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Pamětní kniha obce Odrance založená obecní radou roku 1922. 
 



Kronikářem ustanoven správce zdejší školy Jan Juránek, který v březnu 1922 začal se spisováním této knihy 

a záznamy o dobách minulých upravil podle vypravování zdejších občanů.  Tato pamětní kniha má 296 (dvě 

stě devadesát šest) stránek. (165 stránek doslovného přepisu). 

 

 

Poloha a okolí Odrance: 

Vesnice Odranec leží na svahu asi 700 m nad mořem. Nejvyšší body v okolí jsou: Bohdalecká  

skála vypínající se asi 1 km na sever od vesnice do výše 802 m a Císařský kámen dosahující výše 812 m na 

straně jižní ve vzdálenosti 3 km od vesnice, a který láká v létě turisty svou pěknou vyhlídkou do okolí. 

Rozsáhlý les, který se v těchto místech rozkládá, dosahuje až k hranicím Odrance a patří k panství 

novoměstskému, nad kterýmžts panstvím ustanovena je představená ústavu šlechtičen v Brně a která občas 

přijíždí prohlédnout si zdejší revíry. Správa těchto lesů, jakož i pozemků k panství patřících, nachází se v 

Novém Městě na Moravě. Při Bohdalecké skále je les Bohdalec patřící k témuž panství. Směrem východním 

na cestě k Věcovu leží les nazvaný "Kutiny". 

 

 

Velikost obce Odrance: 

Dle pozemkového archu měří katastr obce Odrance celkem 256 ha 83 a; z toho je 255 ha 40 a pozemků a 1 

ha 43 a zastavěné půdy.  

Nyní má Odranec 54 domovních čísel, z nichž 2 jsou neobydlitelná (čís. 45 a 53) a dle sčítání lidu z roku 

1921 247 obyvatelů, vesměs národnosti české. 

Původně skládala se osada z 10 statků a 1 chalupnického místečka. Statky byly nynější čísla: 1, 6, 9, 10, 11, 

12, 14, 16, 18 a 24, místečko čís. 23 a k těm patřily všechny pozemky, kromě pozemků  obecních. U statků 

byly většinou pazderny, z nichž na původním místě stojí dosud pazderny u čísel: 6, 10, 12, 16 a 24. Pazderna 

u čís. 1 bývala na zahradě. V roce 1861 byla na válcích převezena na nynější místo (nynější čís.46). Nyní 

mají všechny pazderny svoje vlastní domovní čísla. Časem přistavovány byly mezi původními statky 

jednotlivé chalupy. Roku 1866 vyhořela chalupa čís. 27, stojící na zahradě u čís. 11. Sláma, majitel čís.11 

vystavěl vyhořelému Kamenskému domek v Hliníkách, který má čís. 50. Číslo 27 dostala pazderna statku 

čís. 12. Asi roku 1869 majitel statku čís. 1 sboural chalupu na místě nynějšího čísla 52 stojící a vystavěl 

chalupu v Hliníkách č. 44.  Někdy v témž čase postavena v Hliníkách kovárna, kde je číslo 41. Roku 1878 

byla sbourána pazderna u čísla 18 a na témž místě vystavěna školní budova čís. 17. 

 

 

Pověsti o původu jména Odranec: 

Původně prý se zdejší osada jmenovala Černá Ves. O původu jména Odranec dochovaly se tyto pověsti: 

1. Ve zdejším okolí pěstovalo se hojně lnu, který hospodáři vždy ve zdejších pazdernách "odrhli". Odtud prý 

jméno Odranec. 

2. Báchorková pověst navádí, že na Bohdalecké skále hnízdili orli. V blízké osadě Německém bydleli  

Němci a chodili vybírat mláďata do orlího hnízda (Adler-Nest) a vesnici dle toho pojmenovali,což  bylo 

časem zkomoleno na Odranec. 

3. Jiná pověst navádí, že jméno vesnice vzniklo od železné rudy, která se v okolí dobývala: Rot Eisenerz, z 

čehož povstalo Odranec.  

4. Vše v okolí zarostlé bylo lesem, který zde na kopci býval od jíní silně polámán - odřen - že  

tam říkali odřený kopec a jméno zůstalo i pro osadu Odranec. 

O vesnici Odranci se povídá, že jest jednou z nejstarších vesnic v okolí. Nasvědčovala by tomu i zpráva 

uveřejněná v časopisu "Ozvěna novoměstská" ročník I. číslo 1 z roku 1903, kde bylo uveřejněno: " V horské 

vesnici Odranci zhotovili z rudy tam dobyté stříbrnou radlici a darovali ji tehdejšímu vojvodovi 

moravskému. Stará pečeť obce Odrance měla proto ve znaku stříbrnou radlici". Že by se zde někdy stříbrná 

ruda dobývala o tom není žádných známek; železná ruda dobývala se však na několika místech v okolí a 

dosud žijí havíři, kteří rudu železnou dobývali. 

 

 

Rozprodej statků: 

Původně všechna půda patřila ke jmenovaným 10 statkům a 1 chalupnickému místu; zbytek byl majetkem 

obecním. Časem však většina statků byla rozprodána a půda dostala se do rukou domkářů.  



Nerozprodány dosud jsou statky: statek čís. 10, celková výměra i se zastavěnou plochou 18 ha 99 a, majitel 

Jan Lamplot a patří k němu pazderna čís. 48, statek čís. 12, celková výměra 19 ha 81 a, majitel František 

Nykl a patří k němu pazderna čís. 27, statek čís. 16, celková výměra 20 ha 78 a, majitel Josef Houdek a patří 

k němu pazderna čís. 49. Část při cestě byla stavěna pro hospodu a také tam dříve skutečně bývala hospoda 

a zřízena zde i kovárna, kde loni ještě pracoval mistr kovářský František Hlaváč rodem z Kuklíka. Odtud se 

odstěhoval do Trhonic. Tato část poslední dobou dostala vlastní domovní číslo 54, majitelem je dosud Josef 

Houdek. statek čís. 24, celková výměra 21 ha 16 a, majitelka Marie Štorková a patří k němu chalupa čís. 32 

a pazderna čís. 45, která však nyní není obydlitelná, poněvadž není opravována. Obci Odranci patří 

pozemky v celkové výměře 23 ha, z čehož ja 12 ha 52 a lesa a 7 ha 92 a obecních pastvisk, na kterých pasou 

domkáři společně svůj dobytek za roční poplatek z kusu. 

 

Rozprodány jsou statky: statek čís. 1 v roce 1903 rozprodán Josefem Gregorem. Hlavní stavení a část polí 

koupil Josef Tlustoš, nynější majitel. Výměnkářskou část pod čís. 52 a půl zahrady koupil Jan Topinka z čís. 

26, kterýžto domek čís. 26 má nyní František Kalina mající za ženu sestru jmenovaného Jana Topinky. 

Stodolu a druhou půlku zahrady koupil Jan Sláma, domkař čís. 25 s úmyslem přestavěti stodolu na domek, 

což však dosud se nestalo, ačkoli stodola opatřena je již domovním číslem 53. Pazderna čís. 46, která byla 

roku 1861 převežena na válcích z původního místa na zahradě na nynější místo, koupil s kouskem pole 

Bukáček (Karolína)  

Statek čís. 9 rozprodán Kadlecem roku 1882. Stavení a část polí koupil Kubík od něho Švanda a konečně 

František Hanych, který roku 1921 odešel na výměnek a hospodářství postoupil synu Bohumilovi, 

nynějšímu hospodáři, který se oženil s Annou rozenou Jílkovou, dcerou domkáře čís. 13. Les  v Kutinách 

koupil Bašta a vykácel. Vykácené místo lesa později koupil Jan Bartoň čís. 18 za 200 zlatých a opět zalesnil, 

statek čís. 11 byl v roce 1895 rozprodán Roušarem, který jej koupil od poručníky dcer Slámových, 

pocházejících z tohoto statku Jana Bukáčka, ve veřejné dražbě. Hospodářské stavení a část polí koupil 

František Bašta a prodal to opět roku 1901 Františku Hanychovi, který se oženil s Františkou Slámovou, 

dcerou bývalého majitele tohoto statku a který zde dosud hospodaří. Jmenovaný František Hanych dosud se 

zaměstnává vedlejším výdělkem - výrobou hrabí a hrabic na sekání obilí, jakož i kosisek k lučním kosám a 

je v této výrobě pravým mistrem. Dříve, dokud byl ještě při plné síle, nosíval v sezoně, kdy byla v létě po 

hrabicích poptávka, každou neděli až i desatery hrabice do Nového Města, kde na něho již kupci čekávali. V 

té době pracovával i v noci. Přičinlivostí svou  dosáhl toho, že se úplně zbavil do nynějška dluhů, které měl 

proto, že hospodářství koupil na dluh a vše si musil vypůjčiti. V jeho stavení ve velké světnici se v letech 

1907 až 1916 vyučovalo.  Když v roce 1907 byla na zdejší jednotřídní škole zřízena pobočka, umístěna 

první třída v čís. 11 a druhá třída v budově školní.  

Statek čís. 14 rozprodán r. 1911 Librou, který se potom odstěhoval do Líšného. Stavení hospodářské a část 

pozemků koupil Josef Topinka, nynější majitel, syn Františka Topinky z čísla 22. K tomuto místu patří také 

pazderna čís. 51. statek čís. 18 rozprodán Beránkem, který jej koupil od Slámy. Stavení a větší část pozemků 

připadlo Janu Bartoňovi, synu Jana Bartoňe ze statku čís. 12, který se oženil s Františkou, nejmladší dcerou 

Beránka, který statek rozprodal. Dvě starší sestry této Františky dosud jsou svobodné, žijí zde ve společné 

domácnosti a pomáhají při hospodářství. Čtvrtá sestra sloužila dlouhá léta ve Vídni. Koupila si v Odranci 

domek čís. 19 od soukromnice Františky Bukáčkové, pocházející ze statku čís. 1,  

která prodavši výměnek majiteli statku Gregorovi, koupila potom tento domek čís. 19 a prodavši jej zmíněné 

Anně Beránkové, vymínila si zde pobyt do své smrti, která ji potkala roku 1920. Téhož roku zemřela ve 

Vídni Anna Beránková a domek přešel do vlastnictví její sestry Františky ovdovělé majitelky čís. 18. 

Od statku čís. 6 odprodáno Janem Bukáčkem asi roku 1886 asi 40 měr polí a luk "u Příhona" pod dědinou a 

v roce 1911 odprodáno týmž majitelem 20 měr polí za Kutinami za 1 940 K. 

 

 

Spor s pány o les: 

Obecní les hraničí s lesem panským. Obci Odranci prý patřila část lesa až po Bílý potok, který  

lesem protéká a na Kuklíku se vlévá do Fryšávky. Při zakládání katastru (za císaře Josefa II.)  

přivlastnili si část páni a obci Odranci ponechali jen část při obecních pastviskách. Když Sláma z čís. 18 byl 

rychtářem, uchopil se té věci, zajel do Brna a žádal o vrácení lesa. Spor ukončen tím,  

že část lesa byla obci vrácena, zvlášť část vykácená, kde prý páni zasívali ječmen. Podnes ta část  

jsou obecní pole uprostřed lesa a jmenují se "Ječmeniska". 

 



Selský les "Kutiny": 

Směrem východním na cestě k Věcovu leží selský les, který patřil dříve ke statkům čís. 1, 6  

a 9. Po rozprodání čísla 1 koupil jižní část Kutin František Kulík z Koníkova. Severní část Kutin od statku 

čís. 9 koupil za 200 zlatých Jan Bartoň čís. 18 jak o tom učiněna zmínka na stránce 5 (výše). Prostřední část 

dosud patří k čís. 6. Vypravuje se, že jméno Kutiny je od kování koní. Kovárna prý stála ve střední části, kde 

je dosud viděti veliký kámen. Též se udržela pověst o poustevníku Vaníčkovi, který prý v Kutinách žil.  

Některá místa u Kutin byla bažinatá. Vypravoval mi František Bukáček, domkář čís. 5, jak se mu tam topilo 

tele. Asi v r. 187  býval pasákem u Jana Bukáčka čís. 6 a pásl u Kutin dobytek. V bahně před Kutinami byla 

studna, o které se tvrdilo, že nemá dna. Zkoušeli to jednou dlouhým ráhnem, dna však nedosáhli. Do bahna 

zaběhlo tele a když je pasáci chtěli vyhnati, skočili do studny a dva pasáci jen mohli je zachytiti za uši. 

Vytáhnouti tele nemohli. Na jejich volání přiběhl soused a pomohl jim tele zachrániti. Potom hoši odnesli 

celý blízký kamenný teras a naházeli do studně. O něco dále na pozemcích čís. 9 utopil prý se v bahně vůl i s 

rádlem a kolečky. 

 

 

Dobývání železné rudy: 

Cesta z Odrance na Císařskou skálu vede místem v panském lese, kde se nyní říká "u Rudy". Ještě před 50 

lety dobývala se tam železná ruda a havíři, kteří rudu dobývali dosud žijí. Je to Korbář, výměnkář v čísle 13, 

nejstarší zdejší občan čítající nyní 91 roků, který dosud o těch dobách rád vypravuje. Dosud je zde viděti 

zasypané štoly. Podobně dobývána byla železná ruda na Kuklíku, kde se dosud říká "u zvonečku". Stával 

prý tam zvonek na znamení započetí a ukončení práce. Též pod Bohdaleckou Skálou dobývala se železná 

ruda. 

Železná ruda se zpracovávala na Kadově. V obci Vříšti a Líšné byly hamry na zpracování železa. Vše bylo 

majetkem panství novoměstského. Ve Vříšti je panský dům, kde sídlilo úřednictvo. Nepoctivostí lidí i 

úřednictva závody zanikly. Hamr na Vříšti koupil Jan Dostál z Německého a prodal  jej asi před 20 lety 

továrníku Josefu Veselému, který tam postavil v letech 1908 - 10 elektrárnu a zavedl elektrickou síť i do 

městyse Německého. 

 

 

Historie statku čís. 12: 

Ve statku čís. 12 bylo u Vařáků vulgo Hadamů. Majitel se jmenoval Adam Vařák. Po jeho smrti hospodařili 

4 bratři a 1 sestra dohromady. Byli velicí lakomci. Dům neobílený, podlahu vůbec neumývali, kamna měli 

svázaná řetězem. Místo krup jedli vařenou jařici v mléce. Měli mnoho peněz. Staré stříbrňáky měli 

uschované v pytlích. Když jim hořela stodola (asi r. 1868), nechtěli hasící pustiti na půdu a když tam tito 

násilím vnikli, urazivše zámek, vynesli pytel stříbrných peněz. Jeden ze čtyř bratří se oženil; vzal si ženu z 

Křižánek. Rodina vymřela a zůstala konečně jen hospodyně. Ta prodala statek za 3000 zlatých J. Bartoňovi 

z Koníkova, který se sem po její smrti přistěhoval r. 1887. Bartoň uvedl vše do pořádku, ale vykácel hodně 

lesa (též celý les v loučkách). Postavil stodolu a chlévy. Syn jeho Jan přiženil se do čís. 18. Dceru jeho Annu 

vzal si František Nykl ze Sádku, nynější hospodář. 

 

 

Historie statku čís. 6: 

Dle dosud zachované kupní smlouvy prodala r. 1801 svob. paní Františka Wražda, t. č. před- 

stavená panství novoměstského, statek čís. 6 Václavu Topinkovi za 86 zl. 49 krejcarů. K Topinkovým se 

přiženil Jan Bukáček z Hor. Líšné. Syn jeho Jan hospodařil na statku a odevzdal jej opět svému synu Janovi. 

Nástupce a syn tohoto se jmenoval opět Jan a měl za manželku Annu Slámovou z čís. 11. Odprodal část polí 

a vykácel les v Kutinách. Měl 3 děti: Jana, Ludvíka a Annu. Ve světové válce zemřela dcera ještě svobodná 

a syn Jan zemřel jako vojín v nemocnici. Mladší syn Ludvík vyučen kupcem byl v tom čase v držení nájmu 

obecního hostince v Odranci čís. 34. Byl též na vojně raněn a jako válečný invalida ujal se po smrti otcově 

statku čís. 6, kde vede i obchod se smíšeným zbožím. 

 

 

Požáry: 

Více než před 100 lety (asi 1817) vznikl požár v čís. 13, kterému padlo za oběť stavení čís. 13, 12, 11, 10 a 

28. Nově postavena stavení zděná. 



Roku 1866 vyhořela chalupa čís. 27 na zahradě statku čís. 11 stojící a pohořelým zakoupeno místo v 

Hliníkách a vystavěn domek čís. 50. 

Roku 1868 vyhořela stodola u "Hadamů" v čís. 12. 

Roku 1871 vyhořela Houdkova stodola u čís. 16. 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů: 

Založen byl roku 1892. Zakladateli byli: Josef Gregor, Jan Bartoň, Frant. Roušan a Tomáš Slonek, 

náčelníkem Frant. Roušan až do r. 1895. Po jeho odstoupení zvolen za velitele Jan Bartoň, který byl s 

některými přestávkami až do r. 1920, kdy zemřel. Po něm zvolen František Bukáček, domkář čís. 5, za 

náčelníka. 

Roku 1900 vystavěno zděné hasičské skladiště. Když stará dřevěná zvonice, stojící naproti skladišti a 

přiléhající k domku čís. 20, hrozila shroucením, takže se již ani zvoniti nemohlo, zřízena v roce 1921 na 

hasičském skladišti dřevěná věž krytá plechem, za tehdejšího starosty Hynka Boháče, domkaře čís. 41 

(nákladem 4040 K). Stará zvonice byla ve veřejné dražbě prodána, při čemž bylo na nové věži zazvoněno na 

zvonek, který ze staré zvonice do nové věžky byl přenesen a na něm dřevěné a železné části dány opět do 

pořádku. 

 

 

Škola: 

Asi roku 1817 přišel do Odrance Frant. Hauser (* 1796), který učil střídavě týden zde v Slámové pazderně 

čís. 17, která až do roku 1837 se k tomu účelu potřebovala a druhý týden v Kuklíku ve Skuciusově pazderně, 

kde se učilo do roku 1841 (nyní vyhořelá pazderna Librova). Když Hauser dostal se do Fryšavy, nastoupil 

po něm Václav Podroužek r. 1818 a učil zde 1 1/2 roku. Pak tu byl  krátký čas jen podučitel čili pomocník z 

Nového Města Václav Ehlich, který odešel do Křižánek, pak do Ostrova. Po něm se o místo ucházel Josef 

Bleha t. č. exkurendní podučitel v Krátké. Příchodem jeho byla škola lépe organizována. Bleha koupil 22/3 

1837 domek čís. 34 za 380 zl. a zde pak učil. Od obce obdržel kousek pole za Kutinami, za které platil 1 zl. 

24 kr. nájemného. Učilo se do roku 1841 střídavě zde a v Kuklíku. Od té doby měly děti z Kuklíku chodit do 

Odrance. V nemoci vyučoval za Blehu František Kakač. Bleha zemřel r. 1858.  

Po něm vyučovali: 11/4 1858 - 14/10 1858 Jos. Andrlík, 11/11 1858 - 1861 Josef Olejník, 1861 - 1864 

Vojtěch Kuba, 1864 - 72 Fr. Kašpar, 1872 - 73 Frant. Voldán, 1873 - 1875 Jos. Jílek, 1876 - 78 Jan 

Bukáček, 1878 - 1901 Tomáš Slonek, 1901- 1914 Štěpán Frt. 

Výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 28/10 1907 byla povolena pobočka na měsíce zimní, jelikož 

školu navštěvovalo 89 žáků a ustanoven pro ni učitelem Josef Durych. Umístěna byla ve světnici domu čís. 

11 u Františka Hanycha. Na žádost místní školní rady povolena pobočka celoroční, která trvala až do 1/3 

1916, kdy byla otevřena expositura v Kuklíku, nově vystavěná.  

Na pobočce byli ustanoveni učitelé: od r. 1907 - 1908 Josef Durych, od roku 1908 - 1911 Jan  

Juránek, 1911 - 1913 Bohumín Vítek, 1913 - 1914 Augustin Zavadil. 

Od 6/4 1914 - 15/7 1914 ustanovena výpomocnou učitelkou za nemocného správce školy Jenovefa 

Štykarová. Od prázdnin 1914 - 1/3 1916 ustanovena byla Štykarová učitelkou na pobočce v Odranci a po 

jejím zrušení a otevření expositury v Kuklíku ustanovena od 1/3 1916 do konce roku na této exposituře. 

1/1 1918 přidělen na školu v Odranci za nemocného správce Jan Kalina, který 1/1 1919 dostal dovolenou a 

vrátil se na svoje dřívější místo do Jimramova. Na jeho místě v Odranci ustanovena do konce školního roku 

1919 Anna Štyndlová. 

Nemocný správce školy Frant. Štěpán odešel na odpočinek (    ) a odstěhoval se do mlýna s pilou na 

Kadově, který je jeho majetkem a kde dosud žije. Od 1. září 1919 ustanoven definitivním správcem školy 

Jan Juránek, který již dříve zde vyučoval na pobočce a v letech 1911 - 1919 byl učitelem v Něm. Rudolci. 

Od 1. ledna 1920 stala se expositura v Kuklíku samostatnou školou a v Odranci zůstala opět jen jedna třída. 

 

 

Vystavění nové budovy školní: 

Roku 1878 na jaře po zasetí byla stržena pazderna čís. 17 a na témže místě vystavěna nová školní budova. 

Základní kámen položen začátkem srpna 1878 a 12/9 1879 byla stavba dohotovena a od obce přijata. Dne 

21/9 1879 byla slavnost otevření školy. 



Stavbu řídil Jan Šír z Nového Města. Veškeré výlohy se stavbou spojené činily 5 583 zlatých.   Škola byla 

postavena na největším větru, není ničím proti nepohodě chráněna, čímž velice trpí. Byly prý vyhotoveny 

návrhy postaviti školu na místě chráněnějším na opačné straně vesnice, avšak kukličtí poplatníci chtěli míti 

školu na nynějším místě na kopečku, aby prý na ni viděli. Měl však na západní straně býti zřízen aspoň 

dvorek s vysokou zdí, která by snad školu proti větrům a nepohodě částečně chránila. 

Roku 1881 na začátku května udělán byl plot na stranu jihovýchodní a založena zahrada. 

V roku 1903 přikročeno ke kopání studní při škole. Práce zadána J. Kuklovi, studnaři z Lač- 

nova a trvala od 20. srpna do 10. září. Studna jest 9 m hluboká, od 5 m úplně ve skále. S pumpou a 

zabedněním stála 208 K 17 h. Písku i štěrku dobytého ze studně upotřebeno na upravení cest  ve škole a v 

uličce přede dveřmi. 

 

 

Zaknihování katastrální: 

Dle trhové smlouvy ze dne 18. června 1876 byla obcí Odrancem zakoupena prostora mající v celku rozlohu 

533°° (pět set třiatřicet čtverečních sáhů). 

Na této prostoře vystavěna jest škola, ostatní pozemek slouží za zahradu a pole ke škole  

náležející. 

Škola zapsána je v pozemkové knize zvláštním vkladem co vlastnictví obce Odrance dle takové smlouvy ze 

dne 18/6 1876. 

Obecnímu představenstvu v Odranci se oznamuje dle výnosu ze dne 8. září 1880 čís. 16811 c. k. finančním 

zemským ředitelstvím v Brně, že jest nová stavba pod čís. 17 osvobozena od domovní daně na dobu 

věnování ke školním účelům. 

Výmaz práva zástavního a exekučního byl oznámen listinou ze dne 10. listopadu 1882. 

Roku 1910 postaven na školu hromosvod. Zaplaceno zaň Frant. Ryšánkovi z Brna 117 K hotově mimo práci 

nádenickou. 

 

 

Vyučování ženským ručním pracím: 

Povoleno výnosem zemské školní rady ze dne 25/2 1889. Počátkem občanského roku 1890 ustanovena 

industriální učitelkou pí Anna Slonková, která zemřela 1/7 1894. Od r. 1894 do konce října 1902 vyučovala 

ženským ručním pracím indistriální učitelka Františka Hátlová, která také vyučovala na obou školách ve 

Věcově. 

Od 1/11 1902 - 1910 Františka Seidlová potom do konce školního roku 1913 Teresie Vítková. 

Po jejím odchodu do Nového Veselí dosazena od 16/9 1913 Lidmila Růžičková a vyučovala do konce února 

1914. 

Od 1. března 1914 ustanovena Karla Svítilová, dosavadní učitelka ručních prací (až do r. 1923). 

 

 

Předsedové místní školní rady: 

Od roku 1871 - 1874        Jan Houdek, rolník v Odranci, 

od roku 1874 - 1876         Jan Teplý, domkař v Kuklíku, 

              1876 - 1879        Josef Bukáček, rolník v Odranci, 

       1/5 1879 - 30/11 1881  Hynek Kadlec, rolník v Odranci, 

      1/12 1881 - 30/11 1896  František Libra, rolník v Odranci, 

      1/12 1896 - 17/3 1904   Josef Gregor, rolník v Odranci, 

              1904 - 1911        Josef Houdek, rolník v Odranci, 

             1911 - 1920        Jan Lamplot, rolník v Odranci, 

      17/1 1921 - 26/3 1925   František Nykl, rolník v Odranci, 

      26/3 1925 -             František Nykl, rolník v Odranci. 

 

Rychtáři obce Odrance: 

   Pekárek Josef,     číslo domu 18, 

   Kalina Josef,      číslo domu 11 

   Beránek František, číslo domu 23 

   Bukáček Jan,       číslo domu  6 



   Sláma Tomáš,       číslo domu 18 

 

 

Starostové obce Odrance: 

   Františk Beránek  čís. 23 ... 1848 - 1855 

   Antonín Kadlec    čís.  9 ... 1855 - 1863 

   František Sláma   čís. 18 ... 1863 - 1867 

   Tomáš Sláma       čís. 11 ... 1867 - 1870 

   Jan Houdek        čís. 16 ... 1870 - 1873 

   Josef Vařák       čís. 12 ... 1873 - 1874 

   František Kadlec  čís. 10 ... 1874 - 1877 

   Hynek Kadlec      čís.  9 ... 1877 - 1881 

   František Libra   čís. 14 ... 1881 - 1883 

   Jan Bukáček       čís.  6 ... 1883 - 1887 

   Hynek Sláma       čís. 31 ... 1887 - 1890 

   Jan Lamplot       čís. 10 ... 1890 - 1893 

   Josef Gregor      čís.  1 ... 1893 - 1904 

   František Topinka čís. 22 ... 1904 - 1906 

   Jan Sláma         čís. 25 ... 1906 - 1909 

   Josef Tlustoš     čís.  1 ... 1909 - 1912 

   Jan Bartoň      čís. 18 ... 1912 - 1916, kdy musil odejíti na vojnu. Za něho vedl úřad starosty  

                                              první radní 

   Jan Lamplot       čís. 10 ... 1916 - 1919, v kterémž roce zvolen byl 

   Hynek Boháč       čís. 41 ... 1919 - 1923 

   Jan Sláma         čís. 25 ... 1923 - 1927 

   Jan Sláma         čís. 25 ... 1927 - 1931 

   Bohumil Hanych    čís.  9 ... 1931 - 1934 

 

   (Lamplot                  ... 1934 - 1935) 

   (Josef Topinka            ... 1935 - 1945) 

 

 

Národní výbor: 

   (Libra František          ... 1945 - od převratu do srpna) 

   (Josef Sláma              ... 1945 - 1950) 

   (Rudolf Hanych            ... 4.6.1950 -    ) 

 

 

Domácí průmysl: 

Za dřívějších časů vyrábělo se zde hojně dřevěných šindelů na pokrývání střech, neboť okolní 

lesy poskytovaly hojnost dříví. Šindele se vyráběli v každé chalupě a též i ve statcích. Šindeláři dříví prý 

nekupovali, to prý se jednoduše vzalo a přineslo z panského lesa. Šindelů užívalo se k opravám vlastních 

střech a také se prodávaly v okolí. Byla - li muzika a chasa potřebovala peníze, nadělalo se šindelů, ty se 

prodaly a už bylo na útratu. Z toho prý povstal odraneckým posměšek, že "prý tancují šindele". Později 

rozšířilo se ruční tkalcovství a kvetlo až do světové války, kdy zaniklo nedostatkem surovin. Tkadlec, který 

od časného rána do pozdní noci seděl nad tkalcovským stavem a pilně pracoval (tkalčil) vydělal denně 1 K 

50 hal až 2 K. Plat tento ještě byl nepatrný, ale obyvatelé musili se spokojiti, když je chudý zdejší horský 

kraj, jinak nemohl vyživiti. Při tkalčení jim vždy zůstalo kousek látky, a tak mívali alespoň postaráno o 

oblek. Dosud se ještě asi ve čtyřech domácích vyrábějí na tkalcovských stavech bavlněné ženské sukně. 

 

Několik let před světovou válkou počala se ve zdejším kraji ujímati výroba vlasových sítěk. Ve válce, po 

zaniknutí tkalcovství, se tato výroba všeobecně rozšířila. Mnoho sítěk napletou školní děti. Má to však vliv 

na zdraví a vývoj dětí. Nemáme již toho silného, zdravím kypícího dorostu, máme děti ve vzrůstu zakrnělé s 

bledými lícemi. Jak budou vypadati budoucí generace? Rodiče by měli o té věci přemýšleti a dítek svých 



šetřili. Dosud však v mnohých rodinách se hledí, aby děti co nejvíce sítěk napletly, aby se ušetřilo hodně 

peněz. 

 

Výrobou hrabic na kosení obilí, hrabí na hrabání sena a kosisek k ručním kosám je známa rodina Hanychova 

vulgo Chmelíčkova. Nyní touto výrobou se zabývají dva bratři narození v čísle 33 a to Jan Hanych, domkář 

čís. 33 a František Hanych čís. 11, o kterém již na stránce 5 (výše) byla učiněna zmínka. Tento František 

Hanych vyrobil týdně 10 - 12tery hrabice a v neděli je nesl do Nového Města na prodej. Kromě toho udělal 

několik hrabí a kosisek a starších hrabic opravil. 

 

V posledních asi 10 letech sbírají se na prodej lesní plody (houby, borůvky, šípky, ...). V roce 1910 zakázala 

lesní správa sbírání těchto plodů bez dovolení a kdo chtěl míti povolení, musil  

za ně zaplatiti 1 K 50 hal až 2 K. Od vypuknutí války až podnes se však k tomuto zákazu nepřihlíželo a lidé 

volně lesní plody sbírali. Rok 1921 byl velice suchý a rostlo málo hub. V roce 1920, kdy více hub rostlo, 

prodáno v Odranci hub dle mého odhadu asi 70 - 80 q v ceně 25 - 30 tisíc korun (samé hřiby). Jedna hubařka 

se mi v tom roce chlubila, že sama utržila za houby 1200 K. Cena hřibů byla 3 - 5 K za 1 kg. Do Odrance 

přijeli překupníci z Brna, kteří houby kupovali a denně odváželi na dráhu do Nového Města. 

 

 

Železná dráha Tišnov - Žďár: 

Dne 23. června 1905 zahájena byla doprava na železnici právě dostavěné Tišnov - Žďár. Tím konečně 

dostává se celému zdejšímu okresu dopravního prostředku, který dosud postrádal. Od těchže dob mluví se 

také o dráze Nové Město - Jimramov - Polička. V září 1920 učinila zemská politická správa šetření za 

příčinou vyvlastnění objektů potřebných pro tuto dráhu. Odranci nejbližší nádraží bylo by na Vříšti. Kdyby 

se tato dráha uskutečnila, snad by potom zdejší občané uznali nutnost vystavěti přes Odranec k Německému 

silnici. Dosud je Odranec ještě jednou z těch vesnic, které silnice nemají. Obyvatelé raději všechno obilí na 

Vříšť do mlýna a mouku zpět odnesou na zádech, nežli by se odhodlali k vážnému jednání o stavbu silnic. 

 

 

Světová válka r. 1914 - 1918: 

Atentát v Sarajevě (v Bosně) dne 28. června 1914, jemuž za oběť padl tehdejší následník rakousko - 

uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand se svou chotí, stal se vhodnou příležitostí, aby uskutečněny 

byly dávné plány Habsburkův o potlačení kmenů slovanských a plány Hohenzollernů (jichž představitelem 

byl německý císař Vilém II., panovník velice ctižádostivý) o ovládnutí světa Germánstvem. Ihned v tajné 

úmluvě mezi Vídní a Berlínem stanoven plán a výsledek byl, že Rakousko - Uhersko vypovědělo 28. 

července 1914 válku Srbsku, což oznámeno císařským manifestem ze dne 28. července 1914 po všech 

obcích a vyhlášena všeobecná mobilisace.  

 

V té době byli z Odrance v aktivní vojenské službě: Bukáček Josef čís. 46, Hanych Josef čís. 

9, Sláma František bydlící v Pavlovicích a zatímní učitel při zdejší škole Bohumír Vítek.    Telegraficky byli 

povoláni: Bukáček Ludvík, hostinský čís. 34 a Bukáček Leopold čís. 37. 

 

V první výzvě dne 2. srpna 1914 nastoupili: Sláma Ferdinand, domkař čís. 3; Honek František, obuvník čís. 

7; Kalina František, domkař čís. 26; Topinka Alois, čeledín čís. 10 (nyní domkař čís. 13) a zatímní zdejší 

učitel Zavadil Augustin. 

 

Ve druhé výzvě od 27. srpna do 12. září 1914 byli povoláni k činné službě vojenské: Nykl František, rolník 

čís. 12; Tlustoš Adolf, domkař čís. 31; Sláma Adolf, domkař čís. 39; Štorek 

Josef, rolník čís. 24; Korbář František, domkař čís. 4; Bukáček František, domkař čís. 5. 

 

V týdnu po vypovězení války Rakousko - Uherskem vypovědělo Německo válku Rusku, Francii i Anglii a 

hned vtrhlo do bezbranné Belgie, přes kterou mínilo udeřiti na Francii. Tím rozpoutala se válka evropská a 

když do války zasáhlo Japonsko a jiné stály v jiných dílech světa, nazvána válkou světovou. Německo a 

Rakousko - Uhersko získali ještě za spojence Turecko a Bulharsko. Proti těmto čtyřem státům 

komandovaným z Berlína bojovala vojska ostatních států, zůčastnivších se války. 

 



V roce 1915 nastoupili vojenskou službu z Odrance: Bartoň Jan, rolnický syn čís. 18; Zich Josef, syn čís. 50; 

Topinka Josef, bydlící ve Věcově; Josef Augustin Hanych, podruh čís. 51; Sláma Josef, bydlící v Koníkově; 

Beránek Adolf, podruh; Fryshonž Albín, domk. syn čís. 29; Zich Adolf, domk. syn čís. 50; Hanych Adolf z 

Rovného; Hanych Bohumil, syn čís. 9; Topinka Josef, bydlící v Kuklíku; při dalším třídění uznáni 

schopnými: Sláma Jan, domkař čís. 44; Zich František, domkař čís. 50; Sláma Josef, syn čís. 15 a Vařák 

Karel čís. 40, kteří 16. srpna 1915 vojenskou službu nastoupili.  

 

Bylo tedy z Odrance do konce srpna 1915 na vojně 32 mužů, z nichž polovina samostatných hospodářů a 

otců rodin. 

 

Koncem roku 1915 přehlíženi a zařazeni osmnáctiletí: Olejník František čís. 8 Sláma Richard  

čís. 15. 

 

Dále povoláni: Hanych František čís. 11, domk. syn a Kalina Bohuslav, syn čís. 26, který jsa  

tělesně méně schopný a nemoha snésti útrap válečných, spáchal na dovolené 24. ledna 1916 sebevraždu 

(oběsil se). 

 

Ze 43 - 50 letých nastoupili: Jílek Jan, domkař čís. 13; Hanych Jan, domkař čís. 33; Fryšhonz 

Adolf, domkař čís. 36; Fryšhonz František, domkař čís. 2; Tlustoš František, domkař čís. 20, a to dílem 5. 

prosince 1915, dílem 17. ledna 1916. 

 

V roce 1916 v únoru byli odvedeni: starosta Bartoň Jan čís. 18 a Houdek Josef, rolník čís. 16. 

V dubnu Kalina Ladislav čís. 26 osmnáctiletý. 

 

V listopadu 1916 zařazeni do vojska: Boháč Hynek, domkař čís. 41; Bukáček Jan, rolnický syn čís. 6; Sláma 

Ludvík, syn čís. 15; Houdek František, syn čís. 16 jako jednoroční dobrovolník a Topinka Rudolf, domk. 

syn čís. 22. 

 

V roku 1917 odvedeni k vojsku a nastoupili:  

v únoru: Boháč František, syn čís. 38; Fryšhonz Adolf, syn čís. 36; Bukáček František, syn čís. 46.v březnu: 

Topinka Josef, domkař čís. 14; Sláma Jan, domkař čís. 25; Topinka František, domkař čís. 23, Veselský 

František čís. 36; Protovenský Adolf (ve službě v Olešné). 

Potom ještě odvedeni: Korbář František, syn čís. 51; Houdek Bohumil, syn čís. 16. 

 

Na podzim v roce 1916 uznán schopným na lesní práce František Hanych, domkař čís. 11 a vykonával tyto 

práce v hájenství kuklickém a paseckém v letech 1916, 1917 a 1918. 

 

Celkem sloužilo a povoláno bylo k vojenské službě válečné rakouskouherskými vojenskými úřady z 

Odrance 60 mužů, z nichž jeden, Hanych František čís. 11, měl dovolenou na lesní práce. 

 

Z nich padli ve válce: 

Štorek Josef, rolník čís. 24 od 31. prosince 1914 v Karpatech nezvěstný. 

Bartoň Jan, rolnický syn čís. 18 padl 17. listopadu 1915 v Srbsku. 

Topinka Rudolf, syn čís. 22 padl v červnu 1917 v Itálii. 

Bukáček Jan, syn čís. 6 zemřel ve vojenské nemocnici v Išlu 1918. 

Sláma Ferdinand, domkař čís. 3 padl 26. října 1918 v Srbsku. 

Topinka Josef, syn bydlící v Kuklíku. 

Kalina Bohuslav, syn čís. 26 oběsil se na dovolené. 

 

Jako váleční invalidé se vrátili: 

Bukáček Ludvík, čís. 6 raněn na italském bojišti granátem a vyňata mu levá lopatka.Převzal nyní statek čís. 

6. Sláma Ludvík, syn čís. 15, jemuž byla granátem poškozena noha. 

 

V zajetí byli: 

V Itálii: Bukáček Josef, syn čís. 46 (nyní zaměstnán jako kočí u velkostatku v Novém Městě) 



a Hanych Josef Augustin, podruh čís. 51. 

V ruském zajetí byli: Bukáček Leopold, syn čís. 37; Nykl František, rolník čís. 12; Korbář František, 

domkář čís. 4; Zich Josef, syn čís. 50; Topinka Josef, bydlí ve Věcově; Zich Adolf, syn čís. 50; Zich 

František, domkář čís. 50; Vařák Karel, domkář čís. 40; Sláma Richard, syn čís. 15; Honek František, 

obuvník čís. 7; Fryšhonz Albín, syn čís. 29; Hanych Josef, syn čís. 9. Celkem 14 mužů bylo zajato. 

 

Z nich do čsl. legií vstoupili: 

v Itálii:  Hanych Josef čís. 51 

v Rusku:   Hanych Josef, syn čís. 9, 

            Fryšhonz Albín čís. 29, 

            Honek František čís. 7. 

 

Po vypuknutí války v roku 1914 všeobecně se říkalo, že do podzimu bude válka ukončena a vojíni 

nejpozději na vánoce budou opět zpět u svých rodin. Při nynějším vyzbrojení armád dalekonosnými děly, 

kulomety atd. není prý delší válka možná. Ukázalo se však, že všichni se klamali. Válka nejen že do 

podzimu neskončila, ale naopak víc a více se rozpoutávala, nové věci na vzájemné ničení armád byly 

vynalezeny a boje stávaly se čím dál tím krvavější. Armády naučily se po ruském způsobu zakopávati do 

zákopů, které později stavěny byly velice důmyslně a pevně, takže jimi bylo vojsko chráněno proti 

nepřátelské dělostřelbě. Dělostřelba však také byla stupňována a vrcholila při tak zvaném "bubnovém ohni" 

(Frommelfeuer), kdy házeno bylo za hodinu sta, ba tisíce nábojů (granátů, šrapnelů, min) na nepřátelské 

zákopy. Armády měly děla velikých kalibrů čili ráže: Rakousko - Uherská armáda měla hmoždíře 30 1/2 cm 

ráže (Morser) výrobek to firmy Škoda v Plzni.Německá armáda měla Kruppovy 42 cm hmoždíře, jichž 

účinek byl přímo strašlivý. Roku 1917 vynalezli Němci dalekonosné dělo, kterým z fronty ve východní 

Francii stříleli na Paříž, což způsobilo zprvu v Paříži zděšení a dlouho nechtělo se vůbec ve existenci 

takového děla věřit. Odstřelování Paříže však zřejmě dokazovalo, že takové dělo, střílející na vzdálenost půl 

druhého sta km, skutečně existovalo. Mnoho ještě jiných vynálezů ne vraždění lidí se objevilo a přes to 

válka trvala několik let. Zvláště se též zdokonalilo vzduchoplavectví a v letadlech (aeroplanech) podnikány 

též boje ve vzduchu. 

 

 

Vliv války na poměry hospodářské a kulturní: 

Byl velice neblahý. Zásoby se rychle vyčerpávaly, drahota rostla. Aby zajištěna byla výživa 

a ošacování armád i obyvatelstva, byly všechny zásoby a též i výroba dány pod státní dozor a  

zřízeny nové úřady nazvané "ústředny". Pro obyvatelstvo vydány lístky na jednotlivé potřeby, dle 

nichž bylo určeno pro každou jednotlivou osobu, kolik životních potřeb je jí dovoleno si zaopatři- 

ti. Byly lístky na mouku a chleba, na cukr, na tabák, na mýdlo, na kávu atd., které lid nazval  

chlebenky, cukřenky, tabáčenky, ... . Lidé čekávali celé hodiny ve frontách před obchodem neb  

trafikou, aby nějakou potřebu dostali. Situace se trváním války neustále zhoršovala. Lidé z měst  

jezdili na venkov, aby opatřili si trochu mouky a bramborů a v "baťohu" si to přinesli domů (ba- 

toh = tlumok na záda). Za peníze nebylo možno koupiti; kupovalo se výměnou. Také o petrolej  

ke svícení byla nouze, nejhůře v zimě roku 1920, kdy jsem za 1 kg petroleje obci úředně přiděle- 

ného platil 24 K. Lidé svítili benzinem, jehož 1 kg platili 16 - 18 K, při čemž však bylo nebez- 

pečí výbuchu. 

   V říjnu 1918 byla konečně válečná síla vojsk rakouskouherských a německých v úplném rozkladu. 

Vítězný postup francouzského vrchního velitele generála Focha rozhodl na západním bojišti válku  

a Rakousko - Uhersko i Německo musilo prositi o mír. 

   Čechové prohlásili ,,28. října 1918 samostatný stát,, (země: Čechy, Morava, Slezsko a Slovens- 

ko, k nimž připojila se i Podkarpatská Rus) a 15. listopadu 1918 prohlášen stát československý  

,,republikou,, , jejímž prvním presidentem zvolen doživotně Tomáš G. Masaryk, profesor pražské  

uneversity, který o vybudování samostatnosti tohoto státu získal si během války svou činností  

v cizině se svými přáteli drem E. Benešem a Milanem Štefánikem velikých zásluh. Ještě za války 

vznikla v Paříži provisorní vláda československá nazvaná Národní Rada, která ještě ve válce  

v roku 1918 byla od Francie, Anglie, Itálie a Spojených států severoamerických za skutečnou vlá- 

du československou uznána. V Rusku, ve Francii a Itálii utvořené sbory legionářů, byly českoslo- 

venským vojskem a na všech bojištích konaly divy svou statečností a neohrožeností, s kterou bo- 



jovali legionáři proti německým a rakouskouherským armádám, aby vybojovali samostatný stát.  

V Praze zřízeno Národní shromáždění, které se staralo, aby různými zákony a nařízeními upevnilo  

a osamostatnilo náš stát. V prosinci 1918 vrátil se z ciziny president Masaryk, aby ujal se vlá- 

dy v republice. Národ jej uvítal jásotem a národní hymny, česká "Kde domov můj" a slovenská "Nad 

Tatrú sa blýská", rozléhaly se po celé republice. 

 

 

Osamostatnění měny: 

   V měsíci březnu 1919 vykonáno bylo okolkování bankovek, při čemž 1 % sraženo na vydání s tím  

spojená a polovic peněz zadržena na nachystanou dávku z majetku. Dávkou touto mají býti hrazeny 

dluhy, které musila naše republika z části po zaniklém Rakousko - Uhersku převzíti. Dávka tato 

však dosud není vybrána. Okolkování trvalo týden a potom nekolkované bankovky pozbyly platnosti. 

Současně proveden soupis veškerého majetku, rovněž za příčinou zmíněné dávky. 

   V roku 1919 a 1920 vydány ,, nové československé peníze,, a to státovky 1 korunové, 5 koruno- 

vé, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 korunové a posléze i 5000 korunové. Postupně byly staré okolkova- 

né bankovky z oběhu vzaty a novými nahraženy. Však již okolkované bankovky dělali lidem nepří- 

jemnosti. Byly totiž vyráběny falešné kolky na bankovky v Rakousku nebo v Maďarsku, nalepeny a  

k nám propašovány. Naše okolkované peníze měli totiž v cizině lepší kurs než peníze rakouské 

nebo maďarské. Lidé na venkově nedovedli rozpoznati, má - li bankovka kolek dobrý nebo falešný 

a stávalo se napořád, že při placení jim byly peníze zadrženy a jako falešné poslány do Prahy, 

nebo aspoň peníze od nich nebyly přijímány. Proto byly nové peníze uvítány s radostí. Brzy však  

i s novými státovkami byly potíže. Vyskytlo se mnoho padělků (zvláště 100 K), takže již v roce  

1921 byly vydány opět nové stokorunové státovky a první vzaty z oběhu. 

