výstavba v obci
Stavba Oldřicha Kříže stále není dokončena, a jiných nových staveb není. Došlo k adaptaci domů čí 1. 3 a 4.
V čísle 22. Haslingerova hospoda, kde je nyní pohostinství Jednoty byly sbourány hospodářské budovy a byty;
které pro špatný stav nebyly již delší čas nikým obývány. Materiál z těchto budov byl z části odvezen na opravu
cest.
Akce“Z“
V akci „Z“ se pokračovalo na kanalisaci místního potoka v dolní části obce. Pro nedostatek pracovních sil
(brigádníků) nebyl vyčerpán příděl peněz a tyto byly vráceny ke konci roku ONV. v Brně a práce se
nedokončily.
1.máj.
Májové oslavy pro naší obec se konaly ve Vev. Bítýšce. Průvod vyšel od Sokolovny, provázen hudbou místního
rozhlasu, prošel obcí až na spodní konec, kde účastníci nasedli do autobusu a odjeli do Vev. Bítýšky. Počasí bylo
velmi pěkné. Počet účastníků jako v roce minulém.
JZD.
Ve vedení jednotného zem. družstva došlo během roku ke změně. V roce 1962. 1.září odešel předseda družstva
Frant. Hemala do jednoroční tech. školy ve Šlapanicích. Na jeho místo nastoupil Staněk Oldřich člen JZD
Hvozdec bytem Hvozdec 23. Na výroční členské schůzi , která se konala 18.února v Sokolovně a kde byla
přítomna většina družstevníků, byli členové JZD. seznámeni s programem CVP. Tento byl přítomnými členy
JZD. jednomyslně přijat a tím se stal jejich pracovní osnovou na celý rok. Na této schůzi byli přítomni zástupci
MNV. ve Hvozdci, ONV. v Brně s.Nechvátal a zástupci patronátního závodu TOS Kuřím.
Hospodaření družstva v r. 1963.
1. Celkový příjem družstva 1,287.527 Kčs.
2. Odměna za P.J.
15,-Kč + 140 JL nat.
3. Zemědělská daň činila
86.739 Kčs.
Jednotné zemědělské družstvo ve Hvozdci vyrobilo následující produkty:
a. vepřové maso
240.97 q
b. hovězí maso
225.06 q
c. mléko
159.560 litrů
d. vejce
108.044 kusů
Hektarové výnosy družstva:
a žito. 23.90 q
b. pšenice - 37.22 q
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c. ječmen
d. oves.
e mák
f. brambory
g. cukrovka

