Rok 1934
Počasí
Počasí v tomto roce bylo velmi přechodné. Zima byla střídavá, časem bez sněhu. Mrazy
dostoupily až -20°C. V lednu bylo hodně jinovatky. Sněhové návěje způsobily v lednu
přerušení autodopravy asi na týden. Začátek února přinesl oblevu. 20. února přihnala se
však mohutná vánice a způsobila nové závěje. Potom se náhle oteplilo a nastalo docela
jarní počasí, takže už v prvním březnovém týdnu přilétali špačci. Nato se ochladilo a na
Josefa (19.III.)bylo dokonce nameteno asi na 1cm sněhu. Od 21.III. bylo pěkně a teplé
toto počasí se udrželo až do konce března. Na Bílou sobotu bylo teplo jako v máji. Ve
čtvrtek dne 4. dubna se nachumelilo na 10 cm sněhu , přes den se udržel až teprve v pátek
a v sobotu roztál. Pak opět nastaly dni pěkné a tepla v půli dubna dostoupila +27°C.
Vlaštovky se ukázaly 10.dubna V květnu se však znovu ochladilo a opět padal sníh.
Poprašek sněhu pokryl zem i 27. května. Celkem byl máj velmi chladný. V červnu nastala
zato až přílišná vedra a přitom bylo zhoubně sucho. Teprve poslední týden v červnu trochu
vláhy přišlo, ale to už bylo pozdě. Začátek července byl velmi teplý, ale opět bylo sucho.
Konec léta uplynul za chladnějšího počasí. Podzim byl pěkný v začátku. Od polovic října
pršelo, nad krajem se zdržovala dlouho a často mlha. Cesty blátivé. Opravdová zima se na
sklonku loňského roku vlastně vůbec neobjevila. Koncem listopadu se vyskytly noční
mrazíky, ty však pominuly a objevilo se mlhavé nepěkné podzimní počasí, které se nikomu
nelíbilo, poněvadž bylo mnoho bláta. Teprve o vánočních svátcích nastaly -5, -10°C mrazy.
Napadlo i trochu sněhu, ale i ten ještě před Novým rokem roztál a na Silvestra místo pěkné
sanice byla nehezká plískanice. V celku bylo v tomto roce počasí aprílové.
Úroda
Úroda vzhledem k velikým vedrům a přílišnému suchu byla nevalná. Sena i jetelí bylo
méně než průměrná léta. Otavy nebyly vůbec žádné, anebo velmi bídné. Žně si vzhledem
k jiným rokům přispíšily. Již 20. července se počalo kositi. V polovici srpna – kdy jindy žně
začínaly- bylo již všechno obilí s polí doma. Klidilo se za horkých, pravých žňových dnů.
Letošního roku nebylo třeba zřizovati stohy slámy, poněvadž jí bylo málo. Také výtěžek
žní byl malý, sotva postačující pro domácí potřebu. Ještě, že podzimek přinesl dobrou
úrodu bramborů. I řepy bylo dosti. Ovoce se urodilo dosti. Zvláště třešní bylo v okolí
mnoho. Borůvek, jahod a ostružin se urodilo dosti, takže nezaměstnaní aspoň za tyto
plodiny utržili nějaký peníz. Velmi vhod přišlo chudobným, že si mohli vydělati také
nějakou korunu na houbách, jichž se v okolních lesích urodilo velmi mnoho.
Živnosti
Nových živností na obci zavedeno nebylo.
Změna a
převod majetku
Hostinec Františka Koktavého pronajat byl od 1. února Josefu Holasovi, který byl před
tím rok jako nájemce na hostinci Haškově. Haškův hostinec č. 12., byl pronajat Frant.
Cimbálovi, který přišel z Věstína.
Přednášky
14. února přednášel v hostinci o životě v Rusku F. Jedlík, který tam po válce ztrávil 10
roků. Účast pěkná.

Divadlo
Za tento rok sehrány byly tyto divadelní hry : 4./2. lidová jednota „C a K listonoš“, 7./1.
kroužek dívek „Boží mlýny“, 11./III. žáci ze školy „Pro tatíčka presidenta“ – na oslavu
84. narozenin našeho milovaného presidenta T. G. Masaryka, 1./4. sbor dobrovol. hasičů
„Palackého třída 27.“ A 26. prosince sehrál sbor dob. Hasičů hru „Z manželského ráje“ na
novém jevišti, jehož konstrukci zhotovili zdejší stolaři Musil a Sedláček a malbu provedl
malíř Švanda z Olešnice.
Taneční
zábavy
I přes svízelnou dobu se letos poměrně velmi mnoho tancovalo. S ostatkami, výlety a
svatebními veselicemi bylo pořádáno na 20 tanečních zábav při dobrých návštěvách.
Rádio
Do obce se přistěhoval nový řídící učitel Jindřich Blaha, který si též pořídil rádio.
Motorová
vozidla
Jmenovaný řídící učitel má též své vlastní čtyřsedadlové osobní auto zn. „Tatra“. Auto, jež
si loni koupil Rudolf Peša, bylo pro neplacení daní zabaveno a v dražbě lacino prodáno.
Stroje
Stolař Alois Musil z čísla 20. zakoupil kombinovaný hoblovací stroj s okružní pilou a
vrtačkou. Kšica Antonín z čísla 46. společně s Němcem z čísla 67. zakoupili nový
elektromotor. Také stolař Juračka z č. 3. zakoupil a postavil si v dílně hoblovací stroj.