   V únoru 1922 vydány československé peníze kovové 20 a 50 haléře a staré železné rakouské dva- 

cetihaléře přijímány jen v ceně poloviční tj. 10 h. Koncem března 1922 přestávají železné dvace- 

tihaléře (též i niklové dvacetihaléře) býti v republice naší vůbec platidlem. Československé ko- 

vové peníze jsou raženy v Kremnici. 

   Posud jsou u nás v oběhu tyto drobné peníze z Rakouska - Uherska: haléře, dvouhaléře a deseti- 

haléře. Budou však prý brzy také vyměněny. 

 

Pozemková reforma: 

   V dubnu 1919 vyhlášen zákon o vyvlastnění velkostatků, aby půda, místem v jedněch rukou na- 

hromaděná byla spravedlivěji rozdělena. K provedení této reformy ustanoven Státní pozemkový  

úřad, který příděly půdy provádí. O příděl půdy mohou se ucházeti jen malorolníci a domkáři 

(do 8 ha) jakož i jiní občané, kteří půdu chtějí a jsou schopni ji náležitě obdělávati (ře- 

meslníci na venkově atd.). Půda velkostatků pronajatých nesmí býti nájemcům odňata a nájemce 

má právo půdu si odkoupiti. Tím způsobem bude orná půda a louky novoměstského velkostatku roz- 

prodána dosavadním nájemcům. V katastru obce Odrance má velkostatek jen malé délky polí při le- 

se, takže zdejší domkáři mnoho půdy ke koupení nedostanou. 

 

 

Obecní volby: 

   V měsíci červnu 1919 nařízeny v celé republice obecní volby dle nově vydaných předpisů (vá- 

zaných kandidátních listin). V Odranci zvolen starostou Boháč Hynek, domkář čís. 41, který  

ihned po svém předchůdci Janu Lamplotovi úřad převzal. 

   Výsledkem voleb bylo, že mnoho měst a obcí se správou dosud německou (Brno, Znojmo, ...)  

dostalo se do českých rukou, protože se tam ukázala česká většina. 

 

 

Volby do "Národního shromáždění" r. 1920: 

   Dle "Ústavní listiny" republiky Československé, která vydána byla Revolučním národním shro- 

mážděním dne 29. února 1920, vykonává moc zákonodárnou pro celé území Československé republiky.  

"Národní shromáždění" skládající se ze dvou sněmoven: sněmovny poslanecké (má 300 poslanců) a 

senátu (150 senátorů). Volby se konají v neděli. 

   Dne 19. dubna 1920 nařízeny volby do poslanecké sněmovny. V Odranci odevzdáno 144 hlasů,  



z nichž obdržely: Republikánská strana čsl. venkova 136 hlasů, strana "Národní demokracie" 3  

hlasy a strana lidová 5 hlasů. Právo voliti mají muži i ženy, dosáhli - li 21. rok věku. 

   Dne 25. dubna 1920 konány byly volby do senátu. V Odranci odevzdáno 126 hlasů, z nichž obdr- 

žela Republikánská strana čsl. venkova 115 hlasů, Národní demokracie 1 hlas, Sociální demokra- 

cie 2 hlasy, strana lidová (klerikální) 8 hlasů. Právo voliti mají muži i ženy, kteří dosáhli  

26. rok věku. 

   Volby do obou sněmoven prováděny byly dle vázaných kandidátních listin. 

 

 

Obecní hostinec: 

   Nejdříve byla hospoda u Beránků v čísle 18. Později vystavěl Houdek novou hospodu čís. 54  

a šenkovalo se ve dvou hospodách. V té době ohradil Houdek plotem neplodné místo mezi statkem  

čís. 18 a cestou a užívá toho dosud jako zahrady. Místo ono však bylo obecní, nyní patří již  

k čís. 16. 

   Když roku 1858 zemřel zdejší učitel Bleha, majitel domku čís. 34, zůstala po něm vdova, kte- 

rá v tomto domku bydlila až do své smrti. Také se v jejím domku dále vyučovalo. Později vdova  

domek čís. 34 prodala obci a zůstala tam ve světnici na výměnku. Když roku 1879 počalo se vyu- 

čovati v nové školní budově, dala obec domek čís. 34 do nájmu a nájemce zde vedl obchod. Když  

zanikla hospoda v čís. 18, zažádala obec o koncesi hostinskou pro číslo 34 a obdržela ji. Tak  

se stal domek čís. 34 obecním hostincem a současně byl ještě hostinec u Houdků čís. 54, který  

však později rovněž zanikl. 

   Poněvadž výdaje na opravy obecního hostince čís. 34 převyšovaly v letech války světové a  

po ní nájemné, usneseno obecní radou s Hynkem Boháčem jako starostou, aby byl prodán a požádán  

zemský výbor v Brně o svolení k prodeji. Prodej vykonán cestou ofertní. Ve schůzi obecního zas- 

tupitelstva dne 1. prosince 1921 prodán byl p. Antonínu Brychtovi, který tento hostinec měl již  

3 roky pronajatý za 14 000 K, neboť jeho nabídka byla nejvýhodější. Kupní smlouva byla sepsána  

v prosinci 1921 u notáře v Novém Městě. Při té příležitosti daroval Anton. Brychta 4 000 K  

na zvonici, 13 000 K uloženo v občan. záložně v Německém. 1 000 K vydání a na daně. 

 

 

Zvonice: 

   Poněvadž stará dřevěná zvonice, tísnící se při chalupě čís. 20, hrozila sesutím, usneslo se 

obecní zastupitelstvo na popud starosty Hynka Boháče, přistavěti věž na hasičském skladišti, 

což se stalo v létě roku 1921 skutkem. Dříví dáno z obecního lesa. Zvonice je pokryta plechem  

zinkovým, což provedl Koudela klempíř v Novém Městě. Celkem stála zvonice    . 

   Stará zvonice prodána za 61 K ve veřejné dražbě, a při tom bylo zvoněno na zvonek, který  

ze staré zvonice byl přenesen do nové věže. Věž byla zvenku natřena barvou, což vykonal Frant.  

Hanych čís. 11. Ant. Brychta k této opravě věnoval dar 4 000 K. 

 

 

Obecní pořídkáři: 

   V roku 1920 připadl obci k vyživování Kalina, který se zdržoval většinu života ve Vídni a  

okolí a jejž v obci nikdo neznal. Nyní chodí dům od domu.  

   V zimě 1921 přišla na obec hluchoněmá Anna Slámová se 7 letým dítětem. Poněvadž dítě je vy- 

chování a vyučování schopno, ponechala je obecní rada na vychování v rodině Ludvíka Bukáčka  

čís. 6 a platí naň podporu 2 K denně. Matka tohoto dítěte chodí dům od domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daně v Odranci zaplacené v roce 1920: 

   Přímé daně pro rok 1920 činily dle výkazu berního úřadu: 

 

Kdo zaplatil?     Daň pozemková     Daň domovní     Daň domovní     Daň výdělková     Celkem 

                                      třídní         činžovní                                

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Obec Odranec        52,15 K             -                12 K             -           64,15 K 

 

Poplatníci         609,89 K          153,20 K         22,54 K            25 K        810,63 K 

 

 

 

Veřejná knihovna obecní: 

   Dne 31. prosince 1920 sestavena byla knihovní rada takto: František Kalina čís. 26 předseda; 

Ludvík Bukáček čís. 6 jednatel; František Hanych, syn čís. 11 pokladník a Josef Lamplot, syn  

čís. 10. Knihovníkem zvolen Jan Juránek, spr. školy. 

   Téhož dne 31/12 1920 došla subvence na řízení knihovny od ministerstva školství a národní  

osv., o kterou podal Jan Juránek jako předseda místní osvětové komise žádost dne 15. října 1920. 

   Dne 9. ledna 1921 podniknuta sbírka v obci a bylo vybráno 350 K. Roční příspěvek od obce či- 

nil 150 K. K tomu přistupují menší dary z výzěžku podzimních zábav. První objednávka knih učině- 

na prostřednictvím svazu osvětového v Praze. 

   Knihovna byla otevřena koncem března 1921 a ustanoveno Knihovní radou půjčovati knihy za po- 

platek 10 - 20 h. V této době čítala knihovna 68 svazků zábavných, 19 poučných a 4 svazky časo- 

pisů, celkem 91 svazek. 

   V srpnu 1921 daroval správce školy Jan Juránek 20 nevázaných, nových svazků knih v krámské  

ceně 216 K. 

   Skříně na knihy dosud nebylo. Již v lednu při konání sbírky na knihovnu, dostala Knihovní  

rada slib od Josefa Slámy, domkáře čís. 21 a stolaře, že na místě příspěvku peněžitého věnuje  

za nějaký doplatek knihovně skříň na knihy. Když po několika dnech měla býti ona skříň smluvena, 

shledáno, že žádá za skříň starou doplatek 400 K a při tom ještě tvrdí, že tím zároveň dává 50K  

jako příspěvek na zakoupení knih, poněvadž prý cena skříně je o tolik větší. Knihovní rada uzna- 

la tuto cenu za nepřiměřeně vysokou, skříň proto nebyla zakoupena, čímž ovšem knihovna ztratila  

onen velkomyslný dar 50 K. Nelitovala však toho. V září 1921 dovezena byla nová jednokřídlová  

skříň zhotovená Čeňkem Burešem, stolařem v Líšné za cenu 220 K a umístěna ve třídě zdejší školy. 

 

Přehled o činnosti knihovny za rok 1921 dle stavu 31/12 1921: 

 

              svazků vázaných     svazků ve vazbě     přečteno svazků 

_________________________________________________________________________ 

 

zábavných:         88                   22                 231            

poučných:          19                    -                  14            

časopisů:           4                    1                   3            

_________________________________________________________________________ 

 

celkem:           111                   23                 248            

 

Čtenářů bylo 24. 

 

 

Divadelní představení: 

   Dne 26. února 1922 uspořádala místní osvětová komise divadelní představení ve prospěch veřej- 

né knihovny. Sehrán byl divadelní kus "Nevěsta" obraz ze života o 4 jednáních od Luttuové - Ptáč- 



kové. Bylo to první divadelní představení sehrané zdejšími ochotníky v naší vesnici (v hostinci  

p. Anton. Brychty). 

 

Osoby: 

   Mazura, bohatý rolník ................ František Hanych, syn    čís. 11 

   Anna, jeho druhá žena ................ Anna Nyklová,            čís. 12 

   Jan, jeho syn z prvního manželství ... Ludvík Laštovička,       čís. 24 

   Dora, cikánské děvče ................. Růžena Klímová z Rabuňky 

   Krušina, představený obce Seče ....... Jan Sláma, syn           čís. 25 

   Betuška, jeho dcera .................. Marie Nyklová,           čís. 12 

   Rozára, služka u Mazurů .............. Jarmila Slámová,         čís.  3 

   Tobeš, čeledín tamtéž ................ Josef Sláma,             čís. 25 

   Vaňouska, podruhyně .................. Františka Bukáčková      čís.  5 

   Křikavka, podruhyně .................. Julie Plocková, služka v čís. 24 

   Míťa, mladý cikán .................... František Korbář, syn    čís.  4 

   Faltejsek, listonoš .................. Jan Sláma, syn           čís. 25 

 

   Kus tento vybral a nacvičil správce školy Jan Juránek. Jeviště zapůjčili divadelní ochotníci  

z Novosadů, paruky divadelní ochotníci z Kadova. 

   Ačkoli bylo nepěkné počasí, byla návštěva překvapující. 

 

 

Sčítání lidu dne 15. února 1921: 

 

Číslo po-   Stran by-   Muži       Ženy       Čsbrat.    Římsko-  Umějí číst   Umějí     Dohrom. 

  pis.       tových                           evang.      kat.      a psát    jen číst 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

    1          1          1          2          3          -          3          -          3    

    2          1          2          4          6          -          6          -          6    

    3          1          -          4          4          -          4          -          4    

    4          1          3          2          5          -          5          -          5    

    5          1          5          2          2          5          5          -          7    

    6          1          1          3          4          -          4          -          4    

    7          1          2          4          6          -          6          -          6    

    8          1          3          1          -          4          3          -          4    

    9          1          3          2          5          -          5          -          5    

   10          1          3          1          4          -          4          -          4    

   11          1          2          1          3          -          3          -          3    

   12          1          2          4          -          6          6          -          6    

   13          1          2          2          4          -          4          -          4    

   14          1          3          3          3          3          6          -          6    

   15          1          4          2          6          -          5          -          6    

   16          1          6          1          7          -          7          -          7    

   17          1          1          1          -          2          2          -          2    

   18          1          2          5          3          4          7          -          7    

   19          1          -          1          -          1          -          1          1    

   20          1          2          5          -          7          6          -          7    

   21          1          1          1          2          -          2          -          2    

   22          1          2          2          4          -          4          -          4    

   23          1          5          2          7          -          5          -          7    

   24          1          4          3          1          6          5          -          7    

   25          1          4          4          8          -          6          -          8    

   26          1          5          1          6          -          5          -          6    



   27          1          3          2          5          -          5          -          5    

   28          1          2          5          7          -          7          -          7    

   29          1          2          2          4          -          3          -          4    

   30          1          2          3          5          -          5          -          5    

   31          1          1          4          5          -          5          -          5    

   32          1          2          5          7          -          4          1          7    

   33          1          2          1          3          -          3          -          3    

   34          1          2          2          -          4          3          -          4    

   35          1          3          4          7          -          5          -          7    

   36          1          3          3          5          1          6          -          6    

   37          1          1          4          5          -          4          -          5    

   38          1          2          2          4          -          4          -          4    

   39          1          2          1          3          -          3          -          3    

   40          1          1          3          -          4          3          -          4    

   41          1          2          3          5          -          4          -          5    

   42          1          1          1          2          -          2          -          2    

   43          1          2          3          4          1          4          -          5    

   44          2          7          4         10          1          7          -         11    

   45          -          -          -          -          -          -          -          -    

   46          1          2          2          3          1          4          -          4    

   47          -          -          -          -          -          -          -          -    

   48          1          1          -          1          -          -          -          1    

   49          1          1          3          1          3          3          -          4    

   50          2          3          4          6          1          6          -          7    

   51          1          3          2          5          -          5          -          5    

   52          1          1          1          2          -          1          -          2    

   53          -          -          -          -          -          -          -          -    

   54          1          -          1          -          1          1          -          1    

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

Součet:       53        119        128        192         55        215          2        247    

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

Dle sčítání  

lidu 31/12  

1910 bylo:    57        142        152        222         72        119         13        294     

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

Dle sčítání  

lidu 31/12 

1900 bylo:                                    223         85                              308    

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

Českobratrská církev evangelická: 

   Dle vyhlášky ministerstva škol. a národ. osvěty ze dne 12. listopadu 1919 č. 625 sbírky záko- 

nů a nařízení byla schválena základní a přechodní ustanovení pro českobratrskou církev evange- 

lickou. Tato církev povstala sloučením příslušníků evang. křesťanské církve angsburského vyznání  

a helvetského vyznání v Čechách, na Moravě a ve Slezsku národnosti české v církev jednotnou, kte- 

rá přijala jméno "Českobratrská církev evangelická". 



   Příslušníci obce Odrance hlásili se dosud většinou k evang. církvi helvetského vyznání. Od ny- 

nějška patří k "Českobratrské církvi evangelické". 

 

 

Církev československá: 

   Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty ze dne 15. září 1920 o uznání církve česko- 

slovenské. (Sbírka zákonů a nařízení z r. 1920 č. 542.) 

   Vláda republiky československé prohlásila dne 15. září 1920 ve smyslu § 2. zákona ze dne 20. 

května 1874, č 68 ř. z., církev československou za církev státem uznanou. 

                                                             Ministr školství a národní osvěty. 

                                                                      Haberman v. r. 

 

Vznik církve československé: 

   Po docílení samostatnosti v r. 1918 vznikly mezi katolickým kněžstvem snahy po některých re- 

formách v církvi. Kněží utvořili "Jednotu" a žádali zvláště: zrušení celibátu, konání bohoslu- 

žeb jazykem českýma ještě jiné změny. Poněvadž papež tyto reformy nepovolil, utvořila se začát- 

kem roku 1920 nová církev, která nazvána církec československá. 

   Následek toho reformního hnutí byl, že papež povolil v církvi římskokatolické vykonávati něk- 

teré motlitby jazykem českým. Na př. o pohřbu jsou nyní české motlitby. V Odranci nemá tato cír- 

kev dosud žádných příslušníků. 

 

 

Živelná pohroma: 

   Dne 27. května 1920 postižena byla zdejší vesnice a okolí velikou bouří spojenou s průtrží  

mračen a krupobitím trvající 2 hodiny. Ornice s polí pobrána, místy hluboké rokle a cesty měly  

vodou vyhlodané rokle až 1 m hluboké. Voda vnikala až do chalup a světnic. Kalinovi čís. 26 se  

utopili králíci. Později lidé shrabovali na loukách naplavenou ornici a zaváželi rokle na po- 

lích. 

 

 

   Rok 1921 byl velice suchý a v letních měsících panovala veliká horka.Jaro počínalo předčasně, 

takže bylo brzy zaseto. Neustálé sucho mělo vliv na obilí, takže jarní obilí zakrnělo. Sklizeň 

žita podzimního byla pěkná, protože žito hodně sypalo (až i 2 měřice z mandele, ovšem vyjímkou!) 

ostatní obilí sypalo málo a byla špatná jakost zrna (oves, ječmen). Bramborů bylo poměrně dosti, 

na trochu vlhčí půdě hodně a shnilých vůbec nebylo. O píci pro dobytek byla nouze. Otavy nebyly  

vůbec sklízeny, ale louky jen vypaseny a i ta pastva byla špatná, na suších místech nebylo vůbec  

ničeho. Studna u školy, která je 9 m hluboká, vyschla koncem léta úplně. 

   Hlavní žně skončeny byly již v polovici srpna a na poli zůstaly jen některé ovsy. Vše bylo tak 

suché, že hospodáři klidili obilí brzy z rána, aby se nesypalo. Oves někteří jeden den kladli a  

druhý den klidili, ba i téhož dne brali u Lamplotů čís. 10 oves domů! Někteří hospodáři měli sebou  

také pšenici. 

   V druhé polovici září (po pouti) byla hlavní sklizeň bramborů. Tepla bylo při tom dosti - vše 

se sklidilo bez kabátů! 

   Podzim byl krásný, suchý. V říjnu se oralo bez kabátů. Teprve koncem října se ochladilo, nas- 

taly přeháňky a první sníh se objevil 2. listopadu. V listopadu a v prosinci mrzlo většinou na ho- 

lo, takže o vánocích byla pole holá. 

 

 

Mobilisace: 

   Koncem října 1921 vyhlášena byla mobilisace několika ročníků a mobilisace koní. Také z Odrance  

musili proto někteří branci ke svým vojenským oddílům. Poněvadž nedošlo k žádnému nepřátelskému  

útoku, vrátili se branci brzy domů. Příčína k mobilisaci byla tato: V říjnu podnikl do Švýcarska 

vykázaný excísař Karel s manželkou Zitou letadlem výlet do Maďarska, kde doufal, že dosáhne opět  

koruny, protože tam měl mocné přivržence. V skutku nalezl i sobě věrné oddělení vojska a proto 

vzniklo rozrušení v sousedních státech. Brzy však excísař Karel se Zitou byli odveženi na ostrov 



Madeiru, kde jim byl vykázán pobyt. Karel zde zemřel 1. dubna 1922 onemocněv chřipkou a zánětem  

plic. 

 

 

Bekyně smrková (sosnová) čili mniška: 

   Koncem července 1921 přepadeny byly zdejší lesy tisíci a tisíci motýli bekyně smrkové. Lesní  

správa v Novém Městě zahájila proti tomuto škůdci boj tím, že dala motýle sbírati a platila za 1  

kus 1 haléř odměny. Jest obava, aby příštího roku se tento lesní škůdce nerozmnožil. Dle zpráv  

padly na některých místech v Čechách letos celé lesy za oběť tomuto škůdci. 

 

 

Ceny na podzim 1921: 

   Platil jsem za 1 m látky na teplé zimní kalhoty 230 K a hotové kalhoty z této látky byly  

za 300 K (šil je Zelený v Německém). Za tvrdý černý klobouk jsem zaplatil 170 K, za měkký bez pod- 

šívky 110 K v Jimramově. 

   Ceny mužských šněrovacích bot přes 200 k. Loni jsem dal obuvníku v Německém od podšití 

vysokých  

bot 480 K. Tyto boty šil tentýž švec před válkou (mslím r. 1910) nové a zaplatil jsem mu za ně  

19 K. 1 dkg kůže prodává se asi za 1,20 K. Školní sešit za 80 h, pero za 20 h, arch papíru 30 h. 

 

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 

Rok 1922: 

 

   Hlavními známkami tohoto roku jsou: stoupnutí kursu československé koruny a pokles cen život- 

ních potřeb. 

   Před vánocemi činil kurs čsl. koruny asi 5 a vystoupil v srpnu 1922 až na 19. Od té doby až  

do dneška t. j. konce října 1922 udržuje se na výši kolem 18. 

   Pokles cen jevil se nejvíce u hospodářských produktů. Uvedeu některé příklady cen ze zdejší  

obce: 

   máslo koncem r. 1921 až 52 K, říjen 1922 22 K 

   mléko koncem r. 1921 až 2 K, říjen 1922 1,50 K 

   brambory koncem r. 1921 až 140 K, říjen 1922 12 K 

   oves koncem r. 1921 až 330 K, říjen 1922 115 K 

   cukr koncem r. 1921 až 8 K, říjen 1922 5 K 

Pokles cen průmyslových výrobků byl menší. Následkem poklesu cen došlo ke snižování platů dělnic- 

tva a zaměstnanců. 

 

 

Povětrnost v roce 1922: 

   První polovice roku velice suchá, takže se na mnohých místech počal jeviti nedostatek vody.  

Školní studna úplně vyschla, obecní studna u rybníka měla však stále dosti vody. 

   Dlouhé sucho mělo škodlivý vliv na jarní obilí. Pršeti počalo o žních v srpnu a v září se roz- 

pršelo tak, že kdo se opozdil, těžko obilí klidil. Někteří zde sklízeli oves ještě po 20. říjnu. 

Brambory sklízeny byly v dešti a proto obaleny hlinou. 

   Celková sklizeň u nás byla velice pěkná. Žito sypalo 1 1/2 až 1 3/4 míry. Bramborů byla neoby- 

čejná úroda, jaká zde mnoh let se nepodařila. Místem až 14 pytlů po pytli. Průměrem asi 10. Něk- 

teří neměli již místa, kam brambory uložiti. Poněvadž všude v okolí je hojná úroda bramborů, ne- 

chce je nikdo kupovati. 

   Následek dešťů objevilo se v lesích ,,hojně hub,,. Překupník z Brna, který zde bydlil v čís.  

15 a houby celý podzim kupoval, řekl mi, že jich zde skoupil a odvezl 267 q a to samých hřibů! 

Ovšem donášely se houby i ze sousedních vesnic. Většinu doby byla zde dávána cena 2 K za 1 kg. 

Možno říci, že vyplaceno zde bylo za houby 56 - 60 tisíc K. 

 



 

Mniška: 

   V srpnu oběvilo se ve zdejších lesích veliké množství bekyně smrkové čili mnišky. Všeobecný  

úsudek zněl: "Nepomůže - li příroda sama, marné bude lidské namáhání". 

   Prošel jsem v tu dobu lesem a každý strom hostil tohoto škůdce. Na některém stromě nalezeno  

20 - 50 těchto motýlů. Snad deštivé počasí, které nastalo, znesnadnilo mnišce nakladení vajíček  

a tím přispělo k jejímu omezení? Kdo ví? Skutečnost ukáže se teprve příštím rokem. (Nepříznivé  

počasí mnišku zhubilo). 

 

 

Vlasové síťky: 

   Pletení vlasových sítěk (vlásenkářství), které se zde zvláště v době zimní silně provozovalo,  

letos zaniklo. Loni a předloni, kdy se platilo od 1 tuctu sítěk až 20 K, pracoval síťky každý,  

kdo to dovedl. Letos od jara se vůbec síťky již nepletou, protože následkem stoupnutí kursu čes- 

koslovenské koruny není odbyt do ciziny (Německa, Francie). 

 

 

Dávka z majetku a z přírůstku majetku: 

   Předepsána byla pro obec Odranec v květnu 1922 takto: 

 

       Jméno a          Základna    Přírůstek    Dávka z ma-   Dávka z pří-   Sleva    Celkem má 

     číslo domu            Kč          Kč         jetku Kč      růstku Kč      Kč     zaplatiti Kč 

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 

 1 Tlustoš Josef     1    21 400       3 400         214            489           6          697    

 2 Slámová Frant.    3    15 000           -         151              -          15          136    

 3 Korbář Frant.     4    18 300       1 800         183            259          88          354    

 4 Bukáček Frant.    5    18 800           -         138              -          39           99    

 5 Bukáček Ludvík    6    57 500      22 300       1 125          2 832           -        4 057    

 6 Olejník Frant.    8    19 500       3 600         199            518          71          646    

 7 Hanych Frant.     9    42 500      14 100         775          2 030           -        1 965    

 8 Lamplot Jan      10   123 200      49 700       4 008          7 176           -       11 184    

 9 Hanych Frant.    11    13 900           -         139              -           -          139    

10 Nykl František   12    81 100      32 800       1 933          4 438         318        6 053    

11 Jílek Jan        13    21 500       3 000         215            432          64          583    

12 Topinka Josef    14    25 400       4 800         271            691         192          770    

13 Houdek Josef     16   110 600      50 800       3 189          7 354           -       10 543    

14 Bartoň Jan      18    64 900      24 100       1 447          3 060         225        4 282    

15 Tlustoš Frant.   20    26 000       7 300         280          1 051           -          799    

16 Sláma Josef      21    13 700           -         137              -           -          137    

17 Topinka Frant.   22    45 000      13 900         850          2 001         285        2 566 

18 Topinka Frant.   23    21 200       3 800         212            547         151          608    

19 Štorek Josef     24   123 100      69 200       4 001         10 335           -       14 336    

20 Sláma Jan        25    29 200       7 300         376          1 051           -          857    

21 Kalina Frant.    26    12 800           -           -              -           -           90    

22 Vařák Frant.     28    17 000         800         171            115           -          172    

23 Fryšhonzová Ant. 29    16 400         500         164             72           -          236    

24 Husáková Čeňka   30     3 700           -          37              -          11           18    

25 Tlustoš Adolf    31    16 100         100         161             14          35          140    

26 Fryšhonz Adolf   36    17 900           -         179              -          89           90    

27 Boháčová Anna    38    19 000           -           -              -           -          199    

28 Sláma Adolf      39    14 200           -         142              -           -          142    

29 Vařák Karel      40    12 900           -         129              -           -          129    

30 Boháč Hynek      41    21 600       1 900         216            273          48          441    



31 Topinka Adolf    42    14 200           -         142              -           -          142    

32 Sláma Jan        44    16 700           -           -              -           -          117 

33 Bukáčková Kar.   46    14 500           -         145              -           -          131    

34 Zich František   50    25 200       6 700         256            964         244          976    

35 Topinka Jan      52    21 000       3 700         219            532           -          751    

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 

Celkem má býti zaplaceno:                                                                  64 585 

Majetek oceněný do 10 000 Kč je od dávky osvobozen. 

 

 

Vichřice: 

   Dne 15. srpna večer nastala veliká vichřice s bouří, blýskáním a deštěm a nadělala mnoho škod 

zvláště v lesích, kde ležely ráno celé stohy vyvrácených, zpřelámaných a rozštípaných stromů.  

Ve vesnici mnoho stromů rozlámalo (polovici Štorkovy lípy ulomilo u čís.24). 

   Mnoho střech zvláště krytých lepenkou bylo poškozeno. Na školní budově vichřice odnesla celé 

kusy lepenky i s latěmi a rozbila 18 tabulí skla ve třídě v oknech. Plot deskový na jižní straně  

zahrady byl vyvrácen. 

 

 

Pozemková reforma: 

   V měsíci červnu přišel inženýr, aby odměřil panské pozemky, které mají zdejší domkáři prona- 

jaty a které si mohou odkoupiti na základě zákona o přídělu půdy, Všicni nájemníci si pole sku- 

tečně odkoupili a kup proveden na podzim a stvrzen smlouvami mezi velkostatkem a jednotlivci,  

takže dnes patří již ona půda zdejším občanům. 

 

 

Opravy školy: 

   V červnu dána u školy nová pumpa. Vrtal a postavil ji Josef Hanych, tesař z Německého a Fran- 

tišek Hanych, domkař čís. 11 v Odranci. Práce s navrtáním a postavením trvaly 3 dny. Jos. Hanych, 

tesař, požádal si denně 60 K beze stravy. O svačině jim správce školy přidal cigarety a zavdanou. 

(Podlahu nedodělali). Celkem stála pumpa (bez podlahy) 437,50 K.  

   V srpnu dána nová okna na jižní straně třídy. Zhotovil je Bureš, stolař z Líšné. Kromě toho  

tmelil a opravoval ostatní okna u třídy, zasadil vychřicí rozbité tabule, dával u pokoje nové 

obklady u dveří, protože byly dřevomorkou zničeny, opravil hlavní dveře a nabarvil je. Celkový  

jeho účet činil 2 033 K. 

   V říjnu dána do pokoje nová podlaha. Poněvadž však prkna nebyla úplně suchá, byla jen přibita  

slabými hřebíky zatímně a v příštím létě se znovu srazí a přibije. Pod podlahu se dala struska  

přivežená z Kadova a vše se posypalo vápenným prachem. Trámky a částečně i prkna  natřeny karbo- 

linou. Podlahu zhotovil Fr. Hanych čís. 11. 

   Práci zednickou při zazdívání oken a vyzdění vedle dveří u pokoje novými cihlami vykonal Alois  

Husák, zedník čís. 30. 

   V druhé polovici října koupena lepenka na opravu střechy (á 85 K za 1 balík), celkem 7 balíků, 

k provedení však nedošlo pro nepříznivé počasí. 

   Celkem činilo vydání na školu za rok 1922 dle rozpočtu na tento rok 5 672 K, což činilo 709 %ní 

přirážku. Na rok 1923 stanoven rozpočet místní školní rady částkou 4 720 K, což je 590 %ní přiráž- 

ka. 

 

 

Zrušené svátky: 

   Ministerstvo školství a národní osvěty výnosem ze dne 26. ledna 1922 nařídilo: "Na všech ško- 

lách a vyučovacích ústavech jest dne 2. února, 25. března a 8. září pravidelné vyučování". 

 

 



Počasí na podzim a v zimě: 

   Dne 19. října počalo chumeliti a sníh zůstal ležeti do konce měsíce. Počátkem listopadu sníh  

roztál. 

   Od 9. do 14. listopadu krásné teplé dni (na slunci až i přes 20 °C). Lidé pasou opět dobytek. 

   15. listopadu začalo opět chumelit a v posledních dnech měsíce velké závěje, necesta, metelice. 

Teplota klesla 27. listopadu na -6 °C. Nejnižšího bodu -10°C dosáhla teplota 9. prosince. 

 

 

Zemřelí v roce 1922: 

1. Houdek František, úřednický čekatel při dráze naroz. v čís. 16 zemřel ve věku 24 let. 

2. Lamplot Jan, rolník čís. 10, bývalý starosta a člen místní školní rady. 

3. Bukáčková Františka, domkářka čís. 5   \ Pohřby konány 

4. Boháčová Anna, domkářka čís. 38        / v týž den. 

5. Bukáček Josef, výměnkář čís. 5. 

 

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 

Rok 1923: 

 

   Tento rok je význačným ustálením kursu československé koruny na 16 - 17 t. j. za 1 švýcarský  

frank platí se 16 - 17 K. 

   Krise v průmyslu a obchodě, která trvá od minulého roku ze začátku trvá, potom se lepší. S tou- 

to krisí spojeny jsou četné úpadky firem a bank (Moravsko - slezská banka, Pozemková banka, ...). 

   Ceny potřeb a potravin zůstávají na stejné výši. V létě klesla cena másla až na 16 K v naší  

vesnici. 

 V lednu Francouzi obsazují Porůří. Nastává rychlý pokles kursu Marky, který se později jeví ka- 

tastrofálním. Začátkem září 1923 platilo se za 1 milion Marek asi 7 K. 

 

 

Počasí: 

   Koncem dubna a na počátku května bylo několik pěkných dní, později však nastalo chladno a  

deštivo, což potrvalo přes celý červen. Od začátku července nastává krásné, horké a suché poča- 

sí. Teprve koncem září a v říjnu nastává počasí chladné, deštivé, které se v posledních dnech  

října změní v pozdní léto, neboť od 26. října do 1. listopadu je noční teplota 9 - 10 °C a  

ve dne na slunci až 24 °C. Následkem toho je osení velice vzrostlé. Někteří zasévali žita ještě  

v posledním říjnovém týdnu. 

   Úroda byla letos velice pěkná. Některá žita sice z jara vyhynula, co však zůstalo a jarní  

obilí dalo pěknou úrodu. Bramborů bylo hodně a zdravých. Sena a jetele bylo letos hojnost. 

   Koncem června, v červenci i srpnu našli si lidé a děti příjem nový, dosud zde nebývalý. Sbí- 

rali "rosničku okrouhlolistou" (Drosera rotundifolia L.), které říkají rosička. Nachází se  

na všech bahnitých lukách v okolí Odrance, nejvíce na obecních pastviskách a u "Kutin". Sušenou  

rosničku kupovali docházející sem překupníci až kdesi od Třebíče a platilo se ze začátku za 1 kg  

100 K. Také obchodníci v Novém Městě tuto léčivou bylinu kupovali. Zdejší obchodník Ludvík Buká- 

ček začal ji nakupovati pro pana Adolfa Bradyho, velkoobchodník v Novém Městě. Později cena su- 

šené rosničky značně klesla (v srpnu 40 K). Celkem se jí nasušilo aspoň 15 kg. Poněvadž vlasové  

síťky se vůbec nyní nepletou (pro malou odměnu za zhotovení), byl to nový vítaný příjem, neboť  

se letos ukazuje zde již větší nedostatek peněz než v létech předešlých, kdy v každé chalupě i  

pazderně bylo po válce peněz dostatek. 

   Houby následkem sucha v létě téměř vůbec nerostly a tím ubyl pravidelný podzimní příjem mnoha  

zdejších obyvatelů. Teprve koncem října objevilo se něco málo hřibů, které se prodávaly po 6 K  

za 1 kg čerstvých. Letos brněňští houbaři odtud málo hub odvezli. Na počátku léta byl oznámen  

,,zákaz sbírání lesních plodů a hub,,. Kdochce sbírari, musí žádati o povolení (paletu) a zapla- 

titi určený poplatek (5 K). Lidé však mají v ůmyslu houby a lesní plody (borůvky) sbírati, aniž  

by poplatek platili. 



 

 

Pronájem obecní honitby: 

   Konal se v létě. Zvolený honební výbor přenechal obecní honitbu opět velkostatku za 200 K  

(dosud 50 K) a tím dražba odpadla. Za důvod pro opětné ponechání honitby velkostatku uváděli  

domkáři proti několika, kteří chtěli honitbu vydražiti toto: "Kdybychom si honitbu ponechali,  

nesměli bychom do lesa... ". Obecní honitby v okolních vesnicích (Koníkově, Kuklíku, Věcově,  

...) jsou však v rukou občanů a přece zdejší občané nemají v lese o nic více práv neb povole- 

ní než obyvatelé jamenovaných obcí. 

 

 

Volby obecního zastupitelstva: 

   Nařízeny na den 16. září. Poněvadž v Odranci byla navržena jen jedna kandidátní listina, vol- 

ba odpadla a zvoleni byli navrhovaní v této kandidátní listině. Za starostu zvolilo obecní zas- 

tupitelstvo koncem září domkaře Jana Slámu číslo 25. 

 

 

Stavby a opravy: 

   V roce 1922 rozšířil Boháč Hynek čís. 41 těsnou svoji stodolu, umístil v ní prasečí chlévy a  

vykopal na zahradě studni, kterou vybetonoval a opatřil dřevěnou pumpou. Téhož roku Ludvík Bu- 

káček čís. 6 zařídil komoru jako kupecký krám. 

   Roku 1923 vystavěl František Boháč čís. 38 celou zadní část stavení s chlévem. Františka Slá- 

mová čís. 3 postavila nový zděný chlév na místě starého. Fryšhonz Albín čís. 29 pokryl domek  

šindelem a přistavěl vzadu barák na místě starého přístavku. 

   Na školní budově opravena lepenkou poškozená střecha a štít u záchodů obílen. Celá střecha  

natřena dehtem. Opravena a částečně novým nahrazena odkorková část plotu u školní zahrady. Pod- 

laha v pokoji přeložena. Hasičský sbor postavil si na návsi novou cvičírnu a zakoupil 2 díly  

nových hadic. 

                                                                          Četl 9/11 1923 

                                                                           Jos. Henzoyt 

                                                                        okresní školdozorce 

 

 

Dar hasičskému sboru a chudým: 

   Koncem května (o Božím těle) navštívil Odranec bývalý zdejší občan, který již přes čtvrt sto- 

letí ze zdejší obce je odstěhován, František Roušan, jenž v r. 1895 rozprodal statek čís. 11 a  

odstěhoval se. 

   Jmenovaný daroval zdejšímu sboru hasičskému, jehož byl spoluzakladatelem 400 K a chudým v ob- 

ci rovněž 400 K. Mimo to pozval všechny občany do zdejšího hostince a všechny pohostil. 

 

 

Změna v učitelstvu: 

   Učitelka ženských ručních prací Karla Svítilová obdržela na svou žádost místo ve Štěpánově, 

kam se v srpnu odstěhovala. Na jejím místě ustanovena pro školy ve Věcocě a Odranci industr. 

učitelka Josefa Kociánová, která naposled vyučovala ve Stražku. Karla Svítilová bydlila v Od- 

ranci v čís. 54; Kociánová dochází z Věcova. 

 

 

Počasí: 

   Na podzim bylo příznivé a zamrzlo teprve od počátku prosince. Koncem listopadu rostlo ještě  

dosti hřibů. Poslední hřiby jsem donesl 30. listopadu ze Smrčiny (asi 1/2 kg). 

   O vánocích bylo počasí velice nepříznivé, metelice taková, že lidé nešli ani do kostela a  

takové počasí (s vyjímkou některého dne) potrvalo do konce roku. 

 

 



Zaměstnání obyvatelstva: 

   Poněvadž výroba vlasových sítěk téměř zanikla, chopili se občané ,,šití komisky,, t. j. pot- 

řeb pro vojsko. Na podzim se šily ponejvíce vojenské pláště (mantle) potom chlebníky (Brotsacky) 

a ke konci roku vojenské celty. Výdělek není tučný a daleko se nemůže rovnati bývalému výdělku  

při pletení vlasových sítěk. Následkem toho jest pozorovati úbytek peněz mezi lidem. V nejbliž- 

ších letech po válce bylo totiž u každého peněz dost. 

 

 

Místní osvětová komise: 

   Byla k vybídnutí okresního osvětového sboru nově jmenována obecní radou dne 3/11 1923. 

1. Ludvík Bukáček, rolník čís. 6 (zvolen jednatelem m. o. k.) 

2. Hynek Boháč, domkař čís. 41 

3. Josef Lamplot, rol. syn čís. 10 

4. Jan Juránek, správce školy (zvolen předsedou). 

   Dne 4. listopadu uspořádala místní osvětová komise společně s míst. osvět. komisemi v Koní- 

kově a Rožen. Pasekách ve škole v Odranci přednášku se světelnými obrazy: 

"Paříž a její umělecké památky:" 

   Návštěva byla hojná - asi 190 osob (z Odrance, Koníkova, Rožen. Pasek a Kuklíku). 

   Dne 26. prosince pořádala míst. osv. komise v hostinci p. Ant. Brychty divadelní představení: 

"Pojď na mé srdce" od Ferdinanda Olivy. 

 

 

Zemřelí v roce 1923: 

   Beránková Emilie z čís. 18. 

 

_______________________________________________________________________________________

________ 

 

Rok 1924: 

 

   Tento rok počíná počasím nepříznivým, jaké již mnoho zim nebylo. Celý leden silné metelice, 

že mnohdy nelze téměř vylézt z chalupy. 1. února zemřel František Fryšhonz čís. 29, výměnkář 86 

roků starý a byl ustanoven pohřeb na neděli dne 3. února. Počasí však bylo tak nepříznivé, že  

se pohřeb nemohl konati. Teprve 5. února se počasí poněkud uklidnilo a pohřeb byl téhož dne vy- 

konán. Rakev s mrtvolou až na Kuklík zavezena na ručních sáňkách, poněvadž s koněm nemožno zá- 

vějemi za školou projeti. 

   Dne 20. ledna uspořádala místní osvětová komise společně s osvětovými komisemi v Koníkově a  

Rožen. Pasekách ,,přednášku,, pana prof. reálky z Nov. Města Jaroslava Novotného: "Stav lidu 

selského a rok 1848." Účast byla hojná (kolem 100 osob). Řečníka přivezl p. F. Laštovička z Ko- 

níkova a odvezl p. Němec Z Koníkova. 

 

   Poněvadž kronikář Jan Juránek odchází v srpnu 1924 na nové působiště do Bohuňova, odevzdává  

tímto obecní kroniku obecní radě. 

                                 V Odranci dne 3. srpna 1924 

                                           Jan Juránek 

 

 

   Dalšího vedení obecní kroniky ujal se dnem 1. září zatímní učitel a zatímní správce školy 

František Zach, ustanovený na zdejší škole od shorauvedeného dne. Do přeložení na zdejší školu 

byl zat. učitelem a zat. správcem trojtřídní obecní školy ve Fryšavě. Narodil se 20. listopadu 

1893 v Sázavě u Přibyslavě v Čechách. Jeho rodiče žijí ve Lhotce u Žďáru. 

   Poněvadž čsb.-evang. p. farář z Německého Rozbořil byl přeložen do Jimramova, vyučuje čsb.- 

evang. náboženství na zdejší škole p. řídící učitel ve Věcově V. Chládek od 1. září. 

 

 



Počasí: 

   V létě bylo dosti příznivé - mnohdy až příliš suché. Sena, jetele bylo letos hojně a pěkně  

se sklidilo. Vlivem sucha ovsy málo vyrostly. Kdo nespěchal, sklidil obilí suché. Začátek žní 

byl příliš deštivý. Otavy byly pěkné a za sucha se sklidily. 

 

 

Úraz: 

   V září František Tlustoš, domkař v Odranci jel s kravami na pole. Nešťastnou náhodou se  

splašily a ho povalily. Přejeta mu noha a pohmožděn na hlavě. 

 

 

Velká úroda hub: 

   Konec léta a celý podzim byl velice úrodný na houby. Pro zdejší chudou obec bylo to pravým  

požehnáním. Celá ebec za houby utržila asi "     " K. Houby kupoval hostinský pan Brychta a  

bratří Slámoví čís.   . Každoročně se odváželo na nádraží do Nového Města několik metrických  

centů hub. Za kg platilo se až 10 K. K oběma těmto kupcům nosili houby i lidé z okolních ves- 

nic. Podle výroků kupců vyplatil pan Brychta lidem za houby 38 700 K; bratří Slámové 40 000 K. 

 

 

Počasí na podzim a v zimě: 

   Podzim letošního roku je krásný bez sněhu. Skoro po celý měsíc listopad panovaly husté ml- 

hy. Po mnoho dní slunce se ani neukázalo. Chladem mlha měnila se v jíní, které při silném  

větře způsobilo na stromech velikou škodu. Vyvrácenými a zpřeráženými stromy na silnici k No- 

vému Městu byla zatarasena silnice a zpřetrháno telefonní vedení. 

   Nemajíce jiného výdělku v nastávající zimě, chápají se lidé opět tkalcovství. Hotoví juto- 

vé šlapačky, dečky a sukně. Skoro v každé chalupě ozývá se hukot stavu. 

   Celý prosinec byl krásný, úplně bez sněhu. Teprve 29. prosince napadlo na několik cm sněhu, 

takže krajina dostala ráz zimy. 

   Na Štědrý večer uspořádán ve škole za vedení zat. správce školy p. Zacha vánoční stromek  

pro školní dítky. Poslechnouti recitace a zpěvy dětí přišlo mnoho občanů. 

 

 

Volba místní školní rady: 

   Jelikož funkční období místní školní rady uplynulo, zvolilo obecní zastupitelstvo na zákla- 

dě výnosu okr. š. v. č. 313 ze dne 21. ledna 1925 novou místní školní radu, do níž zvoleni: 

   Za zástupce obce školní: p. p. František Nykl, rolník čís. 12; Josef Topinka, domkař čís.  

14; Ludvík Bukáček, rolník čís. 6 a František Korbář, domkař čís. 4. 

   Náhradníky: p. František Bukáček, domkař čís. 5; p. Bohumil Hanych, rolník čís. 9 a p. Jo- 

sef Houdek, rolník čís. 16. 

   Za zástupce učitelstva: p. František Zach, zat. spr. školy a sl. učitelka ženských ručních  

prací Josefa Kociánová. 

 

 

V roce 1924 zemřeli: 

   Anna Slámová, čís. 31, ve věku 82 let; František Fryšhonz, čís. 29, ve věku 84 let; Franti- 

šek Topinka, čís. 22, ve věku 83 let; Josefa Bukáčková, čís. 37, svobodná, ve věku 66 let. 

 

 

V roce 1924 narodili se: Emilie Zichová, čís. 43; Věra Černá, čís. 16; Miloš Bukáček, čís. 46;  

Emil Sláma, čís. 44; Libuše Zichová, čís. 50; Helena Hanychová, čís. 19; Jindřiška Tlustošová,  

čís. 21; Jaroslava Bartoňová, čís.   ; Adolf Hlavatý, čís.   . 

