Rok 1935
Kronikář
a komise
letopisecká
Od 1. ledna 1935 stal se obecním kronikářem Jindřich Blaha, řídící učitel v Černovicích.
Členy letopisecké komise byli zvoleni : František Pavelka, obchodník – starosta č. 13.,
Ostrý Josef , rolník č. 11. a Frant. Pavelka st. č. 13
Počasí
V lednu letošního roku byla zima mírná a sněhu málo. Často byly větry značné prudkosti a
sníh, který byl sypký, byl hnán po zemi větrem. Silnice byla často zavátá, takže i doprava
bývala přerušena. Nejtužší mrazy byly koncem měsíce ledna. Po dobu čtyř dnů klesla
teplota na -15°C - -18°C. Jaro počalo na naše kraje poměrně brzy. 16. Února přiletěli
první špačci. Jaro bylo celkem špatné. Bylo chladné s častými dešťovými i sněhovými
přeháňkami. Teplých dnů bylo málo. 29. května přišla bouře s krupobitím. Úroda byla z 35
– 40% zničena. Léto bylo velmi suché. Za měsíc červenec a srpen jen jednou namoklo.
Ostatní letní deštíky byly jako rosa. Podzim byl také suchý a dosti teplý. Sníh v době
podzimní vůbec nepadal. Mrazy počaly začátkem listopadu a byly až do konce roku mírné.
Dostoupily jen -3 - -5°C . Sněhu až do konce roku téměř neubylo.
Stavby
Šikula Antonín vystavěl na podzim novou obytnou budovu č. 114. Stavebního materiálu
užil , jak zde zvykem , vepřovic, nepálených cihel. Loukota č. 70. zboural nevyhovující
stavení a vystavěl nové skoro na témž místě. Dne 7. října bylo započato se stavbou
koupaliště a zároveň vodní nádrže na „Vejpustku“. Rozpočet na koupaliště činí 49.000
Kč . Zemská subvence činí 60% a zvláštní příspěvek 7 tisíc Kč. Práce na koupališti byla
přerušena 29. listopadu pro nepříznivé počasí.
Nezaměstnaní
Nezaměstnaných bylo průměrně 30. Podporováni byli stravními lístky a příplatky
obecními 2 – 5 Kč.
Obecní
les
Na podzim vykácen byl obecní les na „Strážnici“ a dříví jeho zpracováno ponejvíce na
materiál stavební.
Honitba
Na podzim pronajata znovu honitba , kterou vydražil p. Josef Kosička, řezník
v Černovicích za 1.250 Kč.
Nemoci
Nakažlivých nemocí nebylo až na jediný případ. V Haškově rodině, v hostinci, onemocnělo
1 dítě záškrtem. Bylo však brzy vyléčeno.
Biřmování
Dne 24. června bylo ve zdejší farnosti biřmování. Toho dne vykonal také generální visitaci
ve škole brněnský biskup doktor Josef Kupka.
Obecní
knihovna

Počátkem školního roku 1935 – 36 stal se obecním knihovníkem místní učitel František
Blažek . Do knihovny obecní přibylo za poslední rok 7 knih zábavných a 3 knihy naučné.
Učitelstvo
Letošního roku vystřídalo se , až na říd. učitele, všechno učitelstvo na zdejší škole. Učitelé
literní pro školní rok 1935-36 jsou : Frant. Blažek, učitel čekatel, Mil. Vorlová, učit. ček.
učitelkou žen. ruč. prací a dom. nauk. je Olga Jelínková.

