Rok 1931
Počasí
Tak střídavé a nestálé počasí, jako tento rok, bývá málo kdy. Skoro každý den bylo jinak.
Počátkem roku 1./1. – 3./1. byla taková jinovatka při větru, že ohnula na škole 2
hromosvody jako rohlíky. Zima byla dosti mokrá. Sněhu napadlo nejvíce 7./2. a 12./2. , na
½ metru, že auta nemohla dojeti, ale brzo odlevami sešel a opětně připadl. Mrazy chodily
střídavě, největší 11./1. a 22./1. byly -15 °C. Větrných dnů, přeháněk, dešťů i bouřek bylo
mnoho za střídání tepla. Jaro přišlo dosti pozdě, až 13./4. počala práce na hlavatiskách a
14./4. polní. Koncem května , v červenci a počátkem srpna byla tropická horka (4./7.
+39°C). Následkem toho všechno bylo rané : senoseče již od 15./6. do 27./6. , žně od 25./7.
do 9./8. I podzimní noční mrazy přišly brzo v září (14./9. pomrzly květiny ), ale pak říjen
byl slunný, teplý a zamrzlo až 22./11. I v prosinci byly malé mrazy a náledí (zejména
velké o vánocích), ale beze sněhu.
Úroda
Tohoto roku byla úroda nadprůměrná, jak obilí, tak zejména ovoce a hub. Hřibů rostlo od
27./8. do 7./9. nevídané množství : 1./9. skoupili jich 2 hokynáři za den 10 q. Platili 1.50
Kč, později 1 Kč a konečně 80 hal. za 1 kg,, nakonec z obavy před ztrátou na trhu v Brně
je ani nechtěli kupovat.
Živnosti
Od počátku roku začal Fr. Vavříček č. 65 živnost prodej koňských uzenin. Koncem března
zastavila nákladní autodopravu Fr. Jílková č. 73.
Elektrisace
Od časného jara počala práce se zařizováním elektrického vedení. Rolníci přiváželi
materiál : železné i dřevěné sloupy, dráty, železné součástky, isolátory atd. (na náklad
obce), místní dělníci za vedení odborných dělníků kopali jámy a stavěli sloupy, montéři
instalovali v domech vedení, transformátor byl postaven, vedení montováno a 2. června
počalo se, při slavnostní zábavě dělníkům vystrojená, po prvé svítit elektřinou a zkoušely
se elektromotory. Zařízeno bylo v 67 domech 289 světel a zásuvek a 27 motorů.
Kilowattová hodina platila se za světlo 3.30 Kč, na topení, vaření, žehlení 90h, pro pohon
motoru 2 Kč, za nájem elektroměru světelného 3.50 Kč, motorového 7 Kč měsíčně.
Divadlo
Divadelní ochotníci lidové strany sehráli u Koktavých 11./1. divadelní hru „Naše nejlepší
dívenka“ a hasiči u Hašků 5./4. divadlo „Terno“ za účasti 130 návštěvníků.
Zájezd
Do Kunštátě k největší soše p. presidenta a umělým jeskyním uspořádán 29./6. autobusem
zájezd za účasti 25 osob.
Studující
Koncem školního roku absolvoval učitelský ústav v Brně zdejší rodák z č. 10 Bohuslav
Jílek.
Obecní
rada
Dne 7./3. provedeny volby obecní rady. Starostou zvolen Ostrý Josef č. 11, náměstkem Fr.
Blíženec a radními : K. Peterka, K. Blažek a Fr. Čepička. Novému starostovi pak