 

Rok 1925: 

 

Volba místní školní rady: 



   Viz stranu 45 (výše - dokument: Pamětní kniha obce Odrance 2) ! 

 

 

První dětské divadelní představení v Odranci: 

   Dne 14. a 15. února sehráno v hostinci p. A. Brychty žactvem zdejší školy za řízení p. Fr. 

Zacha, zat. správce školy první dětské divadelní představení: "Pohádka o královičně Čechů" a  

"Jeden za druhého." Návštěva po oba dva dny byla hojná. 

 

 

Oslava 75. narozenin pana presidenta Masaryka: 

   Dne 8. března oslaveny v budově školní 75. narozeniny pana presidenta přednáškou zat. spr. 

školy Fr. Zacha na téma: "Masaryk, jeho život a dílo," recitacemi a sborovým zpěvem. Návštěva  

byla veliká. 

 

 

Divadelní představení v Odranci: 

   Dne 21. a 22. března sehrála místní osvětová komise divadelní představení: "Závěť" od J.  

Štolby za řízení zat. správce školy. Návštěva byla přiměřená. Vybráno celkem 278.5 K. Deko- 

race ochotně zapůjčil div. spolek ve Věcově. Představení pořádáno v hostinci p. A. Brychty. 

 

 

Dary pro obecní knihovnu: 

   Rolnická pojišťovna v Brně darovala pro zdejší knihovnu 20 K. 

   Banka československých legií v Praze darovala pro zdejší knihovnu 157 brožovaných a váza- 

ných knížek v ceně dle jejího odhadu 300 K. 

   Občanská záložna n Německém darovala 50 K. 

 

 

Počet dobytka, včelstva, ovoc. stromů: 

   Dle stavu 1. ledna 1925 napočteno v Odranci: 11 koní, 109 kusů hovězího dobytka, z čehož  

je 70 krav, 20 kusů vepřovéjo dobytka, 29 koz, 6 úlů včel (má pouze pan Hanych František  

čís. 11) a 225 ovocných stromů. 

 

 

Seznam majetníků domů a polností: 

 

   č. řad.          Jméno a příj-          čís. domu                   Polnosti    

                        mení                                     ha               a 

______________________________________________________________________________________ 

 

      1.           Josef Tlustoš                1                 3              35    

      2.           Frant. Fryšhonz              2                 1              25    

      3.           Frant. Slámová               3                 2              95    

      4.           Frant. Korbář                4                 2              74    

      5.           Frant. Bukáček               5                 3               -    

      6.           Ludvík Bukáček           6, 47                13              32    

      7.           Filipina Štorková            7                 2              83    

      8.           Frant. Olejník               8                 2              37    

      9.           Bohumil Hanych               9                 7              85    

     10.           Josef Lamplot           10, 48                18              99    

     11.           Frant. Hanych               11                 3              52    

     12.           Frant. Nykl             12, 27                19              41    

     13.           Alois Topinka               13                 3              64    

     14.           Josef Topinka           14, 51                 ?               ?    

     15.           Josef Sláma                 15                 2               -    



     16.           Josef Houdek            16, 49                20              82    

     17.           Obecná škola                17                 -              16    

     18.           Frant. Bartoňová        18, 19                13              90    

     19.           Frant. Tlustoš              20                 4              29    

     20.           Frant. Tlustoš              21                 1              72    

     21.           Josef Mrkos                 22                 5              40    

     22.           Frant. Topinka              23                 3              82    

     23.           Antonín Hlavatý         24, 45                21              16    

     24.           Jan Sláma                   25                 6              73    

     25.           Frant. Kalina               26                 2              49    

     26.           Frant. Vařák                28                 3               -    

     27.           Antonie Fryšhonzová         29                 3              55    

     28.           Čeňka Husáková              30                 2              63    

     29.           Adolf Tlustoš               31                 3              43    

     30.           Čeněk Kadlec                32                 -               -    

     31.           Jan Hanych                  33                 2              51    

     32.           Antonín Brychta             34                 -              20    

     33.           Adolf Vařák                 35                 1              62    

     34.           Adolf Fryšhonz              36                 3              35    

     35.           Anna Bukáčková              37                 1              80    

     36.           Frant. Boháč                38                 3              75    

     37.           Adolf Sláma                 39                 3              23    

     38.           Karel Vařák                 40                 2              62    

     39.           Hynek Boháč                 41                 3              62    

     40.           Adolf Topinka               42                 2              62    

     41.           Josef Zich                  43                 1              81    

     42.           Jan Sláma                   44                 2              95    

     43.           Karla Bukáčková             46                 1              74    

     44.           Frant. Zich                 50                 3              41    

     45.           Jan Topinka                 52                 2              82    

 

1.) Majetníkem čís. 32 jest Antonín Hlavatý. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Statistika dobytka: 

   Ke dni 1. ledna 1925 napočítáno v Odranci: 11 koní, 109 kusů hovězího dobytka - z toho 70 

krav, 20 kusů vepřového dobytka, 29 koz, 6 úlů včel, 225 ovocných stromů. Včely má Fr. Hanych, 

čís. 11. 

 

 

Řemeslníci v Odranci: 

   Josef Hanych, řezník z čís. 19; Čeněk Kadlec, stolař z čís. 32; Antonín Brychta, krejčí  

z čís. 34. Obchod se smíšeným zbožím má Ludvík Bukáček, čís. 6. Hostinec má Antonín Brychta, 

čís. 34. 

 

 

Prodej čísla 37: 

   Bukáčková Františka prodala chalupu se 3 mírami pole obci Odranci za 4 800 K, při čemž si  

vymínila do své smrti menší světničku. Obec zřídí z té chalupy chudobinec. Od chalupy té kou- 

pil 3 míry pole " Na Beránkovým" a 1 míru pole "U Smrčiny" Topinka Alois, čís. 13 za 5 600 K 

a 2 míry pole "U Kutin" Sláma Jan, čís. 25 za 1 600 K. 

 

 



Samostatného postavení se domohli ve veřejném životě: 

   Gregor Ladislav z čís. 1, učitel, nyní v Zubří; jeho bratr Gregor Bohumil, ministerský  

úředník v Praze; Štěpán Vladimír, syn bývalého správce školy v Odranci, nyní inženýr chemie. 

 

 

Staré zvky při volbě starosty: 

   Když volili starostu, přišli hudebníci nejprve k starému starostovi a vyhrávali mu. Vzali  

od něho obecní truhličku, se kterou pak ubírali se k novému starostovi, kterému rovněž vyhrá- 

vali. Koho zvolili a nechtěl býti starostou, musil složiti 100 zalatých do obecní pokaldny. 

Tak Josef Bukáček z čísla 11 několikráte se musil vplatiti. Josef Vařák vulgo "Hadam" z čís.  

12 byl zvolen starostou a občané myslili, že se vyplatí také. Starostenství však přijal. Nic  

však nedělal. Za čtvrt roku mu starostenství vzali. 

   Před svátky vánočními odbývala se vždy u pana starosty valná hromada, k níž sezváni byli  

všichni sousedé. Když uvedli obecní účty do pořádku, paní starostová přinesla pecen chleba, 

přineslo se pivo, při čemž veselili se mnohdy až do rána. 

 

 

Staré zvyky svatební: 

   Večer před svatbou hráli hudebníci na počest nevěstě, ženichovi, družičkám, mládencům, sta- 

ré svatbí i mluvčímu. Pak je s hudbou přivedli k nevěstě. U ní podávány koláče a pivo. Přine- 

sena rozmarýna, z níž družičky vázaly mašličky a kytičky. O svatbě přivedli starou svatbí a  

družičky mládenci k nevěstě, ženicha a jeho rodiče pak smluvčí. V domě nevěsty připevnila dru- 

žička ženichovi na klobouk k rozmarýně hřebíčkový věneček. Ženich kloboukem třikráte zatočil. 

Nespadl - li při tom věneček s klobouku nebo neodrobily - li se hřebíčky byl ženich zachovalým  

panicem. S mluvčí měl hůl ozdobenou stuhami. Nevěsta mívala věnečky tři: hřebíčkový, rozmarýno- 

vý a pestrý s dlouhými konci. Do kostela jezdili, bylo - li to v létě, v žebřinových vozech op- 

letených chvojím. Na prvním voze seděli hudebníci. Hudebníci do kostela nešli, nýbrž zůstali  

před kostelem očekávajíce svatebčany. 

 

 

Staré zvyky štědrovečerní: 

   Na Štědrý den před slunce východem chodila děvčata pro vodu. Nabírala ji třikráte proti  

proudu. V ní se také umývala, aby po celý rok byla zdráva. Mládenci je pozorovali a škádlili. 

Dívky však mlčely, neboť jediným slovem porušily by kouzlo Štědrého dne. 

   O Štědrém večeru chodívaly dívky tlouci na led. Jaký zvuk se ozval, takového dostaly za mu- 

že řemeslníka. Klepaly též na kurník. Když se ozval prvně kohout, do roka měly svatbu. Také  

klepaly na plot. S které strany se ozval pes, s té očekávaly ženicha. 

 

 

Jiné staré zvyky: 

   Večer před svatým Janem pletly dívky věnečky z devatera kvítí. Pak šly do zahrady, postavi- 

ly se zády k jabloni a házely potřikráte přes hlavu na jabloň věnečky. Které dívce po prvém  

hození zůstal věneček na jabloni, do roka se vdala. Když šla spáti, dala si věneček pod hlavu,  

aby se jí ve snu zjevil budoucí muž. 

   Na popeleční středu svážely dítky na saních mládence do hostince, kde je holili dřevěnou  

břitvou a mydlili řepou místo mýdlem. Mládenci jim za to musili koupiti rosolky, piva a cukro- 

ví. 

 

 

Staré rody v Odranci: 

   Rodina Korbářova z čís. 13 je stará přes 200 let. Číslo 13 vyhořelo r. 1802 a od té doby ta  

chalupa stojí. 

   Rodina Topinkova z čís. 26 je stará na 200 let. Dosud žije z ní Topinka Jan, svobodný mlá- 

denec. 

   Rod Zichův z čís. 7 je starý přes 150 let. 



 

 

Schůze místní školní rady: 

   26. března byla ustavující schůze místní školní rady. Předsedou byl opětně zvolen František 

Nykl, rolník čís. 12, a místopředsedou Ludvík Bukáček, rolník čís. 6. Přítomen byl zmocněnec  

okr. šk. výboru pan Karel Košťál, učitel a úředník okr. šk výboru. 

 

 

   30. března zemřela Anna Topinková, čís. 37 ve věku 36 let. Byla svého času provdána za Adol- 

fa Topinku, čís. 42. Byli rozvedeni. Ona potom se pomátla na rozumu a 16 hodin pobyla v lednu  

bosa a v lehkých šatech v lese. Tím si pokazila zdraví, chřadla, až zemřela. 

 

 

Dary pro obecní knihovnu: 

   Ministerstvo školství a národní osvěty darovalo 5 knih, Nakladatelství B Kočí v Praze 3 kni- 

hy, Nakladatelství J. F. Buček v Prostějově 5 knih, Nakladatelství Al. Šašek ve Velkém Meziříčí  

1 knihu. 

                                                                      Viděl 16/5 1925 

                                                                       Jos. Henzoyt 

                                                                     okr. školdozorce 

 

 

Divadelní představení: 

   Dne 7. června sehráno bylo ve škole dětské divadelní představení "Čertova rokle" - národní  

hra ve čtyřech jednáních od Bohumila Bouška. Návštěva byla poměrně slabá. 

   Dne 5. července uspořádal sbor dobrovolných hasičů v Odranci za školou na cvičišti výlet.  

Pěkně se vydařil. 

 

 

Výstava: 

   Ve dnech 5. července až 10. srpna uspořádána byla v Novém Městě na Mor. Horácká krajinská  

výstava, která se skvěle vydařila. 

   Dne 30. srpna odhalen v Německém krásný pomník od mistra Pelikána "Národního osvobození." 

 

 

Osobní: 

   Učitelka ženských ručních prací Josefa Kociánová byla přeložena na obvod: Rokytno, Vlacho- 

vice a Sklené od 1. října 1925. Následkem toho se ručním pracím od toho dne na zdejší škole  

nevyučuje. 

 

 

Druhé volby do Národního shromáždění: 

   Dne 15. listopadu konaly se druhé volby do našeho Národního shromáždění. kandidovalo 31 

stran. Později 2 strany odvolaly své kandidátky. Volilo se do poslanecké sněmovny a do senátu.  

V Odranci dle volebních scynamů mělo voliti do poslanecké sněmovny 82 mužů, 76 žen; celkem 158. 

Volilo skutečně 81 mužů, 73 žen; celkem 154. Do senátu mělo voliti 63 mužů, 63 žen; celkem 126. 

Volilo skutečně 63 mužů, 60 žen; celkem 123. Z odevzdaných hlasů do poslanecké sněmovny obdr- 

želi: strana živnostenská 4 hlasy, národní strana práce 1 hlas, strana republikánská 108 hlasů, 

strana lidová 10 hlasů. 

   Volba prováděla se v budově školní: Ve volební komisi byli: p. p. Fr. Korbář, čís. 4; Bohu- 

mil Hanych, čís. 9; Josef Lamplot, čís. 10; František Nykl, čís. 12; Josef Houdek čís. 16; Jan  

Sláma, čís. 25 a Hynek Boháč, čís. 41. Zástupcem dohlédacího úřadu (okr. pol. správy) byl Fr.  

Zach, správce zdejší školy. 

   V celé republice při volbě do poslanecké sněmovny bylo odevzdáno platných 7 105 276 hlasů. 

Při volbě do senátu odevzdáno 6 096 717 platných hlasů. V nynější poslanecké sněmovně je zas- 



toupeno 16 stran.  

   Tak zvanou koalici tvoří: strana republikánská, 45 poslanců; strana lidová, 31 poslanců;  

strana čsl. soc. demokratická, 29 poslanců; strana čsl. socialistů, 28 poslanců; strana národ- 

ně - demokratická, 13 poslanců; strana živnostenská - obchodnická 13 poslanců. Dohromady mají  

159 poslanců. 

   Oposici tvoří: strana lidová, 23 poslanců; komunisté, 41 poslanců; Polský Zwiazek lud. - ro- 

bot. 1 poslanec; Autonomní zemský sojus, 1 poslanec; Něm. svaz zemědělců, 24 poslance; něm. soc. 

demokraté, 17 poslanců; něm. křesť. sociálové, 13 poslanců; něm. nacionálové, 10 poslanců; něm.  

nár. socialisté, 7 poslanců; kraj křest. soc. str. maď., 4 poslance. Celkem 141 poslanců. 

   Nynější senát je složen ze 14 stran. Koalici tvoří: sociální demokraté, 14 senátorů; živ- 

nostníci, 6 senátorů; nár. demokraté, 7 senátorů; čsl. socialisté, 14 senátorů; republikáni, 23  

senátorů; lidovci, 16 senátorů. Celkem mají 80 senátorů. 

   Oposici tvoří: Kraj. křesť. soc. strana, 2 senátory; něm nac. strana, 5 senátorů; něm. soc.  

dem. strana, 9 senátorů; něm. křesť. soc. strana 7 senátorů; komunisté, 20 senátorů; něm. nár. 

 soc. strana, 3 senátory; něm. svaz zemědělců, 12 senátorů; lidovci, 12 senátorů. Celkem 70 se- 

nátorů. 

   Volby byly celkem hlučné. Voličové se získávaly přerůznými hesly a okřídlenými slovy. 

 

 

   Dne 13. září konala se v hostinci p. A. Brychty pouťová zábava taneční. 

   Dne 8. a 9. listopadu konaly se v hostinci p. A Brychty posvícenské taneční zábav. 

 

 

Sběr hub: 

   Jako léta minulá, tak i letos vydělalo si zdejší obvatelstvo slušný peníz sběrem hub. Proti 

roku minulému bylo jich však méně. 

 

 

Přemístění silnice: 

   Na podzim započalo se s přemístěním silnice od Kuklíku do Studnic. Dosavadní úsek té silnice 

měl prudké stoupání, Nyní stoupání to zřízením četných serpentin se zmírní. Práci provádí jim- 

ramovský stavitel p. Veselský. 

 

 

Obecní rozpočet: 

   Na rok 1926 stanoven na 11 501 K. Úhrada obnáší 3 694 K; zůstává tedy schodek 7 807 K. Scho- 

dek ten má se uhraditi 142 %ní přirážkou k dani činžovní, což vynese 91 K a 835 %ní přirážkou 

k ostatním daním, což vynese 7 714 K. 

 

 

Počet zvířectva v Odranci: 

   Dle stavu ke dni 31. prosince 1925 napočítáno: 10 koní; z toho 3 hříbata do 2 roků, 5 klisen  

a 2 valaši přes 2 roky; 122 kusů hovězího dobytka; z toho 3 telata sající, 3 telata do 3 měsíců,  

7 telat od 3 do 6 měsíců, 13 telat od 6 měsíců do 1 roku, 1 plemenný býk, 1 neplemenný býk, 8 ne- 

připuštěných jalovic, 14 připuštěných jalovic a 72 krav; 36 kusů vepřového dobytka; z toho 2  

prasnice; 15 králíků, 441 kusů drůbeže, 42 holubů. 

 

 

Narození v roce 1925: 

   Libuše, dcera Karla Vařáka, čís. 40 - 20. prosince. 

   Blažena, dcera Čeňka Kadlece, stolaře, čís. 32 - 23. dubna. 

   Vladimír, syn Františka Hanycha, domkaře, čís. 11 - 1. července. 

 

 

Zemřelí v roce 1925: 



   František Korbář, čís. 6 - 31. srpna. 

   Bartoňová Anežka, nádenice, čís. 47 - 16. března. 

   Viz str. 50 (výše). 

 

 

První eternit v Odranci: 

   Eternitem pokryli: Adolf Vařák, domkař, čís. 35 chalupu; Antonín Hlavatý, rolník, čís. 24 sto- 

dolu a domovní stavení; Josef Mrkos, domkař, čís. 22, stodolu. 

 

 

Nemoc: 

   Manželka Josefa Hanycha, řezníka, čís. 19, podrobila se v poličské nemocnici vážné operaci.  

Byla jí ujmuta část žaludku, neboť trpěla rozšířením žaludku. Operaci šťastne přestála. Nyní je  

zdráva. 

 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

Rok 1926: 

 

   Dne 10. ledna pořádal sbor dobrovolných hasičů v hostinci p. A. Brychty ples. 

   Dne 17. ledna pořádal sbor dobrovolných hasičů dozvuky hasičského plesu. 

   Dne 18. ledna nastoupila na zdejší škole službu zat. učitelka ženských ručních prací Ludmila  

Doležalová z Kroměřížska. Chodí do věcova a Kuklíku. 

   Dne 7. února sehrála Místní osvětová komise v hostinci p. A. Brychty divadelní představení 

"Zvony" od Rudolfa Robla. 

   Dne 14. února pořádána byla v hostinci p. A Brychty "ostatkovská" zábava. Poněvadž toho bylo  

málo, opakovala se zábava dne 15. února. 

 

 

Dary pro obecní knihovnu: 

   Nakladatelství J. Otto v Praze darovalo 1 knihu. 

   Rolnická vzájemná pojišťovna v Brně darovala 10 K. 

 

 

Zaměstnání obyvatelstva v zimě: 

   Lidé měli poměrně špatné výdělky. Síťkování přestalo nadobro na začátku zimy, tu a tam se  

dělaly šlapačky, po vánocích práce ta přestala nadobro, neboť na šlapačky není odbyt. Částečný  

výdělek jako obyčejně poskytl občanům les. Mnozí chodili káceti stromy, dělait palivové dříví  

a olupovati klády do velkostatku rořeneckého za Koníkov. 

 

 

   Ve dnech 28. - 31. ledna pořádány byly v Novém Městě na Mor. první národní lyžařské závody. 

První cenu na dálku obdržel Josef Německý z Nového Města na Mor.. Bratří Josef a Otakar Ně- 

meckých jsou nejlepšími lyžaři v republice a náleží k nejlepším lyžařům na světě. Oba dobyli  

již mnoho cen a vyznamenání. 

 

 

Dar knih pro obecní knihovnu: 

   Nakladatelství České grafické Unie darovalo 2 knihy. 

 

 

   Dne 21. března sehráno bylo místní osvětovou komisí v hostinci p. Antonína Brychty divadelní  

představení "Falešná kočička" od Jos. Skružného. 

   Dne 2. května sehráno bylo místní osvětovou komisí v hostinci p. Antonína Brychty za řízení  



správce školy Fr. Zacha divadelní představení "Dědkové" od Františka Janneho. Pro bouřku účast  

byla menší. Sebráno pouze 177 K. 

 

 

Vzteklý pes: 

   Před velikonocemi zatoulal se z Jarošova na Litomyšlsku do Odrance vzteklý pes. Poněvadž  

kulhal a vypadal chorobně, vzal ho žák Bohuslav Vařák do náruče. Pes však za tuto laskavost 

ho kousl do ucha. Pak zaběhl na dvůr obchodníka pana Ludvíka Bukáčka. Jeho žena Emilie Bukáč- 

ková z útrpnosti dávala mu žráti chléb a hladila ho. Jí však pes neudělal ničeho. Z Odrance  

pes zaběhl do Německého, kde pokousal kozu, slepici a 2 osoby. Na to byl pes utracen. Poněvadž 

pitvou zjištěna byla vzteklina ve vyšším stupni, musil Bohuslav Vařák a paní Bukáčková na za- 

kročení četnické stanice a obvodního lékaře v Německém odebrati se do Prahy do Pasteurova ús- 

tavu. Paní Bukáčková byla asi po týdnu propuštěna. Bohuslav Vařák musil prodělati v Praze celé  

léčení. Pobyl si tam od 2. dubna do 3. května. Také všichni psi v Odranci byli odstraněni. Zůstalo na 

živu pouze štěně paní Bartoňové. 

 

 

Dar: 

   Továrna na kávové náhražky Jindřicha, Francka, synové v Pardubicích, darovala pro místní  

osvětovou komisi 20 K. 

 

 

   Dne 8. května napadlo na několik centimetrů sněhu. Celá krajina byla pokryta bílým hávem. 

 K poslednímu sníh roztál. Škody na osení a květech stromů neučinil. 

 

 

 

Zima 1925 - 26: 

   Byla pro náš kraj špatná. Sněhu bylo málo. O Vánocích bylo úplně bez sněhu. Následkem špat- 

né zimy také žita jsou špatná. Většinou řídká, zvláště pozdě setá. 

 

   Jaro tohoto roku začalo hezky brzy. Na začátku dubna již se počalo síti. Do 1. května bylo 

skoro všecko zaseto. 

 

 

   Dne 20. dubna dostavilo se k odvodu do Nov. Města z Odrance 11 branců. Z nich byli odvedeni  

2. 

   Dne 9. května pořádána byla v hostinci p. A. Brychty poutní Taneční zábava. 

                                                              Viděl dne 20. října 1926 

                                                                  Frant. Vaculík 

                                                                 okr. škol. insp. 

 

 

   Dalšího vedení kroniky ujala se dnem 1. září 1926 zat. správkyně školy Jarmila Bílá ustano- 

vená na zdejší škole od shorauvedeného dne. Do přeložení na zdejší školu byla def. uč. bez urč. 

 sb. místa na dvoutřídní škole ve Věcově. Předtím působila 2 měsíce ve Strážku, jeden v Zubří,  

9 v Rovném a 2 roky v Rokytně. Narodila se 10. srpna 1901 v Tišnově. Její rodiče žijí v Hrad- 

čanech u Tišnova. Učitelka Lidmila Doležalová přikázána ode dne 1. září 1926 do Dětkovic, ok- 

res Kroměříž. na její místo ustanovena kand. uč. Zdenka Sklenářová. Narodila se 21. dubna 1904  

v Bytýšce Veverské, okres Tišnov. Její otec, řídící učitel, žije s matkou v Droušově, okres  

Tišnov. Bydlela u Fr. Černého v Odranci, poté se zat. spr. Jarmilou Bílou ve škole. Poněvadž  

její tělesná konstrukce nevyhovovala zdejším namáhavým docházkám, vzdala se dne 30. listopadu  

služby. Na její místo nastoupila Marie Fialová z Bohuňova. Narodila se v roce 1905 v Bohuňově, 

ke její rodiče dosud žijí. 

 



 

Dary: 

   Papírnictví Antonín Bohanes, Josef Procházka darovalo po 10 kg papírového zboží. 

 

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Rok 1927: 

 

Úmrtí: 

   V měsíci únoru zemřela Anna Bartoňová, výměnkářka z rolnické usedlosti čís. 12 následkem  

pokročilého stáří.  

   V měsíci červnu zemřela Josefa Korbářová, domkářka z čís. 4 ve věku 54 roků následkem del- 

ší nemoci. 

   V září zemřela v obec. chudobinci v čís. 37 Anna Bukáčková ve věku 70 let. 

 

 

Narodil se: 

   Jaroslav Tlustoš - 8. srpna 1927. 

 

 

Svatby: 

   Ve zdejší obci bylo svateb až do dnešní doby v roce 1927 velilce v malém počtu. Do manžel- 

ského stavu vstoupila Frant. Tlustošová z čís. 20 a odstěhovala se se svým vyvoleným do Chu- 

dobína. Ludvík Sláma z čís. 15, obch. s lesními plodinami, slaví sňatek dne 23. října s druž- 

kou  Marií Lemperovou z N. Města na M.. 

 

 

Odstěhovali se: 

   Čeněk Kadlec, mistr truhlářský, se odstěhoval v měsíci srpnu z Odrance, aby pracoval na pro- 

najatém hospodářství p. Zeleného a p. Boháčka. 

 

 

Počasí a úroda: 

   Počasí letošního roku bylo dosti příznivé. Ačkoliv začátkem jara bylo velice studeno, pozděj- 

ší doba vše vynahradila. Úroda byla slibná, až na malé vyjímky. Následkem špatného období zimní- 

ho, vyhynuly zde na horách asi z 80 % žita, takže letošní úroda žita je špatná. Zato sklizeň  

bramborů hojná, kterých se urodilo po 1 pytlu nasazených - 20 pytlů. Sklepy jsou přeplněny, a  

proto cena bramborů klasla asi na 20 K. 

                                                                Četl dne 21. října 1927  

                                                                   Frant. Vaculík 

                                                                  okres. škol. insp. 

 

 

Úprava obec. rybníka: 

   Obecní rybník na dolní straně obce se nalézal ve špatném stavu. V roce 1926 rostlo mnoho hub. 

V naší obci obchodovalo mnoho občanů s houbami. Mezi nimi byl Jos. Sláma z Vajdeku se svoji že- 

nou, kde obchody s houbami provozoval. Jednou pozdě večer se vracel domů a protože měl veselejší  

náladu, zvolil si omylem cestu do rybníka. Důkaldně se v bahně vykoupal, však druhého dne shle- 

dal, že v bahně nechal větší peněžní obnos. Letošního roku byl kompost u rybníka prodán ve ve- 

řejné dražbě za 4 K 50 h a koupil jej František Korbář mladší z čís. 4. K němu se přidružili 

k upravení rybníka p. p. Fr. Kubík z Koníkova, Jos. Mrkos z Odrance a Jan Sláma z čís. 25 z Od- 

rance. Pracovali houževnatě v myšlence, že kompostem zlepší si lonty a že ony ztracené peníze  

v bahně naleznou. Celý rybník vyvezli, však ztracených peněz nenašli. Rybník se nyní nachází  

v dobrém stavu, bude ohražen, aby do něho žádný pozdní chodec nezašel. 



 

 

Osobní: 

   Učitelka ž. r. pr. Marie Fialová byla ze služby koncem června vyvázána. Počátkem září začala  

vyučovati ž . r. pr. Jarmila Chroustová z Křídel. Bydlí u příbuzných ve Věcově. 

   V měsíci říjnu začala učiti sl. Nahodilová z Německého čsb. - evang. náboženství. 

 

 

Obecní volby: 

   V měsíci září letošního roku byly vypsané nové volby do obec. zastupitelstva. Jelikož v naší 

obci není žádných politických stran, mimo republikánské strany čsl venkova, byla podána jen  

jedna kandidátní listina. Proto volba dne 16. října v naší obci odpadla a jsou zvoleni následu- 

jící členové: 

 

   Mrkos Josef    čís. 22                         Tlustoš Jos.     čís.  1 

   Sláma Jan      čís. 25                         Husák Al.        čís. 30 

   Bukáček L.     čís.  6                         Fryšhonz Ad.     čís. 36 

   Boháč Fr.      čís. 38                         Brychta Ant.     čís. 34 

   Kalina Fr.     čís. 26                         Tlustoš Frant.   čís. 21 

   Hanych Boh.    čís.  9                         Zich Josef       čís. 43 

 

Za náhradníky zvoleni: 

 

   Topinka Jos.   čís. 14                         Houdek Jos.      čís. 16 

   Hanych Frant.  čís. 11                         Topinka Al.      čís. 13 

   Vařák Fr.      čís. 28                         Lamplot Jos.     čís. 10 

 

 

Volby obecní rady v Odranci: 

   Po uplynutí zákonité lhůty bylo přikročeno dne 15. listopadu 1925 Okresní správou politickou 

v Novém Městě na Mor. k provedení volby starosty a třech členů obecní rady v obci Odranci.  

   Za starostu byl zvolen: Jan Sláma čís. 25 v Odranci, kterýžto vede úřad starostenský od roku  

1923. 

   Za náměstka starosty zvolen: Ludvík Bukáček z čís. 6. 

   Za radní zvoleni: Mrkos Josef z čís. 22, 

                     Hanych Bohumil z čís. 9. 

Tím skončeny "obecní volby" v roce 1927. 

 

 

   Dalšího vedení obecní kroniky ujala se zat. správkyně školy Jos. Busková, ustanovena na zdej- 

ší škole od 1. prosince 1927. Do přeložení působila na trojtřídní škole ve Sviodnově u Místku.  

Před tím působila na obecné sedmitřídní škole v Kozlovicích u Frenštátu p. R.. Narodila se dne  

13. února 1903 v příboře, kde žije její otec. 

 

   Vyloženo k veřejnému nahlédnutí od 10. ledna do 24. ledna 1928. 

                                                                 Sláma Jan 

                                                                   starosta 

 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 

Rok 1928: 

 

   Rok 1928 započal silnými mrazy. Napadlo mnoho sněhu - místy byly závěje až na 1 1/2 m. Koncem  

ledna se počasí zlepšilo - sníh částečně roztál a mrazy polevily. Koncen února vysvitlo již slu- 



níčko a přilákalo první posly jara - skřivánky. Měsíc březen byl už dost teplý a počasí dosti  

pěkné. 

 

 

Úmrtí: 

   V měsíci lednu zemřel Josef Zich, výměnkář čís. 7, ve věku 82 let 

   V měsíci únoru zemřel Josef Hanych (tanemistr) ve věku 83 let. 

   V měsíci březnu zemřela Josefa Slámová ve věku 76 let. 

 

Narodili se: 

   Dne 6. ledna 1928 Jos. Bartoňová a den 5. března 1928 Antonín Brychta. 

 

Svatby: 

   V měsíci únoru vstoupila do stavu manželského sl. Marie Nyklová a odstěhovala se do Olešné. 

   V témže měsíci oženil se p. Brychta 

   V měsíci dubnu ženil se p. Rudolf Hanych z čís. 28. 

 

 

Odstěhovali se: 

   V měsíci březnu odstěhoval se p. František Kalina, zemědělský dělník k p. továrníkovi Vese- 

lému do Německého. 

 

 

Zmeěny držebnosti: 

   P. Frant. Olejník nemoha pro svou chorobu déle hospodařiti na svém domku, prodal tento dne  

4. dubna 1928 p. Boh. Hanychovi, čís. 9 za kupní cenu 12 000 K. 

 

 

Zábavy: 

   Dne 3. ledna pořádal sbor dobrovolných hasičů v hostinci p. Ant. Brychty ples. 

   Dne 22. ledna pořádali zdejší tkalci v téže místnosti taneční zábavu. 

 

Slavnosti: 

   Dne 4. března na počest narozenin p. pres. Masaryka pořádána byla oslava ve školní budově  

za vedení místní osvětové komise a sboru dobrovolných hasičů. Slavnost zahájena 1. přednáškou  

zat. spr. školy Jos. Buskové, pak následovaly zpěvy, tance a recitace. Návštěva byla hojná. 

 

 

Přednášky: 

   Dne 11. března pořádána byla místní osvětovou komisí přednáška p. Dr. Havlíka z Nového Měs- 

ta o zdravovědě. Přednáška pořádána ve školní budově. Účast uspokojivá. 

 

Divadlo v Odranci: 

   Dne 25. března sehrána ve školní budově za řízení zat. spr. školy Jos. Buskové komedie "Hon- 

ba za ženichem". Divadlo sehráho k úplné spokojenosti občanů. Účast byla veliká. Jeviště ochot- 

ně zapůjčil divadelní spolek v Kuklíku. Vybráno bylo asi 350 K. 

 

 

Příjezd pana presidenta do Nového Města: 

   V neděli dne 17. června zavítal pan president do Nového města. Zdejší spolek hasičů, školní  

děti, také i zdejší obyvatelstvo v hojném počtu zůčastnilo se uvítání pana presidenta. 

   Rovněž obyvatelstvo ze všech okolních i vzdálených obcí se sjelo, by prožívalo společně ra- 

dost a slávu nad zájezdem tatíčka v náš chudý kraj. Se slzou v oku vítalo jej srdečně - se slzou 

v oku loučilo se s ním. 

 



 

 Dne 29. července uspořádal sbor dobrovolných hasičů v Odranci výlet. Počasí bylo dosti nepříz- 

nivé. Účast však byla dosti veliká. 

 

 

Osobní: 

   Učit. žens. ruč. prací Jarmila Chroustová byla přeložena počátkem škol. roku na obvod: Víto- 

chov, Karasín, Pivonice, Ždánice. 

   Počátkem září začala vyučovati žem. ruč. pracím vyp. učitelka Růžena Kučerová z Německého.  

Uč. Růžena Kučerová odchází dne 1. října 1928 do Žďáru. Na její místo nastoupila výp. učit. Li- 

buše Uhrová z Herálce. Bydlí ve škole a dochází do Kuklíku a Věcova. 

 

 

Oslava 28. října 1928: 

   Dne 28. října konána byla ve školní budově besídka na oslavu desetiletého trvání republiky.  

Besídka pořádána byla školní mládeží. Slavnost zahájena přednáškou zat. spr, škol, pak násle- 

dovaly tance, zpěvy a recitace. Návštěva byla veliká. 

 

 

Slavnosti: 

   Dne 4. listopadu 1928 konala místní osvětová komise s obecním zastupitelstvem a sborem dobro- 

vol. hasičů slavnost na oslavu desetiletého trvání naší republiky, při níž na návsi vysazena by- 

la "Lípa svobody." Při slavnosti promluvila zat. spr. školy, recitovala ind. učit. Libuše Uhrová 

 a jedna žákyně zdejší školy. Slavnost zakončena byla zapěním národních hymen. Obyvatelstvo  

v hojném počtu sešlo se k slavnosti. 

   Dne 25. listopadu konána byla ve zdejší škole besídka školních dětí. Na pořadu byla čísla  

zpěvní, hudební, recitace, hry a číslo divadelní. Školní místnost byla plná. Pro chudé žáky vyb- 

ráno asi 118 K na školní potřeby. 

 

 

Počasí: 

   Podzim letos byl dlouhý a krásný. Úroda byla pěkná. Skoro po celý měsíc listopad panovaly  

husté mlhy a silné větry. Koncem měsíce listopadu napadal první sníh a udržel se delší dobu. 

 

 

Volby: 

   Dne 2. prosince konaly se volby do okres. a zemského zastupitelstva. Na Odranci odevzdáno  

do okresního zastupitelstva 134 halsy a z toho obdržela: 

   1. Republikánská strana českoslov. venkova          112 hlasů 

   2. Českoslov. sociálně demokr. strana                 8 hlasů 

   3. Národně sociální strana                            3 hlasy 

   4. Lidová strana                                     11 hlasů 

                                                  _____________________ 

 

                                             Celkem    134 hlasy. 

 

Do zemského zastupitelstva odevzdáno 134 hlasy a z toho obdržela: 

   1. Republikánská strana čsl. venkova                111 hlasů 

   2. Čsl. sociálně demokratická strana                  8 hlasů 

   3. Národně sociální strana                            3 hlasy 

   4. Lidová strana                                     10 hlasů 

   5. Živnostensko - obchodní strana                     2 hlasy 

                                                  _____________________ 

 

                                             Celkem    134 hlasy. 



 

 

Úmrtí: 

   Dne 12. července 1928 zemřela Kateřina Hanychová, výměnkářka čís. 20 ve věku 73 let. 

   Dne 13. července 1928 zemřel Hynek Topinka, čís. 23, ve věku 78 let. 

   Dne 20. listopadu 1928 zemřel Jos. Kamenský z obec. chudobince ve věku 82 let. 

   Dne 1. prosince 1928 zemřel Frant. Sláma, čís. 44, ve věku 76 let. 

   V měsíci říjnu zemřel Frant. Havlíček, čís. 43, ve věku 62 let. 

 

 

Narodili se: 

   V měsíci listopadu 1928 narodil se Bohumil Hanych, v měsíci lednu Tlustoš. 

 

Rok 1929: 

 

   Rok 1929 započal silnými mrazy. Velké sněhové závěje znemožnily na mnohých místech dopravu.  

Mnoho zvěře a ptactva hladem i zimou pohynulo. Teprve začátkem března mrazy poněkud polevily. 

Sněhu však je dosud mnoho - místy jsou závěje přes 1 m vysoké. Jest proto třeba letos se obá- 

vati velkých zátop polí. 

 

 

Divadlo: 

   Dne 23. a 24. února sehrála místní osvětová komise za řízení zat. spr. školy divadelní před- 

stavení "Librova nevěsta" od Karasa. Návštěva byla veliká. Vybráno celkem přes 300 K. Předsta- 

vení pořádáno v hostinci p. Ant. Brychty. 

 

 

Přednáška: 

   Na oslavu narozenin pana presidenta přednesl ve školní budově přednášku dne 10. března p.  

Josef Sláma za místní osvětovou komisi. Návštěva hojná. 

 

 

Volby místní škoní rady: 

   Jelikož funkční období místní školní rady uplynulo, zvolilo obecní zastupitelstvo novou  

místní školní radu, do níž byli zvoleni: 

   p. Fr. Nykl,       rolník čís. 12, 

   p. Lud. Bukáček,   rolník čís.  6, 

   p. Fr. Korbář,     domkař čís.  4, 

   p. Jos. Topinka.   domkař čís. 14. 

 

Náhradníci: 

   p. Bohumil Hanych, rolník čís.  9, 

   p. Jos. Houdek,    rolník čís. 16, 

   p. Jos. Lamplot,   rolník čís. 10. 

 

   To jsou zástupci obce školní. Za zástupce učitelstva zvolena Jos. Busková, spr. školy. 

 

Volba předsedy a jeho náměstka: 

   Na základě volby místní šk. rady konala se dne 5. května 1925 v budově školní volba předsedy 

a jeho náměstka za přítomnosti zmocněnce okresního škol. výboru v Novém Městě p K. Košťala uč.  

v. v.. 

   Hlasováno lístky. Za předsedu zvolen byl p. Lud. Bukáček, rolník čís. 6. 

   Za jeho náměstka zvolen byl p. Fr. Nykl, rolník čís. 12. 

                                                              Četl dne 8 června 1929 

                                                                 Frant. Vaculík 



                                                                okr. škol. insp. 

 

 

Počasí: 

   Celé léto bylo velmi krásné a pro zdejší rolníky příznivé. Sice časté bouřky provázené prud- 

kým krupobitím navštívily náš okres, takže místy zůstala jen holá sláma, ale bouře se vždy  

přes Odranec a okolí přehnaly beze škody. Ještě do polovice měs. září byly tak krásné a teplé 

dny, jakých nebylo v měs. červenci (na slunci 30 °C - 40 °C). 

   Větrná bouře 4. července 1929, která zvyvracela a zpřelámala celé tisíce m3 dřeva na našem 

okrese, přehnala se zde bez větších škod. 

 

 

Kronikář: 

   Počínaje touto stránkou (od počasí), ujímá se vedení kroniky spr. šk. Kvido Paleček.  

Před tím učil jako zat. učitel v Rad. Svratce a od 1. září ustanoven na zdejší škole. Narodil  

se 26. června 1904 ne Strážku, kde jeho rodiče dosud žijí. 

 

 

Škola: 

   Místní škol. rada nechala znovu vymalovat byt správce školy, olíčit školní budovu, vyčistit  

studnu a opravit a znovu natřít střechu. Za tu péči o školu a učitelstvo, vyslovil okr. škol.  

výbor místní škol. radě a jejímu předsedovi L. Bukáčkovi, z čís. 6, pochvalné uznání. 

   Uč. žen. ruč. prací na zdejší škole od 1. září 1929 ustanovena byla Jarmila Hubáčková z Ně- 

meckého, odkud do školy dochází. (Narodila se v r. 1909.) 

                                                              Viděl dne 14. října 1929  

                                                                    Frant. Vaculík 

                                                                   okr. škol. insp. 

 

 

Volby: 

   Lidová a repoublikánská strana v "Nár. shromáždění", kteří tvořili většinu, nemohli se do- 

hodnout o programu, a tak sněmovny byly rozpuštěny a nové volby vypsány na 27. října 1929 -  

a v místní obci dopadly následovně: 

 

Posl. sněmovna:                    Senát: 

čsl. nár. soc.      7 hlasů         4 hlasy      

čsl soc. dem.       5 hlasů         5 hlasů 

strana lidová      18 hlasů        16 hlasů 

republikáni       112 hlasů        96 hlasů 

živnostníci         2 hlasy         2 hlasy 

 

   Celkově v republice získali sociální demokraté 10 mandátů, nár. soc. 5 mandátů, republikáni  

2 mandáty a ztratili komunisté 11 mandátů, lidovci 6 mandátů. To jsou největší ztráty. 

 

 

Úmrtí: 

   10/7 1929 zemřel Vladimír Houdek. 

 

 

Narození: 

   12/7 1929 nar. Oldřicha Vařáková, dcera Anny Vařákové z čís. 37. 

   7/10 1929 nar. Rudolf Hanych, syn Frant. Hanychové z čís. 33. 

 

 

Provdání: 



   Julie Slámová z čís. 3 provdala se za Jar. Mrkose z Kuklíku čís. 37. 

 

 

Přistěhováni: 

   15. prosince přistěhoval se do nájmu k p. Houdkovi v čís. 45 Adolf Hájek a jeho žena Božena,  

roz. Mrkosová z Kuklíku čís. 37. Jmenovaný je rodák z Německého a je zaměstnán u silničního vý- 

boru. (Parní auto). 

 

 

Pronájem honitby a pozemků: 

   Dosud honitbu na Odranci měl pronajatou velkostatek za 200 K. K dražbě konané u pana staros- 

ty dostavili místní občané, sousedé z Věcova a milovníci honitby z Nov. Města, a tak dražba  

vzrostla na 885 K. Honitbu za jmenovaný obnos pronajal Jos. Korbář z Věcova. Stav zvěře po loňs- 

ké kruté zimě je ubohý. Zájíci nejsou, koroptví dvě malá stáda. Naděje je na odstřel srní, které  

z panských lesů vychází na místní honitbu. 

   Obecní pozemky jsou pronajaty za směšnou cenu i lidem, kteří toho nepotřebují a jiní nemají  

ani kde nasázet bramborů. Aby se předešlo vzniklým sporům, nařízena veř. dražba. Tak vydraženy  

byly pozemky z 640 K na 2 710 K. Nejvíce přihazováno bylo na ty, kteří toho nepotřebovali. Tak 

Jos. Mrkos, rolník z čís. 22 platil 55 K a v dražbě vyměřeno mu z těch samých pozemků 560 K.  

Jinému výměra 4 a u Příhonu na Klobouku přišla na 68 K. 

 

 

Prodej: 

   Ant. Fryšhonzová prodala 28/3 1929 domek čís. 29 Fr. Černému, obch. s máslem vejci a drůbeží  

za 10 000 K. Dosud Fr. Černý bydlel v nájmu v 16 b, které zaměřeno bylo v číslo 45.  

   Pole od domku byla rozprodána 3 měř.. Na rovině koupil H. Boháč, čís. 41 z Hliníku za 12 000  

K. 4 měř. v Hajmu u Koníkova prodány za 8 000 K Fr. Olejníkovi v Koníkově. 10 měř. za Kutinami  

koupil Jos. Slonek z Koníkova za 13 000 K. 

   Jan Sláma čís. 25 prodal 20. října 1925 domek za cenu 6500 K Čeňku Hanychovi z čís. 27. Jan 

Sláma vystavěl obytnou budovu ze stodoly u čís. 53, dříve zakoupenou, z cihel za 22 000 K. 

 

 

Zaměstnání: 

   Ve volné chvíli, zejména v době zimní, živí se obyv. síťkováním a tkalčením koberců. 

   Síťkování hedvábných čepců je již zde třetí rok. V létě se platí od tuctu 12 K. V zimě jen  

8 K. Tucet za den zhotoví jen zručné děvče. Síťky dodává do Brna místní host. Brychta. 

   Větší obnosy vydělávají se tkalčením koberců pro firmu Jos. Tausig v Hlinsku. Jest to požeh- 

nání kraje. V každém domě stojí stav a pracuje se po celou zimu. Zhotovené zboží vozí na koleč- 

kách, sáňkách do Německého, kde dostanou nové potřebné věci. Průměrně jedna osoba vydělá denně 

15 K. Možno však vydělat i 30 K. 

   Touto prací je bída zdejšího kraje vyhnána a obyv. se vede dobře. 

   Krejčí šijí zakázkové věci vojenské i civilní. 