22.80 q
39.50 q
0
171.- q
333.70 q

V březnu bylo dodáno osm koní na jatky čímž se stav koní snížil na 8 tažných a 2 hříbata.
V tomtéž měsíci stavební četa započala na pracích stavby nového teletníku. Tento byl v měsíci červnu dokončen.
Osazen byl 50 ti kusy telat. Ošetřovatelem byl ustanoven člen JZD. Dolíhal Alois. č.64,Jarní práce započaly 12.dubna. a proběhly za pěkného jarního počasí v poměrně krátké době i když bylo nutné
dokončit někde orbu, která nebyla provedena v uplynulém podzimu. Žně počaly 20.července. Na 40 ha. byla
provedena sklizeň obilovin kombajnem.
Podzimní práce byly vykonány všechny a včas.
Poměry lidopisné
V roce 1963. se narodily tyto děti:
Jiří Procházka 7.VI. Olga Mytýzková 3.XI. a Ivo Mytýzek 24.XI.
Sňatek uzavřeli: Zelinka Miloš a Jana Havlová z Vranovic okr. Rokycany.
Mytýzek Oldřich a Jiřina Křížová ze Hvozdce, Jaromír Hvižď a Zdeňka Kolesová z Vev. Knínic, Hemala
Zdeněk s Marií Krejčovou ze Březky okr. Žďár. n Sáz.
Sedláková Růžena s Milanem Rousem z Nového Dvora. Zelinka Jan č.69 s Marií Rampulovou z Vev. Knínic,
kteří se odstěhovali taktéž do Knínic a Břenek Jaromír s Helenou (místo příjmení pouze mezera) z Říčan tam se
také odstěhovali. Zelinková Milána s Jaroslavem Davidem a odstěhovali se do Opavy.
Zemřeli tito občané: 19.III. Kříž Jan 48. 1.IV. Zelinka Stanislav č.21, 20.III Václavek Bedřich, lesník z hájovny
na Hlince.
Státní svátky
Státní svátky byly oslaveny patřičným způsobem. Vzpomenuto únorového vítězství, MDŽ, při jehož oslavě
účinkovali žáci zdejší školy. Oslava měla pěknou úroveň. Přítomné ženy byly obdarovány bonbonierami.
Kultůra
Během roku byli v obci promítnuty 4 filmy v pohostinství Jednoty, kde se předtím konaly členské schůze.
Půjčování knih z veřejné knihovny bylo jako v roce předchozím.
Divadelní představení se nekonalo.
Zájezd do divadla v Brně se uskutečnil jeden.
Počet televizorů v domácnostech roste a to má vliv na návštěvnost kultůrních podniků.
Zdravotní poměry
V letošním roce 1963. zdravotní poměry byly dobré. Hromadné onemocnění se nevyskytlo. Ve škole zdravotní
služba pracovala dobře. Děti byly lékařsky řádně vyšetřeny
V měsíci listopadu onemocněl řídící učitel zdejší školy B.Kotil. takže do konce roku škola musela být zavřena a
děti po pět týdnů dojížděly do školy ve Vev. Bítýšce.
Různé
Rok 1963 . nám počal velikou zimou. Napadlo velké množství sněhu. Doprava byla značně omezena. Projevil se
nedostatek uhlí. Pololetní prázdniny musely býti na škole prodlouženy.
Teplota byl r. 1963 nad normál.
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ROK 1964
Volby do MNV, ONV, KNV, a NS.
Letošního roku 14.června volil celý národ své zástupce do MNV, ONV, KNV. a poslance do nár. shromáždění.
Občané za naši obec zvolili tyto občany do MNV.: Šťastný Jaroslav, Mytýzek Miroslav, Kříž Ladislav, Kučera
Vítězslav, Staněk Oldřich, Hemala František, Hamrla Josef, Trávníček Jan, Břenek Jar, Pacek Zdeněk, Žák
Oldřich, ing.Košvica František, Bémová Libuše, Zounková Libuše, Vašínová Otílie, Procházka Jiří. a Marek
Jaroslav.
Správa obce
Předsedou MNV. byl zvolen Jaroslav Šťastný, tajemníkem Mir. Mytýzek.
Rada MNV. má toto složení Šťastný J. Mytýzek Mir. Kříž Ladislav, Kučera Vítězslav a Staněk Oldřich,
Do ONV. kandidoval a byl zvolen František Kilián stavební technik z Veverské Bítýšky.
Do K.N.V. kandidoval za náš volební obvod a byl zvolen J.Pavlík techni mř z TOS Kuřim, bytem tamtéž.
Poslancem za náš volební obvod do NS. kandidoval a byl zvolen Ladislav Andrlík, předseda JZD. Drásov.
Účast těchto poslanců vyšších stupňů byla malá. s.Kilián za ONV se dostavil do schůzí pléna MNV. ve Hvozdci
2x. a s.Pavlík za KNV. také dvakrát. Poslanec NS. s.Andrlík se v letošním roce k nám nedostavil. Tím, že se
poslanci nedostavují do naší obce ztrácejí voliči s poslanci kontakt a tím se zmenšuje význam a smysl voleb.
KSČ + ANF.
Ve vedení KSČ. a AV NF.nedošlo během roku 1964 ke změnám.
Výstavba obce
Výstavba obce je velmi malá. Na rodinném domku Oldřicha Kříže „Na Hlavačicích“ se za celý rok nic
nezměnilo V obci byly prováděny četné adaptace. Jsou případy kdy z hospodářských budov se dělají prádelny a
koupelny a jiné příslušenství bytů.
Akce „Z“
V měsíci říjnu byly dokončeny práce na kanalisaci místního potoka prováděné v akci „Z“. Dokončením těchto
prací získala obec na vzhledu, čistotě a také na bezpečnosti.
Dále se prováděly práce spojené s odvážením sutin ze stržených částí domů čís. 22. Tyto práce nebyly letošního
roku dokončeny.
Májové oslavy
Tak jako v minulém roce tak i letos se oslavy 1.mája vydařily. Průvod seřazený u sokolovny prošel obcí za
zvuků hudby místního rozhlasu až na „spodní konec, kde účastníci nasedli do autobusu a odjeli do Vev. Bítýšky.
Tam se konaly hlavní slavnosti. Společný průvod z několika obcí vyšel ze sportovního stadionu na náměstí, kde
z tribuny k nim promluvili čelní členové strany a NF
Po projevech zástupců účinkovaly dechové hudby až
do poledne. Po poledních hodinách účastníci se rozjížděli do svých domovů.
Vedení školy.
V měsíci listopadu r. 1963. onemocněl řídící učitel zdejší školy a současně kronikář naší obce Břetislav Kotil.
Pět týdnů se na škole ve Hvozdci nevyučovalo a děti dojížděly do školy ve Veveří Bítýšce. (pozn. skutečně je
napsáno Veveří Bítýšce)
Po novém roce 1964 nastoupila na škole ve Hvozdci mladá učitelka z Brna s.Jitoušková, aby zastoupila
onemocnělého řídícího učitele.
Zdravotní stav nemocného učitele Kotila se stále zhoršoval. Bylo to 16. října v poledních hodinách co jsme se
dověděli, že „náš řídící“ zemřel. Bylo mu 61. roků. Odešel nám vzácný člověk, dobrý učitel pedagog. jakých je
nutno přáti si více.
Čest jeho památce.Během roku se na zdejší škole nevyskytla žádná nakažlivá nemoc. Zdravotní středisko provádělo
preventivní prohlídky podle stanoveného harmonogramu pravidelně.
Proslýchá se, že jednotřídní školy, kde není více než 15 žáků že budou uzavřeny. Vzbuzují se tím obavy
mnohých rodičů, kteří mají malé děti, neboť navštěvování školy ve Veverské Bítýšce těmi nejmenšími dnes ještě
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starosti dělá. Po ukončení tohoto školního roku zůstane na zdejší škole 12 dětí, což je počet velmi malý. Do
příštích několika roků počet dětí v obci poklesne.
JZ.D.
Vedení družstva se v roce 1964 nezměnilo. Došlo však ke změně v představenstvu, kde místo 9 členů zůstalo
jenom 7.
Hospodaření JZD. v r. 1964.
1. Celkový příjem družstva
1.466.887 Kčs
2. Odměna na PJ.
15,- Kčs
3. Naturální dávky
1.80 –„4. Zemědělská daň za rok
103.999 Kčs
Zemědělská daň je rok od roku stále vyšší. Pro informaci uvádím zem. daň za rok 1958.
37.000 Kčs
Hektarové výnosy družstva:
a. žito ozimé
22.00 q
b. pšenice
31.10 q
34.20 q
c.ječmen
d. oves
13.20 q
e. mák
19.65 q
f. brambory
192.60q
g. řepa cukrová
333.- q
Živočišná výroba:
a. vepřové maso
244.78 q
b. hovězí maso
237.40 q
c. mléko
158.856 litrů
d. vejce
114.973 kusů
Z uvedeného přehledu výroby je patrné, že výroba družstva se udržuje na stejné výši a že nedošlo
k podstatným změnám ve výrobě. V době, kdy probíhaly jarní polní práce bylo počasí poměrně velmi dobré,
takže tyto práce mohly býti prováděny včas a kvalitně.
Se žňovými pracemi začalo JZD. 22.července kosením žita na honu „Na Skalce“. Obilí bylo dosti polehlé kladlo
značný nárok na pracovní síly. Žňové práce i s výmlatem byly dokončeny za (chybí údaj) týdnů. Po skončení
výmlatu byli družstevníci a družstevnice pozváni na malou dožínkovou hostinu, která se odbývala v pohostinství
„Jednoty“ u s.Přibyla.
Na žnových pracích pomáhalo zdejšímu JZD. také několik brigádníků z patronátního závodu TOS Kuřím. Obilí
na dodávku se odváželo: sladovnický ječmen do pivovaru v Černé Hoře, a ostatní obilí do výkupního závodu
v Tišnově.
Brambory pomáhala družstevníkům sklízet brigáda chlapců a děvčat učňovského střediska autoopraven z Brna.
Řepu cukrovku i krmnou si sklízí družstevníci již sami. Cukrovka se odvážela do cukrovaru v Sokolnicích
jedním autem JZD. a pěti vozy ČSAD. Tišnov. Smluvní dodávka řepy 77 vagonů byla splněna. Cena za 1q činí
18 Kčs.
Do strojního parku JZD. byly zakoupeny další stroje a to: Traktor Z.3011 major, fekální vůz na 25 hl. dvě
rozmetadla chlévské mrvy a jedna vlečka 5 t.
Stavba nové porodny prasnic dokončena nebyla. Jiná nová stavba započata nebyla.U dobytka se nevyskytla žádná nakažlivá nemoc, přesto že na Moravě v několika okresích byla dosti značně
rozšířená slintavka a kulhavka.
Poměry lidopisné
V roce 1964 se odstěhovali ze Hvozdce:
Jan a Marie Václavkovi se svým synem a matkou M. Václavkovou do Brna.
Sňatek uzavřeli:
Osladilová Zdenka Hvozdec 46 s Josefem Leifrem z Tišnova, Zdenek Pacek Hvozdec č.12 s Marií Sojkovou
z Braníškova. Jaroslav Vašín Hvozdec 55. s Anastázií (vynechaná mezera, příjmení chybí) z Opavy. Josef
Hamrla, Hvozdec č.20. S Irenou Kováčová z Nové Bystřice okr. Čadca. Milán Bureš, Hvozdec č.50 s Jindřiškou
Kaňovskou z Bílovic okr. Uh. Hradiště. Koláčný Jos., č.31 s Ivou Sedlákovou č.40, oba ze Hvozdce.
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Narození dětí:
Aleš Procházka 1.IX., Radek Šťastný 12.II. Dana Rousová 28.II.
Zdenka Hvižďová (údaj chybí), Ivana Krystková 9.VII. Jaroslava Marková 19.VII. Otto Pšikal 12.IX. Lenka
Leifrová 29.X. a Jarmila Foralová 15.XI.
Zemřeli tito občané:
Hamrla Josef 12.IV. 50 roků, Arnošt Zedníček 23.VII. 71.r. Františka Mytýzková 24.IX. 56r. a Břetislav Kotil
16.X. 61r. Zelinková Antonie 22.X. 80 roků.
Státní svátky.
Během roku 1964 byly konány tyto oslavy: 16.výročí vítězného února, MDŽ, při jehož oslavě byly přítomné
ženy podarovány bonboniérami. Dále byly vyznamenány maminky, které mají více dětí.Vzpomenuto 9.května , MDD. a VŘSR. Na všech těchto oslavách se podíleli žáci zdejší školy recitacemi a
zpěvem. Program doplnili členové ČSM. ve spolupráci s osvětovou besedou.
Kultůra
Zájem o kultůru není už téměř žádný. Mladí svoje zájmy vyžívají v tanečních zábavách za kterými dojíždějí do
sousedních vesnic. Ve Hvozdci byly za tento rok dvě taneční zábavy, Myslivecká společnost pořádala jeden ples
a SČM, hodovou zábavu při příležitosti hvozdecké pouti 6.VII.
Televizních přijímačů je už velmi mnoho. Jen asi 15 domácností, kde ještě není. To má snad ten největší vliv na
kultůrní dění v obci. Je to ale stav se kterým se setkáváme téměř všude.SRPŠ.
Ve vedení SRPŠ. došlo ke změně
Předsedou byl zvolen
(mezera, jméno chybí)
jednatel
(mezera, jméno chybí)
pokladník

(mezera, jméno chybí)

Rodiče dětí plně se zůčastňovali schůzí sdružení.
Zdrav. poměry
Chřipková epidemie se u nás stává pravidelností. V lednu letošního roku zachvátila celé naše území chřipková
epidemie. V naši obci onemocněl větší počet občanů touto nemocí. Po několika dením poležení v posteli nemoc
přecházela. V letních měsících četní občané trpěli infekčním onemocněním střev. Toto se projevilo zvracením a
průjmy. Jiné onemocnění hromadného rázu se nevyskytlo.
Různé.
O roku 1964 dá se říci, že byl povahou počasí i ve vodních srážkách normální. Úroda tohoto roku vcelku dobrá.
Ovoce se urodilo požehnaně. Jablek bylo tolik, že sběrny ovoce neměly o méně hodnotné druhy jablek zájem.
Často se stávalo, že pěstitel přivezl padané ovoce domů zpět. Neprodal je ani za 50 haléřů 1 kg.Brambor a krmné řepy se urodilo letošního roku velmi mnoho.
Začátkem letošního roku byla ve zdejší obci provedena rekonstrukce elektrické sítě. Byly vyměněny všechny
sloupy vedení a hlavně vodiče (dráty) Dosavadní vedení již nevyhovovalo z technických důvodů. Dráty byly
sice měděné, ale za válečných událostí značně poškozené. Ve 45. roce po skončení frontových událostí došlo jen
k opravě vedení tím, že se přerušené dráty propojovaly. tak se stávalo, že na spodní části vesnice bylo v době
potížení sítě jenom 186 voltů, což bylo naprosto nedostatečné. Na nové vedení byly použity hliníkové lana.
s dostatečným průměrem.
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ROK 1965
Vedení kroniky
Rozhodnutím M.N.V. ve Hvozdci, ze dne 16.února letošního roku, byl jsem pověřen vedením této obecní
kroniky. K tomuto rozhodnutí došlo proto, že dosavadní kronikář řídící učitel Břetislav Kotil zemřel v listopadu
(tužkou dopsáno:) říjnu minulého roku. Při psaní této kroniky budu se snažiti abych zachytil a popsal dnešní
dění, aby kronika byla jasným obrazem dneška budoucnosti.
Jmenuji se Oldřich Staněk, narodil jsem se 31.VII. 1914 ve Hvozdci jako nejmladší ze sedmi dětí. Obecnou
školu jsem vychodil ve Hvozdci. Do tří tříd měšťanské školy jsem chodil do Veverské Bítýšky V létech 1932 –
1934 navštěvoval jsem Zemskou odbornou školu hospodářskou v Tišnově. Rok 1936 pro rokem odvodním a
nastoupil vojenskou přes. službu u dragounského pluku 6. v Brně. V důsledku mobilisace r.1938 byl náš ročník
přidržen v další činné službě a z toho důvodu jsem se vrátil z vojny 28.února 1939.
V roce 1941 jsem se oženil, manželka pochází z Veverských Knínic.
Hospodářství jsem převzal po rodičích v témže roce ve výměře 12.64 ha., a hospodařil soukromě až do r.1957.,
kdy jsem vstoupil do JZD. Hvozdec, jehož jsem členem dosud. Při posledních volbách do M.N.V. byl jsem
zvolen do NV. a jsem členem rady MNV.-