Stavby
V červnu a v červenci dokončena byla stavba domku Spořit. a záloženského spolku.
Domek dostal číslo 113. Provoz v něm byl zahájen 16. září 1934. Celkový náklad, jímž byl
domek se vším vnitřním vybavením vybudován, činil asi 85.000 Kč. Na jaře se opravila
fara. Byly tam dávány nové podlahy , opravovaly se dveře, pořizovala se prádelna a
všechny místnosti byly vymalovány.
V létě se opravoval byt ve škole. V I. poschodí v bytě učitelském byl velký pokoj rozdělen
dřevěnou příčkou na dva pěkné menší pokoje. Do školy, která byla pro školní rok 1934/35
rozšířena na trojtřídku, byly zakoupeny nové stolky a jedna listová tabule.
Kromě fary byl opraven i kostel. Jeho nové vymalování, oprava obrazů, oltářů a pořízení
nových lavic si vyžádalo nákladu asi 28.000 Kč i s opravou fary.
Nezaměstnaní, kteří dostávali podporu, pracovali na opravách cest pod dolním koncem vsi
a do Polámance, aby tak při braní podpory vykonali prospěšnou věc. Kromě toho pracovali
na úpravě toku potoka a zřízení vodní nádrže před školní loukou.
Hospodářské
zvířectvo
Hovězí dobytek byl nakažen býkem.
Sad
Z jara bylo na obecních pozemcích na Výpustku a
zasázeno 28.000
sazenic lesních stromků za nákladu 3.400 Kč
Vojenské
cvičení
Dne 13. září – ve čtvrtek- večer zavítala do naší obce část jezdeckého pluku 2.
z Olomouce. Vojáci přespali ubytováni v domech a druhý den 14. září prováděli v okolí
menší cvičení, jež naši obyvatelé s velkým zájmem sledovali. Cvičení se zúčastnili i jiní

vojáci v počtu asi 1.300, kteří nocovali před tím v okolních obcích. Po poledni se všichni
vojáci, byli to cyklisté, jízda, dělostřelci a automobilisté, seřadili na návsi a po chvíli se dali
na cestu k Nedvědici, aby pokračovali ve velkých manévrech, jež se konaly v Posázaví.
Učitelé
Jak už bylo dříve podotčeno, přistěhoval se do obce nový definitivní řídící učitel Jindřich
Blaha, pocházející z Veselky u Olešnice.
Úrazy
Černá kronika přinesla letos několik případů, které skončily v jednom případě smrtí a
v ostatních jen šťastnými menšími úrazy : 28. srpna se postřelil ranou s pistole 25 letý
Václav Pazdera, syn zdejšího kováře. Stalo se to prý pro neshody v rodině a snad i pro
nešťastnou lásku. Jmenovaný se střelil v Prosetíně před statkem, v němž byl čeledínem.
Naštěstí rána mířená do srdce svezla se po přesce na šlích a srdce nezasáhla. Zoufalec byl
okamžitě převezen do poličské nemocnice , kde se lékařům podařilo mu zachránit život.
Černá kronika vyvrcholila v prosinci, kdy se v Rajhradu pod Brnem v řece Svratce utopil
zdejší občan Jos. Franc z čís. 25. Jmenovaný se ve svém životě často soudil. Dne byl ve
sporu se sousedem Fr. jílkem , čís. 26. odsouzen zemským soudem k dvouměsíčnímu vězení
nepodmíněně. Rozmrzen nemilou skutečností odcházel sklíčen od soudu. Domů se však
nevrátil. Nebylo o něm zpráv, kde se zdržuje. Teprve 12. prosince uveřejnily noviny
zprávu, že z řeky Svratky byl u Rajhradu vytažen utopenec, v němž bez všech pochyb byl
zjištěn nešťastný Franc.
V pátek dne 28. prosince byl při jízdě z Brna zraněn hokynář Alois Proks z čís. 71. Zdejší
autobus Františka Krále dopravoval totiž každotýdně hokynáře do Brna, kteří tam vozí
máslo, vajíčka a jiné věci. Při jízdě uvedeného dne , 28. prosince, když už se vraceli domů,
vrazil do autobusu z Červeného kopce se ženoucí osobní automobil, který pravděpodobně
zavinil nehodu smykem na kluzké umrzlé silnici. Kromě menšího zranění Al. Prokse,
jemuž byla obražena ruka a zlomena dvě žebra, porouchán byl též trochu Králův autobus.
Osobní auto, jež jelo z kopce velkou rychlostí, bylo velmi poškozeno a cestující v něm těžce
zraněni.
Hospodaření
obecní
Obecní zastupitelstvo se usneslo ve své schůzi dne 27. října, aby náhrada za dřevo, (jež
odebrala firma Perout a pro úpadek neplatila – jak podotčeno loni), kterou měl platiti
Josef Ostrý z čís. 11., byla amortizována během čtyř let z obecní pokladny v obnosu 8.000
Kč. Lesní družstvo kromě toho odpustilo obnos Kč 4.130 Josefu Ostrému.
21. listopadu se obecní zastupitelstvo usneslo, aby do zdejší obce byla zavedena telefonní
linka z Rozseče.
Rozpočet
Obecní rozpočet vykazuje příjem Kč 24.466.Vydání Kč 44.561.Schodek Kč 20.095.- u rozpočtu řádného a rozpočet mimořádný
jeví schodek Kč 3.550.Přirážka k dani činžovní byla 68%
Přirážka k dani ostatní byla 345%