 

 

Cena obilí: 

   Rolnický stav od jara trpí vleklou a nebezpečnou krisí. Oves ze 150 K klesl na 85 K a žito  

ze 170 K na 105 K. Jsou to ceny z 10. prosince 1929 za jaké se prodává v Nov. Městě. Ostatní  

životní potřeby nepoklesly, a tak rolník na hosp. doplácí. Hned nově utvořená vláda se bude  

touto krisí zabývat a snad ji dobře a rychle vyřeší. 

 

 

Láska: 

   Dříve místní obyv. pracovali zdarma 8 dní v lese a za to dostali stelivo, dříví potřebné  

také zdarma. Říkali tomu "láska." 

   Dnes ten, kdo se přihlásí, (je jich dosti), pracuje v lese za 2 K denně po 8 dní a za to  



může 2 krát týdně dop. chodit do lesa na šišky, součky atd.. Neodpracuje - li si dny, musí  

za každý den (neodpracovaný) zaplatit 4 K pokuty. Haluze jsou majetkem dřevaře. 

 

 

Úroda hub: 

   Koncem měsíce srpne a počátkem září urodilo se veliké množství hub. Překupníci je odváželi  

na nákladním autu a platili 2 K až 18 k za kg. 

 

 

Počasí: 

   Podzim byl krásný, až na měsíc listopad, kdy krajina byla stále zahalena hustými mlhami a  

bičována jižními prudkými větry. První sníh napadl 11 prosince. 

 

 

Provdání: 

   Blaž. Fryšhonzová z čís. 2 provdala se za Karla Škorpíka do Jimr. Pasek. 

 

 

Narození: 

   26/6 1929 nar. Emil Hanych v čís. 25. 

 

 

Stavba silnice: 

   Místním občanům slíbena úřady stavba silnice z Německého přes Odranec, Koníkov na Lhotu.  

Úřady však na slib zapoměly, a tak občané marně čekají na nutné silniční spojení. 

 

 

Divadlo: 

   V prosinci sehráno osvět. komisí div. "Ta naše Máňa" od Skružného. Návštěva pro velmi špat- 

né počasí byla malá a omezena jen na občany z Odrance. 

   Práce osvět. komise je zde ztížena nepochopením občanů, kteří vše cení dle peněz a ptají se 

ochotníků: "Copak z toho máte?" 

 

 

 

Rozpočet na rok 1930: 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

 

Rok 1930: 

 

Počasí: 

   Zima byla velice mírná. Jen jednou - 15 °C. Jindy neklesl teploměr pod - 10 °C. Sněhu málo 

a koncem února všechen zmizel. V březnu již se jezdilo na vozích. 

 

 

7. březen: 

   7. března t. r. oslavil pres. T. G. Masaryk 80. narozeniny. Vláda vydala zákon o jeho záslu- 

hách a slova "T. G. Masaryk se zasloužil o stát" vtesána do kamene ve sněmovnách. P. pres. dáno  

k dispozici 20 milionů (slovy 20 mil.) K na podporu dobročinných institucí. Všude zřizovány "Ma- 



sarykovy" fondy, aleje ulice, útulny atd. Velkolepým způsobem celý národ oslavil osmdesátku na- 

šeho milého presidenta a vlády všech evropských států a i z j. dílů světa zaslaly své přání. 

   Občané v Odranci uctili 80. nar. p. presidenta zastavením práce a světili den sváteční. 

   Místní osvět. komisí chystána velká oslava, která pro neshody osobního záští a ješitnosti se  

rozpadla a omezila se jen na zpěvy, recitace a proslov pořádaný v den 7/3 1930 správou školy  

ve škole o 9. hodině. 

   Hasiči měli slavnostní schůzi s proslovem předsedy hasičů. 

   Okresní osvětový sbor zřídil "Masarykův jubilejní fond" k odměně nejlepších žáků na okrese. 

Každoročně nejlepší žáci budou odměňováni "čsl dukáty." Okresní úřad věnoval 15 000 K (slovy:  

patnáct tisíc korun) a ostatek co vynesou sbírky. 

   Sbírka ve zdejší obci vynesla 75 K (slovy: sedmdesát pět korun). Obec dala 20 K (slovy: dva- 

cet korun). Tří občané 25 K (10 K + 10 K + 5 K). Zbývá tedy na celou obec směšná suma 30 K.  

Neúspěch sbírky zaviněn neochotou a lakomstvím nejbohatších lidí ve vesnici, kteří dávali po 1 K  

až 2 K (slovy: jedna K až dvě K) a o nichž je známo, že mají značné sumy v záložně. Neochota ta  

působila nemile na domkáře a chudé občany, kteří říkali: "Co máme dát my chudáci, když boháči  

dávají po koruně?" Mnozí tedy nedali nic a ostatní tolik, co nejbohatší sedláci a občané, totiž  

po 1 K až 2 K.  

   Mluvit zde dokáží hodně, ale skutky neznají. 

 

 

Povaha: 

   Osobní záští a bezcharakternost některých občanů způsobila rozdvojení mezi občany, což vedlo  

k velice nepěknému anonymnímu opisování občanů v obci. Udání byla z velké části nepravdivá a  

pomluvy ty nejhorší. Smutná to ukázka v tak malé obci mezi občany, kteří jsou pracovití a z ve- 

liké části dbalí své cti. 

 

 

Škola: 

   Výp. ind. uč. Jarmila Hubáčková byla od 16. února 1930 ustanovena výp. literní uč. na dvoj- 

třídní obecní škole v Řečici. 

   Na její místo ustanovena od 16/2 1930 výpomocně industr. učitelka Marie Nejedlá z Něm. Ru- 

dolce. 

   1.) Narodila se 25. září 1909 v Něm. Rudolci, okr. Nov. Město na Mor. 

   2.) Školu obecnou navštěvovala v Něm. Rudolci (7 tř.), měšťanskou ve Žďáře (3 tř.) a 4 roč- 

níky ústavu "Světlá" ve Vel. Meziříčí. 

   3.) Místo toto jest jejím prvním působištěm. 

 

 

Dětské divadlo: 

   16. března 1930 sehrály škol. děti o 3. hod. odpol. v host. p. Brychty div. hru "Krakonošova  

medicína" od J. Průchy za vedení spr. školy a uč. ind. M. Nejedlé. Účast místních a okolních  

občanů byla překvapující. Vybralo se 380 K. Výsledkem dovedností dětí byli všichni občané přek- 

vapeni a všem zářily oči nad vydařeným podnikem. 

   V měs. květnu hráno dětské div. "Mikeš Lomidrevo." Účast dospělých byla slabá. 

 

 

Sčítání zemědělských závodů: 

   V měsíci květnu provedeno bylo sčítání zem. a živn. závodů státním úřadem stolistickým. Sčí- 

tání se protáhlo na celý týden a bylo provedeno spr. šk.. Občané z obav před daněmi zapírali  

přesný stav dobytka a drůbeže, takže stav drůbeže ve skut. je mnohem větší.  

   Mnozí se snažili popřít i domácí práci. 

 

 

Úroda: 

   Jaro bylo velice příznivé, obilí krásné, kterému však by neuškodilo více vody. 



   v době, kdy se měla sklízeti úroda přišly dlouho trvající deště, takže byla úroda z velké  

části zničena. Obilí, které nebylo v panácích, vzrostlo. Pro zmírnění škod způsobených špatným  

počasím, žádali zdejší občané o peněžitý příspěvek od zemědělské rady moravsko - slezské. Bram- 

borů bylo dosti, mnoho jich však shnilo. 

 

 

   Ve dnech 27., 28. a 29. října byla velká sněhová vánice, která úplně přerušila spojení.  

V lesích byly nadělány velké škody, které se odhadují do ohromné výše. Jelikož místní obyvatel- 

stvo nebylo schopno všechny práce v lesích udělati, byli pozváni dělníci až ze Slovenska. Zdej- 

ší obecní les byl značně poškozen a dříví bylo prodáno ve veřejné dražbě asi za 4 000 K. 

 

 

Sčítání ovocných stromů: 

   V měsíci září bylo provedeno sčítání ovocných stromů, jichž bylo napočteno: jabloní 57,  

hrušní 65. třešní 111, višní 27, slív 71, vlašských ořechů 1, rybízů 72, angreštů 23. 

 

 

Sčítání lidu: 

   1. prosince bylo provedeno sčítání lidu v celé republice. Ve zdejší obci bylo napočteno      

obyvatel, takže vzhledem k minulému sčítání počet obyvatel        . 

 

 

Svatby: 

   Jaroslav Dvořák z Mělkovic u Žďáru oženil se s Jarmilou Slámovou z Odrance čís. 3, bydlí do- 

sud v Odranci čís. 3. 

   Josef Sláma z Odrance čís. 39, vzal si za manželku Josefu Žákovou z Rokytna. 

 

 

Narození: 

   Adolf Fryšhonz, syn Růženy Fryšhonzové v Odranci čís. 36. 

   Vlastimil Topinka, syn Emilie Topinkové z Odrance čís. 14. 

 

 

Úmrtí: 

   Adolf Sláma. domkař čís. 39 ve věku 55 let, následkem nemoci rakoviny. 

 

 

Ceny obilí: 

   Obilí bylo laciné, žito za 80 K, oves za 85 K, brambory za 15 K q. 

 

 

Ceny masných výrobků: 

   Maso vepřové 7 K, telata 7 K, hovězí za 10 K. Ačkoliv ceny zemědělských výrobků znašně pokles- 

ly, u průmyslových výrobků zůstaly ceny nezměněny. 

 

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 

Rok 1931: 

 

Počasí: 

   Zima byla tuhá, půda nebyla promrzlá, napadly velké spousty sněhu. Následkem nepromrzlé půdy 

žita až z 90 % vyhynula, co se nezaorala byla řídká, samá metlice a jiná tráva. Některý hospodář  

nesklidil ani na setí. Nejen u nás, ale i za hranicemi byla úroda žit slabá. Léto bylo dosti  

pěkné a jarní obilí slibovalo pěknou sklizeň, avšak v srpnu přišly velké dluho trvající deště,  



takže obilí porostlo a muselo se voziti do stodol mokré, jinak by byla celá úroda shnila na poli.  

Protože nebylo žit, jest velká nouze o stelivo a krmivo pro dobytek a hospodáři jsou nuceni pro- 

dávati dobytek i pod cenu. Prodala se u nás březí kráva za 520 K. Krávy se platí od 16 K do 3 K  

za kg živé váhy, vepřový dobytek za 6 K kg živé váhy. Hospodářské výrobky jsou proti cenám prů- 

myslových výrobků malé, proto má venkov malé příjmy, továrny nemají na svoje výrobky odbytu, 

tak- 

že jsou nuceny propouštětidělníky, čímž vzniká nezaměstnanost. Stát musí nezaměstnané 

podpoprova- 

ti a tím se stát zatěžuje. 

 

 

Zemřelí v roce 1931: 

   Dne 29. července zemřel Josef Sláma, bývalý obchodník, ve věku 85 roků, při jídle mu zaskočilo 

a udusil se. 

 

 

Narodili se: 

   Dne 17. září 1931 narodila se Jarmila Dvořáková, dne 24. července 1931 narodil se Tlustoš Jo- 

sef a Josefa Slámová se narodila 27. července 1931. 

 

 

Změna držebnosti: 

   František Korbář, domkař čís. 5, prodal svou usedlost v úhrnné ceně 48 000 K. Domek a 3 míry  

pole koupil Josef Hanych, pozemky Josef Zich a Jaroslav Dvořák, louku Bohumil Hanych čís. 9, kte- 

rý za necelé 2 míry zaplatil 12 000 K. Korbář kpoupil větší usedlost v Rovečném. 

 

 

Zaměstnání: 

   Následkem velikých polomů v lese, pracovalo u nás po celý rok ve všech lesích několik tisíc  

Slováků, poněvadž zdejší lid nemohl takové množství sám zpracovati. V naší obci bylo asi 70  

Slováků, 30 v hostinci u p. Brychty., ostatní v chaloupkách p. Nykla, Hlavatého a Topinky. Někte- 

ří byli mezi nimi pořádní, ale byli i takoví, že nechtěli platiti, hostinský p. Brychta u nich  

pozbyl 1 700 K a obchodník p. Bukáček 500 K. Jest zde i mnoho párů koní až z Podkarpatské Rusi,  

které vozí dlouhé dříví do Nového Města. Přesto že není vůbec sníh, lidé vyvážejí palivové dřevo  

z lesa na silnici a auto je odváží na nádraží do Nového Města, na jedno auto naloží až 25 m.  

   Výroba koberců, jediný zimní výdělek, letošní zimu úplně téměř zanikl, takže zdejší lid je  

odkázán jen na práci v lese nebo na síťkování, jež je málo placeno. 

 

 

Ceny obilí: 

   Pro špatné žně ceny obilí proti minulému roku byly větší. 1 q žita za 140 K, ovsa za 100 K,  

ječmene za 100 K a brambor za 18 K. 

 

 

Škola: 

   Počínaje 1. zářím 1930, ujala se vedení obecní kroniky M. Satoriová, výp. spr. školy.  

Před tím působila jsko učit. čekatelka v Hamrech - Vajdeku a od 1. září ustanovena na zdejší ško- 

le. Narodila se 26. února 1906 v Novém Měsrě na Mor. 

   Učitelkou žen. ruč. prací ustanovena od 1. září 1930 Irena Šustrová z Bohdalova. 

 

 

Divadlo: 

   Dne 29. dubna sehrál hasičský sbor divadlo "Až vstaneme z mrtvých." Přes šptné počasí návště- 

va byla slušná. 

                                                                    Četl dne 6. dubna 1932 



                                                                       Frant. Vaculík 

                                                                      okr. škol. insp. 

 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

Rok 1932: 

 

Počasí: 

   Zima byla v lednu mírná, bylo bez sněhu až do února, teprve mnoho sněhu napadlo v březnu. Se- 

tí obilí počalo v polovině dubna a selo se dosti pohodlně. Žita velmi dobře přezimovala, takže  

byla u nás dosti velká úroda. Sena narostlo taky pěkného a dobře se sklidilo. Počasí ve žních by- 

lo u nás pěkné, proto se obilí sklidilo suché. Poněvadž se urodilo dosti žit a ovsů, platilo žito  

po žních jen asi 65 K q a oves 60 K q. také se u nás na poli seje něco jarní pšenice a byla napa- 

dena rzí, tak bylo zrno drobné a lehké a pšenice málo sypala. 

 

 

Ceny dobytka: 

   Prostřední pěkná kráva stála 1 500 K, prasata se prodávala 1 kg mrtvé váhy za 8 K, naproti to- 

mu jsou selata dosti drahá, takže kdo prodá vepře do 50 kg mrtvé váhy, když dá za sele 150 K a  

má 7 kg, mnoho si nepřichová. 

   Bramborů se tolik neurodilo, ježto brzy na nich pohynula nať, ale celkem každý brambor dost  

naklidil pro svou potřebu 

 

 

   Téhož roku v zimě zanikalo tkaní jutových koberců na ručních stavech, na kterých si domkáři  

přivydělávali, aby si mohli přilepšiti a daně a jiná vydání uhraditi. Zdejší velkostatek nechal  

vyvážeti v lesích palivové dříví k cestám a k silnici a také dříví na papír srovnané v metrech  

(zvané papíráky). Za vyvezení 1 m ............................................................  

...................................chybí str. 19 - 80!........................................ 

 

 

   Narodil se chlapec manželům Ludvíku a Marii Slámovým z čís. 15. 

   Změny v držení nemovitostí toho roku nebyly žádné, jenom manželé Antonín a Františka Brych- 

tovi měly několikráte zabavené svršky jako peří, šicí stroj, bicikl a jiné věci. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

 

Rok 1933: 

 

Počasí: 

   V první třetuně bylo mlhavo a jinovatka nadělala mnoho zlomů. Teprve v polovici nastává tuhá  

zima, ale jen nakrátko. V první třetině února se oteplilo, často pršelo a sníh roztál. Teprve  

od 12. února dostavily se tuhé mrazy, které trvaly až do půli března. Ve druhé polovici byly  

krásné dny, teplo, ale začátkem dubna přicházely tuhé noční mrazy. Pak bylo sucho a teplo, takže 

mírný déšť 7. a 8. května žitům a jetelinám velice prospěl. Ve třetině července a v srpnu bylo  

teplo a na žně krásné počasí. 12. listopadu napadlo asi 8 cm sněhu a dostavil se silný mráz,  

takže mnoha lidem pomrzly ve sklepích brambory. 

 

 

Úroda: 

   Úroda žit byla zvláště bohatá, ale i jiného obilí se urodilo dostatek. Bramborů bylo méně  

než v minulém roce, také zelí se následkem dlouhotrvajícího sucha málo urodilo. 

 



 

Ceny: 

   Žito se prodávalo na podzim za 60 K, oves za 50 K, brambory kolem 20K za 1 q. 

   Vepřový dobytek se platil průměrně 6 K na živou a 8 K na mrtvou váhu, telata 4 K, jalovice  

3 3/4 K 1 kg na živou váhu. Selata byla jednu dobu velice drahá, asi 10 kg težké sele stálo až  

180 K. Krávy se prodávaly od 1 200 K do 1 800 K. Máslo bylo v březnu za 10 až 13 K 1 kg, vejce  

35 - 25 h. 

   Dříví zlacinělo. Tenké válce stály v Koníkovském revíru 18 K, štípy, které byly dříve  

za 45 K, prodávaly se za 35 K. 

 

 

Výdělky: 

   Výdělky měli menší hospodáři v lesích, kde zdělávali polomy způsobené jinovatkou. Od 1 m3  

paliva platil velkostatek 6 K, od dříví užitkového 6,50 K a od papíráků 9 K. 

   Houby toho roku málo rostly, tkaní koberců přestávalo, takže většina chudších lidí byla  

bez výdělku. Někteří sváželi pěšky dříví k silnici a vydělali denně 5 - 7 K. 

 

 

Hasičská slavnost: 

   10. července konal hasičský sbor výlet na Obecnici spojený s oslavou 45 letého jeho trvání.  

Při této příležitosti obdrželi hasiči, kteří sloužili 20 let ve sboru čestný diplom. Byli to  

následující: První velitel Frant. Roušar, nyní bytem v Trojovicích a první podvelitel Josef  

Gregor, nyní v Novém Městě na Mor.; Jan Hanych čís. 33; Hynek Boháč čís. 41; Frant. Vařák čís.  

28; Josef Topinka čís. 14; Frant. Hanych čís. 11; Topinka Alois čís. 13; Bukáček Josef čís. 46.  

Nynější velitel jako nejstarší hasič a dlouholetý velitel Frant. Bukáček čís. 5 obdržel zlatou  

medaili 

   Slavnosti byli přítomni funkcionáři župy v okrsku: p. Boháček z Německého, p. Šustáček  

z Jam, p. Rybař z Jimramova, p. Kořista z Pavlovic a p. Chalupník z Míchova. Na návsi a u Hli- 

níků byly zasazeny na památku lípy, k nimž Frant. Hanych z čís. 11 zhotovil zdarma tyčkové  

ohrady. 

 

 

Rybníček v Hliníkách: 

   Byl prohlouben a upravena hráz a do studny zasazena cementová skruž. Prací s opravou spoje- 

ných zúčastnili se občané z čís. 38, 36, 44 a 50. 

 

 

Vyschlé prameny: 

   Na podzim měli někteří lidé nouzi o vodu, neboť mnohé prameny dlouhotrvajícím suhcem vysch- 

ly. V Odranci vyschly studně: Houdkova u čís 16, Topinkova u čís. 14, pod Nyklovi u čís. 12 a  

Lamplotova u čís. 10. Jedině studna na návsi, kde byla postavena nová dřevěná pumpa poskytova- 

la dostatek vody. 

   Na nařízení okresního úřadu musela obec poříditi "ham" na měření hladiny vodní v rybníku  

na návsi. Při jeho zasazení byla přítomna komise od okresního úřadu. 

   Lípa stojící na obecním pozemku u statku čís. 10 byla skácena a prodána p. Slonkovi do N.  

Města. 

 

 

Podpora v nezaměstnanosti: 

   V každé obci, kde se bude prováděti stravovací akce pro osoby nezaměstnané musí býti dle  

nařízení okresního úřadu zřízena sociální komise, ve které musí býti polovice členů ze za- 

městnavatelů a polovice z dělníků. Ze zaměstnavatelů byli zvoleni: Hanych Bohumil čís. 9 a  

Josef Lamplot čís. 10. Z dělníků: Sláma Richard čís. 47 a Hanych Čeněk čís. 25. 

   Komisi uloženo, aby zkoumala, kdo by z přihlášených o podporu ze státní stravovací akce 

byl nejpotřebnější. O podporu přihlásilo se 18 nezaměstnaných a udělena devíti. Ostatní byli  



zamítnuti 

 

 

K vojsku byli odvedeni: 

   Bukáček Bohumil čís. 5 a Topinka Josef čís. 23. 

 

 

Přestavby: 

   Frant. Tlustoš čís. 20 přestavěl hospodářskou část domku. Josef Lamplot čís. 10 přestavěl  

konírnu, síň a komoru přeměnil vnitřní opravou na výměnek. 

 

 

Oslava státního svátku: 

  Vykonána 28. října ve škole. V proslovu "Jaký význam má 28. říjen pro náš národ a stát" zmí- 

nil se správce školy zvláště o dnešní krisi nejen hospodářské, ale i mravní a jejich důsled- 

cích, o povaze českého a slovanského národa vůbec, o nutnosti smyslu státotvorného, jehož je  

nevyhnutelná potřeba, chceme - li si svůj, tolika oběťmi a obětavou prací vlasteneckou vykou- 

pený, stát udržeti. 

 

 

Škola: 

   Zatímní správkyně školy Marie Satoriová byla dnem 1. září ustanovena na obecnou školu  

ve Vojtěchově. Na její místo ustanoven definitivní učitel Frant. Libra jako zatímní správce 

školy. Do přeložení na zdejší školu působil na obecné škole v JImramově, před tím v Radešín- 

ské Svratce, Řečici a Víru. Narodil se 7. září 1908 v sousední vsi Kuklíku v čís. 27. 

   V důsledku nedostatku a nepožívatelnosti vody byla v měsíci říjnu provedena oprava školní  

studny. Práce byla zadána p. Císařovi, studnaři z Petrovic, který ji o 3 1/2 m prohloubil.  

(Studna je nyní 12 m hluboká.) Po objevení značně silného pramene ze strany jihozápadní byla 

studna vyčištěna, nahoru zasazena skruž s cementovým poklopem a postavena nová dřevěná pumpa.  

Vody je nyní dostatek a je velice dobrá. Oprava studny stála 4 476,35 K. 

   V témž měsíci dány nové podlahy do obou pokojů bytu správce školy, ježto staré byly napade- 

ny houbou. Rovněž na venkovních i vnitřních oknech celé školní budovy provedena nutná oprava. 

Stolařskou práci zhotovilo družstvo "Rozvoj" z Německého za 508,55 K. 

 

 

Změny v držebnosti: 

   V dubnu byl prodán soudní veřejnou dražbou bývalý obecní hostinec patřící manželům Antoní- 

nu a Františce Brychtovým. Koupil jej p. Frant. Juránek ze Slavkovic za 26 500 K. Koncesi,  

kterou až do této doby měla obec Odranec byla prodána novému majiteli za 500 K. 

   František Nykl, rolník čís. 12 postoupil usedlost synovi Františku Nyklovi, který se oženil 

s Emilií Kozákovou z Pohledce. 

 

 

Svatby: 

   Anna Nyklová, dcera nmanželů Nyklových čís. 12, provdala se za Josefa Kozáka, rolníka  

z Pohledce. 

   Josefa Vařáková, dcera manželů Vařákových čís. 28, provdala se za Antonína Žáka, krejčího  

ze Zubří. 

   Josef Dvořák, kolář z Věcova přiženil se do čís. 1, vzav si za manželku dceru manželů Tlus- 

tošových, Annu Tlustošovou. 

   Synové Hynka Beránka, podruha čís. 48; Bohumil se oženil s Josefou Beránkovou z Trhonic a  

Ladislav s Růženou Bouškovou z Kuklíka. 

 

 

Narodili se: 



   Adolf Sláma, syn manželů Slámových z čís. 39. 

   Antonín Žák, manželům Žákovým čís. 28 (nyní v Zubří). 

   Zdeňka Dvořáková, manželům Dvořákovým čís. 3.  

   Květa Slámová, manž. Slámovám čís. 42. 

 

 

Zemřeli: 

   Josefa Lmplotová, rolnice čís. 10, ve věku 74 let a Anna Topinková, výměnkářka čís. 23,  

ve věku 86 let. 

 

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Rok 1934: 

 

   Volba presidenta republiky se konala 24. května ve Vladislavském sále pražského hradu. 

Přítomno bylo 420 členů a odevzdáno 418 platných hlasů, z nichž bylo 53 naplatných, 327 znělo  

na jméno Dr. Tomáš Masaryk a 38 na jméno komunista Gottwalda. Byl tedy presidentem čsl. re- 

publiky zvolen znovu Tomáš Garrigue Masaryk. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Jaro bylo velice příznivé, proto žita za teplého počasí v březnu a dubnu znamenitě se vyvi- 

nula. Za celý duben a první půli května spadly jen asi 2 nepatrné deštíky, takže větší déšť  

17. a 18. května a teplé počasí přišly rostlinstvu velice vhod. Do poloviny května byly stromy 

téměř odkvetlé, což u nás je skoro o celý měsíc dříve. Také tráva velice rychle rostla. Potom 

však celé léto nepršelo, takže žně byly kolem 20. srpna u konce. Ovsy na lehčích, k jihu obrá- 

cených půdách byly vyschlé, jetele suchem zřidly, zakrněly, někde se úplně tratily. Rovněž sen  

bylo mnohem méně. 

   Žita dobře sypala, některé až 2 míry z mandele. Také bramborů se dost urodilo a prodávaly  

se asi za 22 K q. 

   Mnozí hospodáři následkem sucha měli nouzi o slámu a o píci. Proto všichni zdejší zemědělci,  

vyjma Jos. Zicha čís. 43 a Frant. Olejníka čís. 8, žádali za podporu nahrazení škody způsobené  

suchem a za slevu daně pozemkové. Na přihlášku k zemědělské radě obdrželi o podporu žádající  

denaturovaný cukr, seno a slámu za sníženou cenu. 

 

 

Obilní monopol: 

   V červenci byla zřízena obilní společnost, čímž se mělo čeliti nízkým cenám. Obilí mohou  

nakupovat jen jmenovaní komisionáři za pevné, předem stanovené, ceny. Tím bylo zamezeno trž- 

ním spekulacím jenotlivců. 

   Vláda republiky čsl. stanovila výkupní ceny obilí pro rok 1934 takto: 

   Pšenice hektolitrové váhy 79 kg 169 K za 1 q, 

   žito    hektolitrové váhy 70 kg 125 K za 1 q a  

   oves                            112 K za 1 q. 

 

 

Devalvace čsl. koruny: 

   Dne 17. února 1934 nabyl platnosti zákon, jímž se snižuje zlatý obsah koruny o 1/6 t. j.  

ze 44,58 mg na 37,15 mg. 

 

 

Výdělky: 

   Vádělky tohoto roku omezily se na pletení sítěk a rukavic. Malí část pracovala v lese. Hou- 

by málo rostly, takže chudší lidé v zimních měsících strádali. 



   O podporu ze stravovací akce se hlásilo 18 lidí. 

 

 

K vojsku byli odvedeni: Sláma Jarmil čís. 44 a Beránek Ladislav čís. 48. 

 

 

Resignace starosty: 

   Poněvadž v minulé volbě zvolený starosta Bohumil Hanych čís. 9 na starostenský úřad resigno- 

val, zvolen byl starostou náměstek Josef Mrkos čís. 22. Tento však úřadoval jen od 27. října  

do 24. listopadu, načež se pomocí lékařského vysvědčení úřadu vzdal. 

   V době od 24. listopadu do 25. ledna 1935 byl okresním úřadem pověřen vedením obecního úřadu  

Josef Lamplot čís. 10, načež se ujal úřadu nově zvolený starosta Josef Topinka čís. 14. 

   Že se úřadu starostenskému každý vyhýbal, možno vysvětlit tím, že někteří občané měli mnoho  

schopností k postranní kritice druhých, ale málo k přímému a rozumnému jednání. Aby se něco po- 

dobného napříště neopakovalo, bylo by si přálo, aby členové obecního zastupitelstva zanechali  

osobních nesrovnalostí a pracovali společně ve prospěch obce bez ohledu na to, jestli bych si  

snad souseda nepohněvoval. Opatrnost je dobrá ctnost, ale čeho moc, všecko škodí. 

 

 

Oběti atentátu v Marsei: 

   Dne 9. října t. r. došla z francouzského města Marsei truchlivá zpráva, že tam byl chorvat- 

ským nespokojencem zavražděn 44 letý král bratrské a spojenecké Jugoslavie Alexandr I. a 72 le- 

tý zahraniční ministr spřátelené a spojenecké Francie Louis Barthou. Celý československý národ  

truchlil nad ztrátou hrdinného krále demokratických a mírumilovných snah a bude vždy v úctě  

vzpomínati Alexandra I. "Sjednotitele." 

 

 

Osvětová činnost: 

   Oslava 84. narozenin pana presidenta vykonána školní mládeží v místním hostinci. V proslovu  

vysvětlil říd. učitel názory Masarykovy na náboženství, mravnost, humanitu, politiku a socia- 

lismus. 

 

 

   V měsíci březnu sehráli div. ochotníci divadelní hru "Statek" 

   Šestnácté výročí naší samostatnosti oslaveno 28. října v hostinci p. Juránka. Proslov  

na téma "Demokracie a demokratismus" přednesl říd. učitel. Žactvo předneslo příležitostné bás- 

ně a písně 

 

 

Škola: 

   V měsíci březnu vymalovány pokoje a kuchyň. Též kamna do obou pokojů zakoupena nová a 

kamna  

v kuchyni přestavěna. Úprava bytu si vyžádala 1 282 K. 

   Na místo definitivního řídícího učiele ustanoven byl dnem 1. června 1934 zatímní správce  

školy Frant. Libra. 

   Koncem srpna byla vydlážděna chodba, poněvadž se v dosavadní z části dřevěné a cihlové pod- 

laze vyskytla houba. Dlažba stála 1 080,70 K. 

   Na počátku škol. roku 1934 - 1935 navštěvovalo školu 24 žáků, o 8 méně než ve škol. roce  

předcházejícím. Žákyně Božena Hanychová z čís. 9 a Anna Topinková z čís. 13 byly první z Od- 

rance, jež navštěvovaly nově zřízenou měšťanskou školu v Německém. Antonín Hlavatý, syn rolní- 

ka čís. 24, navštěvoval gymnasium v Boskovicích, ve škol r. 1935 - 1936 přešel na měšť. školu  

do Jimramova. 

   Od 1. září 1934 do 25. ledna 1935 hospitovala na zdejší škole kandidátka učitelství Libuše  

Bukáčková z Odrance, dcera manželů Bukáčkových čís. 6. 

 



 

   Dražba obecních pozemků provedena 13. září. Větších změn nebylo. 

 

 

Změna držebnosti: 

   Jan a Emilie Slámovi koupili od Adolfa Topinky domek čís. 42 za 20 750 K. Dosavadní majitel 

odstěhoval se ke své dceři Anně, která se do toho roku provdala za Josefa Juna. 

 

 

Svatby: 

   Josef Lamplot čís. 10 oženil se s Emilií Čuhlovou z Dlouhého. 

   František Libra čís. 17 oženil se s Vlastou Laštovičkovou z Roženeckých Pasek. 

   František Topinka, syn manželů Topinkových z čís. 23 oženil se s Josefou Sedlákovou na Rož.  

Paseky. 

   Růžena Klímová, sestra pí. Bukáčkové čís. 6 provdala se za Josefa Krause z Jimramovských Pa- 

sek. 

 

 

Zemřeli: 

   Josef Sláma, výměnkář čís. 15, ve věku 83 let a František Hanych čís. 11 ve věku 66 let. 

 

 

Narodili se: 

   Věra Topinková, dcera manželů Topinkových z čís. 13. 

   Marie Nyklová, dcera manželů Nyklových z čís. 12.- 

   Libuše Slámová, manželům Slámovým čís. 47. 

Rok 1935: 

 

Volba do národního shromáždění: 

   Konáno 19. května. V místní obci odevzdáno při volbě do poslanecké sněmovny 147 platných  

hlasů, z nichž dostala strana republikánská 141 hlasů, strana lidová 5 hlasů a strana živ- 

nostenská 1 hlas. Jeden hlas byl neplatný. 

   Do senátu odevzdáno 133 platných hlasů, z nichž strana republikánská obdržela 127 hlasů,  

strana lidová 5 a strana živnostenská 1 hlas. Jeden hlas byl neplatný. 

   Volba do okresního a zemského zastupitelstva 26. května. Odevzdáno bylo 143 platných hla- 

sů. Strana republikánská obdržela 137, strana lidová 5 a strana živnostenská 1 hlas. 

   Volební komise:  

Pro období od 1. ledna 1935 do 31. prosince 1938 byli jmenováni do místní volební komise: 

   Za stranu republikánskou Josef Sláma čís. 53, František Boháč čís. 38, Husák Alois a Bo- 

háč Hynek, náhradníkem Houdek Bohumil. 

   Za stranu lidovou Nykl František starší a Nykl František mladší. 

   Za stranu nár. socialistů Černý František a Tlustoš František čís. 21. 

Do obecní komise pro státní stravovací akci na rok 1936 zvoleni:  

   ze zaměstnavatelů: Ludvík Bukáček čís. 6, František Boháč čís. 38, Alois Topinka čís. 13  

a Josef Topinka čís. 14 jako starosta. 

   z dělníků zvoleni: Richard Sláma čís. 47, Frant. Hanych čís. 49 a Hynek Hanych čís. 25. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Zima začala teprve po novém roce a trvala do konce února. Po oblevě přišla nová zima  

s tuhými mrazy a trvala až do půli března. Sníh, kterého bylo poměrně málo roztál a do 23.  

března bylo krásné počasí. Koncem března pršelo a sněžilo, takže jarní práce se celkem opoz- 

dily, neboť duben byl velice studený. Po zasetí bylo sucho, takže plodiny trpěly nedostatkem  

vláhy jako v roce předcházejícím. Většinou pškně a sucho bylo až do 21. října. pak bylo stu- 

deno, padal sníh a pršelo. Řepy se sklízejí špatně pro studené počasí a sníh. Poněkud více  



nachumelilo až 18. listopadu, ale vánoce byly bez sněhu. 

   Úroda žit a bramborů prošla, ovsů, řep, zelí a pícnin se urodilo málo. 

   Ceny zemědělských plodin a dobytka udržovaly se v mezích loňských. 

   Vlivem nezdravého podzimního a zimního počasí rozmohl se černý kašel, který porovnal skoro  

všechny děti. 

   Výdělků toho roku bylo ještě méně, takže v mnohých rodinách trpí lidé podvýživou, což je  

znát hlavně na dětech. Lidé sladí umělými sladidly, neboť na drahý cukr nemají peněz. O pod- 

poru nezaměstnanosti hlásilo se    . 

   Zdejší zemědělci žádají opět za náhradu škody způsobenou suchem na pícninách a slámě. Obdr- 

želi denaturovaný cukr a obruby za levnější cenu. 

 

 

Dražba obecní honitby: 

   Vykonána 17. listopadu u obecního úřadu. Zúčastnil se jí dosavadní majitel Josef Zobač  

z Věcova, Arnošt Kratochvíl, správce revíru z Koníkova jako zástupce velkostatku a Frant. 

Libra, zdejší říd. učitel, který honitbu za 855 K vydražil. 

   Za členy obecního honebního výboru zvoleni: Nykl Frant., rol. čís. 12; Bukáček Ludvík čís.  

6; Lamplot Josef čís. 10; Boháč Hynek; Boháč Frant.; Husák Alois a Topinka Josef čís. 14. 

   Předsedou zvolen Hynek Boháč, zapisovatelem Josef Lamplot. 

 

 

K vojsku byl odveden: 

   Josef Mrkos čís. 22. 

 

 

Osvětová činnost: 

   6. března pořádána ve škole oslava 85. narozenin presidenta Tomáše G. Masaryka. Program  

vyplněn zpěvem a recitacemi školních dětí a přednáškou na téma "Masaryk ve službách národa a  

lidstva." 

   7. dubna sehráno místní osvět. komisí divadelní představení "Vyplacení dědicové." 

   28. října vykonána oslava státního svátku. Na programu recitace a písně žáků s přednáškou 

"Svátek svobody." 

   30. října byla ve škole přednáška se světelnými obrazy "Deset let naší samostatnosti" a 12. 

listopadu přednáška se světelnými obrazy "Nakažlivé nemoci zvířat a jejich nebezpečí pro člo- 

věka." 

   Obecní knihovna čítá 336 svazků, 23 čtenáři přečetli za rok 1935 249 knih. 

 

 

Odstoupení presidenta "Osvoboditele": 

   Dne 14. prosince rozrušena byla celá československá veřejnost smutnou zprávou, že president  

Tomáš Garrigue Masaryk vzdal se svého úřadu. Celý národ a s ním i občané naší vesnice přejí  

svému "Osvoboditeli" zaslouženého odpočinku a slibují, že se budou snažit kráčeti v jeho šlépě- 

jích vedoucích k demokracii vždy větší a větší. 

 

 

Volba nového presidenta: 

   Dne 18. prosince 1935 zvolen v historicky památném Vladislavském sále pražského hradu dru- 

hým presidentem naší republiky dlouholetý ministr zahraničí a spolupracovník Masarykův Dr.  

Edvard Beneš, který slíbil pokračovati v řízení státu v duchu svého vznešeného předchůdce. 

 

 

Škola: 

   Dosavadní učitelka ženských ručních prací Irena Šustrová ustanovena dnem 1. září 1935  

na dvoutřídní obecné škole v Ostrově nad Oslavou. Na její místo ustanovena učitelka ženských  

ručních prací Vlasta Houdková. Jmenovaná narodila se 3. března 1911 ve Víru. Před příchodem 



 na zdejší školu působila na obecných školách v Meziboří, Dolní Libochové, Mor. Janovicích -  

v Jamách, Hodíškově a Hlinném - v Dalečíně, Velkých Janovicích a Veselí. 

 

 

Koupaliště: 

   Na podnět řídícího učitele zřízeno bylo na obecním pastvisku koupaliště. Pozemek věnovala  

obec zdarma. Práci vykonali školní děti a občané vesměs mladí. Z počátku pracováno s nadšením;  

pracovalo vždy navečer až 12 lidí. Později dělníků ubývalo až se stalo, že po několik dní pra- 

coval sám spr. školy. 

   Vyvezeno celkem asi 3 000 koreb vykopávky, z níž vytvořena hráz u spodu 3 m a nahoře  

1 1/2 m široká. Stšny koupaliště jsou ze tří stran vyzděny kamenem, který byl vydoben z past- 

viska a navezen z části koňmi (p. Lamplot a p. Hlavatý), z části na trakařích. Veškerá práce  

byla vykonána zdarma, za čež patří všem upřímný dík. 

   Plocha koupaliště je 20 x 10 m, hloubka od 50 cm do 180 cm. Voda je vedena z pramene asi  

120 m vzdáleného. Pod hrází je položena dřevěná výpustní roura, takže se dno může každý rok  

vyčistiti. 

   Pro svou výhodnou polohu je vyhledáváno školní mládeží, navečer osvěžuje se zde mládež i  

dospělí. 

 

 

Stavba: 

   František Vařák čís. 28 zřídil nový vrch nad obytnou částí budovy a chlévem a postavil zdě- 

ný štít od východní strany. 

 

 

Svatby: 

   Bohumil Bukáček, syn ovdovělého Františka Bukáčka čís. 5 oženil se s Antonií Zobačovou  

z Věcova. 

   Bohumil Hanych, syn manželů Hanychových čís. 25, oženil se s Antonií Černou z Koníkova. 

   Josef Vařák, syn manželů Vařákových čís. 35, oženil se do Věcova s Emilií Kalinovou. 

   Eliška Bartoňová, dcera ovdovělé Františky Bartoňové čís. 18, provdala se za Josefa Tatíčka 

z Petrovic. 

   František Bartoň, syn ovdovělé Františky Bartoňové čís. 18, oženil se do Jiříkovic s Annou 

Hadačovou. 

 

 

Narodili se: 

   Vlastimil Tlustoš, bertě Tlustošové, dceři manželů Tlustošových čís. 20. 

   Jiří Libra, manželům Librovým čís. 17. 

   Lamplot Josef a Lamplotová Vlasta, dvojčata, manželům lamplotovým čís. 10. 

   Tlustošová Helena, manželům Tlustošovým čís. 21. 

   Dvořák Josef, manželům Dvořákovým čís. 1. 

 

 

Zemřeli: 

   Anna Bukáčková, výměnkářka čís. 6, ve věku 75 let. 

   Bohumil Fryšhonz, svobodný syn manželů Fryšhonzových čís. 35, ve věku 29 let. 

 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

Rok 1936: 

 

Počasí, úroda: 

   Zima byla téměř bez sněhu. Malý poprašek, který napadl v půli ledna smetl vítr do cest, kdež- 



to pole byla holá. Koncem ledna a začátkem února pršelo. Sanice, možno - li tak nazvati, trvala  

od 7. do 14. února, pak zase sníh roztál. Vyvážení hnojů bylo obtížné, muselo se jezdit vedle  

mezí, kde se přece nějaký sníh zadržel. jaro bylo poměrně chladné s mrazy. Později bylo přízni- 

vé počasí, takže obilí a jeteliny i tráva velice rychle vyrostly. Senoseč nastala v půli června.  

Z počátku senoseče bylo pěkné suché počasí, ale poslední sena se sklízela pomalu, neboť často  

pršelo. Nestálé počasí trvalo i v době sklízení jetelin, ve žních i vybírání bramborů a sklíze- 

ní řepy. 

   Píce se sklidilo mnoho, obilí také dost, ale zrno nemá té jakosti jako v předcházejících su- 

chých letech. Podzim byl studený s častými dešti a mlhami. První sníh padal 29. září, sanice  

nastala 30. listopadu, jezdilo se však střídavě až do vánoc na vozech. 

 

 

Ceny: 

   Žito se prodávalo za 108 K 1 q, oves za 95 K, brymbory od 14 do 18 K za 1 q. Cena vepřového  

dobytka se pohybovala od 6 do 8 K za 1 kg žívé váhy. Hovězí dobytek se platil od 4 do 5 1/4 K  

za 1 kg. Kráva stála 1 600 až 2 800 K. Cena koní stoupla oproti r. 1933 skoro dvojnásob. Dvou- 

letá hříbata byla od 3 500 do 4 500 K, mladší koně stáli přes 5 000 K. 

 

 

Měření obecního lesa: 

   Podle nařízení zákona č. 37/1928 Sb. z. a n. a vládního nařízení č. 97/1930 Sb. z. a n.  

musela si zdejší obec nechat vypracovat hospodářský lesní program na rok 1936 až 1945. Obecní 

les ve výměře 142 053 ha byl p. ing. Ludvíkem Hájkem z Nového Města změřen a stanovena zákonitá  

roční těžba, jež činí asi 20 m3. 

   Rozdělení lesa, druh a plocha porostu, plánky a j. je podobně zaznamenán v knize, jež se na- 

chází u obecního úřadu. 

   Prvním hajným obecního lesa byl ustanoven Josef Hanych čís. 4 za roční plat 130 K. 

 

 

Obecní rybník: 

   V listopadu byla při lovení ryb prokopána hráz obecního rybníka, poněvadž výpustní roura by- 

la zanesena. Protože se zjistilo, že odtoková roura je zhnilá, byla zhotovena ze silné jedlové  

klády z obecního lesa nová výpustní roura. Koryto v kládě dlabal František Bukáček čís. 5 a Jo- 

sef Hanych mladší čís. 4. 

 

 

Výdělky: 

   Byly lepší než loni. V létě rostlo mnoho hub, také borůvky a maliny lidé sbírali a prodávali.  

Po celý rok pletli chudší ženy i děti rukavice a síťky. Denní výdělek činil 2 až 4 K. Hlavním  

zaměstnáním v zimě bylo šití součástek vojenského výstroje. Šily se chlebníky, baťochy a bluzy. 

Denně vydělal jedn člověk od 8 do 10 K i více. Někteří pracovali v lese a vydělali 5 až 8, nej- 

více 10 K denně. 

 

 

Přemístění trafiky: 

   Dosavadní majitelka trafiky Františka Slámová čís. 3 vypověděla koncesi, kterou získal Fran- 

tišek Juránek, hostinský čís. 34. 

 

 

Vzestup cen: 

   V důsledku dalšího snížení krytí koruny zlatem (devalvace) stouply ceny životních potřeb. 

Čaja levnější druhy kávy podražily o 6 - 8 %, čokoláda a 1 až 4 K na 1 kg, mýdlo o 30 %, kůže  

o 10 až 15 %, surové kůže o 50 %. Též papír, zboží gumové, železo, sůl, petrolej, lepenka, ce- 

ment a j. zboží je dražší. Látky přidražily o 10 - 25 %, některé druhy vlny až o 100 %. 

 



 

K vojsku byli odvedeni: 

   František Topinka čís. 14, Josef Štorek čís. 24, František Sláma čís. 44 a Bohumil Vařák. 

 

 

Osvětová činnost, knihovna: 

   8. března pořádána školní mládeží besídka na oslavu 86. narozenin presidenta "Osvoboditele" 

T. G. Masaryka. 

   7 března večer zažehnula za školou, na pozemku p. starosty Josefa Topinky, "Masarykova vat- 

ra", při čemž občané v čele hasičského sboru vyslechli projev pronesený vzdělavatelem hasičs- 

kého sboru Josefem Slámou. 

   22. března sehrána m. o. k. divadelní hra "Na lavičce obžalovaných." 

   21. dubna byla ve škole přednáška se světelnými obrazy "Národ ve službách obranné války", 

   21. července "Obrana civilního obyvatelstva ve válce." 

