Rok 1926
Počasí
Rok tento byl mokrý a studený. Od jara do podzimu bylo 43 deštivých dnů a to v květnu 9,
červnu 16, červenci 9 a 12 bouřek kromě toho. Dne 2./V. uhodil blesk do předního štítu
mlýna nezpůsobil však škody. Dne 15./VI. byla povodeň. Větší mrazy byly v lednu od 11.
do 21. (největší -20°C), 10./V. a 11./V. , 21./IX. , 28./IX. Vichřice byly 24./IV.- 26./IV.,
15./V. – 17./V. a 19./XI., velkých škod však nenadělala. Jíní ledové bylo 2./II. a 10./III.
Jarní práce počala 31./III. , žně 9./VIII., sníh napadl 24./X. zima nastala 16./XI.
Úroda
Na úrodu možno označiti tento rok jako prostředně uspokojivý.
Úrazy
Úraz hocha Jaroslava Fliegra z čísla 58 při hasičském cvičení 18./IV. nárazem čerpací
páky na hlavu utrpěl skalpování části kůže po straně hlavy vlastní všetečností.. Léčen
doma na náklad sboru. Děvče Libuše Plíhalová upadnutím na zem zlomila si ruku
v předloktí, hochu Václavu Juračkovi z čísla 105 cizí kráva kopnutím zlomila nohu
v holeni.
Oheň
Dne 6./X. chytalo se u Pešů č. 38 od neopatrně odhozené zápalky vzplanula mastnota ve
spižírně, požár v zárodku byl domácími udušen.
Dětské
nakažlivé
nemoci
Z dětských nakažlivých nemocí řádil od listopadu zádušný kašel, kterým trpělo velmi
mnoho dětí, také 1 od něho zemřelo (Proksová č. 71)
Loupež
Dne 10./IV. u Jos. Ostrého č. 102 nočním vloupáním do světničky bylo ukradeno peřin,
šatstva a prádla v ceně 4.000 Kč , pachatelé zůstali nevypátráni přes to, že bylo použito
policejního psa, neboť ten nemohl stopu nalézt, byla mnohými zvědavci , kteří se na místo
dostavili po objevení krádeže zahlazena.
Narození,
úmrtí obyv.
Toho roku narodilo se 20, zemřelo 8 lidí, sňatků bylo 5.
Nové
stavby
Na horním výpustku vystavěli si domky z vepřovic Alois Brokl a Frant. Zachoval.
Přestavbu a rozšíření dřevěné stodoly na kamennou provedl Peša Antonín č. 38.
Kulturní
život
Dne 28./III. pořádána na návsi slavnost „Prohlášení míru ČSL červeného kříže“ . Starosta
Fr. Jílek měl zahajovací proslov, říď. učitel L. Hons krátkou přednášku o významu míru
čsl. Červeného kříže a pak žáci za vedení uč. Jos. Zejdy provedli scénu „Smrt nesem ze vsi“
se zpěvy a pak provedena u přítomných sbírka pro čsl. Červený kříž, která vynesla 50 Kč.

28./X. osvětová komise a sdružené spolky v hostinci u Hašků pořádaly za hojné účasti
obecenstva přednášku „28 říjen a my“, kterou za náhle onemocnělého říď. uč. L. Honse
přečetl spr. školy z Tasovic V. Prutký. 28./XI. Pořádal Sokol divadelní představení
veselohry „Pojď na mé srdce“.
Rádio nově si zavedli Fr. Blíženec č. 28, farář J. Jičínský, učitel J. Zejda, Fr. Minařík
(krystal) a L. Hons 1 lamp.
Knihovna obecní měla výpůjček 436 od 212 vypůjčovatelů (18 různých osob). Přibylo ji
64 svazků, má nyní 203 zábavných, 52 poučných a 7 svazků časopisů. Svázáno bylo 34
svazků, roční náklad na knihovnu byl 560.84 Kč.
Tanečních zábav pořádáno bylo 10 z nich v hospodě u Koktavé, 4 u Hašků, Sylvestrovský
večer u Hašků bez tance.
Obecní
hospodaření
Rozpočet na rok byl : příjem 16.803 Kč, vydání 21.379 Kč, schodek 4.576 Kč. Přirážka
byla 134% na pozemkovou a 68% na domovní činžovní daň. Účty výroční : příjem
32.636.34 Kč, vydání 25.318.81 Kč, zůstatek 7.317.53 Kč, v němž nedoplatky občanů
5.344.10 Kč. Příjem proti rozpočtu zvýšen tím, že bylo nutno větrem polámané a
vyvrácené stromy zpracovati na dřevo.
Tohoto roku sestaven podle nového nařízení výkaz obecního inventáře podle stavu 31.XII.
1923, sestavil jej říd. uč. L. Hons dvojmo (1 pro potřebu zem. výboru).
Škola
Výpomocná učitelka ženských ručních prací Jos. Nováková byla restringována (propuštěna
jako nadbytečná) koncem ledna a od počátku února vyučovati sem docházela Marie
Kynclová z Bedřichova. Táž měla zdravotní dovolenou na měsíc březen. Ve školní zahradě
zřízeno oddělení zelinářské a ovocná školka, vysazeny některé keře a stromky a založeny
pěšiny.
Žáci trpěli planými neštovicemi (vodňatkami) ve 12 případech. Do školní spořitelny uložili
si 1.316 Kč, zůstatek vkladu je 2.343.90 Kč . Z učebných pomůcek zakoupeno 21 za 210
Kč, inventář jejich má 389 čísel. Od 1./XI. Vyučováno bylo až od půl 9 hod. ráno do 12 h
05 min. (dopolední hodiny zkráceny na 50 a 45 minut).
Kostel
Dne 7./IX. udílel zde biskupský administrátor Dr, Josef Kupka svátost sv. biřmování.
Spolkový
život
Sbor dobrovolných hasičů : Činovníci zůstali titéž co minulém roce L. Hons jmenován od 2.
pololetí sborovým vzdělavatelem.
Sokol : počet členů byl 29. Změna činovníků proti předešlému roku nastala : náčelníkem
byl Ad. Fliger, jednatelem od 1./X. Al. Proks, členy výboru Jos. Jančík a Ant. Nedoma.
Hospodář.
zvířectvo
V tomto roce bylo odprodáno (kromě 2 zdejším řezníkům) do cizích obcí dobytka : Koní
užitk. 7, jateč. 1, krav a býků : užitk. 24, jateč. 9, jalovic: užitk. 8, telat : užitk. 2, jateč.
29, vepřů : užitk. 11, jateč. 38, koz : užitk. 4, jateč. 35.

