Rok 1937
Počasí
V lednu bylo málo sněhu. Mrazy dostoupily -12 -15°C. V únoru napadlo mnoho sněhu a
trval tuhý mráz až -16°C. V březnu, dubnu a počátkem května bylo chladno a velmi
deštivo. Od poloviny května bylo velmi teplo a sucho až do počátku léta. Léto bylo letos
dosti pěkné. Koncem léta bylo deštivo. Také konec prázdnin byl deštivý. Mrazy začaly
v polovici prosince. V prosinci bylo málo sněhu.
Úroda
Úroda byla letos dobrá. Obilí sypalo při výmlatu více než v jiných letech. Velmi špatné
byly letos krmné řepy. Byly napadeny velkými spoustami housenek běláska zelného. I zelí a
kapusta byly zničeny.
Živelné
pohromy
1.a 2. března přišla náhlá obleva. Domy při potoku byly oblity vodou, která natekla i do
sklepů. K úrazu nepřišel nikdo. Škoda byla jen na majetku. Hráz koupaliště se přívalem
vod protrhla. 12. června po poledni přihnala se bouřka. Blesk sjel do stavení rolníka
Františka Kani č. 50. a zapálil statek. Oheň se rozšířil velmi rychle. Zachráněn byl jen
hovězí dobytek a kůň. Ostatní i se stroji úplně shořelo. 6. července přišlo krupobití. Krup
nespadlo mnoho, ale byly veliké. Škoda byla asi 20%.
Stavby
Rudolf Šídlo vystavěl si chalupu vedle Ant. Šikuly. Na Dolním Výpustku postavil
si malou chaloupku Kyzlink. Přestavby a opravy provedli : Fr. Král autodopravce, Kšica
č. 46. a Musil č. 42.
Stroje
Alois Musil a Josef Sedláček , stolaři koupili po jednom kombinovaném hoblovacím a
vrtacím stroji.
Hromosvody
Po úderu blesku do domu č. 50. pořídilo si mnoho občanů hromosvody. Dosud byly v obci
jen čtyři hromosvody.
Radia
V letošním roce pořídili si přijímací aparáty : Jar. Kotoulek, učitel a Fr. Kalda , kovář.
Silostroje
V lednu koupil Ant. Kalda auto, Tatra 12 a na podzim koupil Fr. Kalda motocykl Java
100 m3. V obci jsou nyní tři automobily osobní, jeden autobus a jeden motocykl.
Oslavy
Dne 7. března byla oslava narozenin pana presidenta Osvoboditele v hostinci u Holasů.
Účinkovali žáci a učitelé. 28. říjen byl oslaven ve škole. K pozvaným občanům promluvil J.
Blaha, říď. učitel.
Škola
Rozpočet školní pro r. 1938 činí 8001 Kč. Na dvorku bylo letos omítnuto část zdi. Jinak
oprav při škole nebylo. Inspekci na škole provedl pan Al. Menšík, okr. školní inspektor dne
10. května.