   V předvečer 28. října konána oslava státního svátku vyplněnou přednáškou "Dědictví 28. října 

po 18 letech" a výstupy školních dětí. 

   28. listopadu předn. se světelnými obrazy "Cesta po Evropě a kolem světa." 

 

   Knihovna čítá 343 svazky. 32 čtenáři přečetli 394 knihy. 

 

 

Škola: 

   Školu navštěvují 23 žíci. Změn v osobách vyučujících nebylo. 

   V měsíci říjnu byla zpravena pumpa, poněvadž tratila vodu. Prasklá roura byla stažena želez- 

nými pásy a šrouby a tím vada odstraněna. Oprava stála 81,70 K. 

   Na jaře byl podezděn dřevník. Kámen byl navezen v zimě ze skal za Kutinami. Zednickou práci  

vykonali Alois Husák a Bohumil Kalina z Odrance. Vyrovnání kamene a přívoz stálo 555 K, podez- 

dění 483 K. 

   Téhož jara byl zřízen nový plot k zahradě u cesty a oplocen dvorek. Oba ploty stály 451 K. 

 

 

Přestavby: 

   Josef Zich čís. 43 rozšířil tzv. barák, jehož jedna půle slouží za stodůlku. Přístavba má  

dřevěný štít, střecha je kryta lepenkou. 

   Hynek Boháč čís. 41 postavil novou stodolu. Vrch je kryt syenilem. 

 

 

Svatby: 

   Adolf Vařák, syn manželů Vařákových čís. 35, oženil se s Boženou Zobačovou z Věcova. Součas- 

ně jim rodiče předali hospodářskou živnost. 

   Berta Tlustošová, dcera manželů Tlustošových čís. 20 provdala se za Josefa Kulíška z Pohled- 

ce. 

   Josefa Hanychová, vdova čís. 11, provdala se za Hynka Hanycha, syna manželů Hanychových čís.  

25. 

 

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 

Rok 1937: 

 

Události státní: 

   Dne 14. září ve 3 hodiny 29 minut zemřel první president republiky Československé, president 

Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk ve svém sídle v Lánech ve věku 87 let. Pohřben byl v Lánech  

za účasti celého národa dne 21. září. Se zesnulým se rozloučil na pražském Hradě druhý president  

Čsr dr. Edvard Beneš. Zhodnotil dílo prvního presidenta a volal celý národ k plnění Masarykova  



odkazu. Celý stát stál před velkými událostmi a právě odchodem presidenta Osviboditele cítil, že 

vtupujeme do rozhodného zápasu o naši samostatnost. 

 

 

28. říjen: 

   Občané i škola oslavili 28. říjen, den výročí naší samostatnosti ve zanmení smutku po T. G.  

Masarykovi, ale s odhodláním plnil Masarykův odkaz. Slavnost se konala 27. října večer ve škole 

za účasti všech korporací a občanstva. Promluvil říd. uč. Fr. Libra. 

 

 

Škola: 

   Obecnou školu navštěvovalo v r. 1936 - 1937 23 žáků. Vyučující se nezměnili. Byla zvolena no- 

vá místní školní rada s předsedou Ludvíkem Bukáčkem, místopředsedou Josefem Lamplotem. 

   Východní polovina střechy školní budovy byla pokryta eternitem. 

 

 

Narození: 

   Bohumil Bukáček, manželům Bukáčkovým čís. 5. 

   Ladislav Tatíček, manželům Tatíčkovým čís. 18, ale krátce po narození zamřel. 

 

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 

Rok 1938: 

 

   Tento rok byl ve znamení velkých událostí, velmi bolestných pro celý náš stát. Již 21. května 

byla bařízena částečná mobilisace na obranu proti Hitlerově Německu, které hrozilo naši republiku  

napadnout. Poměry vnitřní se přiostřili tzv. sudetskou otázkou. Sudetští Němci, záměrně podporo- 

vaní Hitlerem, chtěli na našem státu nemožné požadavky. Když naše vláda i parlament jim byl ocho- 

ten učinit nějaké ústupky, byli zase nespokojeni, chtěli stále víc a víc. Anglie se veřejně bála  

nové války a vyslala k nám smutně proslulého prostředníka lorda Runcimana, který měl poměry u 

nás  

vyšetřit. Ovšem, lord Runciman více sympatizoval s Němci a s německými velkostatkáři, kteří jej  

hostili a také informovali. Tím se stalo, že zýpadní naši spojenci byli o celém tzv. sudetském  

problému špatně informováni. Situace se přiostřila dále a v září byla nařízena všeobecná mobili- 

sace do 40 let. Zdálo se, že válka je neodvratná. Avšak Francie i Anglie, naši tehdejší spojenci,  

se báli Hitlera a raději obětovali Československo, jen aby sami byli ušetřeni války. V Mnichově  

dne 29. září bylo mezi našimi spojenci a Hitelrem ujednáno, že Čsr postoupí Německu okrajová úze- 

mí čech a Moravy, obývané Němci. Tak nás naši spojenci zradili. Německé vojsko vtáhlo do naší ze- 

mě a obsazovalo nejen místa obývaná Němci, ale i ryze české území. Např. Polička byla v první chví- 

li zabrána a Němci byli až u Jimramova. Později musili Němci z Poličky částečně ustoupit. V důs- 

ledku změněné situace se dne 5. října vzdává presidentského úřadu president republiky dr. Edvard 

Beneš a koncem října opouští svou vlast, poněvadž Němci se je chtějí zbavit. Na jeho místo je zvo- 

len starý a neschpný dr. Emil Hácha, zřejmě člověk, který nemá Československo rád a který je na- 

kloněn Německu. Události spěly rychle dále, poněvadž Československo bylo odstoupením okrajových 

nejprůmyslovějších území úplně zmrzačeno a neschopno jako samostatný stát za takových podmínek  

existence. K tomu přistoupily i požadavky Maďarů, Poláků a na Slovensku Hlinkovci vedeni Tisem  

a Tukou ještě více zeslabovali celistvost našeho ochromeného státu. 

   28. říjen byl prohlášen za pracovní den. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Počasí bylo v celku příznivé, úroda velmi slibná. Celý měsíc srpen však silně pršelo, takže  

z části nesklizené žito a všechno jarní obilí úplně porostlo. Lepší počasí nastalo až po 10. září. 

Polní práce se však opozdili také nedostatkem pracovních sil, poněvadž občané - vojáci při mobili- 



saci musili nastoupit ke svým útvarům. 

 

 

Mobilisace: 

   Ze zdejší obce nastoupili: Dvořák Josef čís. 1, Dvořák Jar. čís. 3, Bukáček Bohumil čís. 5,  

Topinka Josef čís. 14, Topinka František, Houdek Bohumil, Tatíček Josef čís. 18, Libra Frant. čís.  

17, Tlustoš Frant. čís. 20, Mrkos Josef čís. 22, Topinka Josef čís. 23, Topinka Bohumil, Štorek  

Josef Kalina Bohumil, Kalina Ludvík, Šikula Josef, Hanych Rudolf, Vařák Adolf, Sláma Jos. čís. 39,  

Boháč Josef, Sláma Frant. čís. 44. Návrat byl různý, za měsíc až za dva. 

 

 

Volby do obce: 

   Starostou byl opět zvolen Topinka Josef čís. 14. 

 

 

Škola: 

   Stav žáků ve škol. r. 1937 - 1938 byl 22. Vyučující nezměněni. 

   V prázdninách byl nově zomítán štít od západní strany. Celá budova byla olíčena. Byla zřízena  

veranda ze dřeva od západní strany proti kuchyni, aby vítr neškodil bydlení. 

   Bylo uzákoněno povinné navštěvování újezdní měšť. školy v německém, do jehož obvodu spadá i  

zdejší obec. 

 

 

Hasičský sbor: 

   Hasičský sbor beze změny. Nebylo požárů ani v obci ani v okolí. 

 

 

Událost: 

   Bohumil Sláma, který vykonával presenční službu, při vaření ve vojenské kuchyni spadl nešťast- 

nou náhodou do kotle s vařící polévkou a utrpěl těžké opařeniny, kterým podlehl. Byl pohřben  

na centrálním hřbitově v Brně. 

 

 

Zemřeli: 

   Adolf Topinka, výměnkář z čís. 22. 

   Jindřiška Tlustošová, žena krejčího z čís. 21. 

 

 

Narození: 

   Hanychová Drahoslava, Slámová Věra. 

 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

 

Rok 1939: 

 

Přehled: 

   Do nového roku vstoupil náš zmrzačelý stát za velmi neutěšené situace. Hlavní centra průmyslu  

byla zabrána nepřítelem, železniční spoje byly uměle přerušeny. Hospodářská situace byla velmi  

špatná. Také na Slovensku byla velká krise, která vyvrcholila 14. března, kdy se sešel slovenský  

sněm, který prohlásil Slovensko samostatným státem. Pod Hitlerovým nátlakem byl tzv. president  

Hácha pozván do Berlína, aby prý Hitlera požádal, aby vzal Čechy a Moravu do své "Ochrany". Pres. 

Hácha byl donucen podepsat, že dává Čechy a Moravu do ochrany "Velkoněmecké říši." Ještě nebyl  

tento potupný protokol podepsán a už od 14. března obsazovala německá armáda zbytek Čech a 

Moravy. 



   Obyvatelstvo se chovalo vzorně, přesto že Němci prohlašovali, že české obyvatelstvo pronásledu- 

je a utiskuje jejich soukmenovce, jimž prý musí pomoci. To byla jen záminka k dosažení cíle. Ně- 

mecké vojsko nebylo nikde vítáno, avšak také nebylo proti němu nějakých akcí, poněvadž národ byl  

bezmocný. Němci ihned začali vykrádat plné sklady všeho možného zboží. K tomu jim pomohl 

stanovený  

kurs marky ke koruně v poměru 1 : 10. Tím Němci zničili úplně naši měnu, poněvadž skutečný kurs 

byl  

asi 1 : 3 - 3,5. Gestapo ihned po příchodu zatklo četné přední osobnosti našeho národa, legionáře,  

komunisty, spisovatele, profesory a pod. 

   Zpráva o obsazení Čech a Moravy byla rozšířena rozhlasem. Ten den bylo velmi špatné počasí. 

Chu- 

melilo a byla velká plískanice. Sněhu napadlo hodně, takže u nás byly cesty úplně zahnané. 

 

 

Úroda: 

   Úroda byla průměrná a byla dobře sklizena. Zima přišla předčasně, takže řepa se vozila z pole  

na saních. 

 

 

Škola: 

   Vyučující nezměněni. Stav žactva ve škol. r. 1938 - 1939: 14 žáků. 

   Byla nařízena revize učebnic v důsledku změny státoprávního postavení. 

 

 

Přídělové hosp.: 

   Zřízení protektorátu bylo přijato obvateli obce s velkým rozhořčením ve znamení nastávajících  

těžkých let okupace. Od 2. října se ve zdejší obci začaly vydávat lístky na cukr, maso, chleba,  

tuky aj.. Později byli zavedeny výkazy pro samozásobitele. Dávky obilí se stále zmenšovaly až  

na 13 kg na osobu a měsíc. Důsledek toho byl, že byly prováděny přísné kontroly u rolníků, kteří  

musili obilí schovávat na různých místech, aby si mohli zajistit výživu nejen pro sebe a své ro- 

diny, ale hlavně pro obyvatele měst, kteří přicházeli na venkov, aby si mohli ke svým hubeným  

přídělům sehnat trochu omastku, mouky a vajec. To mělo za následek, že mnozí rolníci prodávali  

mouku, tuky, vejce za přemrštěné šmelinářské ceny (mouka až za 40 K, maso vepřové až za 300 K, 1 

vejce až za 15 K, sádlo až za 1 000 K, vykrmená husa až za 3 000 K). Místní rolníci pomáhali měst- 

skému obyvatelstvu všemožným způsobem a většinou za rozumné ceny. Obilí se ukrývalo v lesích,  

ve skalách, v závějích, v tajných skrýších apod.. 

   Byly prováděny kontroly stavu dobytka, zásobovací agendy, na obilí, na slepice. (V hliníkách  

se při kontrole stalo, že si občané slepice dali do haltýře na lávku. Jak sebou slepice v pytli 

házeli, spadly do vody a utopily se.) Samozásobitelé jezdili do mlýna z celé obce společně. Jinou 

dobu nesměl nikdo do mlýna jeti. 

 

 

Útok na Polsko: 

   1. září 1939 Hitler se svým vojskem vtrhl do Polska, které bylo v 6 týdnech obsazeno. Německu  

vyhlásila válku Francie a Anglie. 

 

 

Poslech rozhlasu: 

   Občané s velkým zájmem chodili k majitelům rozhlasových přijímačů, naslouchali českému vysílání  

z Paříže a z Moskvy. Tehdy už také zahájil činnost dr. Beneš. 

 

 

Zemřeli: 

   Anna Tlustošová, výměnkářka z čís. 21. 

 



 

Narozeni: 

   Slámová Růžena čís. 13, Tatíček Jan čís. 18. 

 

 

Požár: 

   Dne 31. července vyhořela od blesku usedlost Aloise Husáka čís. 30. Chalupa vyhořela do základů.  

Zákrokem místního hasičského sboru byly sousední domy zachráněny. Shořela veškerá píce, inventář  

a část šactva. Ještě téhož roku se dal vyhořelý do stavby a chalupu postavil. Občané mu pomáhali  

prací i jinak. Obec mu poskytla zdarma část stavebního dřeva. Postavil si chalupu větší a zděnou. 

 

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Rok 1940: 

 

Přehled: 

   Útlak okupantů sílí. Hitler obsazuje Dánsko, Norsko, později Belgii, Holandsko a Francii. Nikde  

mu není kladen velký odpor. Západ se přepočítal. Myslil, že obětováním Čsr zachrání pro sebe mír. 

Avšak skutečnost byla jiná. Západu se škaredě vymstila nepěkná mnichovská politika. V tzv. Protek- 

torátu sílí teror gestapa i ostatních německých "pánů." 

 

 

Obec: 

   Vřízení obce nebylo změn. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Úroda byla slušná, ale ve sklizni obilí přišlo deštivé počasí. Žita se zasela pozdě. Úroda se  

sklidila až koncem října. Brambory byly již sklizeny, ale obilí bylo ještě na poli. Někteří rolníci  

doklízeli až 20. října. Řepa se sklízela již na saních, hodně polí zůstalo nezoraných a ozimů neza- 

setých. 

 

 

Škola: 

   Stav žáků ve šk. r. 1939 - 1940 byl 19. Učitelé zůstali nezměněni. Byla prováděna znovu revise  

knih a všech pomůcek. "Závadné" knihy vyřaděny. Na škole musil být německočeský nápis označující  

školu. Také razítko musilo být dvojjazyčné. Každá škola musí mít vlajku říšskou a protektorátní. 

Veřejní zaměstnanci, tedy i učitelé, musili složit písemný slib věrnosti Říši a jejímu "Vůdci." 

   Byla nařízen sběr léčivých bylin. Žactvo bylo cvičeno v chování v době leteckého náletu. Stará 

školní kronika byla nuceně odevzdána do úschovny a založena kronika nová. Neblo radostno být v té  

době českým učitelem. 

 

 

Veřejná knihovna: 

   Knihy, které svým obsahem byly Němcům nepohodlné (Jirásek, Masaryk, Beneš atd.), musily být  

z knihovny vyřaděny a odvedeny na okresní úřad v Novém Městě na Mor.. Ještě před povinnou revisí  

byly vlastenecké knihy z knihovny zachráněny tím, že byly uschovány u soukromníků. 

 

 

Hasič. sbor: 

   V květnu 1940 byla obcí zakoupena motorová stříkačka od firmy Smejkal ze Slatiňan nákladem asi 

33 000 K. Občané po několik let věnovali podíl honebního na zaplacení stříkačky. 

   Požárů v obci nebylo. 

 



 

Dodávky: 

   Dodávky se stupňovaly. Byly předepisovány koutigenty obilí a masa podle výměry. 

   Změn v držebnosti ani staveb nebylo. 

 

 

Narozeni: 

   Tlustoš Frant., Dvořák Miloš, Sláma Frant.. 

 

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Rok 1941: 

 

Přehled: 

   Německá armáda je stále na postupu. Obsazuje z jara Bulharsko, Jugoslávii, Řecko. 21. června 

vtrhl Hitler se svou armádou do Sovětského svazu, ačkoliv oba státy uzavřeli v r. 1939 smlouvu,  

kterou ovšem SSSR nebral vážně. Německo potřebovalo pro své výboje další území a přírodní bohat- 

ství. V Sovětském svazu měli v tomto roce až do zimy Němci veliké úspěchy a dostali se až k Le- 

ningradu, Moskvě a obsadili velkou část úrodné Ukrajiny. V zimě však Rudá armáda přešla k ofenzi- 

vě a zasadila nepříteli drtivé rány u Moskvy, Rostova a na Krymu. V protektorátu Němci prováděli  

další persekuci našeho národa. Zásobovací situace se zhoršuje. 

 

 

Úroda: 

   Úroda byla celkem dobrá. Dodávky se stupňovaly. 

 

 

Škola: 

   Stav žactva ve šk. r. 1940 - 1941: 21 žíků. Stav učitelstva beze změny. Škola prodělávala dále 

zvýšený útisk. Němčině se vyučovalo již od 1. školního roku. Byl vydán zákaz vyučování dějepisu. 

Byla opravena školní pumpa. 

 

 

Neštěstí: 

   Dne 5. listopadu zahynuli otravou kysličníkem uhelnytým Hanych Josef čís. 2 a Ladislav Sláma  

z čís. 44. Oba pracovali po několik dnů před něštěstím u Kotlas na Žďársku. Bydleli u jednoho  

občana v Kotlasích. Když přišli jednou z práce, zatopili si v kamnech a usnuli. Slámovi se udě- 

lalo v noci špatně a chtěl jít ven. Vstal z postele a došel až ke dveřím, kde se svalil a již  

nenabyl vědomí, kdežto Hanych ve spánku otravou plynu zahynul. Oba byli dovezeni do Odrance, od- 

kud byli pohřbeni do společného hrobu na evangelickém hřbitově v Německém. Té noci, kdy zahynul  

Hanych, se jeho ženě narodila dcera. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Rok 1942: 

 

Přehled: 

   Tento rušný rok byl již ve znamení stabilisace front i ústupem Němců. v Protektorátu byl v květ- 

nu odvolán dosavadní protektor Neurath a na jeho místo byl Hitlerem povolán Heydrich, který 

smutně  

proslul svou krutostí a surovostí v Holandsku a v Norsku. U nás rovněž krutým způsobem postupoval  

proti českému národu, který chtěl úplně vyhubit. V té době se u nás rozvíjí podzemní hnutí, podpo- 



rovné z východu i západu. Heydrich svou krutovládou odstranil mnoho českých vlastenců. Za jeho 

čin- 

nost se mu pomstili parašutisté, kteří jej dne 27. května těžce postřelili, aniž byli dopadeni. Hey- 

drich 4. června zemřel. Po jeho smrti bylo vyhlášeno stanné právo a nastalo nové zatýkání, úplně  

bez příčiny. Byly vyhlazeny obce Lidice u Kladna a Ležáky u Chrudimi. Muži těchto obcí byli postří- 

leni, ženy dány do koncentračních táborů a děti odvlečeny do Říše. Na místo kata Heydricha nastou- 

pil Kurt Daluge, jako říšský protektor. Tento rok byl pro nás rokem největších válečných útrap.  

Čeští dělníci byli komandováni na práci do Říše. Nálada byla stísněná. Jedinou posilou byl zahra- 

niční rozhlas. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Úroda byla v celku dobrá. V měsíci září potloukly kroupy zbylou úrodu, nikoliv však na všech  

místech. 

 

 

Škola: 

   Stav žactva ve šk. r. 1941 - 1942 . 21. V učitelském sboru nebylo změn. Škola byla nadále vysta- 

vena velkému nátlaku. v měsíci červnu a červenci se rozšířila v obci spalničková epidemie, kterým  

podlehl po komplikaci se zánětem průdušek žák zdejší školy Josef Šikula. 

 

 

Přikázán do Říše: 

   Do Vídně na práci byl ze zdejší obce přikázán obuv. pomocník Jindřich Sláma. 

 

 

Odvlečení zvonku: 

   V březnu 1942 byl ze zdejší zvonice nuceně odebrán zvonek. I z ostaních kostelů byly odebrány  

všechny zvony. 

 

 

Svatby: 

   Frant. Topinka čís. 14 se oženil s Josefou Boháčovou z čís. 38. 

   Josef Sláma z čís. 53 se oženil se Žofií Chalupníkovou z Míchova. 

   Frant. Vařák čís. 28 se oženil s Annou Mrkosovou z Kuklíku. 

 

 

Zemřeli: 

   Josef Tlustoš, výměnkář z čís. 1. 

   Josef Šikula, chlapec ve stáří 11 let. 

   Zdeněk Vařák, 3 letý chlapec. 

 

 

Úkryt: 

   Říd. uč. Frant. Libra ukrýval na jaře ve zdejší škole bankovního úředníka Františka Hyšku ze Se- 

mil (pod krycím jménem Pavel Novák). Jmenovaný se ukrýval před Němci pro ilegální letákovou 

činnost. 

 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

 

Rok 1943: 

 

Přehled: 

   Na frontách se situace obrací. Němci uvízli ve Stalingradu a jsou úplně likvidováni. Na celé fron- 



tě ustupují vítězné Rudé armádě, která nezadržitelně postupuje. Také v Africe slaví spojenci úplné  

vítězství. V jugoslávii vítězí hrdinný národ nad vetřelci. Po všech okupovaných státech se vzmáhá ve- 

liké partyzánské hnutí. Sabotáže jsou na denním pořádku. Celé území je ochromeno ohromnými 

nálety  

na průmyslová střediska a dopravní křižovatky. Čeká se na inovaci. 

 

 

Partyzáni: 

   Ze zajateckých táborů se podařilo utéci mnohým zajatým Rusům, Polákům i Čechům. V létě 1943 

již se  

mnozí objevili kolem zdejší venice a žádali o jídlo a oděv. Podzemní hnutí se počíná oraganizovati i  

zde. Na podzim 1943 se už objevují vyzbrojení partyzáni, přespávají i u některých občanů. Jsou to 

prv- 

ní valštovky. Příštím rokem už partyzánské hnutí začíná v plné síle. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Počasí bylo vcelku po celý rok příznivé, proto i úroda byla velmi pěkná. Zvlášť žito sypalo velmi  

pěkně. Předpis dodávky byl veliký a dodalo se také dost. I ostaních plodin byl dostatek. Klidilo se 

dobře a včas. 

 

 

Škola: 

   Počet žactva ve šk. r. 1942 - 1943 : 20. 

   Místo děkana Kotka, který na zdejší škole po mnoho let vyučoval řím. kat. náboženství, nastoupil  

kaplan Frant. Vašek. děti byly očkovány povinně proti záškrtu. Prázdniny vánoční, pololetní, veliko- 

noční byly prodlužovány v důsledku nedostatku paliva. Ministrem školství se stal už v r. 1942 Emanu- 

el Moravec, který smutně proslul svým úsilím v germanizaci české školy. 

 

 

Has. sbor: 

   Německé úřady nařídili všem sborům, aby prováděly nový výcvik v devítičlenném družstvu podle 

říš- 

ského vzoru. 

 

 

Radiopříjmače: 

   Krátké vlny z radiopříjmačů byly z nařízení Němců vymontovány, nic to však nepomohlo - lidé si  

pomáhali všelijakými přístroji tajně zhotovenými, jen aby mohli poslouchat (čučilka). 

 

 

Úmrtí: 

   Fryšhonz Adolf čís. 16, Vařáková Josefa čís. 28. 

 

 

Narození: 

   Tlustošová Olga čís. 8, Topinka Josef čís. 14, Kalina Bohumil čís. 26, Vařák Jaromír čís. 28, Va- 

řák Adolf čís. 35, Topinka Miroslav čís. 38, Chrástová Marta čís. 40, Šikula Pavel čís. 31, Tatíčko- 

vá Alžběta čís. 18. 

 

 

Svatby: 

   Topinka Josef z čís. 14 se Slavěnou Čuhlovou z Dlouhého. 

   Chrást Frant. s Vařákovou Františkou z čís. 40. 

   Boháč Josef z čís. 41 s Hejtmánkovou Vlastou z Borovnice. 



 

Rok 1944: 

 

Přehled: 

   Na sovětské frontě je v proudu další ústup Němců. Na podzim r. 1944 vstupují první sovětské 

jednot- 

ky na naše území na Slovensku. Tvrdý boj o průsmyk Duklu. Anglické a americké vojsko se konečně 

vylo- 

dilo 6. června v Normandii. Rychlý postup přes Francii, Holandsko, Belgii do Německa. Itálie rovněž  

obsazena spojenci. Všeobecný ústup Hitlera. Na Slovensku vypuklo 29. srpna národní povstání. 

 

 

Partyzáni: 

   Odbojové hnutí je dále organizováno. Spojenci shazují parašutisty i výzbroj. Každou noc slyšíme 

hu- 

kot letadel a vidíme světelé signály. 

   Kolem obce se zdržují partyzáni. Pro jídlo si chodí do vesnic v okolí, i knám. U Bohdalce za Tatíč- 

kovým polem měli partyzáni úkryt - bunkr. Po prvé byli v obci dne 18. dubna. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Počasí vcelku příznivé, úroda průměrná. 

 

 

Škola: 

   Počet žactva ve šk. r. 1943 - 1944: 20. Stav učitelů nezměněn. Postavena byla nová pumpa. 

Prázdniny  

byly stále prodlužovány, tak např. v r. 1944 žactvo nechodilo od vánoc do velikonoc do školy. Tím 

také  

se výsledky velmi zmenšovaly. 

 

 

Zemřeli: 

   Frant. Bartoňová, výměnkářka z čís. 18. 

   Božena Peňázová z čís. 7 ve věku 30 let. 

 

 

Narozeni: 

   Libra Petr. 

 

 

Smrt nejstarší občanky: 

   Toho roku zemřela ve věku 94 let Havlíčková Kateřina z čís. 43. 

 

 

Události v obci: 

   Ve vesnici se ukrýval řeznický pomocník Sláma Emil, zdejší občan z čís. 44 nasazen v Ostravě. Dos- 

tal dovolenou, ze které se již do Ostravy nevrátil. Léčil se v nemocnici a poněvadž Němci i v nemoc- 

nici prováděly kontroly, utekl odtud domů. Četníci ho však překvapili. Měl jet do říše. Dostavil se  

až do Jihlavy na úřad práce, odkud zase utekl zpět. Potom se ukrýval až do konce války na různých 

mís- 

tech. 

 

 

Udání: 



   Nezjištěný zdejší občan udal, že se v obci poslouchá zahraniční rozhlas. Dopis byl na poště úřední- 

kem zadržen a tím se stalo, že z udání nic nebylo. Byli tam, udáni: říd. uč. Frant. Libra, Topinka Jo- 

sef čís. 23 a Juránek Josef. 

 

 

Němci na čet. stanici: 

   Na četnické stanici v Německém byli ve službě 2 Němci, kteří dělali pochůzky s českými četníky po 

ob- 

vodě stanice. I Němci sháněli na svých pochůzkách živobytí: vajíčka, mouku, maso atd.. Kolem dědiny 

dě- 

lali hlídky. 

 

 

Sňatky: 

   Štorek Josef z čís. 24 se oženil s Marií Zobačovou z Věcova. 

 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Rok 1945: 

 

Přehled: 

   Byl to poslední válečný rok. Na frontách situace dozrávala. Rudá armáda osvobozovala město za 

měs- 

tem. Postupovala ze Slovenska přes jižní Moravu na Brno a ze everu přes Ostaravu na Olomouc. V 

Praze  

vypuklo 5. května povstání, ze kterého vysvobodila Prahu rychlým pochodem z rozkazu maršála 

Stalina  

Rudá armáda. 9. května - to je datum, kdy skončila druhá světová válka, nejstrašnější válka v 

dějinách  

lidstva. President republiky i naše zahraniční vláda se vrátili do vlasti. 

 

 

Situace v obci: 

   1. ledna byly z nařízení ustanoveny čtyřčlenné hlídky v obci. Ty měly za úkol hlásit četníkům všech- 

no, co by se stalo v noci proti zájmu Říše. Hlídky se však konaly velmi povrchně ve strážnici v cha- 

loupce Jos. Topinky čís. 51. Občané při hlídce hrály karty a nijak nepřispívaly zájmům Říše. Při jed- 

né hlídce přišli do vsi partyzáni. Část jich pozorovala oknem zvenku hlídku, zatím co druhá část 

party- 

zánů zabavila u obvodního sběrače 12 kop vajec a 30 kg másla. 

 

 

Schutzpolizei: 

   10. ledna ráno přijela do vsi Schutzpolizei a obstoupila dědinu. Hledali Miroslava Mrkose z 

Kuklíku,  

který se už delší dobu skrýval pod krycám jménem "Dlouhý Honza". V říjnu 1944 musil uprchnout z 

Prahy  

ze zeměpisného ústavu, kde sebral pro podzemní hnutí důležité dokumenty (mapy aj.). V době, kdy 

byl  

ve zdejší obci hledán, už zde nebyl. Vyslýcháni byli: Frant. Vařák z čís. 28 a Josef Tlustoš z čís. 8,  

kteří byli s hledaným v příbuzenském poměru. Dotyční byli při výslechu surově týráni, musili dlouho 

le- 

žet na sněhu. Nepřiznali se však, že se u nich hledaný ukrýval, a tak výslech skončil. Za to musili ob- 

čané Němce pohostit. Právě při přítomnosti Němců v některých domech byli ukryti partyzáni. 

 



 

Partyzáni: 

   Partyzáni skupiny "Jerenak" začali v lednu a únoru vyhledávat zdejší obec za úkryt a občané je 

pod- 

porovali jak v jídle, tak v oděvu i obuvi. Partyzáni byli velmi opatrní a zbytečně na sebe neupozorňo- 

vali. Zdržovali se v obci přechodně.Mezitím vyhazovali z Žďáru kolejnice a ničily mosty, vagony s 

ben- 

zinem a vypouštěly lihovary. Němci obcházeli vesnici a pátrali po partyzánech. Zmatek v 

partyzánském  

hnutí nastal tím. že vojáci gen. Vlasova, kteří bojovali s Němci, začali se vydávat za pravé partyzá- 

ny, aby pomohli zrádnou činností Němcům. Tím se stalo, že lidé nemohli partyzánům důvěřovat. 

Podle na- 

řízení musili občané ihned hlásit, že k nim přišli partyzáni. Ve skutečnosti se nařízení nedodržovalo. 

Koncen února byli někteří občané zapojeni do skupiny R 3 a měli za úkol hledat při shozu zbraní z le- 

tadel tato zbraně. Shoz se neuskutečnil, poněvadž prý místa shozu byla vyzrazena. Němci stále hlídko- 

vali, hlídky zesilovali, zvláště po událostech v Koníkově, kde občan Volejník narazil na falešné par- 

tyzány a pokládal je za pravé. Poněvadž o činnosti partyzánů dobře věděl a byl s nimi ve styku, řekl  

jim i čísla, kde se partyzáni ukrývají. Pomocí Volejníka vylákali občana Laštovičku, aby se za nimi  

dostavil. Laštovička se na vyzvání dostavil k Volejníkům za domnělými partyzány, kteří jej ihned svá- 

zali a šli s ním k Zobačům. Tam byli ubytováni skuteční partyzáni, došlo ke střelbě, partyzánka byla  

zastřelena (byla to sovětská lékařka Rúfa) a oba skuteční partyzáni utekli. Zobač byl zatčen a odvle- 

čen do Nového Města. Druhý den zatkli Němci Volejníka, Dostála, Slonka a Bartoně. Starosta 

Lamplot jim 

utekl. Volejník a Laštovička byli po výslechu v Brně v Kounicových kolejích zastřeleni asi 

Buchennval- 

du. 

   Z 30. dubna na 1. května přišlo do obce asi 100 partyzánů. Počet se stupňoval až do 200. Rozešli se  

po domech a občané je musili asi po 3 dny sami stravovat. Později si sháněli živobytí i v okolních ves- 

nicích. Rekvírovali dobytek, prasata, vejce i máslo. Velitelství bylo u Nyklů. Hospodyně jim musily va- 

řit. Partyzáni dělali v okolí obce (až u Korouhve, u Jimramova aj.) výpady na prchající německé 

kolony, 

odzbrojovali německé vojsko, zbraně, auta, koně a jině věci sváželi do Odrance. Vlasovce a SSmany 

zají- 

mali a vodili je do zdejší obce, kde je vyslýchali a stříleli. Němečtí zajatci a Vlasovci byli odváděni  

eskortem do zajateckých táborů ve Svratce a v Novém Městě. Dva partyzáni zahynuli v Bohdalci od 

němec- 

kých zběhů. Byli tam původně pochováni a v r. 1947 byli převezeni do Fryšavy, kde byli pochováni 

společ- 

ně se všemi, kteří padli v našem kraji. Jeden partyzán ze zdejší skupiny byl postřelen neopatrností 

své- 

ho kamaráda v obci Polomi u Víru. Léčil se v Javorku u Nedělů, kde zemřel a ve zdejší obci byl 10. 

květ- 

na pochován. 

   Jakmile se partyzáni ubytovali ve zdejší vesnici, nařídili občanům konati ozbrojené hlídky na kraji  

vesnice a na veřejných cestách. Zbraně dostali od partyzánů. Na výzvu partyzánů byly dělány 

zdejšími  

občany záseky na silnici Koníkov - Nové Město na Mor. a na "Panské silničce". To bylo v sobotu 5. 

květ- 

na navečer. Také od Odrance do Koníkova byla cesta zatarasena nakácenými smrky. 

 

 

Pražské povstání: 

   V sobotu 5. května vypuklo v Praze povstání proti Němcům. Zprávy byly sledovány rozhlasem. 

Pražané  



měli jen pušky, samopaly a granáty, kdežto nepřátelé měli děla, letadla a tanky. Praze na pomoc 

přijela  

Rudá armáda. 

 

 

9. květen - Den vítězství: 

   Z rozhlasu se občané dověděli, že 9. května Německo kapitulovalo a že je mír. Celý svět se radoval  

a jásal. Po 6 leté porobě jsme zase svobodni. Radost a nadšení se rozlévalo v srdcích všech Čechů. 

   Dne 7. května projely vesnicí 3 německé tanky od Koníkova až k Bořině, odkud se vrátili zase zpět.  

Žádnou akci nepodnikly, i partyzáni se zdrželi činnosti. Občané vycházeli partyzánům všemožně 

vstříc. 

Partyzáni se zdrželi v obci až do začátku června, kdy předali válečnou kořist. 

 

 

Revoluční nár. výbor: 

   Dne 13. května byl utvořen revoluční národní výbor. Předsedou byl zvolen Frant. Libra, 

místopředse- 

dou Josef Sláma, členy Nykl Frant., Bukáček, Šikula aj.. 

 

 

Příchod rumunské armády: 

   Dne 11. května přijela k vesnici rumunská armáda od Koníkova. Do vesnice je však partyzáni 

nepustili. 

Měli s sebou kolem 2.ovo koní, kteří spásly lonky na polích nadělali hodně škody. Zdrželi se před obcí  

asi měsíc. Rudá armáda se v obci neubytovala trvale, nýbrž jen někdy přenocovala. Za vypasené 

pozemky 

dala rumunská armáda náhradu 15.ovo K. 

 

 

Počasí, úroda: 

   jaro bylo velmi pěkné - teplo a deštivo, takže už příchodem rumunské armády bylo na lukách dosti  

trávy (11. 5.). Přestože koně vše vypásli, narostlo píce ještě dosti, ba více než mnohý jiný rok. Také 

polní úroda byla slušná. O krmení nebyla žádná bída. 

 

 

Následky války: 

   Když ustupovaly německé kolony, chlapec Ludvík Sláma sbíral po Němcích kořist, Němci ho 

zpozorovali 

a prostřelili mu ruku. Byl v nemocničním ošetření. 10. června byl postřelen nešťastnou náhodou Zich 

Jo- 

sef z čís. 50. Byl rovněž v nemocničním ošetřování. 6. řervence si u Lamplotů hráli chlapci s granátem. 

Byl tam Sláma Josef a Lamplot Josef. Granát upjali ve stolařské hoblici a pilkou na železo jej začali 

řezat. Jakmile se dostali k rozbušce, granát explodoval a oba chlapce těžce zranil. Po převozu do ne- 

mocnice Sláma Josef zemřel ve věku 15 let a Lamplot Josef se ze svého velmi těžkého zranění po 

delším  

pobytu v nemocnici vyléčil. 

 

 

Oběsil se: 

   Začátkem května se oběsil ve statku čís. 10 kočí Jaroslav Lamplot. 

 

 

Definitivní nár. výbor: 

 

 



 

 

 

Škola: 

   Stav žactva ve šk. r. 1944 - 1945: 20. V učit. sboru nebylo změn. Od vánoc 1944 až do osvobození se  

v celku pořádně neučilo. Ve škole byli také ubytováni partyzáni - asi 25. Vyučování bylo znovu 

zahájeno 

28. května, v den narozenin pana presidenta Dr. E. Beneše. V září 1945 byl dosavadní říd. uč. Libra 

Fr. 

ustanoven říd. učitelem dvojtřídní obecné školy v Pohledci. Za něho ustanoven byl Petr Pejchal, uč.  

z Nového města na Mor.. Asi v polovině října byl povolán do pohraničí. Od 19. listopadu převzala 

správu  

školy L. Vinklerová z Rožné. 

 

 

Nová měna: 

   Dne 15. listopadu byla stažena všechna dosavadní platidla a byla dána do oběhu nová měna. Drobné 

min- 

ce byly ponechány. Každý občan dostal vyměnit 500 Kčs. Ostatní bylo dáno na vázaný vklad. 

Německá okupa- 

ce nám zanechala v oběhu asi 300 miliard, které byly úplně znehodnoceny. 

 

 

Zemřeli: 

   Hanych Jan čís. 33. 

 

 

Narodili se: 

   Šikula Milan, Boháč jiří, Štorek Josef. 

 

 

Osídlení pohraničí: 

   Po osvobození bylo přistoupeno k osídlení pohraničních krajů, poněvadž na postupimské konferenci 

by- 

lo velmocemi, hlavně Sovětským svazem dohodnuto, že Němci ze Sudet budou odsunuti do Říše. Na 

jejich  

místa se stěhovali lidé z vnitrození. Ze zdejší obce se v r. 1945 vystěhoval Sláma Josef z čís. 39  

do Limberka u Poličky. Bukáček Ludvík z čís. 6 se odestěhoval do Mor. Nové Vsi u Mor. Třebové ke 

své  

dceři. Svoje hospodářství pronajal. Budovu osídlil Bukáček Bohumil z čís. 5. 

 

 

Svatby: 

   Peňáz František se oženil s Blaženou Dvořákovou (Zichovou) a odstěhoval se do Podlesí. 

   Sláma František z čís. 44 se oženil s Vařákovou Annou z Věcova. 

   Anna Vařáková z čís. 40 se provdala za Lad. Krčila z Jiříkovic. 

 

 

Voj. služba: 

   3. června byli na vojnu povoláni: Mrkos Josef, Topinka Frant., Kalina Ludvík, Bukáček Bohumil, 

To- 

pinka Josef z čís. 23, Chrást Frant. z čís. 40. Jako nováčci nastoupili Sláma Frant. z čís. 53 a Ha- 

nych Vladimír (nastoupil k SNB). 

 



_______________________________________________________________________________________

________________ 

 

Rok 1946: 

 

Přehled: 

   Byl to rok nového nástupu do budování vydrancované a zpustošené republiky. Poměry se rychle 

kouso- 

lidovaly. Dne 16. května se konaly volby do Ústavodárného národního shromáždění. Nejsilnější se 

uká- 

zala strana komunistická, za ní nár. socialistická, lidovci a soc. demokratická. Byla ustavena nová  

vláda v čele s předsedou Klementem Gottwaldem. 28. října byl vyhlášen dvouletý plán obnovy a 

výstavby. 

Dne 19. června byl všemi hlasy posalanců NS zvolen presidentem republiky Dr. Edvard Beneš. 

   V listopadu se sepisovaly všechny vázané vklady a odváděla se dávka z přírůstku majetku a dávka 

z majetku. Přírůstek nad 156 000 byl u jednotlivce zabaven. Mezinárodní organizace Unrra dodala 

naše- 

mu státu zboží za 13 miliard (potraviny, textil, stroje, suroviny). 

 

 

Pošasí, úroda: 

   Zima byla mírná, hodně pršelo, léto bylo pěkné. Pícnin se urodilo dost, obilí a brambor také. 

 

 

Škola: 

   Ve šk. r. 1945 - 1946 byl stav žactva 15. Na školách se vyučuje novému předmětu ruštině a občanské  

výchově. Byla obnovena místní školní rada, jejímž předsedou se stal Dvořák Josef čís. 1, místopředse- 

dou Nykl Frant. čís. 12. V květnu 1946 bylo vzpomenuto výročí našeho osvobození a narozenin 

presiden- 

ta Dr. Beneše. 

   Osídlením pohraničí ubylo žactva tak, že se počet snížil na 9. Proto byla zdejší škola zemskou  

školní radou ve šk. r. 1946 - 1947 dočasně uzavřena a žáci chodili do obecné školy v Kuklíku. 

 

 

Přesídlení do pohraničí: 

   Tlustoš Josef z čís. 8 přesídlil do Mor. Nové Vsi u Mor. Třebové. 

   Kalina Bohumil z čís 26 přesídlil do Mor. Nové Vsi u Mor. Třebové. 

   Tlustoš František z čís. 21 přesídlil do Prklilšova u Mor. Třebové. 

   Sláma Richard z čís. 48 přesídlil do Borušova u Mor. Třebové. 

   Dvořák Jaroslav z čís. 3 přesídlil do Petrušova u Mor. Třebové. 

   Sláma Ludvík z čís. 15 přesídlil do Vlasatic, okr. Mikulov. 

   František Černý z čís. 29 se přestěhoval do Koníkova, kde si pronajal hostinec. 

   Peňáz Frant. z čís. 7 se přestěhoval do Podlesí. 

 

 

Svatby: 

   Bukáček Miloš z čís. 46 se oženil s Libuší Vařákovou z čís. 40. 

   Drahomír Černý z Koníkova se oženil s Libuší Zichovou z čís. 50. 

   Bohumil Topinka z čís. 23 se oženil s Kadlecovou Jarmilou z Rož. Pasek. 

   Topinková Anna z čís. 9 se provdala za Oldřicha Starého z Pohledce. 

 

 

Narodili se : 

   Topinka Slavomír, Peňáz Jiří, Štorek Pavel, Topinka Vlad., Bukáček Rostislav, Slámová Anna, 

Tlus- 



toš Jaroslav. 

 

 

Zemřeli: 

   Kalina Frant. z čís. 26, Zich Josef z čís. 50, Juránek Frant. z čís. 34. 

 

 

Odhalení pomníku padlému partyzánu: 

   6. července byl odhalen na návsi pomník padlému partyzánu. Slavnostní proslov pronesl okr. škol.  

insp. Jaroš, štáb. kapitán zahraničního letectva. Potom byl hasičský výlet. Muzikanti se k slavnos- 

ti nedostavili, až teprve k 6. hodině večer musili pro ně jet. Přesto se slavnost vydařila. Z čisté- 

ho výtěžku si hasiči zakoupili nové hadice. 

 

   Správkyně školy L. Vinklerová se v důsledku uzavření školy přestěhovala na nové působiště do 

Matě- 

jova. 

   29. září byl na návsi posvěcen kříž, který zakoupili občané katolického vyznání za 8 000 Kčs. 

   Kovář Jar. z čís. 19 pořídil na chalupu novou vazbu a pokryl ji celou eternitem. 

   Na vojnu nastoupili Juránek Josef, Bukáček Miloslav, Černý Drahomír. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Rok 1947: 

 

Přehled: 

   Po slibném vývoji byl náš stát těžce postižen katastrofálním suchem. Tím se zásobovací poměry 

velmi  

zhoršily. Za průmyslové výrobky jsme musili dovážet potraviny. Díky Sovětskému svazu, který nám 

dodal  

60 000 vagonů chlebovin, jsme byli ušetřeni hladu a bídy. Byl to první rok dvouletky.  

 

 

Počasí, úroda: 

   Sucho zastihlo i zdejší kraj. Nepršelo od května až do října. Následkem toho všechno utrpělo 

suchem.  

Všehcny studny v obci vysychaly, až nakonec byla voda jen v studni u školy a na návsi. Suchem byly u 

nás  

postiženy pícniny. Obilí bylo dobré na zrno, slámy bylo málo. 

 

 

Předpis dodávek: 

   Chlebového obilí měla obec dodat 140 q, dodala asi 80 q. brambor měla obec dodat 900 q, dodala asi  

350 q. 

 

 

Nové vodovody: 

   Někteří občané si v tomto roce postavili vodovod: 

1.)Nykl - Topinka - Sláma: od chaloupky čís. 51. 

2.)Kalina - Sláma čís. 53: ze studny Bukáčka Ludvíka čís. 6. 

3.)Houdek Stanislav - vykopal studnu nad obytným stavením, asi 8 m hlubokou. Odtud čerpají vodu 

pumpou  

v kuchyni a ve chlévě. 

 

 



Stavby: 

   Juránek Josef provedl přestavbu kuchyně. 

   Hanych Hynek provedl přestavbu vnitřku. 

   Kovář Jar. opravil chalupu uvnitř (dostavěl). 

 

 

Škola: 

   Od 1. září 1947 se opět začalo ve zdejší škole vyučovat. Správcem školy byl ustanoven Václav Mi- 

čín učitel z Janoviček, který posledně učil v Lesoňovicích. 

   Zemská školní rada povolila vyučování pod tou podmínkou, že budou provedeny v budově některé 

nez- 

bytné opravy(nová podlahav učebně, nová kamna, nové tabule, oprava záchodů, oplocení zahrad 

atd.). 

