Rok 1929
Počasí
Tento rok byl význačný abnormální zimou. Již počátkem roku napadly spousty sněhu a
navály závěje, takže od 4. ledna až do 21. března musela býti autodoprava do Rájce
zastavena. Od 8.ledna do 5. března panovaly nepřetržitě velké mrazy, v lednu od -6°C do
-15°C, v únoru stoupaly nad -12°C, až konečně ve dnech 10. – 13. února dostoupily výše
přes -20°C ; nejkrutější (-25°C) byl 11. února. Potom již mrazy ponenáhlu polevovaly až
na -8°C ; teprve 9. března nastala obleva a konec mrazů. Neobvykle kruté mrazy nadělaly
mnoho škod : obydlí se muselo nepřetržitě vytápět, zamrzly a z části popraskaly železné
pumpy na vodu, zamrzly záchody a kanály, mnoho ovocných stromů pomrzlo a uschlo. Pro
mrazy bylo i vyučování ve zdejší škole (jako v celé ČSR) zastaveno na dobu od 18. 2. do
28. 2. Sněhu na rovině napadlo v lednu a únoru tolik, že ulehlého bylo přes ½ m a
navátého bylo spousta, že úvozy byly jím vyplněny úplně ;za Zachovalovými (č. 73) silnice
byla úplně zavátá, prohazování a ochranná hráz ze sněhových kvádrů od severní strany na
polích zřízená nepomáhaly, sáně musily jezdit daleko po polích obloukem za Černý kříž až
k nové silnici. Nežli sněhové spousty roztály, trvalo od 9. do 28. března. Ještě 1. týden
v dubnu byly mrazy (5./IV. -10°C) , až 9./IV. se oteplilo. Práce na zahradách
(hlavatiskách) počala 16./IV. a polní práce až 18./IV. Koncem dubna opětně přišly noční
mrazy. Léto bylo celkem normální s častými bouřkami : v dubnu 1, v květnu 6, v červnu 4,
červenci 10, v srpnu 5. Žně počaly 6./VIII. a trvaly do 31./VIII. Od 17./VII. Do
25./VII. Byla tropická vedra (od +35°C do 41°C) , také i 7. a 8. srpna a od 29./VIII. do
6./IX. byla tropická vedra : 1./9. a 3./9. bylo +42°C. Podzimní noční mráz přišel 26./IX.,
kdy pomrzly jiřiny. Od 23./IX. vybíraly se brambory.
17./10. a od 28./10. do konce listopadu byly mlhy. Sníh napadl až 10./12., ale opět slezl a
zůstal ležet ; až od 17./12., kdy uhodily slabé mrazy, až do konce roku.
Živelné
pohromy
Dne 4. července od 20. h.30 min. do 21 h.30 min. přišlo s bouří krupobití a větrná smršť.
Kroupy zničily máky, poškodily brambory a obilí (zvlášť na Červince a Lískovcích)
potloukly až 80% . Větrná smršť nadělala spoustu v lesích : místy celá rozlehlá místa
stromů byla vyvrácena a stromy i polámány. Členové hasičského sboru po celou noc
odstraňovali se silnice do Bedřichova k revíru přes cestu svalené stromy. Také 25./7. přišlo
krupobití, ale slabší, potlučeno bylo obilí asi na 20%.
Požár
7. srpna v noci v Bedřichovském lese (Olšičkách) za jízdy shořel osobní autobus
autodopravce V. Němce z Prostředního Poříčí, který provozoval osobní dopravu na lince
Černovice – Rájec nádraží. Na štěstí byl neobsezený, pouze šofér Král byl při hašení
popálen.
Úroda
Úroda následkem potlučení byla podprůměrná, obilin,zejména žita a slámy bylo
málo.Řepná hlavatice zjara byla zničená muškami. Noční mráz 22./4: spálil vyseté
květiny. Krutými mrazy zimními poškozeno bylo ovocné stromoví zejména peckové, což se