úřadující I. náměstek Jílek ob. úřad předal.
Neštěstí
Dne 4./11. zemřel náhle (otravou alkoholem) Fr. Sedláček č. 101. 24./11. uhořela 3 1/2 r.
stará Božena Ostrá č. 11 ;přikládala za nepřítomnosti rodičů do plotny, vypadlými
hořícími uhlíky se na ní vzňaly šaty a než přišla pomoc byla tak popálená, že po převozu
do nemocnice v Brně skonala. 4./6. chytal v Zárazi les od neopatrně odhozené zápalky
nebo oharku ; na štěstí zavčas oheň byl zpozorován a uhašen dříve než mohl způsobit
škodu.
Meliorace
29./3. konala se valná hromada Vodního družstva. Zvolení do výboru : Josef Jílek č. 8,
Fr. Jílek č. 26, Sedláček L. č. 34, Josef Kšica č. 27, Fr. Čepička a Jos. Kytner. Po
zařizujícím přípravném výboru přijali dluh 10.000 Kč. Pro nedostatek peněz v kritické
době, práce bude odložena až na lepší poměry v budoucnosti.
Sokol
Poněvadž odbočka Sokola (jako i ostatní místní spolky) nejevila žádné činnosti, členstva
ubývalo, po odchodu uč. Justa ke cvičení se nescházelo, ani příspěvků neplatilo, usneslo se
zbývajících 12 členů na valné hromadě 22./3. , aby odbočka se rozešla. Jmění podle stanov
připadne mateřské jednotě Sokol v Kunštátě do té doby , dokud se zde Sokol znovu
neustaví.
Zvířata
hospodář.
Z dobytka uhynula M. Kšicovi kráva po nadmutí. Nuceně poražena byla kráva J. Ostrého
č. 11, nepojištěná, onemocnělá při telení.
Stavby
V čísle 37. přestavěna byla část obytného stavení (kuchyň) a chlév, v č. 108. přestavěna
kůlna, v č. 3., 5., 6.a 76. zařízeny vlastní studny (na vodovod).
Manévry
vojenské
V rámci vojenských manévrů konány byly v okolí 3.8. cvičení 6. divise a 10 rot 31. pěšího
pluku „Arko“ z Jihlavy v síle 1.200 mužů bylo v obci ubytováno přes noc. Štáb byl ve
škole, jeden prapor v Hodoníně a pluk dělostřelectva v Tasovicích. Škoda , že odpoledne
dalo se do prudkého deště, který potrval do příštího dne. Zdejší občané, poněvadž dosud
zde vojsko nikdy nebylo, byli velmi zvědaví na koncert vojenské hudby, ale ten pro
nepříznivé počasí se nekonal a vojáci umoklí raději šli spát. Druhého dne pro déšť neměli
cvičení a odešli přes Tasovic na příští etapu do Křetína. Toho dne projíždělo tudy
dopoledne i dělostřelectvo.
Přípřež
K odvezení vojen. trainu do Křetína dodala obec 4 páry koní na přípřež.
Škola
Žactvo v dubnu a květnu trpělo epidemií spalniček, vesměs těžkého průběhu s vysokými
horečkami a komplikacemi ; onemocnění trvalo 10 – 14 dní. I. třída byla proto 6 dní
uzavřena. Zařízeno bylo ve třídách, na chodbách, záchodech a bytech elektrické osvětlení,
celkem 22 světel a zásuvek, nákladem 2.470 Kč. Odbočka Sokol před svým rozejítím
darovala ze svého jmění obnos 2.500 Kč na zakoupení radiového přijímače pro školu.
Zakoupen byl 3 lampový přijímač na el. síť značky Philips s reproduktorem za 2.580 Kč.
80 Kč na doplacení daroval ř. uč. Hons.

Taneční
zábavy
Tanečních zábav bylo celkem 9 ; u Hašků 2 (25./1. ples a 12./4.) , u Koktavé 7 (15./2.
ostatková, 27./5. výlet hasičský, 2./6. dodělná (pro dělníky el.), 28./6. pouťová, 17./9.
dožínková, 18./10. hodová, 26./12. věneček kat. žen).
Hospodaření
obecní
Obecní účty za rok 1931 mají tento výsledek :
Řádné hospodaření :
Rozpočteno
náležitost
zaplaceno
nedoplatek
Příjem
57.732
94.993.55
75.413.50
19.580.05
Vydání
54.484
47.930.10
47.930.10
Poklad. Hotovost
27.483.40
Mimořádné hospodaření :
Příjem
Vydání
17.840
Schodek

78.375.95.667.20

Výsledek hospodaření :
Konečná pokladní hotovost 10.191.20 Kč
Konečné nedoplatky
19.580.05 Kč
Zbývá aktivum
29.771.25 Kč

78.375.95.667.20
17.292.20