V důsledku toho byl vypracován mimořádný rozpočet v částce 180 000 Kčs na úhradu těchto prací. 

   Počet žáků: 14. Ostatní vyučující: nábož. čsbr. evang. farář B. Betha, nábož. říms. kat. P. Dou- 

bek, ručním pracím vyučovala Gizela Hladíková (žákyně musili chodit na ruční práce do Kuklíku). 

   V rámci školy byl oslaven 28. říjen a byla konána vánoční besídka spojená s nadílkou. 

 

 

Strojní družstvo: 

   4. září bylo založeno ve zdejší obci strojní družstvo, které má za úkol svým strojovým vybavením  

pomáhat rolníkům při zemědělských pracích, dovozu hnojiv, odvozu obilí a brambor, atd.. 

 

 

Narození: 

   Nykl Frant. čís. 12, Bukáčková Miluše čís. 29, Boháčová Věra čís. 41, Černý Josef čís. 50, Štorek  

Petr čís. 24. Topinková Věra čís. 38. 

 

 

Zemřeli: 

   Nykl Frant, výměnkář čís. 12; Slámová Emilie z čís. 13; Houdek Josef, výměnkář z čís. 16. 

 

 

Události: 

   Z pohraničí se zpět přistěhoval Sláma Ludvík. 

   Rolník Tatíček Josef čís. 18 pozbyl krávu, kterou vezl s koněm do Nového Města na jatky. Cestou 

mu 

kůň onemocněl na obrnu, dojel jen na Kuklík, kde musil být kůň poražen také. 

 

Rok 1948: 

 

Přehled: 

   Byl to druhý rok dvouletky, která byla až na zemědělství v důsledku loňského sucha splněna. Národ 

si  

ukládá další veliké úkoly na budování státu, pětiletý plán, který má na našem státu zajistit cestu k so- 

cialismu. Z ostatních velkých událostí nutno zaznamenat únorové vítězství pokrokových sil v našem 

státě,  

smrt ministra zahraničních věcí, oblíbeného Jana Masaryka, pořádání Slovanské zeměděšlské 

výstavy, XI.  

Všesokolského sletu, nové volby do ÚNS, nová ústava 9. května, smrt Dr. Edvarda beneše, který už v 

červ- 

nu odstoupil pro nemoc ze svého úřadu, jednomyslná volby presidenta Gottwalda, 30. výročí naší 

republiky. 

 

 



Počasí, úroda: 

   Zima byla velmi mírná. Sníh, který napadl v prosinci, se neudržel. Leden, únor a březen byl teplý a  

deštivý. Větší mrazy byly od 15. do 21. února, 15 - 20 °C pod nulou. Začátkem března sníh úplně 

zmizel.  

Jaro přišlo brzy. Jarní práce se velmi krásně dělaly. Vývoj úrody byl v květnu dobrý. Jarní práce byly  

dokončeny asi do 5,. května. Od 17. května nastalo deštivé počasí. Proto byl stav úrody koncem května  

velmi dobrý. Seno s esklízelo velmi špatně, asi 5 týdnů. 

   Žně začaly kolem 10. srpna. Počasí bylo střídavé, ale vše se sklidilo velmi dobře. Úroda celkem 

dobrá, 

obilí dobře sype. Konec žní proběhl za velmi pěkného počasí. Podzim byl pěkný, ale suchý. Tím 

ohrozil  

stav brambor, kterých se urodilo následkem svinutky velmi málo, průměrně 15 - 22 q po míře. Již po 

skliz- 

ni se v lesích dařila velká spousta hub. Tose stupňovalo. Největší úroda hub byla koncem srpna a 

začátkem  

září. Lidé hřiby hodně sbírali a prodávali. Hřiby byly za 60 - 15 Kčs. Nebyl vzácný případ, že šikovný  

houbař nasbíral sám až 40 kg hřibů. I děti si vydělali peníze na školní potřeby. 

 

 

Dodávky: 

   Předpis chlebovin byl pro zdejší obec 130 q, krmného obilí 60 q, brambor 800 q. Splněno: chlebové  

obilí na 100 %, krmné obilí na 100 %, brambory asi na 40 %. Předpis brambor splněn být nemůže, 

poně- 

vadž brambory jednak silně pohynuly, jednak byly napadeny svinutkou. 

 

 

Událostiv obci: 

   Pozemky po osídlencích byly koncem ledna přiděleny zájemncům. 

   9. února byl ve zdejším hostinci pořádán dřevařský ples. Strojní družstvo si přivezlo nový traktor  

zn. "Zetor 25". Rolník Štorek Jos. si koupil samovazač. V obci byl ustaven místní akční výbor 

národní  

fronty v tomto složení: předsedou Sláma Jos., místopředsedou V. Mičín, jednatelem Hanych Rudolf. 

Os- 

tatní členy jsou: Nykl Frant., Hanych Hynek, Topinka Josef, Šikula Josef. 

 

 

Knihy: 

   Ministerstvo zemědělství darovalo místní obecní knihovně hodnotné knihy v ceně 1 370 Kčs. 

   Mnozí občané vyslechli průběh pohřbu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. 

 

 

7. březen: 

   7. března byla ve škole pořádána oslava narozenin presidenta "Osvoboditele" T. G. Masaryka. Na 

slav- 

nosti promluvil říd. uč. V. Mičín. Účast byla velmi pěkná. 

   Byla organisována hromadná účast na Slovanské zemědělské výstavě v Praze. Výstavu navštívilo z 

Od- 

rance asi 12 občanů. 

   Strojní družstvo objednalo nový vlečný vůz od firmy Letostroj z Letovic o nosnosti 5 tun. 

 

 

Den vítězství: 

   3. výročí 9. května bylo vzpomenuto na společné oslavě všech spolků v obci a školy. Promluvil říd.  

uč. V. Mičín. 

   Všichni občané zdejší obce, kteří se sešli dne 19. května, prohlásili, že budou volit jednotnou kan- 



didátku Národní fronty a že odmítají bílý lístek, který má sloužit zrádcům a rozvratníkům. 

 

 

Volby: 

   30. května se konaly volby. Všech 117 voličů zapsaných ve voličských seznamech, odevzdalo při vol- 

bách jednotnou kandidátku Národní fronty.  

   Dne 7. června odstoupil dosavadní president republiky Dr. NBeneš. Důvody byly zdravotní. 

   Dne 14. řervna byl jednomyslně z vůle celého národa zvolen presidentem republiky dosavadní 

předse- 

da vlády Klement Gottwald. 

 

   Traktor strojního družstva se plně osvědčil nejen při poních pracích (talířování, vožení hnoje), ale  

i při dovozu z Nového Města i do Města. Občané si raději objednají traktor, než by vykonávali různé 

prá- 

ce kravským potahem. Cena není nijak přemrštěná. 

 

 

Smrt Dr. E. Beneše: 

   3. září zemřel ve své vile v Sezimové Ústí druhý president naší republiky, milovaný president Bu- 

dovatel Dr. Ed. Beneš. Ve zdejší obci byla za zemřelého pana presidenta uspořádána smuteční tryzna  

ve škole, na níž zhodnotil život, dílo a význam historické osobnosti pres. Beneše pro naše oba odboje  

i pro naše budování státu. Tryzna se konala večer dne 10. září, v den pohřbu pana presidenta. 

 

 

Elektrisace: 

   Naše obec byla v tomto roce zapojena na elektrickou síť. Instalaci domovní provedl instalační zá- 

vod f. Strážnický z Nedvědice. Se stavbou vedení bylo započato 11. října. A už 11. listopadu byla  

zdejší obec slavnostně zapojena na elektrickou síť. Obec tím velmi získá. Elektřiny zanmená pokrok 

hospodářský (motory, stroje) i kulturní (radio, kino). 

 

 

30 let ČSR: 

   Dne 23. listopadu se konalo slavnostní shromáždění občanů zdejší obce na oslavu 30 letého trvání  

našeho státu. Promluvil říd. uč. V. Mičín. 

 

 

52 let Kl. Gottwalda: 

   Dne 23. listopadu se konala oslava 52. narozenin pana presidenta Klementa Gottwalda. Klement 

Gott- 

wald je první dělnický president v naší republice. Promluvil a osobnost pana presidenta zhodnotil říd.  

uč. V. Mičín. 

 

 

Počasí: 

   Podzim byl pěkný, ale suchý. 

 

 

Škola: 

  Ve školní budově byly provedeny zhruba tyto opravy: oplocení zahrad i dvoru, oprava záchodů 

(nová  

okna), oprava komínů - nové vršky, objednány listové tabule, objednány nové lavice, postavena nová 

kamna, vyměněna 2 futra a 2 dveře u kuchyně a u komory, dáno nové okno u komory, provedena 

instalace  

elektrického vedení po celé budově, nařezáno dřevo na podlahu, zasazeny 2 stromky, vylíčena třída, 

chodba, záchody, kuchyň. 



   Ve školním roce 1948 - 1949 je na zdejší škole zapsáno 14 žáků. 

 

 

Změna držebnosti: 

   František Topinka čís. 38 prodal domek manželům Bukáčkovým čís. 5 a odstěhoval se do Nov. 

Města, 

kde koupil domek od příbuzné. Boh. Bukáček zaplatil za domek 28 000 Kčs a za 1 měřici louky 8 000  

Kčs. Alois Husák dal za 2 míry louky 16 000 Kčs. 

 

 

Oprava chalupy: 

   Sláma Ludvík čís. 15 opravil zadní číst chatrné chalupy tím, že dal na onu část rovnou vazbu. Stře- 

chu pokryl dehtovým papírem. 

   Také Houdek Stanislav pokryl letos vnitřní stranu střechy obytné budovy eternitem. 

 

 

Zemřeli: 

   Čeněk Hanych ve věku 76 roků. 

   Husáková. 

 

 

Narodili se: 

   Stará Eva, manž. Starým v Odranci čís. 9. 

 

_______________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Rok 1949: 

 

Přehled: 

   Vláda v tomto roce vyhlásila pětiletý plán rozvoje a další výstavby vlasti. Každý obor národního 

hos- 

podářství má za úkol během pěti let zvýšit svou výrobu. Také zemědělství má za úkol během pěti let 

zvý- 

šit svou výrobu, zejména v živočišné výrobě, kde zvýšení má činit 90 %. Pětiletka má zyvýšit životní  

úroveň pracujícího lidu měst i venkova. Na venkově k tomu přistupují nové výrobní firmy. Aby mohlo 

být 

využito mechanizace práce a odstraněna ruční dřina na malých parcelách, ukládá pětiletý plán 

zeměděl- 

ství, aby na družstevním základě se zemědělci spojovali, pracovali společně, využívali strojů a pokro- 

kových metod a tak zvyšovali výnosy a tím také svou životní úroveň. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Zima byla v lednu a v únoru mírná. Začátkem března byly velké vánice. Jaro bylo pěkné. Dne 25. 

květ- 

na prudká bouře poškodila brambory pobráním. Senoseč: narostlo hodně trávy. Sklizeň se zdržela 

dešti a  

končila kolem 20. července. Žně se zdržely nepříznivým počasím v době od 10. 6. do 18. 8. Potom bylo  

pěkně. Úroda byla velmi pěkná, zvláště u žita. Žně končily kolem 10. září. Výnos brambor byl slabý,  

po pytli 4 - 5. Rovněž řepy bylo málo. Podzim byl suchý bez dešťů. Tím se velmi ztížila podzimní orba 

a setí ozimů. Vánoce byly bez sněhu. 

 

 

Dodávky: 



   V rámci plánování zemědělské výroby bylo ve všech obcích přikročeno k uzavírání smluv na výrobu 

a  

dodávku zeměď. výrobků. Pro zdejší obec je plánována dodávka 620 q průmysl. brambor, 630 q 

konzumních,  

118 q žita, 140 q ovsa, 36 800 l mléka a 29. ovo vajec. U živočišné výroby 142 q hovězího masa a 16 q  

vepřového. Stav dobytka se má zvýšit na 135 kusů, stav prasat z 45 na 90. Mimo to má obec dodat 20 

q  

sena a 22 q slámy. 

   Smlouvy byly rozepsány zemědělskou komisí, schváleny MNV a později podepisovány všemi 

zemědělci. 

   Dodávky se také splnily až na brambory, kde byla slabá úroda. 

 

 

Radia: 

   Zavedením elektřiny v obci rozšiřují se radia. Radia mají V. Mičín, Rud. Hanych, Jos. Sláma, L.  

Sláma, J. Topinka čís. 23, Boháč a budou další. 

 

 

Škola: 

   V roce 1949 - 1950 zapsáno 15 žáků. Přes prázdniny byly provedeny tyto opravy: příčka ve třídě, 

pod- 

lahy, okna, tabule, lavice, skříně, stolek, záchody. Třída vymalována. Zakoupen radiopříjmač a 

gramofon. 

 

 

Důchod: 

   Od r. 1949 dostali důchod ti lidé, kteří jsou staří 65 let a nemají dostatečně postaráno o obživu.  

Ze zdejší obce berou: Tlustošová Anna čís. 1, Hanych Jos. čís. 49, Topinka Jos. čís. 23, Topinka Jos.  

čís. 14, Hanychová Jos. čís. 4, Sláma Jan čís. 53, Vařák Karel čís. 40, Boháč Hynek, Sláma čís. 44,  

Fryšhonzová čís. 36, Fryšhonz čís. 2, Tlustoš čís. 20, Tlustošová Růž. čís. 7, Vařák čís. 35, Husáko- 

vá čís. 9. Znamená to velikou podporu. Jen díky lidově demokratickému zřízení může podporovat 

nemocné  

a přestárlé, Za kapitalismu se o něčem takovém nikomu ani nesnilo. Naše vláda podporuje i ty, kteří  

nikdy pojištěni nebyli. 

 

 

Únor 1948: 

   Dne 27. února uspořádal Místní akční vyýbor oslavu únorových událostí. Sešlo se 50 občanů. O 

významu 

února 1948 promluvil V. Mičín. Vyzdvihl zejména povinnost všech občanů pracovat více než dosud a 

jedině  

touto cestou dosíci vyšší živtní úrovně. 

 

 

Den vítězství: 

   9. květen - den vítězství byl oslaven společným shromážděním ve škole.  

   25. září byla zhodnocena Mnichovská zrada v r. 1938.  

   Oslava 28. října se konala ve škole.  

   1. listopadu byla položen věnec na hrob sovětského partyzána Burjačina.  

   2. listopadu se konalo shromáždění na zahájení Měsíce čs. sovět. přátelství. Občané při této příleži- 

tosti podpisovali blahopřejné archy k 70. nasrozeninám generalissima J. V. Stalina. 

   23. listopadu se dožil 53 let president Kl. Gottwald. Této události bylo vzpomenuto na celoobecní  

slavnosti ve škole. 

   21. prosince se dožil 70 let J. V. Stalin. Tohoto význačného jubilea bylo vzpomenuto na společné  

obecní oslavě ve škole. 



 

 

Kino: 

   Dne 15. září navštívila zdejší obec pojízdné kino ministerstva zemědělství. Odpoledne bylo předsta- 

vení pro mládež, večer pro dospělé. Mimo to byl v obci promítán 2x němý úzký film, zapůjčený 

minister- 

stvem zemědělství. Jde o odborné filmy o pěstování brambor, lnu, obilí, ošetřování pozemků atd.. Ob- 

čanstvo toto promítání velmi rádo navštěvuje. Filmový přístroj zapůjčuje střední škole ve Sněžném. 

 

 

Události v obci: 

   Po sklizni sena byla odklizena obecní chalupa u hospody. 3. srpna pořádali hasiči výlet. Počasí by- 

lo pěkné, účast velká. Čistý výtěžek byl věnován na zakoupení šrotovníku a okružné pily. Družstvo za- 

koupilo pluh na hlubokou orbu. Od 1. listopadu nastoupil na místo újezdního tajemníka předseda 

MNV Jos. 

Sláma v obvodu obcí: Věcov, Paseky, Koníkov, Odranec, Zubří. 

 

 

Zemřeli: 

   22. března zemřela Josefa Hanychová čís. 25 ve věku 70 let. 

   28. srpna zemřel Frant. Bukáček čís. 38. Byl 19 let velitelem SDH. Hasiči jej na poslední cestě  

doprovodili v plném počtu a tím se s ním bratrsky rozloučili. 

   4. září zemřela Topinková Emilie z čís. 14 ve věku 63 roků. Od jara churavěla na zádech. Ještě ve- 

čer před smrtí učila svého vnuka číst.  

   Koncem října onemoicněla otravou krve Karolina Bukáčková z čís. 46. V nemocnici jí chtěli zasaže- 

nou nohu amputovat, ona však se pro svůj pokročilý věk operovat nedala a před vánocemi zemřela 

doma. 

 

_______________________________________________________________________________________

________________ 

 

Rok 1950: 

 

   Zima byla střídavá, jaro přišlo velmi brzy. Už 25. března začali zemědělci pracovat na poli. 

 

 

Začátkem roku se narodili: 

   Bukáčková Věra manž. Bukáčkovým čís. 21, Mičínová Marie a Jana říd. uč., Topinka Vlastimil 

manž.  

Topinkovým čís. 14. 

 

 

Události v obci: 

   Byl vypracován plán jarních prací, aby polní poráce vykonal traktor a koňské potahy. 

   Mrkos Jos. čís. 22 pozbyl při telení jalovici. 

   Obec zakoupila psací stroj. 

   5. dubna bylo započato se stavbou telefonu. Vedení jde od Kuklíku. Hovorna je umístěna v hostin- 

ci. Pro obec to zamená velkou úsporu času zbytečným ježděním za různými záležitostmi.  

   V tomto roce mohl provést domácí porážku jen ten zemědělec, který úplně splnil dodávky. Kdo 

neměl 

splněno, musil si podat žádost a nedodané množství nahradit. Byly sestveny rozpisy dodávek. 

   Po odstoupivším Jos. Mrkosovi z funkce knihovníka byl knihovníkem zvolen říd. uč. V. Mičín. 

 

 

Dodávky: 



   Předpis dodávek pro rok 1950: mléko 40 500 l, vejce dle hektarové výměry, vepř. maso 43 q, hovězí 

86 q, chleboviny 50 q, krmné obilí 200 q, brambory 650 q. 

 

 

Oslavy: 

   K 2. výročí únorových událostí byla uspořádána oslava.  

   12. března byl oslaven Mezinár. den žen. 

   V měsíci březnu byla provedena výroční schúze KSČ a zvolen nový výbor. 

   Na Květnou neděli se konala veřejná mírová slavnost. 

 

 

Reorganizace MNV: 

   V dubnu byla provedena reorganizace MNV. Nový MNV byl rozšířen na 15 členů. Jsou to: Hanych 

R.,  

Sláma Jos., Šikula Jos., Juránek Jos., Topinka Jos. čís. 14, Mičín Václav, Bukáček Miloš, Hanych 

Emil, 

Macháček Adolf, Bukáček Boh., Nykl Frant., Slámová Žofie, Slámová Anna, Hanych Hynek, Sláma 

Jan. Rada 

MNV má 5 členů a je složena takto: předseda MNV - Hanych R. čís. 33, zeměděl. referent - Sláma Jan 

čís.  

13, vyživov. refernt - Topinka Jos. čís. 14, finanční referent - Bukáček Boh. čís. 38, školský a zdra- 

vot. ref. - Václav Mičín. 

 

 

7. květen: 

   7. května bylo oslaveno 5. výročí ovobození ČSR sovět. armádou. Slavnost se konala ve škole 

program 

připravila škola a ČSM. 

 

 

Přípravný výbor JZD: 

   Dosavadní strojní družstvo bylo podle zákona o JZD přetvořeno na přípravný výbor JZD. Má 12 

členů. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Jarní práce dobře postupovaly. V květnu a první polovině června bylo sucho. Senoseč začala kolem  

15. června a byla o třetinu slabší. 

 

 

Národní sčítání: 

   K 1. březnu bylo provedeno národní sčítání. Sčítacím komisařem byl říd. uč. V. Mičín. Sčítaly se 

osoby, polnosti, stroje a živnosti. V obci bylo v den sčítání 153 osob a 142,15 ha orné půdy. Kultu- 

ry na polích byly sčítány k 27. květnu. Rolníci si vesměs opatřili novou sadbu a tak stav kultur  

brambor je letos lepší. 

 

 

Události v obci: 

   Přes náves až za školu byla opravena cesta. Z obecního rybníka na návsi a v Hliníkách bylo vyveze- 

no bláto. 

   Od 1. května 1950 se dodává z obce místo másla mléko. Z obce je odváží každý den rolník Jos. Tatí- 

ček na Koníkov, odkud je autem dopravováno do mlékárny v Novém Městě na Mor.. 

   Knihovna roste. Ministerstvo informací darovalo knohovně 25 hodnotných knih. Místní veřejná 

knihovna  

mimo to dostává zdarma soubor Jiráskových spisů a svazky Národní knihovny. 



   Žně začaly 24. července. Žita se sekla společně ve 4 skupinách. Každá skupina měla svého 

vedoucího. 

Žita byla posečena za 4 dny. Výmlat se prováděl jednak společně, jednak individuálně. Ovsy byly 

sečeny 

skupinově. JZD dostalo velkou mlátičku s lisem. Mlátička je postavena na návsi u hospody. Žito sype  

20 - 25 q z ha, ovsy a ječmeny jsou slabší. Brambory a řepy slibují krásný výnos. Žňovým důvěrníkem 

byl V. Mičín, který vedl veškeré plánování práce, záznamy o společné práci. 

   Od 1. ledna musí mít každý občan nový občanský průkaz. Za tím účelem si každý občan musí podat 

žá- 

dost. Žádosti byly všem občanům vyplněny říd. uč. V. Mičínem. 

   Poněvadž se na území ČSR vyskytla ve větší míře mandelinka bramborová, byly 3x pořádány 

hledací dny. 

U nás se mandelinka nevyskytla. 

   Dne 31. srpna hlásila obec, že má splněnou dodávku chlebovin na 197 %, krmného obilí na 100,5 %. 

 

 

Škola: 

   Školní rok byl zahájen 1. září. Budova byla zvenku natřena. Uvnitř byla obílena chodba a záchody. 

Všecna okna a dveře byly natřeny. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Podzim byl krásný. Úroda brambor byla rekordní, není pamětníka tak pěkné úrody. Vybíralo se ve 

sku- 

pinách tak, že zemědělci mají koňské potahy, vybárali nejprve drobným zemědělcům a ti potom 

pomohli jim. 

Výnos se pohyboval od 40 - 50 q z měřice. Obec na předpis 660 q dodala 1 600 q. Brambory odvážel 

místní  

traktor na nádraží, menší množství do lihovaru ve Sněžném. 

 

 

Vojenská služba: 

   1. 10. 1950 nastoupil základní vojenskou službu Rud. Hanych čís. 33. 

 

 

   17. a 18. 10. byla provedena sbírka pro korejské děti. Občané dali 480 Kčs, školní děti 200 Kčs.  

Podzim byl suchý. 

   8. 10. putovní kino promítalo film Vzbouření na vsi. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Dne 25. 10. odpoledne napadl předčasně sníh, takže polní práce se zcela zastavily. Sníh pežel asi tý- 

den a teploty poklesly na - 5 °C až - 8 °C. 

   Počasí i nadále zůstalo velmi proměnlivé a mnoho prací nebylo doděláno. Obec dle konečného 

zjištění  

splnila dodávky brambor na 257 %. 

   Chovatelé dojnic se nemohou dohodnout, kdo si vezme na starost obecního býka, proto si podali 

žádost  

o zapojení obce na okruh insemenační stanice. Nebyli však prozatím zapojeni. 

 

 

Obecní rozpočet na rok 1951: 

   Obecní rozpočet na příští rok byl pečlivě připraven finanční komisí za účasti zástupce ONV a potom  

projednán ne veřejé schůzi všeho občanstva. 

 



 

   Dne 26. 11. přednášela ženám uč. Mokrá ze Sněžného o sovět. ženě. 

   Dne 19. listopadu bylo zahájeno školení členů KSČ. 

   V prosinci byl proveden rozpis dodávek na rok 1951. 

   Vánoce byly za velmi střídavého počasí. 

 

 

Svatby: 

   26. 11. se oženil Hanych R. z čís. 33, nyní na vojně, s Emilií Zichovou z čís. 43. 

 

 

Dodávky: 

   Předpis dodávek: 185 q ovsa, 70 q žita, 830 q brambor, 55. ovo l mléka. 

 

 

71. narozeniny J. V. Stalina: 

   Dne 20. prosince byly oslaveny 71. narozeniny generalissima Stalina. Slavnost se konala ve škole a  

zůčastnilo se jí 50 osob. 

 

_______________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Rok 1951: 

 

   Počasí v lednu bylo střídavé, ale zima velmi mírná. 

   Dne 24. ledna se konaly s občany Hovory o škole. Zůčastnilo se jich 35 osob. 

   Všichni referenti MNV prošli dvoudenním školením, předseda MNV týdenním. 

 

 

Požár: 

   Dne 9. ledna odpoledne vypukl v domě čís. 25, který obýval Hanych Emil, požár, vzniklý od 

dřevěných  

komínových dvířek. Začal hořet papír na stropě. Naštěstí byl požár brzy zpozorován, takže se 

pohotovým  

zásahem sousedů nerozšířil dál. Škoda byla odhadnuta na 20 000 Kčs. 

 

 

   Do obce byl dodán býk od MNV Nové Město. Chovatelem je Lamplot Josef čís. 10. 

   Sláma Vlastimil z čís. 13 se po 4 měsíčním školení stal zemědělským pracovníkem na OV - KSČ. 

   Sláma Josef čís. 53, dosavadní újezdní tajemník, se stal od 1. 2. pracovníkem družstevního referátu  

ONV ve Žďáře. 

 

 

Knihovna: 

   Knohovna je v obci v činnosti od listopadu do května. Má 17 čtenářů. Půjčuje se 1x týdně. Knihovna 

je doplňována hodnotnou klasickou i moderní literaturou. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Jaro začalo pozdě, bylo deštivo a chladno, takže jarní práce mohly být dokončeny až po 15. květnu. 

   Senoseč začala koncem června. Úroda trávy je velmi slabá, ze začátku se vlivem dešťů špatně sklíze- 

lo, konec senoseče byl pěkný. 

   Žně byly velmi opožděny. V plném proudu se sklízelo až po 10. srpnu. Měly kromě prvního týdne 

velmi  

rychlý průběh, takže vcelku trvaly 14 pracovních dní. Obec splnila dodávkový úkol v obilí do 8. září,  



což je pro zdejší vysoko položenou obec krásný úspěch. Koncem žní i po žních bylo velmi sucho. 

   16. června putovní kino promítalo film Tajné poslání. 

 

 

Škola: 

   Školní rok byl zahájen 1. září. Škola byla řádně vyčištěna. Stav žactva: 13. 

 

 

Obecní rybník: 

   Obecní rybník, s jehož čištěním bylo započato koncem minulého roku, byl začátkem června znovu 

napl- 

něn. 

 

 

Zemřeli: 

   10. července zemřela Filipina Fryšhonzová ve věku 81 roků. 

 

 

Na vojnu odvedeni: 

   23. 7. 1951 nastoupili základní vojenskou službu u Pohraníční stráže Hanych Emil, Macháček Adolf,  

Sláma Adolf. 

   3. září byli všem příslušníkům armády v záloze vyměněny vojenské listy za vojenské knížky. 

 

 

   19. září byl v obci putovním kinem promítán film Cesta ku štěstí. 

   Byly opraveny na návsi obecní kanály. 

   Úroda obilí byla slabě pod průměrem, píce je více. 

   Zdejší prodejna Jednoty vykupovala od občanů po dobu 4 týdnů houby. Vykoupilo se asi 15 q. 

   V obci je potíž s roztrhanými střechami. není je čím opravit, neboť není lepenka. Je trapné, že  

mnohému teče do chalupy až na postel, není kromě kůry co dát na střechu, zatím co na velkých 

stavbách  

se válejí velké kusy lepenky. 

   Asi 15 občanů odpracovalo v červnu 2 denní brigádu na stavbě Žďárských strojíren a sléváren. 

 

 

Narodili se: 

   V červnu se narodil Hanych Rudolf čís. 43, jehož otec je na vojně. 

 

 

   13. června byl s obcemi Kuklíkem, Věcovem, R. Pasekami a Koníkovem uspořádán Pochod míru. 

Sraz byl 

u hrobu partyzána v Odranci, kde se konala mírová manifestace. Zúčastnilo se jí 350 lidí. 

   Dne 16. 6. proběholo v obci mírové hlasování. Dvojice Národní fronty navštívily všechny rodiny. 

Hla- 

sovalo se proti remilitarisaci záp. Německa a za uzavření mírového paktu mezi 5 velmocemi. 

   27. září se v obci konal beseda ku Dni čs. armády. Zástupci armády vyprávěli s 55 občany o životě  

na vojně. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Úroda brambor průměrná, někde slabší. Počasí na podzim bylo nestálé a chladné. V říjnu potom 

bylo  

krásně, ale sucho. Dodávka brambor byla splněna před termínem na 106 %. 

   Poněvadž obecní býk byl nakažen, taktéž mnoho krav, zažádala obec na připojení na insemenaci. 

Ze- 



mědělcům bylo vyhověno. 

 

 

   6. listopadu se ve škole konala veřejná oslava Velké říjnové revoluce. Účast: 60 osob. 

 

 

Zemřeli: 

   4. listopadu zemřela výměnkářka Marie Houdková čís. 16. 

 

 

   Začátkem listopadu bylo deštivo, mlhavo, teplo. První sníh s mrazy se přihlásil 28. listopadu. 

   Dodávky všech produktů splněny, ba mnohde překročeny. 

   Bylo oslaveno 55. výročí narozenin presidenta Klementa Gottwalda. 

   V měsíci prosinci proběhla diskuse občanů k obecnímu rozpočtu. Stát předpokládá obecní příjmy  

27 000 Kčs, obci dá 55 000 Kčs. 

   Farář Muller z Nověho Města našel v Praze zdejší zvonek. Byl zařízen převoz a oprava. Tak je vese- 

leji. 

   Zima začala pozdě, byla střídavá. Jaro začalo v r. 1952 pozdě, ale náhle. 

 

_______________________________________________________________________________________

________________ 

 

Rok 1952: 

 

   Začátkem ledna byl rozepsán plán zemědělské výroby a výkupu. Taktéž bylo přikročeno ku 

zpřesnění  

plochy všech zemědělců. Plochy byly zjišťovány na základě pozemkových archů z katastrálního 

měřičské- 

ho úřadu. Zpřesňování prováděl učitel Václav Mičín.  

   V únoru pořádali hasiči ples.  

 

 

Počasí, úroda: 

   Zima byla střídavá, někdy hodně sněhu. Ku konci zimy uhodily silné mrazy - 15 až - 20 °C.  

Jarní práce začaly kolem 15. dubna. Už koncem dubna byl skončen osev obilovin. 1. máje byly stromy 

zelené a kvetly třešně.  

 

 

   1. dubna se oběsil svobodný zemědělec Jindřich Fryšhonz čís. 36. Našli ho v obecním lese.  

   Rostlinné dodávky byly obci stanoveny takto: žito 75 q, oves 175 q, brambory 1 400 q, seno 45 q,  

sláma 40 q.  

   Průběh jarních prací byl velmi uryhclen pomocí traktoru JZD. Stav ozimů byl na jaře průměrný, 

na teplejších místech (Lázy) žita prohynula. 

   1. máj oslavilo 40 občanů a dětí na společné manifestaci v Novém Městě na Mor., kam je dopravil  

místní traktor. 

   Insemenace přináší pěkné výsledky. Rodí se pěkná telata.  

   Místním tajemníkem byl jmenován Emil Černý z Koníkova pro obec Odranec a Koníkov. 

 

 

Počasí, úroda:  

   Sázení brambor bylo ukončeno do 10. května. Potom 10. a 11. května přišly prudké bouře. Místy  

pobralo. Od 16. května začala velká chladna. V noci z 19. na 20. květen byl mráz - 5 °C, 20. května 

napadl sníh. Způsobil velké škody na ovoci a zelenině. Listí na stromech zčernalo a opadalo, pomrzl 

květ třešní, jetele, trávy a jařiny. Červen byl teplý a deštivý. 

 



 

   9. května byla uspořádána oslava osvobození ČSR sovětskou armádou. Program připravila škola, 

slav- 

nostní projev přednesl předseda MNV.  

   16. května provedl finanční odbor ONV revisi obecního hospodaření od r. 1945. Zjistil některé ne- 

dostatky u bývalého pokladníka, který musil doplatit asi 1 500 Kčs, dále se přišlo na černý fond a 

některé nedostatky při účtování elektrisace v obci. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Senoseč začala koncem června. Stav obilí v této době: žita pěkná, jarní obilí velmi pěkné, brambo- 

ry slabší. Sena se sklidilo o 1/4 - 1/3 méně než loni. Senoseč probíhala za neustálého suchého počasí. 

   Žně proběhly velmi rychle. Začaly kolem 10. srpna a už koncem srpna bylo po žních. Začátkem září  

udeřilo deštivé počasí, které potrvalo celý podzim a 7. 11. se na neumrzlou zemi nachumelilo. Sníh  

zůstal ležet a byly slabé mrazy. 

   Úroda: žito dobré, oves a ječmen následkem sucha slabší. Dodávky byly přesto splněny v daném 

termí- 

nu. 

   Úroda brambor byla průměrná, výnos se pohyboval 120 - 150 q/ha, dodávka splněna na 100 % do 

20. 10. 

Podzimní práce se těžko dělaly. Sice se zaselo, avšak mnoho hluboké orby se nedokončilo. 

 

 

   7. 11. byl oslaven svátek Velké říjnové revoluce. Oslavy ve škole se zúčastnilo 55 osob. 

   V červenci se na bramborech Jar. Hanycha Na kopcích vyskytla mandelinka bramborová. Děti 

sebraly  

asi 200 larev. Při sklizni se našlo asi 23 brouků u Jana Slámy "na Librovým". 

   Od příštího roku vstoupí v platnost nový systém dodávek stanovených normami na každý ha 

zeměď. půdy. 

Normy jsou odstupňovány dle velikostních skupin. 

   21. 12. se konala oslava 73. narozenin J. V. Stalina. 

   Pro děti byla školou uspořádána vánoční besídka. Na vánoce byla stále mlha. 

   za r. 1952 se v obci nikdo nenarodil- 

 

_______________________________________________________________________________________

________________ 

 

Rok 1953: 

 

   Po celý leden bylo mlhavo, koncem ledna nastala silná obleva. 

   Dodávkové úkoly jsou zemědělcům stanoveny přímo výkupním plnomocníkem dle výměry půdy. Od 

1. února  

byl snížen příděl cukru. 4 zdejší rolníci byli vyloučeni z přídělového hospodářství. 

   Dne 5. března zemřel předseda rady ministrů SSSR J. V. Stalin. V obci byla uspořádána smuteční 

tryz- 

na v den pohřbu dne 9. března. 

   Dne 14. března zemřel president naší republiky Klement Gottwald. Složky Národní fronty zaslaly 

Ús- 

třednímu výboru KSČ smuteční telegramy. Dne 19. března se konal pohřeb zemřelého presidenta 

Klementa  

Gottwalda. Občané v počtu 80 se sešli ve smutečně vyzdobené učebně, aby z rozhlasu sledovali 

poslední  

cestu milovaného Klementa Gottwalda. Před vlastními obřady promluvil k občanům o životě a díle 

presi- 



denta Gottwalda učitel V. Mičín. Přítomní občané vyjádřili svoji soustrast svými podpisy na 

kondolen- 

čních arších. 

   Jaro začíná brzy. Již 19. 3. je bez sněhu, pěkně teplo. 

   Dne 21. března byl Národním shromážděním jednomyslně zvolen presidentem ČSR Antonín 

Zápotocký, do- 

savadní ministerský předseda. Na funkci předsedy vlády byl jmenován Viliam Široký. Byly provedeny 

dal- 

ší změny ve vládě. 

   1. května se žactvo i občané zúčastnili Svátku práce v Novém Městě na Moravě.  

   8. květen byl v obci oslaven Den vítězství. Oslava byla ve škole a zúčastnilo se jí asi 50 osob. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Jarní práce vlivem pěkného počasí mají rychlý spád. Do 10. května jsou jarní práce prakticky skon- 

čeny. Žita přezimovala špatně a jsou řídká. Taktéž jetele. 9. 5. mrazy, chumelí se, závěje. Zničení  

úrody ovoce. 

   29. června byla nalezena v Topinkových bramborách "Na pustině" mandelinka. 

   Senoseč začala až koncem června, neboť předcházející období bylo deštivé. Byly časté bouřky. Seno- 

seč vcelku slabší. Po sklizni sen byla opravena obecní cesta od Hliníků přes náves až k Houdkovým. 

 

 

   1. června byla provedena měnová reforma. Hotovost do 300 Kčs byla vyměněna 1 : 5, ostatní 1 : 50. 

Vklady dopadly lépe. Přepočítací koeficient byl příznivější dle výše vkladů (do 5 000 1 : 10, od 5 -  

20 000 1 : 20 atd.). Mnoho lidí mělo velké částky hotových peněz. Ti na to právem doplatili. Mnozí 

však z řad pracujících byli poškozeni, vždyť u mnohého šlo o celoživotní úspory. Byl však zrušen pří- 

dělový systém, upraveny rodinné přídavky. 

   Nastoupil nový místní tajemník Hermon z Mor. Křižánek. Má na starosti Odranec a Koníkov. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Žně začaly 10. srpna a skončili 2. září. Ačkoliv lhůta určená vládou pro dodávku obilí byla 10.  

září, byla opět různými výkupními pracovníky a ONV z důvodů "soutěže" zkracována, což často 

způsobi- 

lo oprávněné roztrpčování obyvatelstva. Dodávka se splnit musí. Úroda byla celkem dobrá, jen u ovsa  

byla slabší, poněvadž byl vytlučen kroupamui až ze 30 %. 

   Přípravná výbor JZD umístil mlátičku v čís. 6. Družstevnáci se často nemohli porovnat, každý chtěl  

mlátit přednostně, takže často vznikaly hádky. 

   Přede žněmi rostly hodně hřiby. Bylo vykoupeno asi 15 q hub.  

   Od 7. července byl vyměněn sběrač mléka. Dosavadní sběrač J. Kovář se stále s dodavateli 

domlouval,  

lidé si stěžovali na nesprávné měření při odběru. Další nepřístojnost byla v tom, že ze sběrny se sta- 

la "klepárna", kde si hlavně některé ženy "siné v jazyce" vyměňovaly názory. Odtud byly i šířeny ne- 

místné a nízké pomluvy i místního učitele a jeho rodiny. MNV zřídil dřevěnou sběrnu na návsi nad 

ryb- 

níkem a sběračem se stal Rudolf Hanych čís. 43. Od té doby se sběračem mléka pokoj. 

   Po žních se porosty brambor jeví velmi nadějně. Klidily se koncem září a v první polovině října. 

Úroda byla dobrá, 150 - 200 q z ha. Počasí při sklizni brambor bylo pěkné, ale suché. Nepršelo od žní 

 a první sníh napadl až 27. 12. V obci bylo málo vody a některé mělké studny vyschly. 

 

 

Vodovody si zřídili: 

   Sláma čís. 44, Bukáček čís. 38, Fryšhonzová čís. 36, Husák čís. 31 ze studny v Hliníkách. 

 

 



   Sbírka na Koreu vynesla 60 Kčs. 

   Měsíc čs. sovětského přátelství byl zahájen oslavou V. Ř. Revoluce 7. listopadu. 

   Zemědělci prodali koncem roku 15 volných vepřů nad plán za vyšší ceny. 

 

 

Zemřel: 

   Josef Tlustoš čís. 30 ve věku 78 let. 

 

 

Narodila se: 

   Marie Štorková čís. 24. 

 

_______________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Rok 1954: 

 

Počasí, úroda: 

   Opravdová zima nastala až kolem 20. ledna. Sněhu bylůo v lednu málo, byly silé až - 30 °C mrazy,  

které trvaly 14 dní. Jaro sice nezačalo pozdě, ale začátek a nástup jara byl velmi zdlouhavý, příroda  

se u nás vlastně neprobudila, a tak kromě zaorávání chlévské mrvy nebylo možno na poli pracovat. 

Bylo  

celkem suché jaro. Při tom bylo velmi chledno a sychravo. Někdy místo deště chumelilo. Velikonoce  

ve dnech 19. a 20. dubna byly bílé. Stav ozimů do té doby dobrý. 

 

 

Svatby: 

   14. února se Slámová Květa čís. 13 provdala za zemědělce Kryštofa z Věcova. 

   15. března se Hanychová Františka z čís. 33 provdala za staršího seržanta SNB Jána Petra v Zubří. 

   19. dubna se provdala Vařáková Božena z čís. 40 za zenědělce Černého ze Skleného. 

 

 

Rozpis výroby: 

   Začátkem ledna byl vypracován plán zemědělské výroby. Úkoly se zvyšují hlavně ve výnosech obilí.  

Při tom však je nedostatek umělých hnojiv, takže by musil být "zázračný rok," aby plánovaných 

výnosů  

bylo dosaženo. Úkoly v živočišné výrobě jsou splnitelné. Na základě výrobního plánu vyměřil 

plnomocník 

ministerstva výkupu povinné dodávky. Kromě u obilí se úkoly velmi zvýšily, u skupiny 2 - 5 ha až o 46 

%. 

 

 

   V lednu byl v obci hasičský ples 

   Koncem r. 1953 onemocněl zánětem moč. měchýře Mrkos Jos. straší. Byl asi 3 měsíce v 

nemocici.Koncem  

února 1954 uklouzla Jos. Hanychová z čís. 4 (75 let) a zlomila si v stehen. kloubu u kyčle nohu. Vylé- 

čila se. 

 

 

Volby do MNV, ONV, KNV: 

   Vláda vyhlásila na den 16. května volby do MNV, ONV, KNV. Za tím účelem proběhlo mnoho 

příprav. 

   1. Národní fronta navrhla kandidáty. 

   2. Byly vytvořeny volební komise. 

   3. Konalo se mnoho různých schůzí a besed. 



   4. Prováděla se agitace za kandidáty NF. 

Do ONV za náš obvod byl navržen Jar. Zobač z Rož. Pasek, do KNV František Dostál ze Zubří. 

Volby byly tajné, přímé a rovné. Volební místnost byla ve škole. Na kandidátce do MNV byli tito 

kandi- 

dáti, navržení NF: Hanych R. čís. 33 (72 hlasů u 107 voličů), Sláma Josef čís. 53 (54 hl.), Juránek  

Josef čís. 34 (84 hl.), Šikula Jos. (54), Hanych H. čís. 11 (89), Topinka Jos. čís. 14 (101), Sláma Fr.  

čís. 44 (89), Černá Libuše (65), Bukáček Boh. (103). To znamená, že všichni navržení kandidáti byli  

zvoleni, neboť obdrželi nadpoloviční většinu platně odevzdaných hlasů (107 voličů, nadpol. většina je  

nejméně 54). Do ONV za naši obec a za obce Věcov, Paseky, Koníkov, Odranec, Kuklík byl zvolen 

navržený 

kandidát Jar. Zobač, avšak v naší obci dostal jen 42 hlasy. Dostál Franr. také prošel. 

   Po volbách bylo zase obvyklé podezírání, kdo koho volil a kdo ne, je mnoho mrzutostí a zklamání. 

   Na 1. ustavující schúzi byli v plenu MNV do čela obce zvoleni: 

   Hanych R. čís. 33 - předseda MNV 

   Topinka Jos. čís. 14 - tajemník MNV 

   Šikula Jos. čís. 31 - člen rady MNV 

Byly utvořeny potřebné komise. 

 

 

Hospodářství: 

   Obec byla k 1. dubnu vykryta hnojivy jen na 50 %. I kdyby dostali zemědělci celý příděl, je to má- 

lo, neb celá obec má nárok na 32 q dusíkatých hnojiv, kdežto v dřívějších letech obec odebírala přes  

50 q dusíku. Na 1 ha orné půdy se počítá 5 kg čistého dusíku o obsahu 20 % dusíku, tj. dostane se 25  

kg na 1 ha, což jest žalostně málo. 

   Dodávka mléka probíhá od zač. roku dobře, rovněž tak v mase, mléce a vejcích. Za 1 litr předaného  

mléka se dává k ceně 2 Kčs 1/2 kg otrub. Zemědělci uzavřeli s Výkup. podnikem smlouvu na dodávku 

20  

nadsmluvních prasat. Avšak k 15. 4. v obci chybí do plánovaného zástavu 50 selat. Na trhu není selat. 

Celostátní průměr je 2,3 sele na 1 prasnici.  

   K 1. dubnu vláda snížila maloobchodní ceny potravin a průmyslového zboží. U průmyslového zboží 

je  

snížení větší (např. pračka stála 3 000 Kčs, nní 2 400 Kčs; radio Blaník stálo 1 900 Kčs, nyní 1400  

Kčs). U chleba 1 kg místo 2,80 za 2,60 Kčs. U potravin je snížení menší, u masa a tuku žádné, 

poněvadž 

naše dosavadní zemědělská výroba nestačí krýt naši zvýšenou potřebu. 

 

 

Vojenská služba: 

   V obci je v této době 27 radiopříjmačů. 

   Vlastimil Sláma byl jmenován poručíkem naší armády. Adolf Sláma byl jmenován poručíkem 

Pohraniční 

stráže. K 1. 11. 1953 narukoval Ludvík Sláma. 

   Koncem ledna 1954 se navrátil ze zákl. služby u Pohr. stáže Hanych Emil a Macháček Adolf, který 

ob- 

držel při odchodu zvláštní pochvalné uznání. Koncem října 1953 se vrátil z vojny Husák Boh.. 

 

 

   Do 9. května bylo zaseto, brambory zasázeny do 20. 5..  

   Na 1. máje byly školní děti a asi 40 osob na manifestaci v Novém Městě na Mor.. 