ukázalo až následujícího roku. Odumřelo tak 46 jabloní, 67 třešní, 2 višně, 20 švestek a 39
sliv. Od 5./8. do 14./8. rostlo mnoho hřibů : první (nejdražší) prodávaly se zde 1 kg za 16
Kč, poslední (nejlacinější) po 2 Kč.
Obyvatelstvo
Živnosti
Narodilo se dětí, zemřelo lidí.
Nově začal provozovat v čísle 11 živnost holičskou. K Gruber z Lomnice jako v pobočce
svého závodu. Později převzal ji jako vlastní závod Jaroslav Vaněk z Dolních Louček. Od
1. listopadu odkoupil koncesi osobní autodopravy od V Němce František Král
z Hartmanic u Poličky a dopravu počal provozovat na novém stroji.
Nemoce
Z nemocí řádila na jaře chřipka.
Misie
Od 11. do 17. května v kostele pořádána byla redemptoristy z Velehradu obnova misie.
Taneční
zábavy
Taneční zábavy v hostinci Koktavé byly :6./1., 1./4., 9./6., 30./6., 11./8. A 8./9., u Hašků
27./1., 20./10., 21./10. A 27./11.
Divadlo
Divadlo pořádala jednota Svazu katolických žen a dívek. Hráli hru „Ta naše Máňa“ za
účasti 120 návštěvníků dne 1./4.
Přednášky
Učitelský sbor zemské hospodářské školy v Olešnici pořádal za účasti asi 80 mužů 10./11.
v hostinci Koktavé přednášku ing. Pelikána „Chov domácích zvířat“ a zahradníka
Pavlíka“Pěstování ovocných stromoví“.
Volby
do N.S.
Dne 28./10. Konány ve škole volby do Národního Shromáždění. Z oprávněných voličů do
poslanecké sněmovny 322 (do senátu 288) dostavilo se k volbě 295 (264) a odevzdalo hlasů
pro stranu :
Posl. sně.
senát
1. Komunistickou
3
2
3. Wahlgemcinschaft
1
8. Čs. nár. sociál.
8
4
10. Čs. soc. dem.
23
20
14. Čs. lidovou
140
126
15. Republikánskou
102
94
16. Živnostensko-obchodnickou
15
12
18. Hlinkovu lidovou
2
1
Celkem
293
(260) platných hlasů, neplatné byly 2 ,
(4).
Honitba
Dne 30./11. Obnoven dražbou nájem honitby. Za 4.100 Kč ročně byla pronajata pp
Grunwaldovi a spol z Nedvědice na 6 let.

Místní školní
rada
Po 4letém funkčním období byla 29./5. Obnovena místní školní rada. Předsedou zvolen
řídící učitel L. Hons, jeho náměstkem Fr. Čepička č.16 a členy : Jos. Kšica č. 27 (republik.
str.), Fr. Juračka č. 3 (lidová), Jos. Ostrý č. 102 (domkař. Kaderková), náhradniky K.
Peterka č. 35, Jos. Coufal a Jos. Kytner.
Převod
majetku
Domek č. 44 odprodala správa velkostatku Vl. Mittrowskýho manželům Bohuslavu a
Františce Zachovalovým, domek č. 81 odprodali manž. Vincenc a Růžena Juračkovi
manželům Josefu a Alžbětě Jurnečkovým.
Stavby
Přestavěna byla obytná stavení čísel 4. a 38., částečně i číslo 26. Přístavby provedeny u
čísel d. 1. Obytná (výměnkářská) světnice, u čísla 45 chlév a stodůlka, u čísla 88. A 106.
Stodůlky. Větší opravy budou vykonány : u kostela nová omítka zvenčí, betonový chodník,
okapové žlaby a roury, dveře nákladem 30.000 Kč, v hasičském skladišti zhotovena
betonová podlaha nákladem 2.500 Kč, ve škole opraven vodovod nákladem 800 Kč.
Zalesňování
Na jaře byla část obec. Lesa v Borkách vysázena 4.000 smrky, horní část domkařského lesa
zaseta byla smrkovým semenem.
Sad
Horní díl Dolního Výpustku byla na podzim osázen 100 planých třešní.
Obecní
rozpočet
Na rok 1929 sestaven a schválen rozpočet :
Potřeba
Úhrada
a) Z minulého roku
390
9.000
b) Z běžného roku : I. Ústřední správa
3.430
40
II. Obecní jmění
9.089
13.890
III. Podniky výdělečné
IV. Přirážky, dávky
20
1.000
V. Státní příděly
955
VI. Bezpečnost
3.640
VII. Zdravotnictví
215
VIII. Komunikace
5.700
IX. Zemědělství
1.300
X. Sociální péče
5.550
XI. Školství a odveta
4.400
XII. Ob. výpůjčky
Součet řádného hospodaření 33.734
24.885
Mimořádné hosp.
Škola
Z významnějších událostí školy se týkajících zaznamenati sluší : Od 1./2. přidělena byla
službou do Tasovic s docházkou sem a do Hlubokého Frant. Porčová, def. učit. žen. ruč.
prací a domácí nauky z Drnovic rodačka z Bořitova. Bydlela však v naturálním bytě zdejší
školy. Od 1./9. vyučoval zase učitel čekatel Jaroslav Just, dotud výpomocný uč. na okrese

třebíčském, rodák z Věstínka. Za zdejšího pobytu udělal zkoušku učitelské způsobilosti.
Byl činným i jako cvičitel v odbočce Sokola a režisér ochotnického divadla.

