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Rok 1949
Počasí
Jaro bylo toho roku příznivé všem zemědělským pracím. O senách stále přepršky. Žně
skončily celkem dobře. Od žní až do listopadu nepršelo. Pro veliké sucho se moc špatně oralo a silo.

Ceny potravin
Vláda se rozhodla po letošní hojné úrodě, uvolnit některé výrobky, mouku, chléb, pečivo
všeho druhu. Chléb stojí 1 kg 5 Kčs, houska 1,30 Kčs, 1 kg hrubé mouky 13 Kčs, hladké mouky
7,50 Kčs. Také máslo, umělý tuk, maso všeho druhu je k dostání na volném trhu, ještě však za dosti
vysoké ceny.

Oprava obecního domku
Koncem toho roku bylo započato s opravou obecního domku. Opravných prací se zúčastnili
tito soudruzi: Václav Tomášů, Fr. Barcal, J. Tesař, V. Šmíd, J. Zmátlík, řídící uč., Kelbich B., J.
Severin, J. Klaban, soud. Tomášová a Balcarová z čp.56 a občan J. Kopecký.

Volby hasičských činovníků
Dne 2. ledna 1949 o valné hromadě hasičského sboru se konaly volby činovníků, provedeny
byly aklamací: Zvoleni: Starosta: Václav Linka, velitel: Josef Hruška, náměstek: Jan Viták,
pokladník: František Brodský, jednatel: František Egrt čp.6, zbrojmistr: Jaroslav Čuban ml., velitel
sam. stráže: Karel Zemánek, vzdělavatel: Václav Klaban, za revisory účtů: Josef Tesař a Václav
Tomášů, za náhradníky: Václav Knobloch, František Přibylý. Do výboru zvoleni: Antonín Tomášů,
Jan Linka, František Egrt čp.30 a Josef Vokráčka.

Počet žáků ve škole
Ve školním roce 1949–50 navštěvovalo školu 17 žáků, z toho 10 chlapců a 7 děvčat.

Oslavy
Uspořádána byla oslava 28. října a Velké říjnové revoluce. Oslava byla konána jednak ve
škole a jednak v hostinci. Účast byla malá, jen rodiče dětí, které účinkovaly. Krátkou oslavou
vzpomenuto narozenin J. V. Stalina, zase nebyla účast značná.

Promítání filmů
Zdejší škola spolu s MNV vlastní zvukový promítací přístroj a škola promítala celovečerní
filmy, avšak i pro dospělé. Některý z občanů toto udal a zasílání filmů bylo zastaveno. S ředitelem
školy bylo zavedeno řízení a měl zaplatit 3.000 Kč pokuty. Věc však byla urovnána. Filmy se
předvádějí ve škole dle možností půjčovních. Škola dosud nemá zatemňovací zařízení.
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