Rok 1933
Počasí
Letošní zima byla většinou beze sněhu. Až v měsíci únoru ho trochu napadlo. Zato však
bylo velmi mnoho jíní. Jinovatky bylo tolik, že natropila v lesích polomem více škod než
tomu bylo před třemi a čtyřmi roky. Spoustu škod natropila i v sadech. Celý měsíc leden
mrzlo. Největší mráz -16°C byl 26. ledna. Jaro počalo slibně pěkným březnem, kdy bylo
slunné, teplé počasí, že již 4. března přiletěli špačci, avšak duben a květen byly studené a
mokré. Léto počalo též chladným počasím až do posledního týdne v červenci, kdy začala
horka. Následkem chladna opozdilo se rostlinstvo ve vývoji o dvě až tři neděle, ačkoliv
jarní práce v zahradách počala 27. a v polích 29. března. Žně se začaly 7. srpna a
pokračovaly při vedrech 15°C až 25°C bez deště, až teprve ke konci srpna nastalo
proměnlivé počasí s častými dešti a bouřemi, což způsobilo, že zbytky obilí sklízely se s polí
až druhý týden v září. V září často pršelo, prvního října přišla dosti silná bouře
s krupobitím, do polovice října počasí pěkné, potom časté deště s mlhami. 28. října se
naprášilo trochu sněhu, rovněž i 1. listopadu, však ihned se rozpustil. 3. listopadu
zamrzlo. Trvalý sníh napadl 12. listopadu. O vánocích bylo bláto.
Úroda
V našem kraji urodilo se letos mnoho jahod, rybízu, srstek a zvláště malin. S luk sklidilo se
dosti sena, s polí hodně jetelin a žita. Na podzim sklidilo se s polí dosti brambor a řepy. Na
polích a všude jinde rozmohly se spousty myší tou měrou, že jich nebylo pamětníka. Ceny
zůstaly nízké jako loni. Tíseň hospodářská pokračuje.
Živnosti
V čísle 20. (výměnek) začal stolařství Alois Musil z č. 23.
Změna a
převod majetku
František Král majitel autodopravy osob koupil č. 104 a opravil je. Číslo 46. převedeno na
Antonína a Marii Kšicovi, číslo 21. na Josefa a Fr. Jílkovi. Josef Haška pronajal
hostinec s koncesí Josefu Holasovi z Rosíčky od 15.ledna 1933.
Obecní úřad
Nově zvolenému starostovi Františku Pavelkovi předán úřad teprve 4. února 1933.
Finanční komise
Dne 1. dubna ustavena byla finanční komise , jejímž předsedou se stal Josef Kosička,
náměstkem předsedy Jílek st. č. 21., zapisovatelem Lambert Hons a členy: Karel Blažek,
Jílek Alois č. 80., Kalda Antonín a Kotouček ,. Místo odstěhovavšího se říď. učitele L.
Honse jmenován byl členem zak. správce školy Josef Kašpar, jenž též převzal funkci
zapisovatele.
Stavební
komise
Od 12. února stali se členy stavební komise Josef Šikula z čísla 29., Rudolf Křenek z čísla
37., Leopold Sedláček z čís. 34., Josef Peša z čís. 100., J. Jílek st. z čísla 21.
Místní školní
rada
Členy školní rady, která byla přítomným školním inspektorem dne 12. června ustavena , se

stali : František Čepička, František Blíženec, Kytner Fr. , Met. Kšica , Lamb. Hons a
učitelka L. Šalamounková. Předseda Fr. Čepička, místopředseda Fr. Blíženec. Náhradníci .
K. Peterka, Ant. Kalda, J. Bubeník.
Kostelní
výbor
Do kostelního výboru zvoleni: Fr. Pavelka st. z čísla 13., členy : Antonín Kalda č. 6.,
Křenek Rudolf č. 37., Sedlář z Hodonína, Kolář z Tasovic a za patronát Rudolf Tesař
správce revíru.
Obecní
sociální
komise
Do obecní sociální komise jmenováni byli Jílek Fr. č. 26., Kalda Antonín č. 6., Šikula Josef
č. 29., Nedoma č. 29., Fligr Alois, Fligr Adolf, F. Peša z č. 108 a Kšica Josef z č. 27.