   9. května se konala oslava Dne osvobození u pomníku partyzána na návsi za účasti 60 osob, pěkné 

výz- 

doby a střelby při hymnách. 

 

 

Počasí, úroda: 



   Senoseč začala v posledním týdnu červnu, stále prší. Po 3 týdnech je seno sklizeno asi z 1/4. Prudké  

bouře a povodně pobraly cesty. Jinak stav úrody dobrý. Bujnější obilí a jetele jsou rozválené a polehlé  

od deště a větru. 

   18. července stále ještě prší. Lidé jsou nešťastní. Sena se dosušila až začátkem srpna. Deště přesta- 

ly a bylo velmi hezky na žně, které začaly kolem 15. srpna. Stav úrody pěkný v obilí, slabý u brambor. 

 

 

Zemřela: 

   Husáková z čís. 9 ve věku 92 let (v červenci). 

 

 

Narodili se: 

   Jar. Štorek z čís. 24, Jana Petrová čís. 33, Pavel Macháček čís. 30. 

 

 

   Občanu Ludvíku Slámovi byla dne 19. 8. odňata pravá noha nad kolenem, jeho následek 

nevyléčitelné  

rány z 1. svět. války. 

   Počasí v září dále velmi dobré, takže se pěkne a pohodlně sklízelo. Dodáno v termínu na 100 %. 

   Úroda brambor byla slebší a dodávka byla splněna na 80 %.  

   Na brigádu do cukrovaru odešli Mil. Topinka a Miloš Dvořák. 

   Podzimní práce se prováděly za chladného a deštivého počasí. Sníh napadl už kolem 10. listopadu.  

Jsou stálé mlhy a mrazy. Koncem listopadu obleva. ONV přidělil obci 14 000 Kčs na úpravu obecních  

cest. Byla upravena cesta od lesa až do Hliníků. Občané pracovali asi 12 dní. Materiálu bylo naveze- 

no na cestu mnoho, avšak povrch je po úpravě velmi hrubý, takže bude vyžadovat další úpravy. 

   Dne 28. listopadu jsme volili poslance do Národního shromáždění. V našem okrese jsme odevzdávali  

hlasy ing. Zd. Smékalovi, techn. pracovníku Žďárských sléváren. Ze 107 voličů obdržel 106 hlasů,  

1 volič se nedostavil. Volby byly tajné. 

 

 

Zemřel: 

   Před vánocemi zemřel Karel vařák z čís. 40 ve věku 74 let. 

 

 

Narodila se: 

   Božena Bukáčková z čís. 24. 

 

 

Škola: 

   Škola měla 14 žáků. Byl zřízen plot u hřiště, byly obnoveny nátěry a zakoupen promítací přístroj. 

 

_______________________________________________________________________________________

________________ 

 

Rok 1955: 

 

   Zima byla velmi nestálá a střídavá. Obrat v počasí nastal až od 6. února. Po celý únor byly tuhé  

mrazy. 

   V novoměstské Masně se odhalila aféra s rozkrádáním masa a masných výrobků. Vinníci z řad 

zaměst- 

nanců byli potrestáni.  

   Už v zimních měsících byla do obce dovážena hnojiva pro jarní osev. 

   Věra Topinková čís. 9 se provdala za Boh. Husáka z čís. 30. 

   Do obce se přistěhoval z Podlesí Oldřich Starý s rodinou do čís. 9. 



   V rámci zimní kampaně se zemědělci zavázali dodat nad plán 35 q vepřového masa, 7 q hovězího, 6 

000  

l mléka, 3 000 ks vajec. 

   Dne 17. ledna bylo skoro celé území postiženo silnou vichřicí, která v lesích napáchala mnoho škody. 

Těžba byla zastavena a zpracovávají se pouze zlomy a vývraty. 

   Všichni zemědělci v obci provedli domácí porážku.  

   Od 28. 2. do 27. 3 občané podpisovali výzvu Světové rady míru proti atomovým zbraním. 

   8. března ženy v obci oslavily Mezinárodní den žen. 

   Hospodaření JZD za uplynulý rok bylo dobré, neboť po krytí režie zbylo asi 10 000 Kčs. 

 

 

Zima na vsi: 

   Zima je dobou, kdy zemědělec není stále poháněn nějakou neodkladnou polní prací, kdy může on i 

jeho  

rodina přece jen trochu odpočívat. Dodávky jsou splněny, a proto je zabit pěkný pašík, mouky je také  

dost, topit je také čím, a proto je krásně doma v teple. Poklidí se dobytek, upraví chlév a už je vol- 

něji. V kamnech v kuchyni praská suché dřevo. Žena dere peří, zašívá, plete dětem svetr, muž dělá 

nové  

hrábě, děti odešly do školy. Radio hraje po celý den. Oběd je teď masitý. A není divu, že lidé zatouží  

i po tom, aby si přes zimu něco přečetli. Vždyť mají v obci knihovnu s bohatým výběrem knih. Učitel 

jim 

vždy dobře poradí a poslouží. A tak usedají u stolu, aby spolu s hrdiny románů prožívali různé osudy. 

Někdy jdou na besedu, jindy zase přijde besedník k nim. Jindy se zase hospodáři scházejí v hostinci  

na schůzi MNV, aby se poradili, jak budou letos hospodařit a aby pobesedovali jako jedna rodina.  

Při sklence likéru a cigaretě čas rychle ubíhá. Je po schůzi. Lidé v obci už spí, všude je noční klid. 

Na nebi se třpytí tisíce hvězd, pod nohama vrže zmrzlý sníh. Teplá postel přijímá i pozdě příchozího. 

Je tichá, zimní noc. Je doba klidu - zima. 

 

 

Zemřel: 

   19. března zemřel Ant. Hlavatý z čís. 24. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Zima byla velmi dlouhá. 19. března byl mráz - 16 °C, sněhu asi 30 cm, netaje. Koncem března začalo  

tání. Sníh rychle zmizel, ale oteplení se nedostavilo. 15. dubna padal sníh, bylo velmi chladno. Žito 

přezimovalo celkem dobře, avšak na vlhčích půdách bylo poškozeno nočními mrazy, někde i plísní. 

Proto 

také 15. dubna nebylo možno s jarními pracemi začít. 

   1. dubna byly už po čtvrté sníženy ceny průmyslových výrobků. 

 

 

Zemřela: 

   15. dubna zemřela Emilie Nyklová z čís. 12, 55 let stará, na srdeční mrtvici. 

 

 

   Jarní práce začaly až koncem dubna. Teprve v tuto dobu bylo možno vyjet na pole. Hodně pomáhá 

trak- 

tor. Krávy jsou tak zbaveny těžkých praí při vláčení, vožení hnoje a pod. 

   9. května oslavila obec 10 výročí osvobození ČSR. Oslava byla ve škole, účinkovaly na ní děti a by- 

la početně navštívena. 

   Během zimy byla dána do naprostého pořádku evidence půdy v katastru obce. Revise byla 

provedena dle  

pozemkových archů a katastrální mapy. Celou akci provedl učitel. 



   Knihovna měla v zimním období 20 čtenářů. Půjčuje se 1x týdně. Do 15. dubna bylo asi 300 

výpůjček. 

   Celý květen bylo chladno. Tím se práce velmi zdržely. Stromy začaly kvést kolem 12. 5. (třešně). 

   Do obce je od začátku května dovážen chléb. Je to velká výhoda. Vozí se 2x týdně asi po 40 bochní- 

cích. 

   Na pole je málo hnojiv, zvl. na žito, které by bylo třeba posít. 

   Na uzavřenou smlouvu za nadsmluvního vepře je dodáno zemědělci 2 q jadrných krmiv. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Jarní práce byly dokončeny konem května. Senoseč začala po 5. červenci. Sena je méně. Stav úrody 

na poli je slibný. Začátkem července začalo deštivé počasí. Sklizeň sen se tím velmi protáhla. Sena  

se doklízejí až koncem července a jeteliny až koncem srpna. 

 

 

Narodil se: 

   Lad. Sláma manž. Slámovým z čís. 44 (koncem července). 

 

 

   Deštivé a nestálé počasí trvá. Jinak je stav úrody dobrý. 

 

 

Změna držebnosti: 

   Vařáková Božena, která se provdala do Skleného pronajala svoji půdu v obci: ornou půdu převzala  

její sestra L. Bukáčková čís. 69 a louky si vzal Tlustoš Frant. čís. 20, 40 a orné (Pulgretovo) To- 

pinka AL. čís. 9, pastvinu "na Kopajnách" Sláma Jarmil z Kuklíku a pastvina "Na pustině" byla 

úřed- 

ně převedena na neplodnou půdu.  

   Vařáková Anna dostala důchod. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Zemědělci jsou v důsledku špatného počasí rozmrzelí. A není divu! Zvláště, když do obce přijede  

nějaký referent a chce něco mluvit a pobírat. Mnoho se o úkolech v zemědělství, ale konkretní fakta 

pomoci nikdo nevidí. Je to jistě snadnější řídit zemědělství "od zeleného stolu." Proto zemědělci  

často říkají právem, že by patřilo mnohé pracovníky z úřadú poslat hospodařit. Možná, že by na ze- 

mědělské otázky dostali zdravější názor. Vždyt přece dobře vědí, že naši lidé nesnášejí plané a  

prázdné řeči, ale že chtějí vidět opravdové činy. Slovy ještě nikdo nikdy nic neudělal. 

   Žně začaly až koncem srpna. Zemědělci se snažili ze všech sil, aby žňové práce zvládli v co nej- 

kratší době. Také dodávky chlebového obilí se rychle plnily. Už po 15. září byly splněny. Avšak 14.  

září začalo špatné počasí: déšť, chladno. Ranní teploty poklesly až na + 3 °C, denní vystoupily jen 

na + 6 - + 8 °C. Tím se dokončení žní velmi zdrželo. Ovsy jsou skoro posekány a vesměs na poli.  

Sklizeno je žito a ječmen. Žně skončili až koncem září a hned se začaly sklízet brambory. Počasí  

na sklizeň brambor bylo v celku dobré, i když dosti chladné. 

   Výnosy: žito 17 - 20 q, oves 18 - 22 q za 1 ha, brambory 100 - 180 q/ha. Zemědělci si při sklizni 

brambor vzájemně vypomáhali. Traktor odvezl dodávku do Nového Města. Podmítku také provedl 

skoro  

na všech polích traktor. 

 

 

Vojenské cvičení: 

   V týdnu od 2. - 8. října probělo na území okresu velké vojenské cvičení. Po silnici od Jimramova  

do Nového Města přijelo velké množství tanků a vozidel všeho druhu. Hlavní boje byly u Přibyslavě. 

Lidé poznali, že naše armáda je po technické stránce dobře připravena. 

 



 

Počasí, úroda: 

   Sklizeň brambor dokončena kolem 20. října. Dodávka splněna na 90 % (13 vag.). 

   Koncem října padal sníh. Na poli je mnoho práce: setí ozimů, orba. 

 

 

Na vojnu nastoupili: 

   Jos. Lamplot, Jos. Dvořák. Vrátil se Sláma Ludvík (25. 10.). 

 

 

   V listopadu byly často mlhy, ale v poli se pracovalo dále. 

   7. 11. zemřel u Štorků v čís. 24 Vincent Koutník (Mucha), jehož poručníkem pro méněschponost byl 

Koutník z Koníkova. U Štorků vypomáhal v hospodářství, hlavně se věnoval poklidu dobytka. 

Ubytování  

tam neměl právě nejlepší, rovněž stravu a celé zázemí. Za jeho poctivou práci se mu moc 

neodměňovali. 

   7. 11. byl zahájen Měsíc čs. sovětského přátelství a oslava 38. výročí Velké říjnové revoluce. Os- 

lavy ve škole se zůčastnilo asi 45 osob. 

   27. 11. se ve škole konal 3. slavnostní pionýrský slib. Účastnilo se jej 50 osob. 

   Koncem listopadu a zač. prosince bylo nestálé a střídavé počasí. Hned velké mrazy, hned zase tání  

a deště. Na vánoce bylo bez sněhu a obleva. 

   31. prosince uspořádala škola pro děti nadílku "Dědy Mráze." 

 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

 

Rok 1956: 

 

Počasí: 

   Na začátku roku bylo asi 10 cm sněhu a po celý leden byla mírná zima. Začátkem února uhodily 

tuhé 

mrazy až - 30 °C, které trvaly celé 3 týdny. Přitom sněhu bylo málo. Tím se stalo, že mnoho vodovodů 

i pump zamrzlo. I brambory pomrzly jak ve sklepech, tak ve stozích. 

 

 

   Začátkem roku prováděli pracovníci Jáchymovských dolů podrbný průzkum nalezišť uranové rudy 

kolem  

obce. 

   Koncem února přišla obleva, byly časté vánice za silných větrů. 

   Od 10. března probíhal v Moskvě 20. sjezd Komunistické strany SSSR, který ukazoval cestu k 

nápravě  

různých chyb v řízení stranického i státního aparátu, zabýval se otázkou kultu osobnosti a ve svém us- 

nesení shcválil leninské zásady stranické práce. 

   8. března se ve škole konala oslava Mezinárodního dne žen. Děti na oslavě předaly maminkám 

ozdobné 

přání a předvedli pěkný program. 

   Sněhu bylo po celý březen asi 30 cm, teprve koncem začalo tání. 

   26. března se do obce přistěhovala rodina Zichova z Vlasatic. Nejprve bydleli u Slámů čís. 15 (paní 

Zichová je dcera paní Slámové), později jim byl úředně přikázán domek čís. 25, t. č. neobydlený a pat- 

řící Blaženě Šedé z Podlesí. 

   Sníh roztál až 15. dubna. Do té doby bylo stále chladno. Ozimy dobře přezimovaly. 

   Dne 16. dubna zemřela ve věku 72 let Josefa Boháčová z čís. 41 (Hliníky). Již delší dobu byla nemoc- 

ná. 

   Dne 1. dubna vyhlásila vláda další snížení cen, hlavně u textilu, bot a průmyslových výrobků. U pot- 

ravin číní snížení méně. 



   V dubnu bylo stále chladno, deštivo. Proto v měsíci dubnu nemohly být prováděny žádné polní 

práce. 

V květnu se počasí zlepšilo, a tak do konce měsíce bylo setí a sázení brambor skončeno. 

   Po zasetí byla řádně opravena část obecní cesty přes Hliníky až k hostinci. Cesta byla povezena 

drob- 

ným štěrkem a posypána pískem, který byl vožen z lesa nad Rož. Pasekami. 

   V neděli dne 14. června byl uspořádán z iniciativy řed. školy zájezd občanů a školní mládeže na 

hrad 

Pernštejn a Macochu. Zúčastnilo se jej 54 osob z toho 22 dětí do 14 let. Pěkná nedělě se vydařila.  

Vždyť i mnozí starší občané se zúčastnili takového výletu po prvé. 

   U obce Líšná se začal dolovat uran. Průzkum pokačuje v celé oblasti Vysočiny. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Senoseč začala koncem června a hlavně začátkem července. Probíhala z počátku velmi dobře, 

později  

po 20. červenci se zpomalila vlivem zhoršeného počasí. Úroda pícnin byla vcelku slabší. Hlavně jetelin  

bylo méně. Na polích se projevuje vliv jednostranného hnojení. Zemědělci obdrželi v rámci svého 

nároku  

z umělých hnojiv jen hnojiva dusíkatá, žádná však darselná, fosforečná a vápenatá. Na jedné straně je  

zemědělec povinen dodat svoje produkty státu, stát však hnojiva nedodal. Je ovšem místní chybou, že 

ne- 

byl organisován odvoz hnojiv v době, kdy byla tato na skladě (zima). 

   Dodávka sena byla splněna v termínu. 

   Vláda vyhlásila termín splnění dodávek obilí 15. říjen. To je jistě rozumné. Je jen třeba, aby se  

opět neopakovalo, že horské oblasti Jihlavského kraje, vlivem různých "popohaněčů", kteří svévolně  

zkracují termín stanovený vládou, dodají dříve než např. jižní Morava, kde žně začínají o 6 týdnů  

před námi. Sklizeň sena skončila 28. července. 

   Na několika místech v obci se vyskytla mandelinka ve všech stadiích vývoje. Brambořiště byla 

soustav- 

ně prohledávána, poprašována ohniska výskytu. V okolních obcích byla rovněž všude. 

   V jetelinách je letos mnoho šťovíku, neboť zemědělci nemohou pro naprostý nedostatek vápna pole 

řádně 

a soustavně vápnit. 

   Od 19. srpna bylo celý týden deštivé počasí. Spadlo od jara největší množství vody. Obilí nezraje.  

   Žně začaly v poslední dny srpna. Počasí se zlepšilo a průběh žní nebyl nijak dešti narušován, takže  

žně skončili během tří týdnů. 

   Výnosy: žito sype velmi pěkně 20 - 25 q/ha. Obilí bylo dodáno do 23. září. 

   Sklizeň brambor začala v prvním týdnu měsíce října. K 20. říjnu byla dodávka splněna na 100 % a 

ješ- 

tě bylo nad plán dodáno 3 vag.. 

   Celkem tedy obec odvezla 16 vag.. Prvních 14 dní bylo počasí velmi pěkné, slunečno. V třetím týdnu 

se 

zhoršilo. Z 1 měřice se průměrně sklízelo 40 q brambor, špičkové výnosy byly až 60 q. Někteří, hlavně  

menší zemědělci, překročili svoji povinnou dodávku až o 100 %. Z větších zemědělců sám Frant. Nykl 

dodal  

nad svůj povinný úkol 1 vag. brambor. 

   Jen výkupní cena je poměrně nízká - 23 Kčs za 1 q přebraných a tříděných brambor. V důsledku 

veškerého  

zdržení je na podzim mnoho práce: hluboká orba, setí ozimů. Avšak ani setí, ani orba, nebyly 

ukončeny, ne- 

boť celý listopad bylo špatné počasí - mrazy, sníh, deštivé přeháňky. Poslední žito zaseli zemědělci až  

16. prosince, ovšem nezaorali, spodek byl zmrzlý. 

   V prosinci se počasí trochu zlepšilo, avšak polní práce se provádět nedaly. Až 23. prosince napadlo  

trochu sněhu. Během vánoc bylo asi 10 cm sněhu a mrazy 5 - 8 °C. Celkový průběh roku byl dobrý. 



 

 

Škola: 

   Ve šk. r. 1956 - 1957 chodí do zdejší školy 21 žáků. Byly pořízeny nové stolky a židličky, stolek  

pod rádio, jedny kamna do pokoje, 50 m drát. pletiva. 

   2. prosince se konal ve škole 4. pionýrský slib.  

   4. listopadu bylo v obci oslaveno 39. výročí VŘR. 

   23. 12. se ve škole konala vánoční besídka s nadílkou. 

   Knihovna má asi 600 knih, půjčuje 1x týdně a čte asi 15 čtenářů. 

 

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Rok 1957: 

 

   Celý leden byla vcelku mírná zima, skoro bez sněhu, hojně mlh. Některé lednové dny byly zcela 

jasné, 

teplé, jako na jaře. 

   11. ledna se narodila Věra Husáková manž. Husákovým z čís. 30. 

 

 

Zemřeli: 

   Koncem ledna zemřel Jos. Mrkos z čís. 22, byl dlouhou dobu nemocen. 

   5. února zemřela Josefa Hanychová z čís. 49, ve věku 78 let. Byla delší dobu nemocná. Celý život 

slou- 

žila u sedláků a nyní žila se svými dvěma svobodnými bratry. 

 

 

   V měsíci březnu byly učiněny přípravy k výměně občanských průkazů. 

   Jaro začalo v polovině března, kdy zmizely poslední zbytky sněhu. Avšak jarní polní práce byly 

započa- 

ty až koncem března. Bylo stále chladno. Setí začalo kolem 20. dubna. Žita nepřezimovala zcela dobře 

a  

jsou řidší. 

   8. března byl veřejně oslaven Mezinár. den žen. Ženy se sešly ve škole, kde se konala veřejná oslava, 

kterou pro maminky a ostatní ženy připravily děti zdejší školy. 

 

 

Volby: 

   Přípravu voleb do národních výborů všech stupňů byly utvořeny: místní, obvodní a okrsková 

volební ko- 

mise. Volby jsou stanoveny na neděli 15. května. Místní volební komise zaregistrovala do kandidátky 

MNV 

tyto kandidáty: Hanych R. čís. 33, Hanych R. čís. 43, Mičín V., Šikula Jos., Sláma Jan, Sláma Frant. 

čís.  

44, Bukáček Boh., Černá Lib. a Topinka Jos. čís. 14. Kandidátem do ONV za náš obvod je Zobač Jar. 

z Rož.  

Pasek, do KNV Dostál Frant. ze Zubří. 

 

 

   Občané a hlavně mládež se zúčastnili májové manifestace v Novém Městě na Mor.. 

   12. května bylo ve škole oslaveno 12. výročí osvobození ČSR. Účast občanstva byla velká a oslava 

pro- 

běhla ve znamení blížících se voleb.  

   V neděli 19. května se konaly volby. Všichni zdejší voliči se manifestačně vyslovili pro navržené kan- 



didáty. V ustavující schůzi MNV dne 27. května byl předsedou MNV zvolen opět Hanych Rudolf čís. 

33, ná- 

městkem Šikula Jos. a tajemníkem Topinka Jos. čís. 14. Byly vytvořeny komise: zemědělská (předs. 

Sláma 

Frant. čís. 44), finanční (předs. Hanych R. čís. 43), školská a osvětová (předs. V. Mičín). 

   Celý květen a první polovina června bylo sucho. Je proto velmi špatný stav porostu na lukách jetelo- 

vin. Na špatnějších lukách nebylo v polovině června, tedy před senosečí, zhola nic. 

   16. června uspořádala škola pro žáky i rodiče společný autobusový zájezd do Litomyšle, na Růž. 

palou- 

ček do Žehušic, Žlebů a na Sečskou přehradu. Účast: 32 dosp., 26 dětí, celkem 58 os.. Výlet se velmi 

vy- 

dařil.  

   Stav úrody k 16. červnu: žita řídká, krátká, květou. Jařiny podeschlé, žluté, 15 až 20 cm. Brambory 

dobré. Len - 10 cm. Pícniny velmi špatné. Velmi špatná vyhlídka. Žita dobře odkvetla, ale jsou řídká a 

kratší.  

    

 

Zemřel: 

   15. července zemřel na srdeční mrtvici rolník Jos. Tatíček z čís. 18. 

 

 

Narodil se: 

   V červenci se narodil Miloš Bukáček manž. Bukáčkovým z čís. 21. 

    

 

Počasí, úroda: 

   V červenci bylo počasí střídavé, hodně pršelo, ale deště už na jařiny nepůsobily. Sena se sklidila  

dobře, jeteliny hůře a značně znehodnocené přestárnutím. Ku konci července bylo velmi chladno, 

ranní  

teploty se pohybovaly okolo + 5 °C, denní + 10 °C.  

   28. července uspořádal místní sbor požár. ochrany výlet. Přes špatné počasí byl dosti navštíven a 

dobře dopadl i po stránce finanční. 

   Žně začaly kolem 20. srpna. 13. srpna padaly kroupy a poškodily zejména ovsy z 20 - 30 %. 

   Úroda: žito průměrně 4 q z měř., ječmen a oves velmi slabé, 2 - 3 q z měř.. Deštivé počasí, které 

přišlo do žní, velmi zdrželo žňové práce, ale pomohlo otavám, bramborům a řepě.  

   Školní rok začal 2. září za stavu 18 žáků.  

   V obci je k 1. 9. 6 motocyklů. 

   Za pěkného počasí během října probíhala úspěšně sklizeň brambor. Úroda je 150 - 200 q/ha.  

   Dík pěknému podzimnímu počasí byly podzimní práce dobře zvládnuty. Po celý říjen a listopad se 

dalo 

dobře na poli pracovat.  

   Koncem října a v listopadu se i u nás rozšířila chřipková epidemie, která postihla větší část oby- 

vatelstva.  

   Bukáček Miloš provedl na jaře stavbu rod. domku na poli svého otce Bukáčka Frant. čís. 46 - "za 

cha- 

loupkou". Letos provedl hrubou stavbu.  

   Z vojny se vrátil Jos. Lamplot z čís. 10 a nastoupil Boh. Bukáček z čís. 38.  

 

 

Smrt presidenta: 

   13. listopadu zemřel náhle po krátké nemoci president republiky Antonín Zápotocký. Občané 

projevili 

soustrast naší straně a vládě podpisem kondol. archů a účastí na smuteční tryzně ve škole v den 

pohřbu 

18. listopadu. 



   19. listopadu byl Národním shromážděním za presidenta republiky zvolen první tajemník ÚV - KSČ 

s. 

Ant. Novotný.  

 

 

Stavba obec. domu: 

   Přípravy na stavbu obec. domu: byl získán pozemek mezi obcí a Hliníky od Topinky Jos. čís. 23 a  

Fryšhonzové Blaž. čís. 36 ve výměře 15 a. Byla odkryta ornice, uhašeno 90 q vápna a navežen kámen 

do základů. Pochopí - li občané potřebu kultury, dá se vlastními silami udělat mnoho.  

 

 

   V prosinci bylo mírné počasí, skoro bez sněhu, mírné mrazy hodně mlh.  

   Koncem prosince se z obce odstěhovala rodina Zichova z čís. 25 do Nového Města na Mor., kde si za- 

koupila menší domek. 

 

Rok 1958: 

 

   Začátek tohoto roku byl v obci ve znamení pohřbů. 

Zemřeli: 

   Dne 14. ledna zemřel Hanych Josef čís. 4, 77 roků stár, milovník lesa, přírody.  

   Dne 28. ledna zemřel Bukáček František čís. 46, 59 roků stár, rovněž známý houbař. Ranila jej  

mrtvice.  

   Dne 5. února zemřel Hanych Josef čís. 49, 72 roků stár.  

   Dne 7. února zemřel Houdek Josef čís. 16, na nervovou nemoc, 63 roků. 

 

 

   Začátkem ledna byly vánice, potom celý leden pěkná zima, začátkem února, opět vánice a od 10.  

února se dostavilo opět tání, poněmž následovala zima, začátkem března vánice, sníh, což potrvalo 

celý březen. 

   Jeví se nedostatek krmiva. 

   31. ledna se vrátil z vojny Josef Dvořák. 

   V březnu se narodil manž. Husákovým syn. 

   27. března zemřela Hlavatá Marie ve věku 71 let.  

   29. března uhynul kůň St. Houdkovi. 

   Začátkem dubna se dostavilo pomalé tání. 

   Místní národní výbor dostal od ONV ústřednu místního rozhlasu. Místní odbočka Svazu čs. sovět.  

přátelství dostala zapůjčit od Okr. výboru svazu zvukový promítací přístroj a každý týden pořádá  

filmové představení. 

   V dubnu zemřela Slámová Anna z čís. 44 ve věku 72 let. 

   Jarní práce začaly až koncem dubna. Do 20. května bylo vše v poli hotovo. 

 

 

Výstavba kulturního domu: 

   V obci se začalo s výstavbou kulturního domu. Staví se mezi Hliníky a obcí na pozemku Jos. To- 

pinky čís. 23 a Blaž. Fryšhonzové. Budova bude 25 m dlouhá. Občané pracují brigádnicky a s chutí. 

V jednom týdnu byly vykopány základy a také skoro vyzděny kamenem.  

 

Počasí: 

   Ve středu 28. května kolem 15. hod se přes obec přehnala bouře s větrem a smrští, což napácha- 

lo zvl. v okolních lesích obrovské škody. Silné smrky se lámaly jako třísky. V blízkosti obce jsou 

největší škody "Pod silničkou", i "Nad silničkou", "V obecním" a v Bohdalci. Smutný pohled na tu 

spoušť! Jsou ostrovy až 4 - 5 ha veliké, kde vše leží skoseno. V obci byly poškozeny papírové  

střechy, okna, ploty. V několika málo minutách spadlo 30 mm deště. 

 

 



   21. června zemřel Zich Josef čís. 43, stár 78 let.    

   Občané vyrobili ve Slavkovicích v cihelně 25 tisíc cihel. 

 

 

Úroda: 

   Stav úrody je v tuto dobu uspokojivý, jen brambory jsou opožděné. Po 20. červnu začala senoseč. 

Stav porostů na lukách je průměrný. Senoseč byla koncem června a začátkem července zdržena 

deštivým  

počasím. Pak se počasí ustálilo. Sklizeň sena skončila kolem 20. července. Také úroda jetele je le- 

tos dobrá. Úroda je letos velmi nadějná. Už po řadu let taková nebyla. Jen brambory jsou špatné. 

Jsou hodně prohynulé a jsou zamořeny všemi možnými chorobami (plíseň, mosaika, kadeřavka). 

Neslou- 

žilo jim chladné a deštivé počasí. 

 

Zájezd: 

   V neděli 15. června uspořádal řed. školy autobusový zájezd žactva, rodičů a dalších občanů  

do Lednice, Mikulova a Brna. Počasí bylo krásné, organisace byla dobrá, a tak měli všichni účast- 

níci ze zájezdu radost. V Lednici si prohlédli zámek, myslivecké museum, skleníky, minaret v  

Mikulově náměstí, zámek a vyhlídku "Na kalvarii", v Brně navštívili zoologickou zahradu.  

 

 

   Stavba kulturního domu slibně pokračuje. Občané využívají každé volné chvíle, aby si vybudovali 

v obci potřebný stánek kultury i zábavy.  

   Josef Boháč rozšiřuje obytné stavení přístavbou 2 obytných místností směrem do zahrádky.  

   Skoro ve všech brambořištích se vyskytuje mandelinka. 

   Je pěkná úroda borůvek. Jednota platí za kg 4 Kčs.  

   Stav úrody přede žněmi: žita krásná, jarní obilí pěkné, řepy pěkné, bramobry podprůměrné. 

   Žně začaly kolem 15. srpna. Žita sypou méně, ale slámy je mnoho.  

 

 

Zakládání JZD: 

   V týdnu od 25. srpna probíhala v obci rozsáhlá kampaň pro založení JZD. Do agitace byli nejvíce 

zapojeni vedoucí polesí Koníkov L. Littmann a s. Humlíček, ved. firm. odb. ONV. Po týdenní agitační 

práci se všichni zemědělci rozhodli skoncovat s neproduktivní malovýrobou a nastoupit cestu moderní 

zemědělské velkovýroby.  

   Letos byly společně zasety ozimy, rozorány meze.  

   Dne 1. září byl založen výbor JZD. Do představenstva byli zvoleni: Jan Sláma (předseda), Jos.  

Topinka (účetní), Frant. Nykl (agronom), Jos. Dvořák (zootechnik).  

 

 

Škola: 

   1. září byl zahájen nový školní rok. Řed. školy V. Mičín se stal ředitelem dvoutřídní národní  

školy ve Věcově. Na jeho místo nastoupila Františka Křenková, dosud učit. ve Věcově. Zapsáno je  

11 dětí. Stav žactva je velmi slabý a ani v budoucnu není naděje, že se tento stav zlepší.  

 

 

Úroda, dodávky: 

   Žně skončily začátkem září. Horší to bylo s brambory. Počasí se totiž v říjnu velmi zhoršilo,  

kolem 15. až 20. října padal sníh, bylo velmi chladno, takže se nedalo nic dělat. Úroda brambor  

je letos slabší, asi 25 - 30 q z měřice. Také setí vázne, neboť pro špatné počasí se nedá zaorá- 

vat mrva.  

   Obci byla snížena dodávka brambor dle sazeb pro JZD III. typu, 8 q z 1 ha orné půdy. To zna- 

mená snížení v obci přes 2 vag.. Mnohým zemědělcům to přišlo velmi vhod, neboť by jistě bez sní- 

žení dodávek svou dodávku nesplnili. Setí bylo přece jen, i když opžděné, skončeno, a to už na  

scelených lánech. I orba byla dokončena. 



 

 

Výstavba kulturního domu: 

   Výstavba kulturního domu se po skončení podzimních prací dostala opět kupředu. Zedníci dokon- 

čili výstavbu obvodových zdí a do práce se dali tesaři. Doplnili chybějící trámy a začali dělat 

vazbu. Po třech týdnech byla střecha hotova, pobyta prkny a pokryta lepenkou. Konec prací se 

prováděl za třeskatých mrazů. ONV poskytl letos na úhradu výdajů celkem 55 000 Kčs. 

 

 

   Celý listopad bylo pěkně, bez sněhu, koncem měsíce mrazy, zač. prosince napadlo asi 10 cm sněhu. 

Byly mrazy až - 20 °C.  

   16. listopadu se v obci konala oslava 40. výročí VŘR a pionýrský slib.  

   Z voj. pres. služby se vrátil Jos. Tatíček, na vojnu nastoupil Jan Tatíček.  

   V druhé polovině prosince nastala náhlá obleva, tání a mlhy, takže vánoce byly tekuté. Stav po- 

časí se dokonce roku nezměnil.  

 

_______________________________________________________________________________________

____________ 

 

Rok 1959: 

 

   Počasí v lednu se ustálilo. Napadlo asi 10 cm sněhu a začaly mrazy 10 - 15 °C. Průměrné zimní po- 

časí. 

 

 

Rozvoj JZD: 

   Po založení JZD v roce 1958 na podzim družstevníci se připravují ku společnému hospodaření. 

vypracovává se celoroční výrobní plán, projednávají se normy.  

 

 

   V měsíci lednu onemocněl na nervy Adolf Hlavatý čís. 32 a byl odvezen do psychiat. nemocnice  

v Jihlavě. 

   Provedeno školení CO. Školení se zúčastnili dospělí občané do 60 roků. Bylo prováděno 1x za 14  

dnů. 

   Umístění MNV ve výstvbě. Místní národní výbor se umístil ve výstavbě v akci Z na 1 místě,  

při stavbě kulturního domu. Za odměnu dostali nábytek do kanceláře v ceně 2 100 Kčs a čestný 

diplom. 

Občané odpracovali více jak 8 000 hodin. 

   8. března se konala v obci oslava MDŽ. Program připravila spolu s pionýry s. řed. školy Křenková. 

Po oslavě byly vyznamenány odznakem Mateřství III. stupně matky, které vychovaly 5 a více dětí. 

Štorková Marie čís. 34, 

Slámová Anna čís. 53, 

Kalinová Anna čís. 52, 

Slámová Marie čís. 15. 

   Dne 25. března zemřela ve věku 82 let Anna Slámová čís. 53. 

 

 

Počasí, úroda: 

   Počasí po celou zimu bylo nestálé, takže již v měsíci březnu bylo bez sněhu. Jarní práce započaly 

20. března poprvé společně. Setí jařin začíná 5. dubna. Kolem 20. dubna padal sníh a byly přímrazy. 

Duben byl celkem chladný. Jarní práce včetně sázení brambor skončeny do 15. května. Poněvadž JZD 

nemá 

zástav prasat a dobytka, plnění dodávek vázne. 

 

 



   Po skončení jarních prací pokračuje výstavba kultůrního domu. Vozí se písek ze Zděraze u Poličky. 

Vyzdívají se příčky a staví se sklep. Je prováděna instalace elektr. vedení. 

   Dne 14. 6. byl uspořádán výlet žactva nár. školy a rodičů do Čes. Skalice, Ratibořic, Adršpachu a  

Náchoda, z kraje české spisovatelky Boženy Němcové, odkud pochází i její nesmrtelné dílo 

"Babička". 

Zúčastnilo se 60 osob, za vedení řed. školy s. Mičína. 

 

 

Počasí, úroda, dodávky: 

   Senoseč začíná kolem 15. června. Stav porostu následkem sucha je slabý až o 1/3 někde i více. Se- 

noseč se následkem dešťů protáhla, takže k 15. 7. sklizeno ze dvou třetin. Jinak stav úrody je celkem  

dobrý. Žně začaly kolem 10. srpna. Z počátku jsou časté přeháňky. Další období žní je velmi pěkné 

po- 

časí. Mlátí se kombajnem a na mlátičce JZD. Výnosy jsou dosti dobré. Žito 22 - 25 q z 1 ha, oves 18 -  

22 q z 1 ha, ječmen 18 q. Dodávky JZD splněny. 

   Podzim byl velmi suchý. 6 týdnů nepršelo. Sklizeň brambor probíhá za suchého počasí. Výnos po 1 

ha  

kolem 150 q. 

 

 

   13. září byl uspořádán zájezd na veletrh v Brně. Jelo se vlakem. Zúčastnilo se 26 osob. Vedl řed.  

školy s. Mičín.  

    

 

Vojenskou služba: 

   Nastoupili: Miloš Dvořák čís. 1, František Tlustoš čís. 20 a František Sláma čís. 15. 

   Z vojenské služby se vrálil Boh. Bukáček. 

 

 

   Sklizeň brambor probíhala za suchého počasí. Výnos se pohyboval od 130 - 150 q po 1 ha. 

   Do obce se přistěhovala rodina Kalinova, která bydlela v Nové Vsi, okres Mor. Třebová do čís. 52. 

   Bukáček Miloš, který bydlel v čís. 21, dostavěl nový domek, do kterého se nastěhoval. 

   Dne 18. 11. se oběsil Adolf Hlavatý  čís. 24, dělník v Chiraně v Novém Městě, který si nejprve po- 

žezal žíly na rukou a pak se oběsil. Byl po delší dobu nemocen a před tím léčen na psychiatr. odd.  

v Jihlavě.  

   Dne 17. 12. zemřel Tlustoš František, výměnkář ve věku 88 let. 

   Téhož roku v měsíci září shodil Jos. Juránek vazbu ze staré chalupy a dal novou vazbu, a vyzdil no- 

vé štíty. Zednickou práci prováděli Jos. Šikula a Alois Husák ze zdejší obce. Tesařskou práci mistr  

Zelený z Rokytna a Kubík z Kuklíku.  

 

 

Hodnocení práce zdejšího JZD: 

   Sklizeň: žito 23 q, oves 15,5 q, ječmen 16,5 q, brambory 120 q z 1 ha. Slabě je plněno mléko, příči- 

nou toho jest, že JZD nemá společné ustájení, a proto bude nutné postavit nový kravín a vepřín. 

Výsle- 

dek hospodaření byl slabší 8,50 Kčs na PJ a naturálie. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Rok 1960: 

 

   Měsíc leden začal se střídavým počasím. Z počátku metelice, koncem ledna a počátkem února vlna 

mrazu  



- 20 °C. Sněhu 40 cm. Koncem února zima polevila a počátkem března sníh roztál. K 15. 3. opět 

napadl  

sníh a poškodil ozimy. 

   V tomto měsíci konají se přípravy ke stavbě kravína. Naráží se kámen a ostatní materiál, aby se 

moh- 

lo na jaře započít se stavbou.  

   Koncem měsíce února zemřel Jaroslav Kovář čís. 19 ve věku 67 let, který byl několik měsíců 

nemocen  

na (TBC). 

   V měsíci únoru nastoupil do obce aktivista ONV s. Klíma ze Vříště, který velmi přispěl svojí aktivi- 

tou v upevňování JZD. 

   Zima trvala dlouho, jarní práce započaly kolem 20. dubna. Rychle se dokončovaly poslední práce v 

bu- 

dově kultůr. domu, který byl slavnostně otevřen v den osvobození naší vlasti Sovět. armádou v neděli 

dne 8. května 1960. Přišel den, kdy tento kultůrní dům mohl býti slavnostně otevřen. Přispěli k tomu 

občané svojí usilovnou prací za přispění ONV ve Žďáře n/Sáz., který věnoval na toto dílo 150 000 Kčs. 

Jistě velké pochopení ze strany úřadu a trvalou upomínkou pro časy bodoucí. 

 

 

8. květěn 1960 - Otevření kulturního domu na počest 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou 

armádou: 

   Do obce se sjelo na 600 občanů z okolí. Mezi hosty byl předseda ONV ve Žďáře n/Sáz.,s. Liml a řada 

dalších významných osobností z okresu. Slavnost začala u hrobu sovětského partyzána na návsi. Po 

uvítání  

s. Mičínem byl hlavní projev s. Limla, pak následoval slavnostní program žáků nár. škol z Odrance a 

Věco- 

va. Odtud se odebral průvod ke kultůr. domu, kde poděkoval občanům za jejich práci i ONV ve 

Žďáře n/Sáz. 

s. Hanych, předseda MNV. V sále pak zazpíval soubor Vrchovina OSŠ ze Sněžného. Pak následovala 

veselice. 

O dobře připraveném podniku svědčí skutečnost, že se na hrubé těžbě vybralo kolem 20 000 Kčs. Tak 

byla  

dvouletá práce zdejších občanů korunována úspěchem. 

 

 

Stavba kravína JZD: 

   V měsíci červnu přistoupeno ke stavbě kravína za přispění brigády učiliště zednických učňů ze 

Žďáru  

n/Sáz.. Do konce konce roku byla stavba zastřešena. JZD ustavilo stavební skupinu, která bude 

stavbu  

dokončovat. 

 

 

Úroda: 

   Úroda jest průměrná a lze očekávat lepší výnosy. Pícniny vlivem suchého počasí jsou poněkud 

slabší,  

pokud se týká luk, státní na orné půdě jsou dobré. 

 

 

Volby 12. 6. 1960: 

   Ve zdejší obci se volilo manifestačně. Sál byl překrásně vyzdoben za pomoci aranžérů u f. Žďas. Ob- 

čané se shromáždili na návsi do průvodu za Hamerskou hudbou., vše se filmovalo a zvukově natáčelo  

pro rozhlas a televizi. O osmé hodině byly volby ve zdejší obci skončeny. 

   Do NS zvolen Zdeněk Smékal, Žďas. 

   Do KNV zvolen Josef Vrtěna, Vříšť. 



   Do ONV zvolen Jan Zobač, Rož. Paseky. 

   Do MNV zvolen Hanych Rud. čís. 43, Hanych Rud. čís. 33, Klíma Jos. (nový tajemník), Sláma Jos. 

čís.  

53, Topinka Jos. čís. 14, Šilkula Jos. čís. 31, Bukáček Boh. čís. 38, Černá Libuše čís. 29, Slámová Anna 

čís. 44. 

   Den voleb v celé naší vlasti měl radostný ráz a průběh a výsledky pro kandidáty KNV svědčí o 

naprosté  

jednotě a polit. vyspělosti našeho lidu. Tím se také uzavírá reorganisace našeho území. 

 

 

   Senoseč vlivem špatného počasí začíná 20. června.  

   10. června se ženil Boh. Bukáček čís. 38 s Annou Procházkovou z Věcova, bydlí tamtéž. 

 

 

Zemřel: 

   1. 7. zemřel Alois Husák ve věku 63 let, jmenovaný do posledních dnů stavěl kravín. Význačnou 

měrou 

se podílel na stavbě kulturního domu. 

 

 

   Počasí v senoseči je népříznivé, takže se senoseč značně protáhla a končí teprve 10. 8.. 

   V kulturním domě se promítají filmy a zakoupen televizor zn. "Narcis". Byly učiněny předpoklady 

pro kulturní život v obci. 

 

 

Zemřeli: 

   V srpnu zemřel Frant, Topinka čís. 23 ve věku 80 roků a Anna Nyklová čís. 12 ve věku 90 roků. 

   Dne 11. 11 zemřel Fryšhonz Frant. ve věku 56 let.    

 

 

   1. 9. byl dán do provozu místní rozhlas. 

   Školní rok začal 1. 9. se 14 žáky. Vyuč. nezměněno. 

   Konec podzimu byl velmi příznivý pro podzimní práce. Poseldní žito zaseto 10. 11. 

   Dne 14. 11. se odstěhoval po 13 letém působení V. Mičín do Věcova. Byl dobrým pracovníkem a 

občané  

na něho rádi vzpomínají. 

 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Rok 1961: 

 

   Zima byla poměrně mírná, málo sněhu, ani mrazy nebyly jako jiná zimní období. Nejvíce 15 °C pod 

0. 

Již v březnu bylo pěkné teplé počasí, které trvalo do 18/3. Pak nastává opět ochlazení a sněhové pře- 

háňky.  

   Dne 17. 2. bylo sloučeno JZD Odranec a JZD Koníkov. Budou hospodařit na 300 ha zem. půdy. 

Dostalo  

název JZD Podskalí.  

   Jarní počasí nastalo až v dubnu, bylo velmi teplé počasí. Zaseto bylo za 6 dnů.  

 

 

Odstěhovali se: 

   22. 4. se odstěhovali Pavel a Růžena Bukáčkovi z čís. 13 do Nového Města na Mor.  

   10. 10. se odstěhovali Adolf Hanych a Drahomíra do Nov. Města. Ti jsou zaměstnáni v Chiraně. 



 

 

Vedení v JZD: 

   Do vedení sloučeného JZD byli zvoleni následující funkcionáři: 

1. Jos. Šikula, předseda 

2. Jos. Tatíček, agronom 

3. Jan Sláma, zootechnik 

4. Jos. Topinka čís. 14, účetní 

5. Jos. Sláma čís. 53, pokladník 

   Za další členy výboru Jos. Mrkos čís. 22, Jos. Laštovička, Ed. Zobač a Arnošt Němec, Koníkov. 

   Za předsedu rev. komise Fr. Lamplot, Koníkov. 

 

 

   Toho roku bylo teplé a vlhčí počasí, takže úroda vyla pěkná. Zvláště u pícnin bylo dodsaženo  

většího průměru. 

 

 

Divadelní představení: 

   Dne 17. března sehráno za vedení s. Křenkové div. představení "Perníková chaloupka". Tuto seh- 

ráli žáci zdejší školy za pomoci svazu mládeže. Návštěva byla uspokojivá. 

   V dalším pak období 25. června byla sehrána div. hra "Sněhurka". Zde je nutno připomenout, že  

a při nacvičování této hry 22. 6. ztratil se z kultůrního domu televizor "Narcis". Pachatel vyu- 

žil toho, že při zkoušce, kdy byl kult. dům otevřen a zuřila bouře, byl tento televizor ukraden 

a pachatel zjištěn nebyl. To se stalo 22. června, kdy toho večera zuřila veliká bouře a bylo pře- 

rušeno osvětlení.  

