Rok 1924
Počasí
Tento rok v ohledu počasí byl celkem normálním rokem. Bylo málo sněhu a zima mírná, ale
jaro nebylo časné, ani příjemné. První pěkný den byl až 12. května. Polní práce počala jak
obyčejně počátkem dubna a trvala do 8. listopadu, kdy zamrzlo. Na úrodu byl tento rok
obyčejný.
Hospodářské
zvířectvo
Jaký počet hospodářského zvířectva v obci byl chován, o tom záznamy se nezachovaly.
Odprodáno bylo jinam (část 2 zdejšími řezníky poražená není známa) :
Krav a býků: na chov 34, jatečných 9
Jalovic a telat : na chov 19 jatečných 27
Vepřů :
na chov - jatečných 76
Koní :
na chov 6 jatečných 1
Koz a kůzlat na chov 7 jatečných 2
Průměrná cena krávy byla Kč, telete Kč, vepře Kč. Cena másla byla 16-27 Kč, 1
litr mléka 1.50 Kč.
Z dobytčích nemocí zaznamenáváme tj. nákazu pohlavního ústrojí hovězího dobytka, po
níž zůstalo málo krav stelných. Poněvadž v okolí se vyskytla vzteklina psů a koček ,
trvala přímá kontumace psů a koček i zde od 27.2.do 15.6. Živelní pohromou neutrpěla
obec žádnou, ani žádné neštěstí se nestalo.
Obyvatelstvo
Počet porodů byl 18, sňatků 5, úmrtí 10, a to žádné náhlé, ani epidemické, ale jedno
násilné , samovražda oběšením (Jos. Peša č.62). nová stavba v obci neprovedena žádná.
Hospodaření
obecní
Na tento rok obecní rozpočet činil v potřebě 17.581 Kč a v úhradě 11.958 Kč. Skutečný
příjem byl 31.223,41 Kč, vydání 25.768,95 Kč se zůstatkem 5.454.46v Kč, takže byla
rozvaha proti rozpočtu větší o 13.700 Kč. Platilo se 68% přirážka k domovní třídní a
činžovní dani a 159% přirážka k dani pozemkové. Daní platilo se z celé obce :
pozemkové
Kč, domovní
Kč, obratové
Kč, celkem
Kč, kromě
daně z příjmu.
Stavební
komise
Nově byla zvolena na další čtyřletí 5členná stavební komise : předseda Jílek Josef č. 21,
členové : Kšica Josef č. 27, Šikula Josef č. 29, Peša Josef č. 100, Proks Antonín č. 63.
Vysázené
stromoví.
Obec dala na obecních pozemcích podél okresní silnice a na návsi nákladem 300 Kč
vysázeti 80 jasanů a každý ohradili 3 koly. Také jednotliví majitelé pozemků při silnici po
vyzvání nové stromky vysázeli, většinou okrasné. Mnohé z nich však nedbalostí pasáků a
majitelů dobytka byly poškozeny a zašly.

Kulturní
život
Z osvětových podniků v tomto roce provedl „Sokol“ 2./III. divadelní představení
veselohry „Nerozluční přátelé“ .
Obec. knihovna doplněna nově zakoupenými 28 svazky, takže koncem roku měla 125
svazků zábavných a 31 naučných knih, výpůjček bylo 362 od 167 čtenářů, vypůjčívalo si
18 osob.
Ze slavností pořádal sbor dobrovolných hasičů v červenci okrskové cvičení spojené
s oslavou 30letého trvání sboru.
Spolkový
život
Sbor dobr. hasičů : měl 32 činných, 13 přispívajících a 1 čestného člena. Činovníky byli :
starostou Sedláček Leopold, náčelníkem Peša Josef č. 100, podnáčelníky a pokladn.
Vavříček Fr. ml. a Musil Fr. ml. č. 99, jednatelem Šikula Fr. č. 5, členem výboru Jeřábek.
Sokol: členů zdejších 24, z Tasovic 6, celkem 30, z nich 2 ženy. Činovníci : starosta
Čepička Fr., nám. starosty Šikula Jos. č. 29, náčelník Musil Čeněk, jednatel Šikula Fr. č. 5
vzděláv. Prutký, pokladn. Musil Fr. č. 99, členy výboru Vavříček Fr. ml. Srba, Náhlík.
Cvičilo se málo , veř. cvičení nebylo.
Škola
Výpom. uč. Fr. Srba vyučoval zde do konce školního roku. Od začátku nového šk. roku
ustanoven zde výpomocně, od 1/X. pak zatímně Jos. Zejda kandidát učit. z Kunštátu.
Naturální požitky říď. učitele oceněny byly zem. šk. radou podle dobrozdání berní
správy :byt na 200 Kč, užitek z pozemků 240 Kč a předepsala mu srážeti ze služného
ročně 440 Kč ve prospěch státu. Žáci 2. tř. podnikli 21./VI. poučnou vycházku na hrad
Pernštýn. Ze státní ošacovací akce obdarovány byly 2 děvčata šaty a 1 hoch prádlem. Po
návrhu učit. Sboru za souhlasu míst. Škol. rady založena byla 16./XI. školní spořitelna,
každé dítě hodlající spořit poděleno bylo vkladní knížkou (dar Ústředí Raiffeisen záložen
v Brně), účetní knihy daroval místní Spořit. a záloženský spolek. Do konce roku uspořili
žáci 355 Kč. 30./XI. konána besídka s rodiči, říď. učitel Hons promluvil o součinnosti
domova a školy, o dětském spoření a školní spořitelně. Stát. nakladatelství darovalo pro
chudé žáky 9 učebnic v ceně 98 Kč.

