Rok 1927
Počasí
Rok začal mírnou zimou, v lednu malé mrazy -7°C největší, pak deště. V únoru byly mrazy
17 dní, největší 21./III. – 15°C, v březnu mlhy, 18./III. slezl sníh a již 24./III. započala
polní práce. Pěkné počasí trvalo do 30./III., pak přišly dešťové a sněhové přeháňky , takže
v polní práci mohlo se pokračovati až 19./IV. První teplý den byl až 30./IV. Tento rok co
do povětrnosti můžeme nazvati deštivým a bouřlivým. Bylo 30 bouřek a 54 dní deštivých.
Dne 1./VII. Uhodil blesk do třešně na farské louce u školy. Zajímavé je , že 17.VII. bylo
za den 5 bouřek, 15./VII. Hřmělo po celý den. Vichřice byla po různých 5 dní, jinovatka
sněhová 29./XI., 30./XI. 28./I., ledová 5./XII., 6./XII. a 27./XII. Parno bylo 5 různých
dní v červnu a červenci, největší 6./VII. +45°C. podzimní mrazy noční přišly2./X., sníh
napadl 11./XI. , největší mrazy zimní byly od 17./XII. do 23./XII. , z nich dne 21./XII.
byl -21°C. Květnové mrazy od 11./V. do 15./V. poškodily zahrady : zmrzly květy a mladé
výhonky stromů a sazenice zeleniny.
Krupobití
Druhá katastrofa na zahrady a zvláště na pole přišla 15./VI. odpoledne, krupobití.
Z velké části potlučeno bylo obilí, zejména žita (některé na 100%), nejhůře na Zálužkách,
pak v Květovech a za Vrchy. Vichřice přitom polámala velké množství stromů v lese
obecním (Borkách) i selském (Šikula 39, Jílek 8) . Vytlučeno bylo mnoho okenních tabulí,
sházená křidlice se střech, Jílkovi č. 8 povalila boudu na cihly postavenou na Horním
výpustku. Škoda na polích zde odhadnuta byla úřední komisí na 560.000 Kč, proti
Krupobití pojištění byli však pouze 4 hospodáři a vyplaceno jim bylo 11.500 Kč.
Postiženým krupobitím byla ze státních prostředků částečně hrazena škoda peněžní
podporou celkem Kč a dáno jim
q žita na osetí na podzim. Žně počaly 4./VIII. .
Úroda
Tohoto roku byla neobyčejná úroda bramborů, takže nedostatek mouky byl aspoň částečně
vyvážen a lidé netrpěli hladem. Ovoce však bylo velice málo, peckové vůbec žádné.
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Nemoci
Neštěstí nestalo se žádné. Z nemocí zaznamenáváme nakažlivé onemocnění chřipkové
v měsíci únoru a březnu, kdy onemocněla polovina obyvatelstva, průběh byl lehký, žádný
případ neskončil komplikacemi a smrtí. Děti trpěly zádušným kašlem i v měsíci lednu a
únoru. Nemocí dobytčích nebylo. Padlo 5 kusů hovězího dobytka, z nich bylo 3 pojištěných

a 2 nebylo.
Obyvatel
přírůstek,
úbytek
Počet porodů v roce byl , zemřelo lidí , z nich nejstarší Josefa Pavelková 93 letá.
Novostavby
Na návsi postavili si nové domky Vavříček Fr. ml., Mojzyová Mar. , Ostrý Frant. Peša
Frant. č. 108 rozšířil svou stavbu průjezdem a dvůr rozšířil směrem k Mojzyové o 5 metrů.
Mojzy Jos č. 69 přestavěl část svého obytného stavení z truplí, podobně i Čepička Fr. č. 16.
Z obecního pozemku odprodána část Josefu Ostrému č. 104 na dvůr a týž vyměnil stavení
č. 104 za čís. 11 s velkostatkářem Vl. Mistrovským za doplatek 16.000 Kč.
Meliorace
Dne 13./III. a 20./III. konány schůze zájemců pro melioraci a zvoleni do zařizovacího
výboru : předsedou Fr. Kaňa, členy
a podána žádost o zavedení přípravných prací k odvodňování. Tak dobrá myšlenka, těžko
se probíjející, přece zvítězila a menšina konservativců, pro jejichž odpor přede 2 léty začaté
jednání se rozbilo, tentokráte netroufala si již postaviti se proti veřejnému mínění většiny.
Zalesnění
Na jaře byla část vykáceného lesa domkařského znovu osázena 8.000 smrkových sazenic.
