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Rok 1939
Počasí
Začátek roku byl mírný, únor docela nad normál, teplý až 12 °C tepla, úplně bez sněhu, zato
březen a duben studené a deštivé. Jaro studené a mokré. Léto deštivé a podzim velmi deštivý, takže
polní práce se řepou, brambory a setí šly velmi těžce. Za to píce narostlo velmi mnoho, takže zelené
krmení bylo až do zámrazu.

Ceny obilí
Ceny obilí se o něco zvýšily, ale proti ostatním produktům jsou velmi nízké. Pšenice platila
se 160 Kč, žito 140 Kč, ječmen 140 Kč, oves 120 Kč za 1 q podle hektolitrové váhy.

Nový domek čp. 62
Pan Václav Jirků koupil od p. Vondráčka část parcely směrem ke Skuřině a postavil na ni
domek, který ponese číslo 62.

Konec republiky
Dne 15. března 1939 německé vojsko obsadilo zbývající část Čech a Moravy. V 10 hod.
dopoledne za sněhové vánice první auta s vojskem projela naší vesnicí a celý den projížděla auta
jedno za druhým až do večera. Místní občané přihlíželi zděšeně na projíždějící německé vojenské
jednotky, a když některý divák sáhnul si nevědomky na čepici, hned ho pozdravili tehdy všeobecně
obvyklým německým pozdravem „Heil Hitler“. Když přijeli do města, byly jich plné krámy,
kupovali všechno hlavně potraviny, u hodinářů hodinky a zlatnické zboží. Kupovali velmi lacino.
Našich 10 českosl. korun mělo kurz neboli cenu jedné říšské marky. Potom sehráli pěknou komedii
se školní naší mládeží. Když šly děti ze školy, měli vojáci připraveny kotle s polévkou, kterou
dětem rozdávali. Dříve ale musely kleknout a sepnout ruce jako k modlitbě a to fotografovali a
rozesílali obrázky do ciziny s poznámkou, jak zachránili mládež před velkým hladem, který prý
v Čechách panuje. Toho dne nařízena byla podle německého vzoru jízda doprava.

Prohlášení protektorátu
Dne 16. března 1939 byl na hradě pražském prohlášen Hitlerem Protektorát Čechy a
Morava, Německo převzalo politickou a vojenskou ochranu nad Protektorátem.

Založení jednotné strany
Všechny strany politické v obci byly sloučeny v jednu stranu Národního souručenství v čele
s vedoucím.

Volby činovníků hasičského sboru
Dne 5. března 1939 byli činovníky hasičského sboru zvoleni: předseda: Václav Linka, čp.16,
velitel František Žďánský, čp.52, náměstek Albert Jakubec, čp.5, jednatel František Egrt, čp.6,
pokladník Karel Zemánek, čp.34, zároveň samaritský náčelník, vzdělavatel František Brodský,
čp.33, zbrojmistr František Barcal, čp.22. Do výboru zvoleni: František Bartoň čp.2, Jaroslav Čuban
čp.35, Josef Severin čp.17 a za náhradníky Jan Viták čp.25, Václav Bartoň čp.31. Revizory účtů:
Václav Tomášů čp.60, František Hosa čp.54.

Úmrtí
12.10. – Lamr Ladislav, čp.47, dítě 1 a ½ r.
9.4. – měla pohřeb Vaníčková Emilie, Záhuby, roz. Sůvová
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