Správa obce.
Ve vedení obce nebylo celkem žádných změn. Dva členové NV. se z obce odstěhovali. Žák Oldřich do Chudčic,
a Hamrla Josef do Vev. Bítýšky. Doplňovací volby se nekonaly. Práce místního národního výboru je dobrá,
komise se scházejí pravidelně, fungují dobře. Zástupci vyšších složek t.j. ONV. KNV. a NS. se o naši obec
celkem nezajímají. Zástupce KNV. byl v naší obci jedenkrát a to na pozvání do schůze pléna NV., kde měl podat
zprávu ze školního referátu KNV. ohledně uzavření zdejší školy.
KSČ + AVNF.
Ve vedení KSČ. nebylo během roku změn. Předsedou je opět Dvořáček Josef. Rovněž tak v AVNF. není změna
ve funkcionářích.
Výstavba obce.
Výstavba obce není žádná. „Na Hlavačicích“ rodinný dům Oldřicha Kříže není dosud dokončen. Jiné stavby
započaty nebyly. Toliko na č. 9. započato s větší adaptací domu.
¨
Akce „Z“.
Letošního roku se práce v akci „Z“ žádné nekonaly. Zbytek sutin z části domu číslo 22. odvezlo místní JZD. ve
mzdě, čímž jakákoliv práce občanů odpadla (brigády).
Svátek práce 1. máj.
Oslavy 1.máje, svátku všech pracujících se letos konaly tak jako minulá léta. Účastníci oslav se seřadili u
sokolovny . V 8 hodin vyšel průvod od sokolovny směrem na spodní konec vesnice, kde se nasedlo do autobusů
a odjelo se do Vev. Bítýšky, kde se konaly hlavní oslavy , Vev.Bítýška byla opět jako naše středisko oslav
prvního máje. byly tam ještě další okolní obce. Lažánky, Maršov, Chudičce a z Nového Dvora. Z tribuny která
byla postavena na náměstí promluvili zástupci politických stran a jiných masových organisací. Po skončených
projevech hrály dechové hudby k pobavení účastníků oslav. Krátce po poledni je konec všech oslav a účastníci
odjíždějí do svých domovů.
Jiné oslavy a výročí.
Letošního roku připadá nám 20 té výročí osvobození naší země Sovětskou armádou. Již v měsíci březnu na
zasedání rady národního výboru byl vypracován program těchto oslav.
Dvacátého šestého dubna, v den výročí kdy do naší obce přišli první sovětští vojáci byl po celý den vysílán
místním rozhlasem sled událostí tak jak se udály před dvaceti lety. Večer se konalo veřejné zasedání pléna
národního výboru v sokolovně, kde měl slavnostní projev předseda M.N.V. s.Šťastný. V tomto projevu shodnotil
naši práci za uplynulých dvacet let a znovu připomněl velké úsilí Sovětského svazu za naše osvobození.-
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V březnu ke svátku MDŽ byla oslava tohoto konána rovněž v sokolovně. Děti zdejší školy za vedení učitelky s.
Jitouškové doplnily program této oslavy velmi zdařilou kultůrní vložkou. Všechny ženy v obci byly podarovány
bonbonierou a jinými dárky.
J.Z.D.
Únor byl měsícem, kdy se provedlo vyúčtování v místním jednotném zem. družstvu, Procentní jednotka byla
odměněna 15. korunami a naturálii. Výroční schůze měla dvě části. Na první části byli družstevníci seznámeni
s výsledkem hospodaření za uplynulý rok a byly projednány potřebné organisační záležitosti a vyplaceny
„doplatky“. Odpoledne kdy se konala druhá část schůze bylo věnováno již jenom dobré pohodě. Občerstvení
bylo dobré a bylo ho dosti. Zábava se protáhla až do pozdní noci. ---------------Ve vedení družstva nedošlo k žádným změnám
Hospodaření J.Z.D. v r.1965.
1. Celkový příjem družstva
(konkrétní údaje nejsou zapsány)
2. Odměna za P.J.
3. Zemědělská daň
Jednotné zemědělské družstvo ve Hvozdci vyrobilo v tomto roce tyto produkty:
a. vepřové maso
(konkrétní údaje nejsou zapsány)
b. hovězí maso
c. mléko
d. vejce
Hektarové výnosy družstva:
a žito
(konkrétní údaje nejsou zapsány)
b. pšenice
c. ječmen
d oves
e. mák
f. brambory
g. cukrovka
h. řepa krmná
Z přehledu je patrné, že výroba se udržuje na stejné výši, až na nějaké malé vyjímky.
stavba nové porodny prasnic nebyla dokončena. Důvod: nedostatek potřebného materiálu.
Ve strojním parku se rovněž mnoho nezměnilo. Pásový traktor DT 54. byl dán do opravy, která se provedla tak
zv. výměnným fondem. Dále zakoupen jeden traktor kolový Zetor Major 4011. a jedna vlečka 3.5 t.
Jarní práce započaly koncem měsíce března a jejich průběh byl hladký. Horší to bylo již se sklizní pícnin a o
žních. Deštivé počasí, které zachvátili celou střední Evropu nadělalo i našemu družstvu nemalé těžkosti. Půda
byla stálými dešti doslova rozbahněna což ztěžovalo zpracování a pícniny na sušácích hnily. Rovněž tak i obilí.
Na Slovensku na Žitném ostrově došlo ke katastrofálním pohromám. Vody řeky Dunaje protrhly hráze řeky a
zatopily více než padesát obcí. Výsledek byl otřesný. Některé vesnice byly úplně zničeny takže musely býti
znovu vystavěny. Škoda vyčíslená v korunách činí 15 miliard. Vzhledem k tak vysokému rozsahu škod byly
mimo jiné akce dělány sbírky postižené obce. I v naší obci byla konána sbírka která vynesla (údaj chybí) Kčs. a
tyto peníze byly zaslány postiženým obcím.
Podzimní měsíce byly zase pěkné takže práce spadající do této doby bylo možno vykonati řádně a v čas.
Cukrová řepa se odvážela na nádraží do Čebína . Odváželo auto JZD. a dvě auta od lesního závodu Černá Hora.
Chtěl bych ještě poznamenat že dokončiti práce v jednocení cukrovky nám pomáhala skupina žen až z
„horňácka“ od Velké nad Veličkou. Bylo jich deset.
Lidopisné poměry.
V počtu obyvatel letošního roku došlo ke značné změně.
Narodily se tyto děti: Koláčný Roman 1.5.1965. Mytýzek Jiří 2.6.1965. Packová Zdenka 15.11.1965. a Rousová
Eva 15.2.1965.
Zemřeli: Křížová Josefa 28.2.1965. Kučerová Marie 29.3.1965. Křížová Vlasta 8.6.1965. a Zounková Marie
6.11.1965.
Sňatky: Kotil Břetislav se oženil s Libuší Klusákovou z Deblína, zůstali bydlet ve Hvozdci. Svobodová Jana
provdala se za Rost. Zelinku z Vev. Knínic kam se odstěhovala. Svobodová Marta provdala se za M. Pavlačka
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ze strání a odstěhovala se do Hodonína, kde je zaměstnána. Macáková Milada za Josefa Krále z Letovic okr.
Vyškov a zůstali ve Hvozdci. a Marešová Ela provdána za J. Havelku z Brna, kam se odstěhovali.
Odstěhovali se z naší obce:
Dolíhalová Anna a Žáková Věra do Brna, domek č.60 prodali Jaroslavu Hemalovi ze Hvozdce. Irena a Josef
Hamrlovi do Vev.Bítýšky. Zdenka a Josef Lajfrovi do Tišnova, Jana a Miloš Zelinkovi do Hořovic, okr.Beroun,
a Žák Oldřich do Chudčic.
Kultůra.
Zájem o kultůru není vůbec žádný. Mimo oslav prvního máje MDŽ VŘSR. se nic v obci nekonalo.
Osvětová beseda při místním národním výboře půjčuje knihy z veřejné knihovny ale zájem je malý. Je to jenom
několik stálých čtenářů jejichž počet stále se menší.
Film byl promítán 4x a to při příležitosti schůzí spotřebního družstva „Jednota“. Místní vedení spotřebního
družstva svolává tyto schůze. Referuje na nich zástupce ústředí „Jednoty“ z Brna a po skončení programu se
promítne zmíněný film. Celková kultůra se odbývá doma u televizorů.
Taneční zábava byla jedna za celý rok a to byla „poslední leč“ kterou pořádala myslivecká společnost.
Jednotné zemědělské družstvo uskutečnilo autobusový zájezd do Maďarska. Tohoto zájezdu se zůčastnili i četní
nedružstevníci.
Zdravotní poměry.
Epidemie chřipky , která zachvátila celé území našeho státu postihla i naši obec. Onemocnění přešlo bez
vážnějších následků nebo dokonce úmrtí. Jiných chorob v obci nebylo. Několik občanů bylo pozváno na
snímkování do Brna. Výsledek byl negativní.
Uzavření školy.
V měsíci březnu byl vyrozuměn zdejší národní výbor o tom, že bude uzavřena škola ve Hvozdci. To dalo podnět
k nemalým diskuzím. Okresní inspektor s.Zomek byl pozván k jednání na veřejné zasedání pléna MNV. Tato
veřejná schůze byla svolána za účelem projednání existence Hvozdecké školy. I když byla snaha MNV. i
přítomných občanů školu ve Hvozdci udržeti nepodařilo se to pro malý počet žáků v příštích letech. Průzkum
ukázal, že by školu navštěvovalo jenom 12 žáků a to je málo. Zákon připouští nejmenší počet 15 žáků. Z tohoto
důvodu byla po prázdninách škola uzavřena a děti navštěvují školu ve Vev. Bítýšce.
Zařízení školy jako učební pomůcky a lavice byly rovněž odvezeny do Vev.Bítýšky, a tak skončilo vyučování
na Hvozdecké jednotřídce. (od roku 1894 po 71 letech)
Různé.
Počasí letošního roku bylo v průměrů srážkové nad normální. To projevilo velkou úrodou pícnin a okopanin,
Ovoce se urodilo velmi mnoho.Soupis pomístných jmen.
Na výzvu čs. akademie věd v Brně byl proveden i v naší obci soupis pomístných jmen. Jednalo se v něm o
podchycení jmen tratí polí luk i jmen v obci. Utněním polních honů zanikly individuelní malé pozemky a tím
z valné části i názvy polních tratí. Vypracované soupisy těchto názvů byly poslány do Brněnského můzea
k uložení.
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ROK 1966
Správa obce.
V letošním roce nenastala ve vedení obce žádná změna. Schůze rady MNV se konaly podle předem stanoveného
plánu a byly plně členy rady navštěvovány. Rovněž tak schůze pléna národního výboru se konaly pravidelně
každý měsíc jedenkráte, tak jak bylo schůzím programem stanoveno. Některé tyto schůze byly konány v místním
pohostinství jako schůze veřejné. Na těchto veřejných schůzích se projednávaly záležitosti širšího významu a
přítomní občané vyjadřovali se k projednávaným záležitostem. Účast na těchto schůzích nebyla členy národního
výboru vždy plně navštívena. Soudruh Kilián náš zástupce v ONV. se dostavil dvakráte, zástupce u KNV. za náš
obvod s.Pavlík s Kuřimi jedenkrát. Poslanec NS. s.V Andrlík se do naší obce nedostavil. Účast zdejších občanů
byla v průměru asi dvacet lidí. Na první schůzi pléna, která byla konána v lednu, kde se jednalo o nové soustavě
řízení našeho národního hospodářství referoval s.J.Kučera z Vev. Knínic.
KSČ+NF.
Ve vedení místní organisace KSČ+NF. nedošlo letošního roku rovněž k žádným změnám.
Výstavba obce.
Výstavba obce jde jenom velmi pomalu. Na stavbě rodinného domku Oldřicha Kříže „Na Hlavačicích“ se tíhota
tento rok mnoho nezměnilo. Stavba je opět nedokončena. Občané provádějí opravy a adaptace svých domů.
Akce „Z“
Letošního roku se žádná práce v akci „Z“ nekonala. V měsíci prosinci nár.výbor zakoupil obrubníky kolem
silnice přes naši obec a tyto byly také přivezeny. Práce s položením budou provedeny až v příštím roce.
Májové oslavy.
Jako v minulých létech tak i letos konaly se májové oslavy tradičním způsobem. Průvod místních občanů přes
obec „na dolní konec“ kde se usedlo do autobusů a jelo se do Vev.Bítýšky dějiště májových oslav. Účast byla
obvyklá. Počasí velmi pěkné.

