Rok 1932
Počasí
Zima byla celkem mírná, sněhu jen málo v lednu. Mrazy však byly počátkem ledna, pak od
konce až do poloviny března, největší (-18°C) byl 11./2. . V druhé polovici ledna byla
jinovatka. Jaro počalo 30./3. Začátkem dubna bylo pěkně, 1. jarní bouře byla 5./4. Práce
v zahrádkách začala 13/4., setí v poli 16/4. Duben byl celkem chladný a větrný. Od
poloviny května bylo horko, až konec měsíce byl chladný. V červnu byly časté bouřky a
přeháňky. Senoseč počala 14./6. Od 28./6. bylo pěkně. Léto bylo horké a bouřlivé. Žně byly
od 5/8. do 27./8. Podzim byl pěkný do polovice října, pak nastaly přeháňky. 15./11.
zamrzlo, v polovině prosince a o vánocích bylo jíní, ale sníh nenapadl.
Úroda
Tohoto roku byla taková úroda všech polních plodin, zejména obilin (kromě pšenice, ta byla
slabá, napadená rzí obilnou), že nebylo pamětníka takové hojnosti. Bohužel nepřineslo to
zemědělcům žádného užitku, neboť obilí bylo tak laciné, že nekrylo ani výrobní náklady ; i
dobytek byl laciný a proto zemědělci již 3. rok v hospodářské tísni.
Živnosti
Od počátku roku vrátil se ze Štěpánova řezník Kosička do č. 82 a pekař Šídlo přenesl
živnost do č. 11. V č. 101 počal živnost stolařskou Jos. Sedláček .
Změna
majitelů
Majitel č. 36. Fr. Jílek rozprodal pozemky a dům Fr. Blížencovi a odstěhoval se do Jenče u
Černé Hory. Majitelka čís. 48 L. Hájková rozprodala také majetek, domek koupil bisk.
rada Jičínský. Oba prodavatelé utržili za všechno nejvyšší ceny zde kdy dosažené. Statek č.
18. Fr. Plíhala byl prodán v dražbě, poněvadž byl předlužen (ne vinou majitele, ale
poněvadž se zaručil za příbuzné) a koupil jej za 140.000 Kč syn Josef.
Nemoci
Zavlečeny byly sem nakažlivé nemoci tyfus břišní a spála. Tyfus přinesl z Voděrad do čís.
38. syn Fr. Peša 16/3. Léčen byl, ale lékař nerozpoznal nemoc. Teprve až 14/5. onemocněl
bratr Rudolf P., zjištěn tyfus a on odvezen do nemocnice. Také 21./5. onemocnělý otec
Antonín P. a jako podezřelá snacha Emílie P. byli v nemocnici a dům desinfikován. Z čísla
55. byl jím nemocen Alois Topinka ml. a otec Alois T. st., který zemřel, byl podezřelý, že
měl tyfus. Na podzim v září zavlečena sem z Tasovic spála, která se velmi rozšířila, než
byla rozpoznána, ano i 2 dospělí se nakazili. Měla lehký průběh, mnozí ji přechodili, jiní
zase utajili, aby nemuseli být isolováni, jistě bylo nemocno více než polovina všech dětí. I
škola byla proto 8 dní v říjnu uzavřena. 13 nemocných bylo isolováno v čís. 1., 2 v čís. 5., 1
v čís. 39. Nákaza trvala až do vánoc. Nemocní žáci nesměli chodit 3 měsíce do školy. I
učitelka Šalamounková byla na ni nemocná a měla od 21/11. do 15/1. zdravotní
dovolenou.
Nehody a
neštěstí
4/2. zemřel náhle při práci v lese srdeční mrtvicí 72 r. starý Fr. Kotouček. 22/8. svalila se
fůra naložená obilím na 61 letou Antonii Vavříkovou a zlámala jí ruku a klíční kost.
31/10. při řezání dřeva cirkulárkou byla zachycena 20 letá Marie Koktavá za rukáv a

pravá ruka jí v předloktí pořezána, kost přeříznuta a vyštípnuta a šlachy přeřezány.
Krádeže
V noci 3/12. vloupali se neznámí zloději do č. 36. a ukradli Al. Fligerovi 3 vykrmené husy,
v čísle 14.Jos. Haškovi 2 husy a na faře 3 slepice.
Stavby
V čísle 50. Přestavěna byla stodola s kůlnou, v čísle 13 na zahradě zařízen bazén na
koupání a v bytě koupelna s vanou o samočinném ohřívání vody elektrickým proudem.
V čísle 12. Provedena vnitřní adaptace rozšířením nálevny a zřízením řeznického krámu a
kuchyně ; autogaráž byla zrušena.
