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Rok 1958
Počasí
Celý rok byl hodně deštivý. Velmi špatně se dělaly polní práce. 21.března 1958 v noci
napadlo 40 – 50 cm sněhu, noční teplota -13 °C až -16 °C, ve dne -2 °C až -4 °C. Celý týden byly
noční mrazy -5 °C. Mrzlo až do 4.dubna (v noci). Sníh a led se udržel ve stínu. 7.dubna slabě
poletoval sníh. 10.dubna od rána padal sníh, všechno bylo bílé.

JZD
Od 1. ledna 1958 začalo v obci hospodařit JZD. Počátkem roku 1958 bylo mnoho problému
se soustředěním dojnic, jalovic, prasat pokud možno ve větších stájích. 5.dubna 1958 začalo JZD
svádět dobytek do upravených stájí. Každý ošetřoval dobytek doma, jen k Jakubcovým chodil Egrt
Josef z čp.6 a ke Krčmaříkovým do čp.28 chodila Vitáková Helena z čp.21.
Také vyřazování starých koní byl problém. V obci bylo 20 páru a každý se bránil své koně
odevzdat na prodej. Skoro každý večer byly porady předsednictva JZD, které trvaly často až přes
půlnoc. Ve vsi vznikaly rozepře, hádky, osočování, vyčítání. Byly to velmi těžké začátky.
Rok 1958 byl velmi deštivý, pro polní práce nepříznivý. Družstvu byl přidělen i jeden starší
traktor Zetor 25 bez příslušenství, traktorista Runčík Svatopluk čp.33, takže práce se dělaly potahy.
Celý rok bylo velmi deštivé počasí. Vedoucí rostlinné výroby požádal ONV o pomoc při
jednocení řepy. Přijíždělo až 40 dělníku z továren, aby nám pomohli řepu vyjednotit, díky tomu
byla sklizeň dobrá. Trávy narostlo hodně, ale usušit seno byl velký problém, bylo deštivo. Každý se
snažil usušit a sklidit na záhumence pro sebe a pak teprve pro JZD. Záhumenkové krávy byly dobře
živeny, ale družstevní dobytek, v některých případech, měl hlad a byl krmen nehodnotným
krmením. Rovněž obilí se špatně sklízelo.
Poprvé byla v obci zaseta kukuřice v Kálku (pole Ulrichovo, Zimovo). Protože často pršelo,
kukuřice vyrostla velmi pěkná, ale se sklizní byly potíže. Sklízelo se tak, že jednotlivé stvoly byly
sekány sekyrkou, nebo motykou a rukama nakládány na potahové vozy, odváženy k jámě a
zapůjčenou řezačkou silážovány. Práce to byla velmi namáhavá, dělaná často i v dešti, také málo
placená.
Pracovní jednotka byla plánovaná 10,- Kč, na konci roku vyšlo pouze 9,50 Kč. Záloha na 1
PJ byla 5,- Kčs. Družstevníci byli nespokojeni. Na schůzích bylo vše hodně kritizováno, hlavně i to,
že předseda JZD Jakubec Albert je i předsedou MNV, a že na obě funkce nestačí.

Pomoc školy JZD
Ředitel školy slíbil a slib dodržel, že pomůže při vypěstování sadby zeleniny v pařeništích.
Tato pařeniště jsou u Fr. Egrta čp.30, který je vedoucím zelinářské skupiny. Výsevem do truhlíků a
dalším přepichováním do pařenišť byly vypěstovány sazenice brukví, zelí a květáku. Pro děti jako
meziplodina rychlená ředkvička.
Nedostatkem pracovních sil byla zanedbána kultura mrkve. JZD se rozhodlo, že mrkev
zaorá. Rozhovorem s předsedou JZD se řediteli školy J. Zmátlíkovi podařilo přesvědčit vedení JZD
a škola si vzala do ošetřování kulturu mrkve. Denně po vyučování vždy na 2 hodiny odcházely
všechny děti k poli a mrkev čistily od trávy. Kultura byla zachráněna a dala pěkný výnos.