JZD.
V roce letošním dochází k velkým změnám ve vedení zemědělského družstva. Dosavadní předseda Hemala
odchází k manuelnímu zaměstnání a na jeho místo nastupuje dosazený předseda Jan Boleslav z Kuříma.
Agronomem byl zvolen na místo Oty Pšikala Jan Zounek člen JZD. ze Hvozdce č.7. Zootechnikem zůstává dále
J.Kříž. Taktéž došlo i ke změně u členů v představenstvu i v komisích družstva. Odměna za pracovní jednotky
byla stejná jako v roce minulém 15 Kčs. a naturálie.
Hospodaření družstva se udržuje na výši průměru minulých let. V okresním měřítku je hospodaření o něco málo
vyšší.
V měsíci červnu byla dokončena stavba nové porodny pro prasnice a byla osazena novým stádem prasnic, které
byly zakoupeny u JZD. Oslavany.
Jarní polní práce započaly 26.III. a byly v poměrně krátké době skončeny vzhledem k pěknému počasí.Letošního roku došlo k zahrnutí úvozu, který byl na polní cestě z Bítýšky do Knínic v místech, kde se říkala
„u Hrušky“, Jednalo se o hluboký a dlouhý úvoz.
Poměry lidopisné.
V letošním roce se narodily tyto děti:
Hemala Roman 7. února, Havelková Iveta 16. února, a Košvica Lubomír č.10 narozen 23.IX.
Zemřeli tito občané: Hamrlová Terezie zemřela 25.února, Mareš Antonín 9. září, a Zedníčková Božena 29.IV.
Juránová Marie č.34, zemřela 23.XII.66.
Sňatky: Libuše Zelinková č.5 provdala se za J. Zemana a odstěhovala se do Hajan u Brna.
Mitizek Ivan ženil se s Martou Reitherovou, z Brna, kam se také odstěhoval.
Odstěhovali se z naší obce: Koláčný Květoslav s manželkou Janou a dětmi Ivanou a Ladislavem do Brna.
Havelková Eliška s manželem a dcerou rovněž do Brna.

40

Státní oslavy.
Státní oslavy se žádné nekonaly, rovněž tak kultůrní podniky. Zájem o tyto věci není téměř žádný. Lidé se věnují
svým osobním a rodinným zájmům. JZD. uskutečnilo zájezd autobusem do sev. Čech. Myslivecké sdružení ve
Hvozdci to je jediná organisace, která uspořádala zábavu „Poslední leč“ a „Myslivecký ples“. Jinak se v obci nic
nekonalo.
C.O.
V měsíci březnu a dubnu došlo v obci ke školení občanů v CO. (civilní obrana) Toto se provádělo v místním
pohostinství na dvě etapy. Školení prováděli s. M. Mytýzek a Vítězslav Kučera.
Zdravotní poměry.
Mimo chřipkovou epidemii, která proběhla jenom slabě , v naší obci se jiné hromadné onemocnění nevyskytlo.