Přehlížitel masa
a dobytka
Přehlížitelem masa a dobytka ustanoven byl František Čepička okr. úřadem od 1. července
1933.
Živnosti
V čísle 20. (výměn.) začal stolařství Al. Musil z čísla 23.
Přednášky
Dne 19. února uspořádána byla v hostinci u Koktavých přednáška, kdež na téma „Poslání
Raiffeisenek“ promluvil řeď. Šilhavý z Brna. Účast 64 přítomných. Svátek Svobody 28.
říjen oslaven byl školní besídkou za pěkné účasti žactva i dospělých.
Divadla
Lidová jednota sehrála u Holasů divadelní hru „Trampoty hajného Klobáska“ dne 29.
ledna a dne 2. dubna „Na manželské frontě stávka“.
Rádio
V tomto roce pořídili si nové radiopřijímače Františka Porčová, ind. učka v č. 97., L.
Šalomounková č. 97., a Josef Kašpar , nově ustanovený zast. správce školy. Koncesi
přerušil Hons Lambert a Kalda Fr. č. 76.
Taneční
zábavy
Přes těžkou dobu hospodářskou a finanční pořádáno bylo celkem 12 zábav. Z toho u
Koktavých ( 8./1. kytičková, 28./2. ostatky, 4./6. has. výlet, 25./6. pouťová, 18./7.
svatební, 21./10. hodová) u Holasů (29./1. po divadle, 12./2. has. ples, 26./2. ostatková,
17./4. velikonoční, 25./6. pouťová a 25./12. štěpánská).
Hospodářské
zvířectvo
Nucená porážka provedena v těchto případech: kráva Josefa Kytnera z č. 60 pro hřebík,
jalovice Topinkova pro hřebík a kůň Osičkův pro
Zajímavé bylo, že Křenkům v č. 37 daly dvě krávy po dvojčatech telat.
Sad
Ze školní zahrady zasazeno bylo do třešňovky na Polámanci stráň 8 třešní. Obecní
zahradník Franc z č. 25. zkoušel na jeřáby roubovat hrušky a jabloně. Pokus se však
nezdařil. Na rozcestí pod farskou zahradou uschla lípa „Svobody“.

Motorová
vozidla
Jílek Jaroslav z č. 26. zakoupil si motocykl zn. „JAWA“, ale tento mu byl později
zabaven. Rudolf Peša z č. 38 koupil si starší automobil osobní. Když se mu však přihodilo
neštěstí jak je níže uvedeno, přestal s ním jezditi.
Stroje
S elektrickým proudem přišlo i moderní využití síly elektrické. Zakupuje se mnoho
elektromotorů. Letos zakoupili nové elektromotory: Sedláček J. 101., Kalda Ant. č. 6.,
který prodal zase motor benzínový, Peša Fr. č. 108., Šikula Josef č. 29., Topinka.
Stavby
I přes těžkou dobu nezaměstnanosti se dosti stavělo. Počala se stavěti budova záložny,
nový domek si vystavěl Juračka z č. 103 a jeho domek má číslo 112; také začal stavěti
nový domek Pavelka z č. 31. Kromě toho konalo se mnoho oprav a přestaveb. V č. 36
přestavba obytného stavení, v čísle 59. přístavba stodoly, v čísle 102. a 32. přistavěny
kůlny. Z oprav provedeny tyto : u čísla 10. oprava sklepa, u čísla 82. chlévů, u čísla 13.
zahradní zeď pod drátěný plot, chlévky, u č. 33. zeď, u č. 70. oprava obytných místností, u
č. 46. střecha nad přední částí stavení.
Kněží
Dosavadní farář, bisk. rada Josef Jičínský byl dán od 1. srpna do pense. Na jeho místo
ustanoven od 12. září 1933 jeho administrátor Antonín Solař z Luk u Jihlavy, který také
později zde byl ustanoven farářem.
Elektrisace
v kostele
V listopadě bylo do kostela zavedeno elektrické osvětlení. Úhrada nákladů 1.800 Kč
zajištěna byla sbírkami.

