ROK 1951
Jelikož bylo v obci jednotné zemědělské družstvo III tipu, byl také dobytek sveden do
společné stáje, ale protože nebyla v obci žádná velká stáj byl sveden do tří větších hospodářství ale
brzy se ukázalo ze tento stav jest nevyhovující neb bylo třeba mnoho pracovníků k obsluze dobytka
a také s dovozem krmiv byly potíže a proto bylo rozhodnuto upraviti společné ustájení ve stodole s.
Suchardy Jaroslava v čp 15. U této stodoly bylo málo místa a proto byla vzata do tohoto plánu ještě
zahrada Bernhauta Bedřicha z čp. 17, Houšky Františka z čp. 20 a Suchardy Jaroslava z čp. 15.
Náhradou za tyto zahrady jim byl vyměřen jiný pozemek a to nad obecním hřištěm při silnici k
Lomničce směrem k nádraží. Úpravy stodoly se zůčastnili všichni občané a vydatnou pomocí
vojska byla upravena stáj pro ustájení dojnic které byly do této stáje převedeny. Mladý dobytek byl
pak ustájen u s. Kasala Antonína v čp 11. kde též byly i prasnice. Odměňování družstevníků bylo
stanoveno na jednotky a to tak, že bylo stanoveno množství vykonané práce na jednu jednotku.
Jednotka byla stanovena v penězích a naturálních požitcích. Polovina peněžní hodnoty jednotky
byla vyplácena zálohově každý měsíc dle odpracovaných jednotek a zbytek byl upraven dle
dosažených výsledků v kalendářním roce a vyplacen jako doplatek na odpracované jednotky.
Hlavní funkcionáři JZD měli stanoven určitý počet jednotek za svoji funkci by nebyl poškozen při
výkonu své funkce. Každý družstevník měl vyměřenu záhumenku na které si mohl pěstovati to co
pro své hospodářství a domácnost potřeboval a v chlévě měl povoleno míti jen jednu dojnici a jedno
tele a jináč mohl si držeti domácí kur a brav (pozn. ve starší češtině hromadné označení pro drobný
domácí dobytek – kozy, ovce a vepře).
V místním národním výboru bylo usneseno poříditi v obci místní rozhlas který by pomáhal
při práci JZD a byl zároveň pomocníkem MNV ve vyhlašování důležitých zpráv a usnesení. Tento
počin byl přijat občany s uspokojením a místní rozhlas byl ještě téhož roku dán do provozu. Ještě
jednou věcí byla obohacena naše obec a to tím, že bylo zřízeno stálé kino Osvětové besedy. Za
pomoci okresního osvětového inspektora s. Miroslava Jandy a za finančního přispění všech občanů
byl zakoupen promítací zvukový aparát značky „Olma 16“ od národního výboru Úterý kde bylo
stálé kino zrušeno. Do kursu promítačů úzkého filmu byl vyslán správce osvětové besedy s. Emil
Čampula, členové Ochrimek Pavel a Nejedlý Bohumil. Jako zahajovací představení byl promítán
film „Zítra se bude tančit všude“. Těmito dvěma činy MNV byl obohacen kulturní život v obci. Za
pomoci členů posádky bylo nacvičeno divadelní představení od Kvapila „Oblaka“ které bylo hráno
dvakrát doma a pak bylo zajížděno do Ulic a Krsů kde byla toto hra předvedena s velkým
úspěchem.