ROK 1967
Správa obce.
Předsedou obce je dále stávající předseda Jar. Šťastný; nedošlo k žádným změnám ve složení místního
národního výboru. Tajemník je Mir. Mytýzek.
KSČ – AV.NF.
V místní organisaci KSČ a AV NF. nedošlo k žádným změnám ve vedení.
V měsíci březnu začalo se pracovat na přípravě voleb. Došlo k navržení kandidátů politickou stranou KSČ a
ostatními masovými organizacemi. Na dubnovém plenárním zasedání MNV., které bylo veřejné a na kterém byl
přítomen zástupce ONV. za náš volební obvod s. Jan Perka z Vev.Bítýšky došlo k představení navržených
kandidátů voličům. K dalšímu vývoji po zastavení volebních akcí min. vnitra nedošlo a tím také se volby
neuskutečnily.
Výstavba obce:
Život v naší obci nedoznává v žádném směru nějakých velkých změn. A tak je tomu i ve výstavbě obce.
Rodinný domek Oldř. Kříže „Na Halvačicích“ není dosud dostavěn.
Došlo k adaptaci na domu č.9. která také nebyla letos dokončena.
Akce „Z“
V akci „Z“ došlo k položení obrubníků podél silnice v místech od čísla 26 až po domovní číslo 65. kde se silnice
zatáčí k Vev.Bítýšce a kde končí kanalizace přes obec.
Jiné práce prováděny nebyly i když by byly nutné.
Májové oslavy.
Letošní první máj se vydařil. Způsob oslav byl jako v minulých létech. Průvod účastníků prvomájových oslav se
shromáždil a pak seřadil u sokolovny. V půl deváté vyšel průvod za doprovodu hudby z místního rozhlasu od
sokolovny na spodní konec vesnice, kde účastníci nasedli do autobusu, který je odvezl do Vev.Bítýšky, kde se
konaly střediskové oslavy prvního máje. Po skončení těchto oslav byli účastníci přivezeni autobusem zase zpět.
Počasí bylo letošního roku velmi krásné a tím byly májové oslavy patřičně zvýrazněny.
J.Z.D.
Vedení JZD. se letošního roku nezměnilo. Předseda J. Boleslav , agronom J. Zounek, zootechnik J. Kříž.
účetní J. Pacek.
V měsíci únoru se konala výročí členská schůze JZD. která měla slavnostní ráz. Program byl zakončen
vyplácením doplatků, potom byli všichni přitomní pohoštěni a pak následovala veselá zábava při které vyhrávala
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kapela JZD. ze sousedních Vev.Knínic. Odměna na 1 PJ. (pracovní jednotku) vyšla na 16.50 a naturálie jako
v předchozím roce.Výstavba na JZD. byla letošního roku jenom malá. Byla postavena dřevěná buda pro ustájení dvou plemeníků
kanců.. Došlo ke generální opravě potoku na „rybníku“ a ve Strhanci“. a dále potůčku, který teče od lesa z
„Doubrav“ Tyto byly znovu vybagrovány a z části přeloženy jejich dna vydlážděny boční svahy potoků
obloženy z části drnem a zbytek zaset travou. Hráz po které vedla cesta na Rybníku byla rozhrnuta, Starý
klenutý most byl stržen a zbudován most nový z cementových rour o průměru 150 cm. Touto akcí se změnila do
značné míry podoba krajiny na Rybníku a pod Strhancem.
Letošní hospodaření družstva se neliší od hospodaření předchozích roků. podrobný výčet výnosů a užitkovosti
nemohu uvést, protože jsem se k němu nedostal.
ČSŽ.
Dne 28.II 67. byl na ustavující schůzi ustaven Čes. svaz žen. Do funkce vedoucí byla zvolena Květa Staňková
Hvozdec 23.
Poměry lidopisné.
Letošního roku se v naší obci narodily tyto děti:
(Následuje seznam psaný tužkou rukou další kronikářky paní Heleny Šťastné, celá nepopsaná strana a další text
psaný původním pisatelem panem Staňkem na další straně)
Foral Luděk
20.8.
č.37
Hvižďová Jarmila
20.5.
č.77
Koláčná Iveta
28.2.
č.62
Pšikalová Jarmila
26.4.
č.11
Králová Renata
12.3.
č.53
Kučerová Helena
19.3.
č.30

Státní oslavy.
Během roku 1967. nebyly v naši obci konány žádné státní oslavy.
V měsíci březnu se v sokolovně konala oslava k mezinárodnímu dni žen. kde bylo v programu vyzvednuto
závažné poslání a postavení dnešních žen ve veškeré světovém dění. Kulturní vložku . na této oslavě předvedly
děti, ze Hvozdce, které navštěvují školu ve Vev. Bítýšce. za vedení s. Kotilové. Na této oslavě byly všechny
ženy podarovány bonbonierou. Nepřítomným ženám byly tyto dárky rozneseny po domech.
Kultůrní život.
Kultůra se stává naší malou „Popelkou“. Zájem o kulturu je čím dál tím menší; a omezuje se na sledování
televizních pořadů. JZD. uskutečnilo letošního roku 2 zájezdy do divadla, jeden zájezd na Slovensko a jeden
zájezd do Brna na cirkusové představení. Mladí lidé z obce nemají snahu aby si sami ve svoji působnosti
uspořádali nějakou obyčejnou taneční zábavu a nebo podobný podnik. Tomu jsou vzdálení čím dál víc. Jedině
myslivecké združení pořádalo v únoru ples a v lovecké sezoně na podzim „poslední leč“. a to je celková kultůrní
a zábavná činost u nás ve Hvozdci za letošní rok.
Různé.
Ještě čtvrtého dubna napadl sníh a do rána byl mráz -6° tím se nám příchod jarního počasí dosti opozdil. Do pole
vyjeli naši družstevníci 10. dubna. Potom byl ale sled jarních prací velmi rychlý.V celku se dá říci, že rok 1967. byl rokem, co se dešťových srážek týče, byl rokem s menším srážkovým
průměrem, ale poměrně dobrou polní úrodou.
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ROK 1968
Správa obce.
Letošní rok 1968 byl bohatý na události v celém státě a u nás v obci také. Vedení obce zůstalo ve svém
původním složení i když se odstěhovali dva členové pléna MNV. To proto, že zůstávající početní stav členů NV.
neklesl pod nejnižší přípustný počet. Předsedou MNV. byl nadále J. Šťastný tajemníkem M. Mytýzek; Kříž
Ladislav, Kučera Vítězslav, a Staněk Oldřich členové rady MNV. tady ke změnám nedošlo.
V důsledku událostí, které začaly v lednu a říkalo se jim „obrodný proces“ a byly zakončeny (dá se tak říci) až
ke konci roku, byla činost co se schůzí plén NV. nízká. Rada MNV. se scházela téměř pravidelně.
„Srpen 1968“
Vstup spojeneckých armád na naše území byl přijat našimi občany bez jakýchkoliv negativních jevů, Občané
naší obce se chovali ukázněně, s porozuměním pro věc světového míru, a jeho zachování.
KSČ + NF.
(Na tomto místě je bez zápisu vynecháno pět řádků)
Výstavba obce.
Letošního roku se téměř žádná výstavba v naši obci nekonala. Šlo jen o malé adaptace v rodinných domech,
které se promítlo pouze do vnitřních úprav. Rodinný dům Oldřich Kříže není dosud dokončen.
Akce „Z“.
V akci „Z“ nekonalo se nic. Ke konci roku byl vybetonován základ pod Autobusovou čekárnu v místech před
domem čís. 14., Vzhledem pokročilé době a chladnému počasí se další práce na čekárně nekonaly.
Májové oslavy.
Májové oslavy se konaly opět ve Vev.Bítýšce. Letošního roku už nebyl průvod od sokolovny přes obec.
Účastníci májových oslav se sešli na autobusové zastávce a společně odjeli do střediska májových oslav
Vev.Bítýšky. kde se sešli z účastníky z Maršova, Lažanek, Vev.Bítýšky Chudčic a z Nového Dvora. Hlavní
projev měl k přítomným s. (vynechané místo, jméno chybí) člen OV NF. v Brně, Protože i letos bylo počasí
pěkné byla i účast pěkná a hlavně upřímná, srdečná, taková soudružská.
JZD.
Bylo to v měsici únoru, kdy byla konána výroční členská schůze družstva. Protože se nekonaly žádné volby ani
doplňování ve vedení, byl její program krátký ale dobrý. Po projednaném programu předal zástupce St.banky
družstevníkům jejich doplatky, které byly zase byly zase jako v předchozích létech. Po skončeném schůzovém
jednání dostalo se všem pěkného a dobrého pohoštění a pak následovala taneční zábava jak už jinak nemůže být.
V roce 1968 se v JZD. Hvozdec žádná výstavba nekonala. Do strojního parku byl zakoupen jeden traktor
„RS“ jedna se o stroj o sile 20 HP, stroj vhodný na kultivační práce. K zakoupení tohoto stroje měla vedení
družstva ta skutečnost , že v podniku jsou již jen dva páry koní .
Polní práce započaly 21.března a byly vykonávány poměrně v krátkém čase vesměs všechny jenom traktory.
Žňové práce, až na nějaké maličké plochy se sklízely obilnimi kombajny, které k nám přijely ze st. trakt. stanice.
I podzimní práce na řepě cukrovce dělaly se poměrně na velké ploše kombajnem s dobrým výsledkem.
Jaké výsledky v hektarových výnosech byly dosaženy to mě podrobně sděleno nebylo tak, že je nemohu uvádět.
Taktéž i užitkovost u dobytka. I když JZD si svoje zaznamy vede.
Č.S.Ž.
oslavy MDŽ.
Na své schůzi dne 15.února projednala se záležitost oslav MDŽ. Datum oslav stanoven na devátý březen.
Kultůrní vložku s dětmi, která byla velmi zdařilá zařídila s. Kotilová, dále byl promítnut přítomným zábavný
film. Na ukončení oslav byly předány ženám pěkné dary a i účinkujícím dětem. Všem se to líbilo.
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Kultůrní život.
Podstatným vyžíváním našich občanů v kultůře jsou televizní pořady. Nás mnohé to zaráží ovšem na věci asi se
mnoho již nezmění. JZD uskutečnilo pro svoje členy zájezd autobusem do severních českých krajů. Jeden zájezd
do zábavního podniku „Rozmarýn“ v Brně.
Myslivecké sdružení ve Hvozdci pořadalo letošního roku obvyklou „poslední leč“ a Myslivecký ples. a to je celá
naše kultůra za rok.
Ještě je nutné poznamenat, že několik málo občanů půjčuje si knihy ku čtení z místní knihovny; kde funkci
knihovníka vykonává ochotně a nezištně paní Z. Kotilová.
(Následují tři vynechané řádky a paní Helenou Šťastnou dopsáno tužkou)
Narození:
Milena Burešová
Břetislav Kotil
Zelinková Hana
Pacek Čestmír

9.2.
29.6.
7.11.
20.12.