Táboření školních dětí
Letošního roku bylo provedeno táboření školních dětí jako loni u potoka za vsí. Letos bylo
pořízeno o 2 stany více, jeden typu Domov, kam se vejde celá třída k pohovorům a hrám. Tábořeno
bylo poslední týden v červnu a 1. týden v červenci, protože ředitel školy nastupuje vojenské cvičení.
Ve školním roce 1958–59 chodilo do školy 26 žáků.
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Oprava školy
Plánovaná oprava školy byla zadána Okresnímu stavebnímu podniku v Jičíně. Tento podnik
provedl projekt a slíbil provedení všech prací v bytě. Podmínka byla, že si škola sežene zedníky a
přidavače. Zednické práce prováděli s. Josef Klaban a jeho zeť Vl. Plíšek po své pracovní době.
Přidavače a práce pomocné prováděl ředitel školy s manželkou.
Ve všech místnostech školního bytu byla vytrhána houbou zachvácená podlaha. Byl vyvezen
násyp do 20 cm a otlučeny zdi do 1 m i více. Bylo položeno 10 cm nového štěrku, 10 cm betonu
hrubého. Na to byla provedena isolace papírem 2x a asfaltem. Na tuto lepenku bylo provedeno
betonování 3-4 cm vrstvy a pak do 2 místností parkety do asfaltu. Do kuchyně, prádelny a třídy
zaveden vodovod, předělána instalace elektrického proudu. Vyměněno 5 oken za širší a 5 dveří do
ocelových zárubní. Veškeré práce s vysekáním rýh pro vodovod, odpady, elektrickou instalaci
provedl ředitel školy, který také vybílil a vymaloval celý byt a chodbu.

Vodovod
Místní národní výbor jednal o vybudování vodovodu nejprve na Příhon, kde má stát kravín a
dle propočtu odborníků i zajistit potrubí pro zavedení vody pro celou obec.

Úklid obce
K důstojné oslavě svátku 1. května bylo nařízeno, aby hlína, dříví a vše co znečišťuje náves,
bylo odstraněno. Zásluhou všech občanů byla dána náves do pořádku.

Sebevražda Jana Vaníčka
Dne 22. května 1958 byl nalezen Josefem Hruškou několik dní zmizelý Jan Vaníček z čp.14
v bazénu u Haltýře, který spáchal sebevraždu tak složitou, že podobné není pamětníka. Opatřil si
cementovou rouru v průměru 15 cm, do ní vložil železnou nápravu od vozu, vše i sebe omotal
řetězem, aby měl zátěž a nevyplaval, zavázal si oči šátkem a pak se pravděpodobně skulil do bazénu
u Haltýře. Bazén byl více než 2 metry hluboký. Jan Vaníček byl svobodný, narodil se 15.února
1912, měl 10 sourozenců. V roce 1958 žil v domě čp.14 se svým bratrem Václavem, nar.1907 a
jeho ženou Oldřiškou *1911.

Spadlá střecha stodoly
Počátkem června byly velké deště. Následkem dešťů dne 5.června ve 4:30 hod spadla
střecha ze stodoly Egrta Františka čp.6.

Silnice
V roce 1958 byla udělána silnice „asfaltka“ přes ves, zásluhou tehdejšího tajemníka MNV
Jaroslava Čubana.

Úmrtí
8.2.- Janečková Kateřina, čp.39, 82 roky
28.3. – Žďánská Kateřina, čp.40, 69 roků
5.5. – Havel František, čp.15, ženatý, 61 rok
18.5. – Petrtýl Jan, čp.32, 87 roků
22.5. – Vaníček Jan, čp.14, svobodný, 46 roků
6.7. – Klabanová Marie, čp.52, 91 rok
22.12. – Knobloch Václav, čp.1, 86 roků
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