Studující
Obchodní akademii v Berouně absolvoval rodák z č. 13 Miloslav Pavelka. Věnuje se studiu
na vysoké škole obchodní.
Stroje,
vozidla,
motocykly
Montér E. Dufek č. 9. A Fr. Král č. 104 zakoupili si motocykly.
Rádio
Nové radiopřijímače pořídili si Fr. Flígl č. 56. A Fr. Kalda č. 76. (krystal) a E. Dufek č. 9.
lampový s vestavěným tlampačem.
Hospodářské
zvířectvo
Nuceně poražena byla kráva J. Ostrého č.11., udávila se bramborem a kráva R. Tesaře
č. 96 (pojišť.)
Taneční
zábavy
U Koktavých bylo 8 (10/1. Forman.-tesař. věneček , 31.1. maškarní ples, 28/3.
rekrutská, 12/6. lidový výlet, 26/6. pouťová, 27/8. svatební, 11/9. dožínková,
25/9. odvedenců) a u Hašků 5 (8/2., 15/5. has. výlet, 16/10. a 17/10. hodové, 26/12.)
tanečních zábav.
Přednášky
28/2. Ve škole pořádána byla hasičská škola – celodenní- okrsků bedřichovského a
prosetínského za účasti 78 hasičů. 4/3. U Koktavých odbočka jednoty katol. žen pořádala
přednášku „Hygiena ženy“ za účasti 30 členek. 12/6. Lidové spolky při výletu v Borkách
přednášku „Součastná politická situace“ za účasti asi 200 lidí.
Honební
výbor
Dne 28/3. byla ve škole volba honebního výboru. Z 99 voličů se 191 hlasy dostavilo se 28
voličů a odevzdalo 74 platných hlasů. Členy byly zvoleni Jos. Jílek st. č. 21., L. Sedláček,
K. Peterka, Fr. Jílek č. 26., Čepička, M. Kšica, A. Kalda. Náhradníky Jos. Jílek č. 8, Aug.
Proks a Ant. Peša č. 38.
Obecní
zastupitelstvo
Dne 6/11. zvoleno nové obecní zastupitelstvo. Kandidovalo 5 stran. Zvoleni členy : ze
strany občanské nepolitické 3 : Fr. Pavelka ml. č. 13., Fr. Jílek č. 26., Jos. Jílek č. 8. ; ze
strany republikánské 3 : Fr. Čepička, K. Peterka, A. Kalda ; ze strany lidové 5 : Ant.
Jílek, Jos. Kšica č. 27., Jos. Ostrý č. 11., L. Sedláček, Jos. Kytner ; ze strany soc.

demokratické 2 : Fr. Blíženec, Al. Fliger ml. ; ze strany domkařské (křesť. soc. Kaderkovy)
2 : Fr. Kotouček a Fr. Peša.
Obecní
rada
10/12. Zvolena nová ob. Rada : starostou Fr. Pavelka, náměstkem star. Fr. Blíženec a
radními : Jos. Ostrý, Fr. Peša a Fr. Čepička. Převzala ob. úřad až 4/2. 1933.
Rozpočet
obecní
Na rok 1932 v rozpočtu byla :
Řádná potřeba
49.615 Kč
Řádná úhrada
42.135 Kč
Mimořádná potřeba 4.320 Kč
Celkový schodek
11.800 Kč
Vybírána byla přirážka 68% k dani domovní a % k dani ostatní.
Daňová
základna
Daňová základna k vybírání ob. přirážek byla :
Daň výdělková povinná
362.- Kč
Daň výdělková ideální
3.- Kč
Daň výdělková zvláštní
3.- Kč
Daň pozemková z lesů
2.465.- Kč
Daň pozemková z ost. půdy 1.993.- Kč
Daň domovní třídní
869.- Kč
Daň domovní ideální
219.- Kč
Daň domovní činžovní
------Daň rentová
30.- Kč
Celkem :
5.944.- Kč
Vyměřování
obec. pozemků
Obecní zastupitelstvo usneslo se 27/10. na přeměření ob. pozemků od ing. Vaška
z Blanska. Ten se zavázal za 4.500 Kč pozemky obecní přeměřiti a novou katastrální
mapu zhotoviti. Práci konal v zimě, nepřesně a nedodělal ji, parc. protokol a starou
Katastr. mapu (část) dal do zástavy hostinskému v Bedřichově na úhradu svého dluhu.
Celá jeho práce , poněvadž soud neuznával plánky jím zhotovené za řádné, byla na nic. U
zdejších živnostníků zanechal na účet budoucí pohledávky u obce pořádný dluh. Obec mu
vyplatila zálohou 1.000 Kč, ale i těch bylo by škoda. Na štěstí pro obec okresní úřad
usnesení ob. zastupitelstva pro nezákonný postup zrušen.