č.50
č.16
č.13
č.12

Vedení kroniky:
Z pověření MNV Hvozdec jsem začala v dubnu roku 1979 doplňovat zápisy do kroniky, které chyběly od
roku 1969. Nebyla to práce lehká, ale přece jen se mi podařilo alespoň v hrubších rysech zachytit dění v obci za
uplynulých deset let.
Jmenuji se Helena Šťastná, rozená Šancová, narodila jsem se 25. 12. 1941 ve Veverské Bítýšce.
Pocházím z dělnické rodiny, rodiče jsou již oba v důchodu, ale ještě podle svých sil pracují. Mám jednoho
bratra.
Po ukončení Osmileté střední školy ve Vev. Bítýšce jsem studovala Pedagogickou školu v Brně, Poříčí
31, kterou jsem v roce 1960 zakončila maturitou.
Pracuji jako učitelka na ZDŠ ve Veverské Bítýšce. Jsem členkou KSČ, ČSŽ, SČSP, ČMS (Komunistické
strany Československa, Českého svazu žen, Svazu československo-sovětského přátelství, Českého mysliveckého
svazu), pracuji ve funkci revizora pionýrské skupiny a vedu kroužek mladých myslivců. V ROH (Revolučním
odborovém hnutí) mám funkci kulturního referenta. V obci pracuji ve sboru pro občanské záležitosti.
Trestána jsem nebyla. Do Hvozdce jsem se přivdala (byla jsem rozvedená) v roce 1973, provdala jsem se
za ovdovělého Jaroslava Šťastného (č.20). Trvale zde bydlíme v rodinném domku s manželovou tchyní
z prvního manželství a třemi syny.
Zapsala:

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník:

Šťastný
Hemala
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ROK 1969.
MNV
Ve funkcích poslanců pracovali:

Šťastný Jaroslav
Mytýzek Miroslav
Kučera Vítězslav
Kříž Ladislav
Staněk Oldřich
Juříček Zdeněk
Žák Oldřich
Akce „Z“ byla zaměřena na bezprašnou úpravu vozovek v horním konci obce cca 400 bm, dále byla rozšířena
cesta za budovou bývalé školy o 1,5 m a zbudován kamenný taras u zvoničky. Začala se budovat autobusová
čekárna, byly položeny obrubníky kolem státní silnice, položeno 90 m kanalizace v horním konci obce.
Kulturní akce:
Myslivecké sdružení uspořádalo ples a Český svaz žen ostatkovou zábavu.

Politické akce:
9. 3. byla uspořádána v sokolovně oslava MDŽ, ženám byly předány kytičky a drobné dárky, které MNV
dotoval částkou 200 Kčs. 1. máj – oslava byla ve střediskové obci Vev. Bítýška
Úmrtí:
Pšikalová Karolina
Hemala Zdeněk

č. 27
č. 52

Narození:
19. 11. Šťastný Čestmír

ve věku 90 let
ve věku 5 let

č. 20

Různé:
V zimním období zajišťovali sjízdnost vozovek Miloslav Váňa s potahem, dále Jan Trávníček a Bohumil
Zounek. Tyto pracovníky platila Okresní správa silnic Brno – venkov.
Zapsala:

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník MNV:

Šťastný
Hemala

ROK 1970.
Rok 1970 byl rokem oslav 25. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. 1. 6. se konalo slavnostní zasedání
MNV, na kterém předseda s. Šťastný zhodnotil úspěchy, dosažené při budování naší obce od r.1945 do dneška.
Byly předány medaile a čestná uznání:
ss. Šťastný Jaroslav
Mytýzek Miroslav
-obdrželi medaili ČSR
ss. Trávníček Jan
Dvořáček Julius
Kříž Ladislav

-obdrželi medaili ONV

ss. Mytýzek Jaroslav
Zounková Libuše
Zedníček Josef
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-obdrželi Čestné uznání MNV

Zelinka Osvald

Akce „Z“:
Na úseku zvelebení obce byla provedena oprava prolomeného kanálu před budovou bývalé školy, upraveno
prostranství za domem č. 22 – pohostinství, dále byla provedena generální oprava vodní nádrže na horním konci
obce, vyčištěny a opraveny rýny na budově bývalé školy.
MNV:
provedeno hodnocení pracovníků aparátu NV po stránce politické a pracovní (dle opatření ONV – Zásady pro
dokončení očisty státního aparátu)
Narození:
Hemalová Jaroslava
Burešová Marta
Zelinková Lenka
Zemřeli:
Synková Františka
Zelinka Jan
Zounek Jan
Šťastná Růžena
Zapsala:

č. 33
č. 50
č. 67

č. 49
č. 65
č. 61
č. 20

25. 1. 1970
20. 5.
8. 12.

ve věku 64 let
ve věku 80 let
ve věku 82 let
ve věku 32 let

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník MNV:

Šťastný
Hemala

ROK 1971.
MNV:
do funkcí poslanců byli kooptováni:
Marek Jaroslav
Procházková Věra
Kotil Břetislav
Bylo provedeno hodnocení poslanců a v měsíci listopadu se konaly volby.
Akce „Z“:
Byla dokončena generální oprava vodní nádrže na horním konci obce, započalo se s generální opravou
sokolovny – výměna dveří, oken, stropu, přestavba výčepu a kuchyně, nová elektroinstalace. Brigádnicky byla
dokončena opěrná zeď u zvoničky a chodníky v obci.
JZD:
Ve funkci předsedy pracoval s. Severin. JZD uvolnilo stavební četu pro GO sokolovny na tesařské a
pokrývačské práce.
KSČ – NF
V obci pracovaly tyto složky:
KSČ – předseda Procházka Jiří
Myslivecké sdružení – předseda Zelinka Oldřich
ČSŽ – předsedkyně Staňková Květa
Sokol – předseda Kotil Břetislav
ČsČk – předsedkyně Pšikalová Jarmila (československý červený kříž)
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Svazarm – předseda Mareš Zdeněk (svaz pro spolupráci s armádou)
Volby:
V listopadu bylo při volbách 187 hlasy zvoleno 13 poslanců, kteří 20. 12. složili slavnostní slib poslanců.
Rozdělení funkcí:
předseda:
Šťastný Jaroslav
tajemník:
Hemala František
místopředseda: Kříž Ladislav
korespondence: Procházková Věra
Rada:
Šťastný Jaroslav
Kříž Ladislav
Hemala František
ing. Koláčný Josef
Komise veřejného pořádku:
Zounek Zdeněk – předseda
Marek Jaroslav
Burešová Marie
Procházka Jiří
Komise finanční a pro výstavbu:
ing. Koláčný Josef – předseda
Kříž Ladislav
ing. Košvica
Procházková Věra
Komise zemědělská, sociální a pro mládež:
Mytýzek Miroslav – předseda
Vašínová Otýlie
Kotil Břetislav
Pšikal Otto
Zemřeli:
Dolíhalová Hedvika č. 64
Zelinka Karel
č. 6
Zapsala:

ve věku 75 let
ve věku 95 let

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník MNV:

