
Z HISTORIE OBCE  -  VÝRO ČÍ OBČANŮ    roky  1949 - 1972 
 
1949 
• předseda MNV pan Josef Kudera – členové pánové Kubín, Václav, Hegr a paní   Petrová -ve 

stejném složení přetrvá až do roku 1956 
� ve věku 60 let zemřel pan Václav Krupička    
 
1950 
� ve věku 68 let zemřela paní Marie Hegrová         
 
1951 
☺ vdává se slečna A. Čvančarová (Víznerová)     
� ve věku 66 let zemřel pan J. Pelant                      
 
1952 
• Počátek společného hospodaření JZD – vytvoření traktorového střediska - rozorání mezí 
� ve věku 83 let zemřel pan Josef Šulc             
� ve věku 73 let zemřel pan Václav Drapák         
 
1953 
• První vedení JZD Kolomuty – předseda pan František Dlask, účetní pan Stehlík,  agronom pan 

Novotný, zootechnik pan Macoun, skladník pan Volf 
� ve věku 68 let zemřela paní F. Kubínová                 
� ve věku 71 let zemřela paní M. Dědinová                 
� ve věku 23 let zemřela paní Věra Hradcová                 
 
1954 
• Přebudování stodoly u Hejlů na společný kravín JZD Kolomuty 
� ve věku 86 let zemřel pan Josef Vtelenský                
 
1955 
• JZD Kolomuty provádí na statku v Kolomutech rekonstrukci elektroinstalace a adaptuje 

míchárnu  
 
1956 
• Nový předseda MNV je pan Vladimír Václav, členové J. Kubín, J. Vácha, J. Čvančara, V. 

Hegr, F. Sajdl, A. Petrová 
• JZD Kolomuty provádí adaptaci budovy vepřína 
� ve věku 49 let zemřel pan Václav Novotný                
 
1957 
• JZD Kolomuty provádí adaptaci stropu ve stáji pro mladý dobytek 
� ve věku 79 let zemřela paní Marie Vtelenská                  
� ve věku 77 let zemřel pan Josef Petr                          
 
1958 
• JZD Kolomuty rozvíjí živočišnou výrobu – za Havlovými je vybudován nový kravín 
� ve věku 83 let zemřel pan Josef Hegr                 
� ve věku 46 let zemřel pan F. Sajdl         
� ve věku 62 let zemřela paní A. Dvořáková                    
 
 
 



1959 
• JZD Kolomuty kolauduje novostavbu produkční stáje prasnic 
� ve věku 78 let zemřela paní Marie Havlová                 
� ve věku 81 let zemřela paní  Anna Králová                
� ve věku 76 let zemřel pan Václav Macoun                  
 
1960 
• Kolomutští zemědělci spojují své záhumenky – ze společného majetku jsou členům JZD 

odváděny naturálie 
☺ vdává se slečna  Stanislava Štechová, ženich pan František Svárovský 
� ve věku 84 let zemřela paní  Anna Dubská                  
 
1961 
� ve věku 62 let zemřela paní  Anna Tomanová                
� ve věku 59 let zemřela paní  Božena Petrášková            
� ve věku 65 let zemřela paní  Růžena Dlasková                  
� ve věku 60 let zemřel pan Ladislav Petrášek          
 
1962 
• Bez záznamu 
 
1963 
• Dochází ke sloučení JZD Plazy, Kolomuty, Řepov, Jemníky – sídlo v Plazích – 

představenstvo   pánové Horák, Novotný, Zíma, Vácha – výměra pozemků cca 1020 ha 
� ve věku 44 let zemřela paní Marie Štechová               
� ve věku 82 let zemřel pan Josef Dědina                  
� ve věku 81 let zemřela paní Marie Cepková                        
� ve věku 70 let zemřel pan Jan Svárovský               
� ve věku 74 let zemřel pan Pavel Masopust                
 
1964 
• Na základě usnesení VI. Sjezdu JZD dochází i JZD Plazy ke změně odměňování – jsou 

zrušeny jednotky – přechází se na pevné odměňování 
 
1965 
� ve věku 21 let zemřel pan Karel Petrášek                           
� ve věku 86 let zemřel pan Václav Šnýdr                  
� ve věku 71 let zemřela paní Barbora Svárovská                  
� ve věku 82 let zemřela paní Anna Horáčková                 
� ve věku 68 let zemřel pan Josef Václav                  
 
1966 
� ve věku 73 let zemřela paní Božena Svárovská             
� ve věku 71 let zemřela paní Anna Masopustová                 
 
1967 
� ve věku 81 let zemřela paní Terezie Štechová             
� ve věku 88 let zemřel pan Václav Hegr                 
 
1968 
• Bez záznamu 
 
 



1969 
• Bez záznamu 
 
1970 
� ve věku 42 let zemřel pan Oldřich Krupička               
� ve věku 75 let zemřel pan Václav Žalud                  
� ve věku 64 let zemřel pan Bohumil Peča                    
� ve věku 85 let zemřela paní Růžena Petrová                 
 
1971 
� ve věku 79 let zemřel pan František Toman                  
 
1972 
� ve věku 73 let zemřel pan Václav Toman                 
� ve věku 70 let zemřela paní Marie Volfová                 
 
 


