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Celkem

116 100 Kčs

Odměna tajemníka a předsedy MNV ční

20 600 Kčs

Správa MNV

22 000 Kčs

Běžné výdaje

72 100 Kčs

Celkem

116 100 Kčs

Socializace vesnice
Družstvo převzalo do společného obhospodařování obecní pozemky v trati Boří ve výměře 25 ha a pozemky
v Chrasti ve výměře 10 ha. Provedena arondace (zcelování) půdy soukromých zemědělců v trati Bolehradice ve
výměře 36 ha. Z dříve z rozdrobených úzkých polí vznikl jeden velký hon. Majitelům pozemků, které byly včleněny do
jednoho honu na jejich přání byla provedena záměna půdy v jiných tratích katastru obce. Byla jim přidělena půda těch
majitelů pozemků, kteří vlastnili pozemek na našem katastru a bydleli v jiných obcích, pozemky sami neobdělávali, ale
měli je v nájmu.
Někteří zemědělci, převážně kovozemědělci, nežádali výměnu půdy a proto se jim zmenšil jejich závod. O
výměně a náhrady půdy s majiteli pozemků jednala arondační komise. Při jednání docházelo ze strany majitelů
k neshodám, protože zemědělci dožadovali se stejné kvalitní třídy a přibližné vzdálenosti od vesnice.
Zemědělské družstvo převzala do nájmu na dobu 6 let zemědělský závod ve výměře 6,38 ha Isidora Bilačíka
č. 47, závod Aloise Maliny č. 54 s výměrou 2,54 ha, závod Jana Šnajdary č. 262 s výměrou 5 ha a závod Františka
Kromsiána č. 142 s výměrou přes 5 ha.
K převzetí došlo z těchto důvodů: Jmenovaní již po několik let neplnili své dodávkové povinnosti jak v rostlinné
tak i v živočišné výrobě. V pořádku neplatili daně, dávky a poplatky. Za narušování 5ti letého plánu byl Isidor Bilavčík
potrestán odnětím svobody na 1 měsíc a Alois Malina peněžitou pokutou. Nebylo u nich předpokladu, že by se
polepšili, přesto, že s nimi bylo na MNV několikrát jednáno, aby občanské povinnosti vůči státu a naši společnosti
plnili. Proto zemědělské družstvo převzalo jejich zemědělské závody jako úpadkové do nájmu.
Bilavčík Isidor nastoupil v družstvu do práce jako kočí. Družstvo nemá dostatek stájovacích prostorů pro
vepřový dobytek, plánuje postaviti vepřín.
Úprava obce
V roce 1957 byla provedena úprava strže před domem č. 47. Aby se vyrovnala ostrá zatáčka v tomto úseku
silnice, byla provedena kanalizace v délce 80 m. Na povrch betonových rour nasypána hlína výše 1 m. Hlína byla
dovážena z Kněžpole nákladními auty od vodotechny zdarma.
Úpravné práce prováděli občané zdarma. Od č. 68 až k č. 223 byla vybudovaná kostková silnice v délce 186
m nákladem 30 000 korun. Kámen dovážen z Lučence na Slovensku. Hrazení bystřin v Bojkovicích provedlo úpravu
strže. Byl postaven jeden opěrný stupeň. Na těchto pracích má velkou zásluhu zedník František Polášek č. 231, který
řídil všechny práce.
Oslavy
Oslavy 1. máje nebyly letos v Uh. Hradišti, ale v Bílovicích. Průvod vyšel od školy k pomníku padlých, kde
ředitel školy František Macenauer vzpomněl 12. výročí osvobození naší vesnice Rudou armádou.
Účast občanů na oslavách byla velmi malá. Školní mládež byla zúčastněna v plném počtu.
V roce 1957 následkem silných mrazů pomrzlo veliké množství švestek a durancií. Po krásných stromových alejí
kolem polních cest zůstala poušť.
Počasí a úroda
V roce 1958 v lednu byla zima dosti mírná. V únoru byly silné sněhové vánice. Mrazy až – 30 stupňů. Studené
počasí trvalo ještě v březnu až do poloviny dubna. Setí jařin započato v druhé polovině dubna. Od května až do konce
července jen časem slabé deště. Ve žních bylo příznivé počasí, takže žňové práce probíhaly úspěšně. Úroda plodin
dobrá, zejména zelí. Fruta v Kunovicích a obchod se zeleninou v Uh. Hradišti vykoupily 73 vagónů zelí za 280 000
korun.
Sociální poměry