Šťastný
Hemala

ROK 1972.
MNV:
Místní národní výbor pracoval ve složení jak byl zvolen. Komise pracovaly dobře, slabší činnost vykazovala
komise veřejného pořádku.
MNV a KSČ jednali o ustavení ZO SSM v obci. (základní organizace socialistického svazu mládeže)
Akce „Z“:
Hodně občanů žádalo stavební komisi o povolení adaptace rodinných domků. Bylo provedeno izolování požární
zbrojnice proti vlhku, pokračovalo se v generální opravě sokolovny (při letní bouřce uhodil do sokolovny kulový
blesk, vyhořelo elektrické vedení; takto vzniklou škodu uhradila pojišťovna částkou 9.009,- Kčs).
Oprava sokolovny si vyžádala částku:
v roce 1971 – 27.329,- Kčs
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v roce 1972 – 21.966,- Kčs
celkem
49.295,- Kčs
OV ČSTV (okresní výbor českého svazu tělesné výchovy) dotoval opravu sokolovny částkou 34.000,- Kčs.
Brigádnicky bylo odpracováno 250 hodin. Celková hodnota díla cca 85.000 Kčs.
Byla zadána projektová dokumentace na přestavbu a nádstavbu bývalé školy.
MNV objednal 80 kusů domovních čísel pro stávající domky.
V obci byl proveden sběr železného šrotu.
MNV rozhodl, aby nevyhovující vodní nádrž na horním konci obce byla zavežena a upravena jako parčík. Nová
vodní nádrž byla vykolkována na dolním konci obce v úseku „Na hraničkách“. Stavba nové nádrže bude
v hodnotě cca 255.000,- Kčs.
Narození:
13. 6. Vaňková Jitka
Karásková Olga
Zemřeli:
Zelinková Marie
č. 6
Zelinková Cecilie
č. 65

č. 58
č. 78
ve věku 85 let
ve věku 60 let

JZD:
Jednotné zemědělské družstvo bylo sloučeno s Veverskými Knínicemi. Funkci předsedy vykonával ing. Pernica.
Politické a kulturní akce:
Oslavy MDŽ proběhly v sokolovně, kde hlavní projev přednesl tajemník MNV s. Hemala František, děti
přednesly kulturní program. Oslavě bylo přítomno 58 občanů. MNV dal částku 400,- Kčs na dárky a kytičky pro
ženy.
1. máj
Obec byla velmi pěkně vyzdobena. Průvod občanů prošel obcí a občané se zúčastnili hlavních oslav ve Veverské
Bítýšce. ČSŽ vyrobil karafiáty k 1. máji.
Zapsala:

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník MNV:

Šťastný
Hemala

ROK 1973.
MNV:
Místní národní výbor pracoval ve stejném složení. Instruktorem z ONV byl ustanoven s. Pokladník Richard.
Stavební komise vypracovala a zveřejnila směrnice pro stavebníky.
MNV se rozloučil s obvodním lékařem MuDr. Adamcem Josefem, který odchází do důchodu a stěhuje se do
Třeboně k dceři (17. 9.).
Sociální komise doporučila žádost s. Osladilové do domova důchodců. Řešila případ Zedníčka Josefa,
který je částečně ochrnut po mrtvici a nechce nikoho na obsluhu.
Ve dnech 24. a 25. 2. proběhly agitační dny, během kterých občané uzavírali závazky na akce „Z“.
V obci bylo provedeno školení občanů v rámci CO (civilní obrany). Dále byla vydána domovní čísla a
známky pro psy.
Výskyt slintavky:
Pro velké rozšíření slintavky u hovězího dobytka byla ustavena nákazová komise ve složení:
s. Šťastný – MNV
s. Zounek Jan – za JZD
s. Mytýzek Jaroslav
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KSČ a NF
KSČ zajišťovala politické akce v obci – oslavy MDŽ, 1. máje, výročí osvobození a koordinovala činnost složek
v obci.
Myslivecké sdružení uspořádalo tradiční „Poslední leč“, myslivecký soud a střelecký den u hájenky na Hlince.
ČSŽ – funkci předsedkyně vykonává s. Burešová Marie, pod jejímž vedením organizace velmi dobře pracuje.
Ženy uzavřely závazky a tyto vysoce překročily. Závazky se týkaly úpravy veřejných prostranství v obci,
předzahrádek, sběru šípků, rozmnožení členské základny a pomoci JZD při špičkových pracích. Ženy opět
vyrobily karafiáty k 1. máji, předaly bonboniery 17 ženám nad 70 let, uspořádaly Maškarní ples, v říjnu Babské
hody, v prosinci ve spolupráci s PO SSM (pionýrskou organizací socialistického svazu mládeže) Mikulášskou
zábavu pro děti. Přispěly částkou 1.000,- Kčs na zakoupení židlí do sokolovny.
ČsČk – neměl za celý rok žádnou činnost.
Svazarm zbudoval malorážkovou střelnici „na pastviskách“ ve výměře 50 x 10 m.
ZO SSM – byla ustavena a do funkce předsedkyně byla navržena členka KSČ Milada Rumplerová.
PO SSM – v září byl ustaven pionýrský oddíl „KOSMÍK“, který má 29 pionýrů a jisker. Vedoucí oddílu je
s.Šťastná Helena, na jejíž popud byl oddíl ustaven. Oddíl dostal od ZO SSM darem vyšívaný oddílový prapor.
Oddíl patří pod PS (pionýrskou skupinu) M. Kudeříkové Vev. Bítýška.
MO ČSPO – (místní organizace československé požární ochrany) má za úkol protipožární prevenci v obci a
budovách JZD. Organizace dostala přiděleny hasící přístroje a pracuje ve složení: Zounek Jan, Zounek Josef,
Hemala Zdeněk, Zelinka Miloš, Hemala Jaroslav, Hvižď Jaromír.
JZD:
Majitelé zemědělské půdy do 0,50 ha – soukromníci – byli vzati do společných záhumenků JZD.
Různé:
MNV objednal materiál na stavbu vodní nádrže, v měsíci srpnu byl proveden výkop vodní nádrže, upraven
přítok i odtok vody. Brigády se konaly každou sobotu až do ukončení prací.
Národní výbor vymezil místnost v bývalé škole pro klubovnu pionýrům a zakoupil do ní nová kamna.
Jednalo se o převedení místní lidové knihovny do Veverské Bítýšky a to z důvodu malého zájmu o půjčování
knih.
Sňatky:
4. 8. – Šťastný Jaroslav, Hvozdec 20
Vácová Helena, roz. Šancová, Vev. Bítýška 554
Narození:
Zdeněk Mareš
Tomáš Zounek
Dagmar Rumlerová
Rostislav Hemala

č. 45
č. 47
č. 53
č. 3

Zemřeli:
Sedlák Jan
Svobodová Josefa
Mytýzková Jiřina

č. 40 ve věku 91 let
č. 12 ve věku 73 let
č. 9 ve věku 34 let

Zapsala:

- 18. 4. 1973
- 19. 4. 1973

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník MNV:

Šťastný
Hemala
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ROK 1974.
MNV:
Kancelář MNV byla přestěhována do zadaptované místnosti u Mitíska Františka v domě č. 14, kde byl také
instalován telefon, nový místní rozhlas a zavedeno naftové vytápění. V obci bylo vyřazeno z provozu 5 kusů
veřejného osvětlení v rámci šetření elektrickým proudem. Proběhlo další školení občanů v civilní obraně.
Sociálně slabým občanům byla rozdělena částka 1.400.- Kčs.
Akce „Z“:
V březnu byl proveden jarní úklid v obci. Bylo proměřeno dno nové jarní nádrže, navezen štěrk, uloženy panely
a přítokové i odtokové roury.
Prováděla se oprava budovy č. 16 – bývalá škola - rýny, fasáda, nátěry dveří a oken,
střešní krytina.
Kulturní akce:
25. 2. se konal slavnostní slib pionýrů oddílu „Kosmík“ za účasti veřejnosti. Pionýři připravili kulturní
program.
9. 3. byla v sokolovně oslava MDŽ, kde pionýři předali ženám kytičky a přání a vystoupili s kulturním
programem.
16. 2. uspořádal ČSŽ Maškarní ples
3. 2. se konal zájezd do divadla, který pořádal rovněž ČSŽ
2. 6. připravily ženy pro děti zájezd do divadla Radost v Brně
Myslivecké sdružení uspořádalo tradiční Poslední leč s mysliveckým soudem, ples a střelecké závody. Rovněž
maškarní ples pro děti, který měl velký úspěch.
1. máj
Obec byla velmi pěkně vyzdobena. Pionýři prodali účastníkům průvodu karafiáty, které vyrobily ženy. Po
průvodu obcí odjeli účastníci na hlavní oslavy do střediskové obce Veverské Bítýšky.
KSČ a NF
Nejaktivnější složky v obci jsou myslivecké sdružení , svaz žen a pionýři. Vůbec žádnou činnost nemá červený
kříž a Svazarm.
28. 12. byl zrušen místní požární sbor, hasící přístroje převzala požární jednotka JZD Veveří.
JZD
Sloučila se JZD Vev. Bítýška s JZD Veverské Knínice a to už v loňském roce. Práce se družstevníkům daří.
Funkci předsedy vykonává stále ing. Pernica.
Různé
Letos zahájila svoji činnost pobočka SČSP (svaz československo – sovětského přátelství) – předseda s. Vašín.
Nejstarší občankou obce je Amalie Vlková – 81 let. Pionýři oddílu KOSMÍK se zúčastnili pionýrského tábora
v Kozlanech na Jihlavce. Tábor v lese pod zříceninou hradu Holoubek na břehu řeky.
Zemřeli:
Křížová Marie
Dvořáček Julius
Narození:
Zelinková Marcela
Zelinka Petr
Lišková Libuše
zapsala:
předseda:
tajemník:

