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Rok 1931
Počasí v roce 1931
V roce 1931 bylo počasí celkem suché. Zima dosti mírná, hojně sněhu, jaro studené, léto
teplé ku konci žní deštivé, podzim suchý, zima do konce roku mírná úplně bez sněhu.

Cena potravin
Zemědělská krise stále trvá. Cena potravin, plodin, hovězího i vepřového masa klesla
hluboce pod normál. Cena obilí 1q: pšenice 140 Kč, žito 145 Kč, ječmen 105 Kč, oves 90 Kč. Váha
dobytka se prodávala jedno kilo 1–4 Kč, vepři 1 kg za 3–6 Kč.

Přesídlení učitele Karpaše
O prázdninách školních přesídlil dosavadní řídící učitel Emil Karpaš do Řmenína. Na jeho
místo nastoupila řídící učitelka Anna Konečná, narozena 11. dubna 1904 v Ostružně.

Obecní volby
Obecní volby byly vypsány na den 25. října 1931 a zvoleni byli za stranu lidovou: Frant.
Egrt, Jar. Čuban, Kar. Zemánek a Václav Bartoň ml., za stranu republikánskou: Fr. Bartoň a Jos.
Žďánský, za stranu Fr. Havel: Frant. Havel, Jos. Severin a Jos Dovol, za stranu domkářů a
malorolníků: Fr. Žďánský a Fr. Hosa, za domovinu: Boh. Dovol.

Volba starosty a radních
Za starostu byl zvolen Frant. Egrt již po třetí období. Za náměstka Fr. Bartoň, za obecní
radní: Fr. Havel a Fr. Žďánský.

Komise ve škole
Dne 15. října 1931 přijela na prohlídku školy kolaudační komise, která prohlédla provedené
opravy z minulého roku a stanovila opravy další. Při komisi přítomna byla obě obecní
zastupitelstva.

Opravy školy
Místní školní rada zakoupila do třídy kamna v ceně 800 Kč, pumpu za 714,16 Kč, záclony
do tří oken ve třídě za 413,10 Kč, kamna do bytu řídícího učitele za 750 Kč. Dala obarvit školu na
vnější straně za 900 Kč. Vymalovat třídu a chodbu za 285 Kč. Opravit desku na školu za 130 Kč.

Úmrtí
9.2. – Dovolová Anna, čp.37, 78 r.
20.3. – Klabanová Marie, čp.23, 57 r., vdaná

Svatba
31.8. – Čubanová Anna, čp.35 a Kotrbatý František, Praha
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