Rok 1947
Počasí
Letošní zima byla až do konce února tuhá. Byly stálé mrazy kolem -20°C. Sněhu bylo
hodně. Nejvíce sněhu napadlo koncem února. Tvořily se velké závěje, protože byly časté
vichřice. Silnice musela býti stále uvolňována. V prvé polovině března byly mrazy kolem
-10°C. Od poloviny března , do konce dubna bylo chladno a deštivo. V květnu začalo teplé
počasí. Koncem května počala veliká vedra, která trvala do konce léta. 11. června přišel
noční mráz. Brambory pomrzly. Od května až do konce září bylo velké sucho. Koncem září
málo sprchlo a zase bylo sucho. Zaseté obilí nerostlo pro veliké sucho. V listopadu a
v prosinci byly časté dešťové a sněhové přeháňky, téměř úplně bez mrazů. Teprve nyní obilí
na poli klíčilo. Až do konce roku bylo deštivo a jen málo slabých mrazů
Úroda
Polní práce začaly koncem dubna. Jelikož bylo trvalé sucho, bylo obilí špatné. Ozimy
sypaly hodně. Slámy však bylo málo. Žně začaly brzy. Výnos z míry byl :
Žito
350 kg
Pšenice
300 kg
Ječmen
300 kg
Oves
400 kg
Brambory
20 q
Odvody
26. března byli u odvodu Topinka Josef, Sedlář Antonín a Kaňa Jan. Všichni byli
odvedeni.
Sociální
poměry
Následkem sucha bylo méně potravin. Hospodáři měli málo píce. Někteří museli odprodati
část dobytka.
Stavby
Sedláček Leopold č. 34 přestavěl obytné stavení. Kalda František č. 76 přistavěl opravnu
automobilů s obytnými místnostmi.
Obrna
vepřového dobytka. V tomto roku řádila v obci nakažlivá nemoc mezi vepřovým dobytkem
– obrna. Na tuto nemoc uhynulo 83 prasat.
Škola
Od 10. do 24. února se ve škole nevyučovalo pro nedostatek topiva. Vyučování bylo
nahrazeno ve feriálních dnech. V tomto roku byl zbourán školní dřevník. Dřevo bylo
přestěhováno do bývalé stodoly správce školy.
Záložna
Vklady
7.186.939 Kčs
Výpůjčky
425.686 Kčs
Počet vkladatelů
886
Počet dlužníků
34
Dluhy na úrocích
1663 Kč

Rozpočet
Obecní rozpočet činí
103.333 Kč
Úhrady
42.324 Kč
Schodek
61.009 Kč
Přirážka k přímé dani byla 295%
Oslavy
7. března byla oslava narozenin presidenta Osvoboditele v hostinci u Hašků. Po proslovu
recitovali žáci obecní školy básně. Pak byly zapěny hymny. Nakonec byl promítán film.
Narození
Letos se narodili :
1. Jílek Drahomír č. 10
2. Burianová Blažena č. 51
3. Vázlerová Anna č. 70
4. Čepička František č. 16
5. Proksová Marie č. 27
6. Kotoučková Růžena č. 78
7. Jílková Mar. č. 110
8. Haška Frant. č.15
9. Plíhalová Pavla č. 18
10. Sedláčková Mar. č. 101
Úmrtí
V tomto roku zemřeli :
1. Šikulová Františka č. 5
stáří 64 let
2. Jílek Bohusl., učitel č. 10
34 let
3. Blížencová Al. č. 36
62 let
4. Janků Ant. č. 35
77 let
5. Proksová Jos. č. 63
54 let
6. Kšica Met. č. 32
48 let
Sňatky byly letos 3.