č. 48
č. 55

ve věku 73 let
ve věku (údaj chybí)

č. 67 – 2. 4. 1974
č. 65
č. 33 – 21. 4. 1974

Helena Šťastná
Šťastný
Hemala
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ROK 1975.
Ve dnech 22. až 29. 6. – Spartakiáda v Praze.
Mezinárodní rok ženy.
MNV:
Stále pracuje ve stejném složení. Sociální komise rozdělila částku 2.000,- Kčs sociálně slabým občanům,
projednala zajištění péče o Zedníčka Josefa a Amálii Vlkovou. Bylo započato jednání o výstavbě nové prodejny
potravin s Jednotou LSD Brno. (lidové spotřebitelské družstvo)
Akce „Z“
V důsledku dokončení terénních úprav a instalace zábradlí kolem nové vodní nádrže bylo zažádáno o její
kolaudaci. Do budovy bývalé školy bylo zakoupeno vodní čerpadlo.
JZD
Oproti loňsku byly nižší výnosy u brambor o 80 vagonů. Dodáno 68 vagonů brambor, nesplněno 10 vagonů.
V dodávce mléka dluh 50.000 litrů.
Škola
Ve školním vzdělání dochází ke změnám. V letošním roce je do školní výuky a výchovy zaváděna nová
Československá výchovná a vzdělávací soustava. Dochází k přestavbě našeho školství, zavádí se množinová
matematika, ze které mají rodiče obavy, ale která se – a to je hlavní – líbí dětem.
Kulturní a společenské akce:
MDŽ – oslava se konala v sokolovně, projev měl předseda MNV s. Šťastný, vystoupili pionýři s kulturním
programem, předali malovaná přání a kytičky, rozdali bonboniery přestárlým občankám, které se
nemohly oslavy zúčastnit.
1. máj a oslavy osvobození obce:
Oslavy proběhly jako každoročně. Předcházel jim Mírový oheň – 29. 4. – u kterého proběhla beseda s mládeží o
osvobození obce. Dalšího dne – 30. 4. – se v obci konala slavnostní schůze ke 30. výročí osvobození naší obce
Rudou armádou, na které se podíleli pionýři kulturním programem. Před schůzí se konal lampiónový průvod
obcí, který byl hojně navštíven mládeží i občany.
NF:
ZO SSM – vykazovala slabší činnost pro malý zájem členů. Předsedkyně s. Rumlerová byla na vlastní žádost
z funkce uvolněna. Novým předsedou byl zvolen Zounek Zdeněk ml.
PO SSM – pracuje dobře, zajišťuje kulturní programy na oslavy a veřejné schůze v obci. Pionýři podnikají
celodenní turistické vycházky do okolních obcí – na Javůrek, na Bílý potok, na Šárku. Zůčastnili se
také letního pionýrského tábora v Podhradí nad Dyjí v okrese Znojmo.
ČSŽ
-ženy pečují o květiny v obci, pořádají kulturní akce pro členky i pro děti (opět zájezd do divadla
Radost).
ČsČk
-nemá žádnou činnost.
Svazarm - pracuje pouze střelecký oddíl.
SČSP
- má slabou činnost. Ve spolupráci s oddílem pionýrů KOSMÍK byla vyznačena turistická stezka
Aloise Mišky, která navazuje na stezku Marušky Kudeříkové a vede ze Hvozdce do Latinek.
Označení bílá šipka s rudou hvězdou
ČMS
- vykazuje velmi dobrou činnost, jednak v péči o zvěř, jednak v kulturní činnosti (ples, dětský
karneval, poslední leč, střelecké závody). K propagování ochrany přírody slouží mimo jiné také nově
zřízená vývěsní skříňka, která má vždy aktuální obsah.
Různé:
V pohostinství je vedoucím Jaroslav Vašín.
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Zemřeli:
Havlíčková Amálie
Osladilová Marie
Kopská Marie

č. 39
č. 46
č. 36

ve věku 63 let
ve věku 55 let
ve věku 77 let

Narození:
4. 2.
Vaňková Jana
19. 3.
Zounková Simona
14. 8.
Zounková Lenka
8. 7.
Zelinka Martin
13. 10.
Bém Martin
2. 8.
Solský Petr
13. 5.
Procházka Jan
Zapsala:

č. 58
č. 47
č. 8
č. 13
č. 34
č. 24
č. 6

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník MNV:

Šťastný
Hemala

ROK 1976.
MNV:
Projednával opět stavbu prodejny potravin a tato byla LSD (lidovým spotřebitelským družstvem) Jednotou Brno
přislíbena na rok 1980.
Akce „Z“
V letošním roce bylo natřeno zábradlí kolem vodní nádrže; proběhlo čištění vodní nádrže, které si vyžádalo 120
brigádnických hodin; byl proveden jarní úklid obce a upraveny květinové záhony kolem státní silnice.
Myslivecké sdružení provedlo sběr železného šrotu v obci, taktéž zbourání obecní váhy, která už se nepoužívá.
Získaný materiál odvezli myslivci k hájence, kde vybudovali klubovnu pro členy mysliveckého sdružení.
Kulturní a politické akce:
PO KOSMÍK - prováděl relace s kulturní vložkou ke všem významným politickým událostem a také
k volbám.
27. 12.
- uspořádal oddíl Pionýrské hrátky, kterých se zúčastnilo 56 pionýrů ze Hvozdce a Vev.
Bítýšky.
Oslavy MDŽ a 1. máje měly tradiční průběh.
Různé:
Došlo ke spojení našeho sboru pro občanské záležitosti s Veverskou Bítýškou. Vedením kroniky byl pověřen
s.Kotil. Kronika není vedena od r. 1968. Soudruh Kotil má Kroniku doplnit a vést.
V březnu odešla paní Osladilová do domova důchodců.
KSČ a NF:
KSČ – předsedou organizace je Procházka Jiří.
ZO SSM – V důsledku odchodu dosavadního předsedy s. Zounka Zdeňka do vojenské presenční služby, došlo
opět ke změně předsedy. Zvolen byl ing. Solský Petr.
PO KOSMÍK – zajišťuje programy na veřejné schůze KSČ, MNV a oslavy.
ČMS – poslední leč, ples, dětský karneval, střelecký den.
ČSŽ – zorganizoval zájezd do vinného sklepa pro dospělé, zájezd do divadla pro děti. Ženy zakoupili špekáčky
pionýrům k táboráku, odpracovaly mnoho brigádnických hodin. Zakoupily sporák do sokolovny, uspořádaly
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maškarní ples. 11. 11. se konala slavnostní schůze, na které byly předány nové členské průkazy. Schůze byla
obohacena kulturní vložkou pionýrů.
SČSP – pořádal pouze výroční schůzi.
ČsČk – nepracuje, vybírají se pouze členské příspěvky.
Svazarm – 6. 3. proběhlo školení řidičů o nové vyhlášce číslo 100.
Volby 22. – 23. 10.
Hlavní událostí letošního roku byly volby. Příprava voleb proběhla podle harmonogramu. Zapsáno 192 voličů.
Volilo 191 voličů – 94 mužů a 97 žen.
Byl vydán 1 voličský průkaz.
Odevzdáno 192 platných volebních lístků.
Zvoleno jednomyslně 13 poslanců:
Šťastný Jaroslav
- dělník
Mytýzek Miroslav - dělník
Hemala František
- úředník
Zounek Zdeněk
- dělník
Hemala Zdeněk
- člen JZD
Pšikal Otto
- člen JZD
Kříž Ladislav
- účetní
ing. Koláčný Josef - úředník
Zelinka Jaroslav
- dělník
Hvižďová Zdena
- členka JZD
Procházková Věra - členka JZD
Burešová Marie
- uklizečka
ing. Košvica František- úředník
9.11.
Proběhlo první plenární zasedání nově zvolených poslanců. Současně obdrželi poděkování za práci ti soudruzi,
kteří už nekandidovali.
Volební program:
sestavovala komise ze zástupců všech složek v obci. Do volebního programu bylo zařazeno rozšíření kanalizační
sítě, na které ONV uvolnil částku 35.000,- Kčs.
Zemřeli:
Krystek Josef č. 19
Pacek Josef č. 12
Kříž Josef
č. 25

ve věku 76 let
ve věku 78 let
ve věku 55 let

Narození:
3. 9. Mareš Petr
2. 6. Kracíková Lenka
9. 4. Procházková Libuše

č. 45
č. 29
č. 6

Sňatky:
Kučera Vítězslav
1954, Hvozdec 30
Čahojová Marie
1958, Říčany 183
Novomanželé se odstěhovali do Říčan č. 183

Zapsala:

Helena Šťastná

předseda MNV:
tajemník MNV:

Šťastný
Hemala
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