Obecní
hospodaření
Obecní rozpočet byl potřeba 25.518 Kč, úhrada 20.799 Kč, schodek hrazen 138%
přirážkou k dani pozemkové a 68% k domovní. Výsledky řádného hospodaření byly : příjem
46.922.16 Kč, vydání 35.277.49, hotovost pokladní 5.199.16 Kč a 6.425.65 nedoplatků
aktivních. Samostatný chudinský fond měl příjem 4.516.12 Kč, vydání 4.096.10 Kč a ke
konci roku pokl. hotovost 420.02 Kč , při tom se podotýká, že však na sociální péči bylo
také přímo z hlavní obecní pokladny vydáno 987.84 Kč.
Volby
obecní
zastupitelstvo
Dne 16./X. provedena byla volba do obecního zastupitelstva, při níž ze 339 voličů
dostavilo se 303 k volbě a odevzdalo 301 platných hlasů, z nichž pro lidovou skupinu
109 hlasů = 5 mandátů, republikánskou skupinu 117 hlasů = 6 mandátů, domkařská
živnostenská skupina 75 hlasů = 4 mandáty. Proti této volbě podali příslušníci lidové
strany námitky, které byly proto, že hlasovací lístky nebyly orazítkovány, uznány a volba
znovu provedena až na jaře 1928
Kulturní
život
Z osvětových podniků pořádali :
10./IV. žákovské divadelní představení veselohry „Krakonošova medicína“
23./I. Sokol divadelní představení veselohry „Kdo nemiloval, nežil“
18./IV. Sokol divadelní představení drama „Červ“
26./XII. Sokol divadelní představení veselohry „Chyťte zloděje“
Obecní knihovna zakoupením přibylo 17 svazků, koncem roku má 217 svazků zábavných,
53 naučných. 8 svazků bylo nově vázáno, vydání bylo 551.27 Kč. Výpůjček bylo 329 od
159 čtenářů (20 různých osob) .

Slavnost pořádána 1 a to 31./VII. Veřejné cvičení Sokola se zájezdem letovského okrsku.
Při něm měl říď. učitel Cibulka z Rozseče přednášku „ Sokolstvo , jeho význam a cíle“.
Tanečních zábav bylo 11, z nich v hostinci Koktavé 6, u Hašků 5.
Radiovou přijímací stanici pořídil si Šikula Josef č. 29 (krystal) a uč. L. Lamař 2
lampovou.
Škola
Rozpočet školní v částce 2.465 Kč byl přiměřený k předchozím normálním rokům.
Z ročního účtování vyjímáme : příjem byl 2.922.60 Kč, vydání 2.808.09 Kč, zůstatek
114.51 Kč. V tomto roce zavedeny byly osobní archy žákovské pro poznámky o tělesném
stavu a porovnání duševních projevů. Do školní spořitelny vložili si žáci 3.796.91 Kč.
Učebných pomůcek přibylo jednak koupí, většinou však darem, takže inventář jejich má
404 čísla. Spořit. A záloženský spolek místní daroval na zakoupení učeb. pomůcek 90 Kč.
Žákovská knihovna doplněna z výtěžku žákovských divadelních představení 50 novými
svazky, takže má po vyřazení upotřebených 113 svazků. Učitelská knihovna má 189 knih.
Knihovna učebnic pro chudé rozmnožena darem Státního nakladatelství o 7 učebnic, má
nyní 66 knih. Pro zahradu školní opatřena semena trvalek a břehy záhonů osety
trávníkem; z inventáře pořízena korbice. Mrazy květnové zničily nově vyrašené rostlinky a
z části i listí starších stromků, takže mnohé zhynuly. Krupobití zničilo skoro vesměs
květiny a zeleninu a velmi poškodilo stromky. Počátkem školního roku přeřazen byl odsud
uč. Jos. Zejda do Bořitova a sem zatímně ustanoven Laď. Lamař z Prosetína (rodák
boskovský) , který zde do konce roku vyučoval. Od 1./XII. Měla učitelka žen. Ruč. Prací
M. Kynclová zdravotní dovolenou. V tomto roce konal zde službu školního lékaře obvodní
lékař z Olešnice MUDr. Jos. Habanec, 4x sem zajel a 2x žactvo prohlédl.
Spolkový
život
Sokol měl členů 35, z nich 1 žena. Činovnícj zůstali z předešlého roku titéž.
Sbor dobrovolných hasičů : Nově zvolen byl jednatel Fr. Peša č. 108. Koupí opatřeno bylo
60 m hadic za 970 Kč, dřevěná skříňka – pokladna za 6+0 Kč a 2 prapory bíločervené za
70 Kč.