 

 

Žňové a podzimní práce: 

   Vzhledem k vlhčímu počasí byla prodloužena vegetace a žně začaly 10. srpna a trvaly s výmlatem 

do konce září 1961. Bylo dosaženo následujících výnosů po 1 ha: žito 25 q, ječmen 15 q, oves 20 q. 

Sklizeň brambor začala počátkem října, čímž se se též opozdilo setí ozimů. Sklizeň brambor nyla 

průměrná, 155 q po 1 ha.  

 

 

Narození a úmrtí: 

   V roce 1961 se ve zdejší obci žádný nenarodil, ani nezemřel. 

 

 

Dokončení stavby kravína a svod dobytka: 

   Zatímco rostlinná skupina dokončuje podzimní práce, stavební skupina za vedení Jos. Šikuly do- 

končuje stavbu kravína. Svod dobytka do kravína byl proveden 13. listopadu 1961. 

   První krmiči v kravíně byli: Jos. Dvořák, Jos. Mrkos, Jos. Slonek z Koníkova. 

 

 

Dokončení podzimních prací a setí: 

   Koncem podzimu bylo počasí nevlídné, což ztížilo dokončení polních prací a setí ozimů. Ozimy  

nasty pozdě a ve většině ani nevzešly. Též hluboká orba zůstala nedokončena.  

 

 

Volby soudců z lidu: 

   Dne 3. prosince 1961 provedeny volby soudců z lidu. Za naši obec zvolen s. Ant. Kadlec čl. JZD  

Rož. Paseky.  

 

 

Počasí v prosinci: 



   Střídavé počasí, nevlídno. Kolem 20. prosince začínají prvé citelnější mrazy, které trvají až 

do konce prosince a tím se končí rok 1961.  

 

 

   Opět skončil již v pořadí třetí rok hospodaření JZD. Je třeba se zaměřit na další upevnění hos- 

podaření JZD, aby plody poctivé práce přinesly celé společnosti zvýšení životní úrovně, všem náro- 

dům pak pokoj a mír. 

 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 

Rok 1962: 

 

   Rok 1962 je novým nástupem do třetího roku pětiletého plánu. Nastává doba hodnocení práce z mi- 

nulého roku a vytyčení nových úkolů.  

 

 

Počasí: 

   Měsíc leden je celkem příznivý. Mrazy jsou mírné a sněhová pokrývka slabší. Za to únor vynahra- 

dil, co nedal leden. Mrazy zesílí a sněhu přibývá. Takovéto počasí trvá až do posledních dnů břez- 

nových. 

 

 

Výr. schůze JZD: 

   12. února konána výroční schůze JZD. Byly projednány výsledky hospodaření za minulý rok, 

veškeré 

klady i nedostatky s cílem zlepšit a vyrovnat se se státním plánem na všech úsecích výroby rostlin- 

né i živočišné. Na této schůzi byly splaceny doplatky družstevníkům. Na PJ připadá 14 Kčs a naturá- 

lie. Byly též provedeny volby funkcionářů:  

   Jos. Klíma, bývalý tajemník MNV předsedou. 

   Jos. Tatíček, agronom. 

   Jos. Dvořák, zootechnik. 

   Jos. Topinka, účetní. 

   Libuše Černá, úsekářka. 

   Hynek Hanych, skladník. 

   Jos. Sláma čís. 53, pokladník. 

Do výboru Jan Sláma čís. 13, Rud. Hanych čís. 33 a Vl. Černá, Koníkov. 

 

 

Zemřeli: 

   Kalinová Anna čís. 26, František Hanych čís. 11, Jan Sláma čís. 53. 

 

 

Povětrnostní podmínky roku: 

   Počasí na jaře bylo suché a teplé. Jarní práce jdou dobře po ukončení jar. prací je poměrně dosti 

srážek, což má vliv na pícniny, takže sklizeň pícnin je velmi dobrá. I u ostatních druhů je sklizeň  

uspokojivá. 

 

 

Nástup branců na voj. službu: 

   Vojenskou službu nastoupili Topinka Jos. čís. 14, Kalina Boh. čís. 52, Vařák Jaromír čís. 28 a  

Adolf Vařák čís. 35. Pavel Šikula vzhledem k dokončení lesnické školy požádal o odklad.  

 

 

Svatby: 



   Josef Lamplot čís. 10 a Emilie Nyklová čís. 12 z Odrance.  

 

 

Narození: 

   Josef Lamplot čís. 12. 

 

 

Žně: 

   Žňové práce započaly v polovině srpna. Počasí bylo střídavé, takže i ukončení žňových prací se  

oddálilo. Ukončení výmlatu bylo 4. října, kdy již současně se prováděla sklizeň bramborů.  

 

 

Podzimní práce:  

   Do 20. října bylo počasí příznivé pro některé práce. Po tomto datu přišly deště, takže dokonče- 

ní sklizně brambor bylo dosti nepříjemné. Průměrný ha výnos brambor byl 160 q. Bylo dodáno na 

stát- 

ní nákup 22 vagónů, z toho 6 vagónů nad plán, za což byl získán příděl jadrných krmiv 120 q. Ozimy 

byly zasety opožděně a jelikož byla příznivá zima, všechny přezimovaly. Průměrný ha výnos u žita  

22 q, oves  20 q, ječmen 18 q.  

 

 

Hospodářské výsledky JZD: 

   Aby bylo docíleno lepších výsledků hospodaření, bylo nutno vybudovat společný chov vepřů. Bylo 

proto přikročeno k adaptaci vepřína z kůlny u Tatíčků, kterážto adaptace byla dokončena červenci, 

což již nepomohlo ovlivnit výrobu vepřového bravu pro rok 1962. Bylo ustájeno 80 kusů selat, což 

se promítne až v roce 1963. Jinak vzestup nenastal a pracovní jendotka byla opět 15 Kčs a natu- 

rálie. Nedostatkem bylo, že byl stanoven malý základ. 250 PJ k získání naturálií na záhumenku, 

což ovlivnilo odčerpání velké části obilí a brambor na úkor společného chovu. 

   Sloučení JZD Věcov, J. Pavlovice, Míchov, Rož. Paseky, Koníkov a Odranec.  

 

 

Schůze: 

   V měsíci prosinci začali probíhat schůze ku zmíněnému sloučení JZD, což se uskutečenilo v měsí- 

ci lednu roku 1963. Vznikly jednotlivé farmy a střediskem se stalo JZD Věcov a dostalo název JZD 

Vrchy.  

 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

 

Rok 1963: 

 

   Počasí v lednu je ovlivněno slabými mrazy a menší vrstvou sněhu. Teprve koncem ledna a v únoru 

napadlo větší množství sněhu, který v polovině února následkem velké oblevy hodně opět roztál. Zima 

byla mírná, mrazy kolem 12 - 15 °C. Ozimy dobře přezimovaly.  

 

 

Hospodaření JZD: 

   Od 1. 1. hospodaří se ve sloučeném družstvu, což přineslo určité zlepšení pro velkou část družs- 

tevníků. Plánovaná odměna na PJ byla dodržena a činila 22 Kčs a naturálie. Bude třeba si uvědomit, 

aby každý družstevník konal veškeré práce řádně a odpovědně, aby žádný nechytračil na cizí účet pro  

sebe, ale ve prospěch všech a nebral co mu nepatří.  

 

 

Stavba rodinného domku: 

   Hanych Rudolf ml. čís. 43 obdržel povolení na stavbu rodinného domku a započal se stavbou. Staví  



na pozemku svého otce Rud. Hanycha z čís. 33 v Chalupách. Stavba má být dokončena do konce roku 

1964. 

 

 

Svatby: 

   Petr Ondráček z Maršovic, oženil se s Enilií Hanychovou v Odranci čís. 2. 

 

 

Narozeni: 

   Jana Ondráčková v Odranci čís. 2 a Milan Lamplot v Odranci čís. 12. 

 

 

Zemřel: 

   Jan Sláma čís. 44 (v Hliníkách). 

 

 

Počasí během roku: 

   Počasí po dobu sklizňových prací bylo střídavé a to jak v senoseči, tak i ve žních. Žňové práce  

proběhly jako jiná léta se spožděním, avšak bez větších ztrát, takže celkový průměr úrody byl dobrý. 

 

 

Podzimní práce: 

   Podzimní práce se konaly za příznivého počasí, což umožnilo provést sklizeň brambor a ostatní 

práce. 

Ke konci období počasí se zhoršilo, takže část brambořisek zůstala nepřeorána i číst hluboké orby. 

Ozi- 

my byly zasety více jak 100 %, aby na příští rok mohla býti část zesilážována. 

 

 

Počasí v zimě: 

   Zima nastala k 20. 11. a sněhu bylo málo až do vánoc, ani žádné větší mrazy se neprojevily. Tím 

také  

končí rok 1963.  

 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Rok 1964: 

 

   Rok 1964 začíná s mnohými proměnami. Jako první třeba uvést, že JZD Vrchy, zavedlo pevnou 

odměnu za  

práci. Jako další změna bylo sloučení MNV v jednu politickou obec se sídlem ve Věcově těch obcí, 

které 

jsou sloučené dříve v jedno JZD. S platností od 1. 7. 1964, stává se zdejší obec osadou ve společném 

ná- 

rodním výboru ve Věcově. Jsou to tyto obce: Věcov, Jimr. Pavlovice, Míchov, Rož. Paseky již dříve 

slou- 

čené, Koníkov a Odranec. Tím také nastane změna pošty místo Sněžného, Věcov. 

 

 

Zimní počasí: 

   Zima byla přiměřená, nebylo velkých mrazů ani sněhu nebylo větší množství. Až na jaře si to zima 

vyna- 

hradila. Do pole se šlo poměrně dosti dlouho. Na sena bylo špatné počasí. To samé bylo o žních, takže 

se  



protáhly až do října. Obilí bylo mokré a porostlé. U brambor byl malý hektarový výnos což se 

projevilo po 

finanční stránce. Sklízely se až do listopadu a třídily se na úhoře za Houdkovou stodolou. Tento rok se  

provedla na zdejší farmě hospodářsko technická úprava půdy. Pozemky se scelily do větších honů a 

mezi ho- 

ny se zřídily široké cesty takže se dá po nich jezdit s jakýmkoliv širokým strojem, to po starých 

cestách  

nebylo možné. Toho je jedna velmi dobrá investice, která při dnešní mechanizaci je po stránce 

hospodářské  

neocenitelná.  

 

 

Stavby: 

   Vařák Adolf dosavdní domek zboural a od základu postavil na tom samém místě nový. Tatíček Josef 

vevnitř 

vše přestavěl. Bukáček Bohumil nad obytnou místností shodil starý vrch a postavil nový a uvnitř 

jednu obyt- 

nou místnost. 

JZD postavilo před kravínem kolnu 40 m x 20 m což má velkou cenu, že už se nemusí nic skladovat na 

venku. 

Stavbu provedla fir. z Plumlova.  

 

 

    

Ze základní vojenské služby se vrátili: 

   Vařák Adolf, Vařák Jaromír, Kalina Bohumil, Topinka Josef. 

 

 

Vojenskou službu nastoupili: 

    Šikula Milan, Boháč Jiří, Tlustoš Jaroslav. 

 

 

Svatby: 

   Tatíček Josef se oženil s Vlastou Kučerovou z Radňovic. 

 

 

Úmrtí: 

   Hanychová Josefa čís. 11, 76 roků. 

 

 

Kronika: 

   Tímto rokem přejímá vedení obecní kroniky po Jos. Slámovi Bohumil Bukáček čís. 38, člen JZD v 

Odranci. 

 

 

Škola. 

   V tomto školním roce je zapsáno i s Koníkovem 10 žáků. Řed. Křenková Františka dochází 

vyučovat z Věco- 

va. Do střední školy zanikla docházka do Sněžného. Žáci jezdí do Nového Města. 

 

_______________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Rok 1965: 

 



Počasí: 

   Zima byla mírná mrazy byli do 15 °C. Sněhu napadlo až v březnu a padal dosti mokrý, takže to 

konstrukce 

nově postavené kolny JZD nesnesla a jednu třetinu vrchu to zdrtilo. Jelikož to bylo ještě v záruce 

hned po 

jaru se to odklidilo a do žní to stálo zas v původním stavu. Jarní práce začaly poměrně pozdě ozimy 

přezi- 

movaly dobře. Celý květen až do půly června stále pršelo. První seno se sklízelo 17. června. Ten den 

byl  

pro zdejší družstvo tragický. Právě při svozu prvního sena pro které jel sám farmář Josef Tatíček se 

na Ko- 

níkově na pozemku p. Koutníka s traktorem převrátil a jelikož ještě nebyly u traktoru ochrané rámy 

proto to 

tak dopadlo. Přes veškerou snahu a rychlou pomoc při velkých bolestech po čtrnácti dnech zemřel. 

Měl poško- 

zenou páteř a míchu. To znamenalo jako pro rodinu tak pro družstvo nenahraditelnou ztrátu. 

Manželka jeho se 

ještě ten rok odstěhovala domů k rodičům. Po Jos. Tatíčkovi byl zvolen za farmářa Jos. Mrkos čís. 22. 

 

 

Úroda: 

   Sklizeň sena se protáhla až do srpna. Na žně bylo zase střídavé počasí. Výnos u obilí byl průměrný. 

Bram- 

bor bylo dost. 

 

 

Stavby: 

   Jak již bylo shora uvedeno JZD postavilo kolnu. MNV pořídil na návsi obklad u hrobu partyzána v 

kulturním 

domě se vybetonovaly ve třech místnostech podlahy a v sále kolem všech stěn se udělal obklad. 

   Dávné přání občanů bylo postavit si od Koníkova do dědiny silnici, což dosud nebylo možné u úřadu 

nalézt 

pochopení. 

   Následkem sloučení MNV bylo rozhodnuto začít přípravné práce z rozpočtu MNV sami. Vytyčila se 

trasa kadym 

by nejlépe vyhovovala a ještě do konce roku byli vybagrovány po obouch stranách příkopy od kul. 

domu až po les  

ke Koníkovu, takže začátek už byl.  

   Dále prováděl stavbu Jos. Topinka čís. 14. Celý domek vyzdil cihlama a uvnitř dle potřeby si udělal 

míst- 

nost. JZD postavilo panelové 2 silážní jámy u kravína. 

 

 

Svatby: 

   Miloš Dvořák se oženil s Marií Šulefkovou z Čáslavi. 

 

 

Narození: 

   Jana Dvořáková 3/10 manželům Dvořákovým čís. 1. 

 

 

zemřeli: 

   8. 7. Josef Tatíček 29 roků, Jaroslav Hanych 26/12 61 roků. 

 



_______________________________________________________________________________________

_ 

 

Rok 1966: 

 

Počasí a úroda: 

   Počasí v zimě bylo střídavé, zima celkem mírná, ale trvala dlouho. Jaro začalo pozdě, bylo deštivo a 

chladno, takže 

jarní práce mohly být dokončeny až v půli květnu. Senoseč též začala pozdě. Trávy narostlo dost, ale 

vlivem špatné- 

ho počasí se špatně sklízelo. Až ke konci se počasí ustálilo. Žně byly též opožděny. Sklízelo se až do 

konce září. Bram- 

bor se urodilo tak průměrně a sklízely se pěkně. Celkem podzimní práce se ukončily v čas. Žita se na 

plánovanou plo- 

chu zasely.  

 

   V tomto roce byl založen ve zdejší obci svaz zahrádkářů. Jeho předsedou byl zvolen Josef Juránek 

čís. 34 vedoucí  

jednoty a pohostinství. Dali si za úkol obnovit výsadbu ovocných stromků a podílet se na různých 

pracích ve prospěch 

obce. V organizaci je zapsáno 18 členů. MNV provedl omítnutí na brizolit kulturního domu. Stavební 

četa z Brněnské- 

ho výstaviště provedla kolem celé budovy pod okapem ve výši 50 cm modřínový obklad a u verandy 

štít a strop. Což 

celé budově vzhledově prospělo.  

 

 

Kultura: 

   Sloučené JZD pořádalo během roku pro členy 1 zájezd jednodenní na jižní Moravu a 1 zájezd 

dvoudenní do sever- 

ních Čech. Svaz požárníků pořádal 2 taneční zábavy a svaz zahrádkářů též 2 taneční zábavy. 

Československý červený 

kříž pořádal v zimním údobí pro svoje členy školení. 

 

 

Zemřeli: 

   Nykl František čís. 12 ve věku 59 roků, Topinková Josefa čís. 23 ve věku 82 léta, Peňázová Anna (u 

Štorku) 78 ro- 

ků. 

 

 

Z vojenské služby se vrátili: 

   Šikula Milan, Boháč Jiří, Tlustoš Jaroslav. 

 

 

Nastoupili do vojenské služby: 

   Bukáček Rostislav, Štorek Pavel. 

 

 

Svatby: 

   Alžběta Tatíčková z čís. 18 se provdala do Pohořelic za Bedřicha Vykidala. V domě zůstala sama 

nemocná matka pro- 

to byl nucen se vrátit na rodné místo syn Jan Tatíček, který byl ženat v Míchově vzat si za manželku 

Růženu Strakovou. 

 



_______________________________________________________________________________________

___ 

 

Rok 1967: 

 

Počasí a úroda: 

   Zima ze začátku byla dosti tuhá. Sníh, který napadl v prosinci začátkem února stál a půda 

rozmrzla. Ke konci únoru na- 

padlo velké množství sněhu a ležel přes celý březen. Následkem rozmrzlé půdy vyhynula z 90 % žita a 

co se nezaoralo tak 

byla samá tráva. 

Tento rok byla velká nouze o stelivovou slámu. Proto bylo družstvo nucený dovážet režnou slámu až z 

Borače od Tišnova. 

Seno se sklízelo tento rok naposledy z celkové výměry luk. Hned po senách se prováděla meliovace a 

to celá pustina až 

po panské louky celé Houdkovy louky mimo u Bohdalce celé přední Librovy louky a celé přední 

Nyklovy louky. Růžovy 

louky a Bukáčkovy až po kutiny. Odvodněné jsou jen je zorat. 

Žně proběhly dosti rychlo počasí bylo dosti ucházející, sklízely většinou jen jařiny a zahájila se sklizeň 

kombajnem. Výnosy 

obilí byly průměrné. 

 

 

Práce v obci: 

   Na podzim se vyčistil rybník na návsi a rozšířil se rybník v Hliníkách. Členové svazu zahrádkářů 

vyčistily a zvětšily rybník 

na pastviskách. Na druhý rok mají naplánováno udělat nový taras kolem hráze a sloužil by v letních 

měsících mládeži za 

koupaliště. 

 

 

Škola: 

   Během prázdnin byla obílena škola. Práci provedl Hanych František z Kuklíku. Tento rok ukončila 

vyučování na zdejší 

škole řed. Křenková Františka poněvadž odešla do důchodu a odstěhovali se do Nového Města. Na její 

místo nastoupil 

Aleš Zavadil z Nového Města na Mor. a dojíždí každý den domů do Nov. Města. Žáků chodí do školy 

9 a není vyhlídka 

na zvýšení, takže to vypadá, že asi příde škola k zavření. 

 

 

Úrazy: 

   Na neupravené cestě pod Hliníkama se vozil na kole žák Miloš Bukáček a spadl s kolem do rýhy 

vedle cesty a utrpěl 

těžký úraz. Při rychlém převozu do nemocnice do Nov. Města byl jeho zdravotní stav beznadějný 

poněvadž měl ale tro- 

je vnitřní zranění. Že byl mlád a při velkém úsilí lékařů dopadlo vše dobře a po šesti nedělích šel 

domů.  

 

 

Stavby: 

   František Sláma čís. 44 zrušil chlév u cesty a udělal z něho obytnou místnost. Nový chlév postavil z 

druhé strany. Vařák 

František čís. 28 též provedl určité změny v chalupě. 

 



 

Změna držebnosti: 

   Manželé Ondráčkovi čís. 2 prodali domek panu Hořínkovi z Prahy a odstěhovali se do Maršovic tam 

mají postavený  

nový domek. 

 

 

Svatby: 

   Josef Topinka čís. 14 se oženil s Annou Slámovou čís. 44 tamtéž Adolf Vařák čís. 35 se oženil s Marií 

Fajmonovou z  

Míchova. 

 

 

Narození: 

   Jitka Topinková manželům Topinkovým čís. 44. 

 

 

Zemřel: 

   Josef Topinka čís. 14 stár 86 roků. Josefa Zichová čís. 50 stáří 76 roků skončila život (oběšením na 

zahradě). 

 

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Rok 1968: 

 

Počasí a úroda: 

   Rok 1968 započal silnými mrazy. Sněhu napadlo dosti a zůstal až do půli března. Že byla zem 

zmrzlá tak nebyla obava, 

že vyhynou žita. Dobře přezimovaly. Do pole se šlo až v půli dubna. Že bylo pěkné počasí tak jarní 

práce skončily brzo. 

Na první sena bylo velice pěkné počasí. První seno se sklízelo již 6. června. Od půl června pršelo až do 

července. Celkem 

během července byla sena sklizena. Při tom se oraly zmeliorované louky takže ještě se zasela do nich 

vyka. Žně začaly po- 

měrně brzy, ale že bylo střídavé počasí tak se protáhly přes celé září. Při tom se sklidily rané 

brambory. Výnosy byly dosti 

slušné jak u obilí tak i u brambor. 

 

 

Kultura: 

   Na Velikonoční svátky pořádaly požárníci taneční zábavu. Návštěva byla velice pěkná. 

V únoru k nám přijela filmová společnost z Prahy. Zajímali se o činnost zdejší partyzánské skupiny 

"Jermak" v naší obci a 

v okolí ku konci druhé světové války a že to budou filmovat.Filmovali to na tři etapy. První záběr 

braly v únoru na horním 

Koníkově. Druhý záběr braly kolem Velikonoc po tři dny na Fryšavě a na Koníkově u p. Olejníkové. 

K tomu si vybrali 

určitý počet mužů z Odrance, kteří přistrojily za partyzány a platily jim 80 Kč denně. Hlavní záběr 

byl začátkem léta na  

Odranci, kterého se zůčastnily i občané z Věcova. Lidu byla plná náves. Každý kdo se zůčastnil dostal 

50 Kč. Předváděl 

se pohřeb toho partyzána co je pochován na návsi. Asi 5 mužů jelo na závěr až do Prahy. Slíbily, že až 

bude premiera to- 

hoto filmu, že zadarmo mohou lidé naň se podívat. Máme se na co těšit. 



 

 

Stavby: 

   Svaz zahrádkářů udělal na pastviskách kolem rybníka z kamenů hráz. MNV navezl na nejmokřejší 

úsek cesty pod Hli- 

níkama kámen z okolních skal. 

 

 

Změna držebnosti: 

   Manželé Černých čís. 29 prodali domek čís. 50 v Hliníkách panu Knechtovi z Brna za 6. 000 Kč.  

 

 

Narodili se: 

   Miloš Dvořák 17. 5., Jiří Vařák. 

 

 

Úrazy: 

   Adolf Vařák přišel k težkému úrazu na motorce při srážce s nákladním autem JZD na Koníkově. 

Život jeho byl po mnoho  

dní beznadějný. Po velkém úsilí lékařů vzhledem k jeho silné tělesné kondici byl zachován při životě, 

ale následek ponese po 

celý život. Přišel o jedno oko a levou nohu neohne v koleně. 

 

   Z vojenské služby se vrátily do civilu Bukáček Rostislav, Štorek Pavel. 

 

 

Svatby: 

   Kalina Bohumil si vzal za manželku Zdenu Jůnovou z Kuklíka a bydlí tamtéž. Bukáček Rostislav 

oženil se s Helenou Hru- 

bou z Vlčkovic kres Trutnov, Pavel Šikula oženil se s Helenou Vrtělovou z Nového Města na Mor., 

bydlí tamtéž. 

 

 

Zemřeli: 

   Vařák Adolf čís. 35, 86 roků, Vařáková Anna čís. 5, 80 roků, Hanych František čís. 49, 68 roků. 

 

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Rok 1969: 

 

Počasí a úroda: 

   Rok tento začal s krásným zimním počasím. Sněhu napadlo přiměřeně a mrzlo až 20 °C. V únoru 

mrazy povolily a připa- 

dlo sněhu. Do pole se šlo již koncem března. Setí jařin začalo až po 10. dubnu. Žita pěkně 

přezimovaly. Do konce května  

bylo vše včetně brambor v poli hotovo. Kde je to jen trochu příhodné, tak se sází brambory sazečem. 

Zajedno se práce u- 

rychlí a hlavně to ulehčí ženám, že se nenatahají s uzlama.  

Tento rok se povedla meliorace na loukách pod dědinou, u smrčiny a na kopcích. Luk na kosení 

ubylo, ale sklizeň sena se  

protáhla až do srpna. Aby se sena nahradila, sejí se na ornou půdu traviny. Zvláště kde se jiné kultury 

těžko sklízí. Žně jeli 

slušné počasí to už je práce kombajnu. Taky pracovali na zdejší farmě až 4 kombajny.  



Brambory se sklidily během října, též větší část kombajnem. Výnosy byly jak u obilí tak u brambor 

normální. Tento rok se  

upevnila odměna na pracovní jednotku na 25 Kč. Oč to vynese ke konci roku více to se proplácí ve 

formě premijí. Kde  

jsou mladí lidé a mohou pracovat tak si vydělají za rok pěknou sumu peněz. To dříve nebylo aby si 

zemědělci kupovali o- 

sobní automobily. Dnes je jich v každé vesnici kolik. 

Po stránce výživy se teď mají lidé mnohem lépe jak za soukromna. Je málo čísel aby si nezabily do 

roka 2 prasata a ještě 

každý týden dováží uzeniny do jednoty. To vše dříve nebylo. 

 

 

Kultura: 

   Během roku pořádali požárníci 2 taneční zábavy a svaz zahrádkářů též 2. JZD uspořádalo třídenní 

zájezd do Maďarska, 

a dvoudenní do západních Čech. 

V únoru se promítal v Novém Městě film, který byl natáčen na Odranci pod názvem "Ohlédnutí". 

Občané měli možnost  

bezplatně se naň podívat. Také jich plný autobus jel. Bylo to pěkné. 

 

   MNV provedl na započaté cestě pod Hliníkama pro stálé výtky, že je úzká její rozšíření. Takže teď 

až se vyasfaltuje 

tak to bude už pěkná silnice. Pro zimní údobí se zhotovily a postavily kolem prozatimní silnice 

sněhovky na účet zahrád- 

kářů.  

 

 

Nemoci: 

   Paní Libuše Černá  postoupila těžkou operaci, takže její zdravotní stav s tým velmi utrpěl. 

Následkem toho byla nucena 

se vzdáti funkce ve zdejší farmě jako skupinářka. Na její místo byla zvolena Emilie Hanychová čís. 3. 

 

 

Škola: 

   Tímto rokem končí vyučování na zdejší škole. Pro malý počet žáků se škola uzavírá. Kam budou 

chodit od prázdnin to 

rozhodne Okresní školní výbor. Po prázdninách budou chodit do zákl. školy z Odrance jen 3 žáci.  

 

   MNV se souhlasem Okresního škol. výboru pronajal obytné místnosti manželům Rostislavu a 

Heleně Bukáčkovým. 

 

 

Svatby: 

   V měsíci listopadu se provdala Věra Bukáčková čís. 5 vzala si za muže Antonína Kadlece z 

Roženeckých Pasek. 

 

 

Zemřel: 

   Josef Sláma po delší nemoci na Bůchtově kopci ve stáří 67 let. 

 

 

Z vojenské služby se vrátili: 

   Černý Josef, Nykl František. 

 

 



Vojenskou službu nastoupili: 

   Topinka Vlastimil čís. 14. 

 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

Rok 1970: 

 

Počasí a úroda: 

   Rok 1970 začíná s pravým zimním počasím. Mrazy se pohybují od 10 do 15 stupňů. Od půl února 

začal padat sníh a vy- 

padalo to, že snad ani jaro nebude. Na Velikonoční svátky, které byli začátkem dubna tak ještě 

sněžilo, že to vypadalo jak 

o Vánocích. Po návsi byli až 3 metrové závěje sněhu. Za tuto zimu spadlo pod tíhou sněhu dle novin 

mnoho zemědělských 

objektů. Ve zdejší farmě, že už měli zkušenosti z roku 1965, kdy spadla část kolny tak zavčas stavební 

skupina 12 mužů  

sníh z kolny scházely.  

Cestu od Koníkova do Odrance museli každý den prohrnovat, aby se mohlo odvážet mléko a dovážet 

potraviny do Jed- 

noty. Jarní práce začaly až po 20. dubnu. Trav a jatelin narostlo dost, ale sklízelo se špatně. Sklizeň se 

protáhla až do žní. 

Žně začaly až začátkem září. Při kombajnové sklizni to jde rychleji zvláště když se nečeká až je zrno 

úplně suché to se vo- 

zí do Věcova na sušičku. Takže je větší problém se slámou, aby se suchá sklidila. 

Celkem byla úroda obilí slušná. Brambor následkem mokrého počasí se urodilo pod průměr. Takže 

plánovaná dodávka se  

nesplnila. 

 

 

Škola: 

   Tento rok definitivně končí vyučování na zdejší škole a žáci chodí od 1. září do základní školy do 

Pohledce. Tady je nej- 

lépe vidět, jak pro nezájem určitých občanů po stránce netečnosti jeden k druhému, kdy žije jen pro 

svou osobu se po ur- 

čitých letech výsledek dostaví. Škola v obci to je souhrn veškerého kulturního dění a první základ 

výchovy pro dítě. A na- 

jednou nejsou děti a škola se uzavírá. 

 

 

Stavby: 

   Tento rok provedl MNV kanalizaci po celé obci (mimo Hliníku) což bylo velice nutné než se začne 

dělat silnice. A na pod- 

zim se začlo dělat na silnici. Do zimy bylo vše hotovo. Takže týmto rokem se dávný sen a přání občanů 

splnilo. Máme pěk- 

nou vyhovující asfaltovou silnici. 

 

 

Prodej domku: 

   Manželé Hořínkovi prodali domek čís. 2 panu Dr. Autonovi očnímu lékaři v Brně a odstěhovali se 

zpět do Prahy. 

 

 

Svatby: 

   Tlustoš Jaroslav čís. 20 oženil se s Dagmar Najmonovou z Kuklíku a bydlí tamtéž.  



 

 

Narodili se: 

   Bukáček Rostislav, Karmazín Milan, Lamplot pavel. 

 

 

Zemřeli: 

   Juránková Marie, hostinská 85 roků, Mrkosová Růžena, 82 roky, Boháč Hynek, 92 roky, Němcová 

Fr., 72 roky, Hany- 

chová Josefa, nejstarší občanka t.č. žijící u dcery v Pohledci, kde i zemřela ve věku 98 roků. 

 

 

V roce 1970 bylo provedeno v celé ČSSR sčítání lidu a obytných budov což v naší obci dle přiložené 

tabulky vypadá takto: 

 

                 DĚTI                      DĚTI 

              ČÍSLO    DO 15 LET    DOSPĚLÍ  ČÍSLO   DO 15 LET    DOSPĚLÍ 

 1  2    5      24     -       6 

    2  -    -      26     -       2 

 3  -    3      28     -       4 

 4  -    -      29     -       3 

 5  1    4      30     2       2 

kult. dům 6  -    -      31     -       3 

 7  -    1      32     -       - 

 9  -    2      33     -       2 

 10  -    2      34     -       1 

 11  -    1      35     1       4 

 12  3    3      36     -       2 

 13  -    1      38     -       2 

 14  -    6      41     -       4 

 15  -    2      44      1       5 

 16  -    4      45     -       - 

 17  1    2      46     -       1 

 18  -    3      50     -       - 

 19  -    1      51     -       - 

 20  -    3       52     -       3 

 22  2    2      53     -       1 

 23  -    2    

     

Podle sčítání obyvatel ke dni 26. 11. 1970 bylo v naší obci 92 občanů dospělých a 13 dětí do 15 let.  

34 domů obydlených, 7 přechodně obydlených. 

 

_______________________________________________________________________________________

________ 

 

Rok 1971: 

 

   Rok tento začal s pravým zimním počasím. Mrazy sice nebyly tak kruté, ale poměrně přes leden a 

únor trvaly. Sněhu mnoho 

nebylo. Koncem března se už mohlo dělat v poli. Ozimy přezimovaly dobře.  

Během léta bylo střídavé počasí. Žně se sklízely dobře. Právě přišlo dosti suché údobí takže to mnohde 

narušilo i stav vod. Vý- 

nosy u obilí byly uspokojivé. Hůře to dopadlo s bramborama. Přesto suché počasí jich narostlo dosti. 

V půli října přišly dosti silné 



mrazy až 6 °C a co byly brambory ještě v zemi, tak hodně pomrzly. Tím pozbyly na kvalitě a též na 

výnosu. Po přijítí mrazu bylo  

pěkné počasí až do samých Vánoc. Za zaznamenání stojí že JZD vše zoralo až těsně do Vánoc. 

 

 

Prodej domku: 

   Manželé Knechtovi z Brna prodali domek čís. 50 manželům Kalvadovým též z Brna. 

 

 

Svatby: 

   Boháč Jiří oženil se s Věrou Husákovou z Věcova bydlí ve Věcově.  

 

 

Narodili se: 

   Vařák Zdeněk manželům Vařákovým čís. 35, Topinka Milan manželům Topinkovým čís. 44. 

 

 

Zemřeli: 

   Černá Libuše, 47 let, Topinka Josef čís. 14, 61 roků, Hanych Rudolf čís. 33, 70 let. Následkem úmrtí 

p. Libuše Černé byl  

nucen její otec František Zich bydlící v jejich domácnosti následovat domov důchodců na Mitrově, 

kde žije dodnes stár ......let. 

 

Volby: 

   V listopadu t. r. byly provedeny volby do všech státních orgánů. 

V naší obci byla jednotná kandidatka K.S.Č. a byli zvoleni tito členové: Hanych Rudolf čís. 3 

      Dvořák Miloš čís. 1 

      Topinka Josef čís. 44 

    dodatečně byli zvoleni:  Lamplot Josef čís. 12 

      Nykl František čís. 12 

      Šikula Milan čís. 31 

      Vařák Jaromír čís. 28 

 

   Předsedou osad. výb. Odranec byl zvolen Hanych Rudolf čís. 3. 

 

Ze základní vojenské služby se vrátili: 

   Topinka Vlastimil čís. 14. 

 

_______________________________________________________________________________________

_ 

 

Rok 1972: 

 

Počasí a úroda: 

   Tento rok počíná mírným zimním počasím, jaké již po mnoho zim nebylo. V lednu mírně mrzlo 

kolem 10 °C. Celý únor byl 

teplý. Byla obava, aby zima nepřišla v jarních měsících. Zima se již neopakovala takže na některých 

farmách se již v březnu se- 

lo. Po zasetí přišlo mokré a chladné počasí což se projevilo na vegetaci a i na výnosu hlavně ječmene. 

V naší farmě dal přesto 

ječmen 35 q z ha což je na zdejší kraj velmi pěkné. U žit a ovsu to bylo slabší. Sena se sklízely při 

pěkném počasí. 

 

 

Stavby: 



   Hned po setí začalo JZD navážet kámen na otáčku autobusu  u kulturního domu. Za vydatné 

pomoci a snahy funkcionářů  

MNV, který vyjednal se silniční správou, která terén bezvadně se svými stroji upravila aby byl 

schopen provozu tak i za vel- 

kou přímluvu u správy spojů, takže k nám od 1. června konečně jezdí autobus.  

Prozatím jezdí 2 linky ráno od Jimramova a odpoledne 2 linky od Nového Města. Je to velká výhoda 

jak pro dělníky, kteří 

dojíždějí do práce i školní mládež i všichni občané.  

Josef Topinka čís. 44 provedl nástavbu na domku čím získal pěkné tři obytné místnosti s 

příslušenstvím.    

Bohumil Husák si též zvětšil domek o jednu obytnou místnost. 

Jos. Štorek provedl adaptaci na celé půlce stavení. 

Josef Juránek si postavil garáž pro osob. automobil u svého domku. 

Ing. Antonín Bartoněk z Brna si postavil domek na obecním pozemku za "Hliníkama".  

Jan Tatíček si postavil garáž na svém pozemku. t.č. je ve zdejší malé obci 6 osobních automobilů. 

 

 

Narodili se: 

   Tatíčková Marie manželům Janu a Růženě Tatíčkovým, Bukáček Petr manželům Rostislavu a 

Heleně Bukáčkovým. 

 

 

Zemřeli: 

   Houdková Anna ve věku 72 roky, čís. 16. Švábová Anna ve věku 85 roků, čís. 23. 

 

 

Svatby: 

   Nykl František se oženil s Růženou Dvořákovou z Věcova. Černý Josef se oženil s Marií Kalinovou.      

 

 

Počasí a úroda: 

   Žně proběhli v naší farmě v dosti krátké době. Poněvadž se sklízelo až naposled tak byli nasazeny až 

4 kombajny hůře  

to bylo se slámou. Ta se sklízela zvlášť ovesná dosti znehodnocená. Režné slámy značnou část zaorali 

na poli, aby v příš- 

tím roce nechyběla. 

   Sklizeň brambor v půl říjnu narušily dosti silné mrazy až 8 °C takže jich hodně pomrzlo, zvlášť 

které byli málo přiorané. 

Nepomrznout tak byla úroda velmi pěkná. JZD dodalo 150 vagonů což nedodalo za všechny léta co 

společně hospodaří. 

Po přejítí mrazu bylo pěkné teplé počasí avšak 10. listopadu přišel první sníh což narušilo podzimní 

práce kterých bylo  

ještě mnoho. Žita byla všechna set, řepa na poli a mnoho orání. Oralo se ještě těsně před Vánocemi. 

Vše se zoralo. 

 

   V letošním roce byl do kulturního domu zaveden vodovod samospád. Napojen je od kravína a 

svedeny všechny odpa- 

dové vody. 

 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

 

Rok 1973: 

 

Počasí a úroda: 



   Tento rok počíná počasím střídavým. Sněhu mnoho nenapadlo, ale trval až do Velikonoc. Mrazy 

dostoupily až 15 %.  

Do pole se šlo až v druhé půli dubna. Zaseto bylo poměrně brzo. Do 20. května byli zasázené 

brambory 33 ha. Po zejítí 

obilí chodily dosti silné mrazíky což nejvíce poškodilo ječmeny. V červnu se začalo se sklizní pícnin. 

Aby se využilo příz- 

nivého počasí, tak se většina jetelotravních porostů senážovalo do dvou senážních jam. Stihlo se vše za 

pěkného sluneč- 

ného počasí a to je u tohoto způsobu skladování nehlavnější. Sena se už ke konci hůře sušila a dosti se 

ho znehodnotilo.  

Po přejítí tohoto počasí zas nastalo delší údobí krásného slunečného počas. Normálně bylo kolem 30 

°C tepla a taky 

kde to bylo na slunku a za větrem, tak vystoupil teploměr až na 45 °C. Následkem toho vysychali 

vodní prameny a byly 

obavy, že se to projeví na výnosech jak obilí tak i brambor a řep. Zvláště brambory potřebovaly 

zapršet při nasazování  

hlíz. Přesto že skoro tři měsíce nepršelo, tak na náš kraj byli výnose jak u obilí tak i u brambor přímo 

rekordní. Žito da- 

lo po ha 35 q, ječmen 32 q, oves 28 q. Brambory daly průměrně 220 q po ha a taky druh "Jibena" dal 

230 q po ha.  

Většina plochy se dobíraly kombajnem. 10. října přišel dosti silný mráz, takže byla obava, aby to 

netrvalo déle. Do 25. 

října byly brambory doma. Řepa se sklízela za velmi stížených podmínek při špatném počasí. Na to 

sucho jí též narost- 

lo dosti a pěkná velká. Celkově při hodnocení sklizně to vyneslo nejvíce ze všech roků jak pro státní 

dodávky tak i pro  

fondy zdejší. Po finanční stránce to vyneslo družstevníkům nečekaně vysokou odměnu. 

Počasí do konce roku bylo přímo kritické. Celý prosinec byli velké přímo bouřlivé větry a každý den 

chumelilo. Také  

byli dny, že autobus dojel do vesnice jen jednou za den. Od května k nám dojíždí autobus 6 x denně.  

 

 

Úmrtí: 

   Dne 9. září zemřel po delší nemoci Josef Lamplot z čís. 10 ve stáří 75 roků. Dne 13. června odešli ze 

zdejší obce bý- 

valí rodáci z čís. 16 tři bratři Houdkové do domova důchodců do Myslibořic. Poněvadž si nebyli pro 

stáří soběstační 

ve vaření jídla a úklidu zajistil jim to do tohoto ústavu nejmladší jejich bratr Adolf žijící t. č. v Chocni 

v Čechách. Stáří 

jejich bylo: Bohumil Houdek 72 roky, Jaroslav Houdek 71 roků, Stanislav Houdek 69 roků. Tímto 

dnem zaniká v naší 

obci jeden z dlouholetých rodů Houdků. Stavení čís. 16 přebral nejmladší bratr Adolf avšak je 

neobydleno. Část sta- 

vení pod čís. 45 prodali p. Dr. Zezulkovi t. č. v Dobroníně u Jihlavy.  

 

 

Stavby: 

   Jaroslav Tlustoš čís. 20 provedl nástavbu rod. domku přičemž získal 2 obytné místnosti. Dále 

Ludvík Sláma čís. 15  

též si zvětšil domek o 2 místnosti.  

 

 

Kultura: 

   Po stránce kulturní byla činnost dosti rozvinutá. Ku 25. výročí vítězného února pořádala zdejší 

organizace KSČ se vše- 



mi složkami nár. fronty slavnostní projev za hojné účasti jak zdejších občanů tak i okolních vesnic. 

Přítomen byl též zá- 

stupce O.N.V. 

Dále byla 9. května slavnostní schůze všech obcí sloučeného nár. výboru přičemž bylo vzpomenuto 

osvobození našeho 

státu od německých okupantů Sovětskou armádou. Účast byla velmi pěkná.  

O Velikonocích pořádal Svaz Č.Č.K. taneční zábavu. Po všeh stránkách se vydařila. 15. července 

pořádali požárníci 80. 

leté trvání zdejší požární jednoty. Slavnostní proslov pronesl jak k požárníkům tak i ke všem 

občanům s. řídící V. Mičín z  

Věcova. Krásnými slovy probral ty první začátky zdejší požární jednoty až do dnešní doby. Po jeho 

velmi pěkném a pouč- 

ném proslovu byla udělena několika zasloužilým členům vyznamenání. Naposled bylo provedeno 

zdejší požární jednotou 

hašení požáru z bývalou ruční stříkačkou a požární jednota Jimramov zas provedla hašení 

nejnovějším způsobem zdolat po- 

žár. Obojí bylo provedeno v krátkém čase a k spokojenosti všech lidí. Účast byla přímo rekordní. Jen 

požárníků se dosta- 

vilo 110. Potom už následovala taneční zábava, která se protáhla dlouho přes půlnoc. 

Ještě na podzim vybagrovali  členové pož. jed. za kulturním domem plac pro betonový parket 12 x 12 

m. Během zimy a ja- 

ra to bylo zaveženo kamenem. 

 

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Rok 1974: 

 

Počasí a úroda: 

   Rok tento začal za nepříznivého počasí. Sněhu bylo málo, ale každý den jinovatka a to trvalo až do 

10. ledna. 17. ledna 

tu váhu nesnesli jak stromy tak elektrické vedení i tepel. vedení. Za jeden den a noc padlo jen na řed. 

státních lesů v No- 

vém Městě na Mor. dle předběžného odhadu s. ředitele na 600.000 plnometru v hodnotě jen na 

znehodnocení dřeva od- 

hadující škodu na 6 milionů Kč. Ve zdejším kraji není pamětníka takovéto katastrofy. Od Odrance ke 

Koníkovu, kde byl 

80 letý porost to se lámalo jak zápalky. Dělníci, kteří dojíždějí autobusem od Nového Města se 

dostavili domů až pozdě 

večer a to museli jet na Bystřici a k Jimramovu.  

Ve zdejší obci nesnesla tíhu jinovatky lípa u Tatíčkového stavení čís. 18, která se ubránila všem 

bouřím a větrům téměř po  

dvě století. Až letos jí to zdolalo ne celou jednu třetinu. 

Telefonní vedení od Koníkova až na Kuklík bylo vše přetrhaný a sloupy vyvráceny. To dalo podnět k 

tomu, že teď se ve- 

de telefon od Věcova až po Sněžné káblem pod zemí. Což se plánuje i s elektrickým vedením. Ve 

zdejších lesích to též na- 

dělalo mnoho pohrom. Ještě že zůstalo až do jara bez sněhu, takže se mohlo v lesích hned o tom dělat. 

Jaro bylo velmi su- 

ché. Jarní obilí, které zůstalo po zasetí navrchu těžko se ujímalo. První déšť přišel až v půli června. 

Přesto, že bylo suché ja- 

ro, tak sen a travin narostlo dost a sklízelo se špatně. Pokud to dovoloval čas tak se sklízelo do silážní 

jámy. Nebylo jedno- 

ho dne, aby aspoň malý deštík nepřišel. To trvalo až do půli července. 



Žňě začaly začátkem září. Na zdejší farmě sekli 4 kombajny po dvě soboty a neděle a bylo vše 

posečeno. Přes nepříznivé 

mokré počasí byli výnosy u obilí na zdejší kraj velmi pěkné. Žito dalo po ha 44 q, oves 38 q, ječmen 40 

q, pšenice 37 q.  

Hůře na tom byli brambory. Za prvé byla špatná sadba a potom to mokré počasí. Pro déšť nebylo 

možné do brambor vy- 

jet. A při sklizni bylo přímo kritické počasí. Když se nechumelilo, tak pršelo. Nejhůře to dopadlo s 

lenem. Porost byl veli- 

ce pěknej, ale pro velmi špatné počasí se ani všechen nesklidil. Ozimy se podařilo zasít dle plánu 

všechny. První sníh padl  

8. října a desátého byl mráz 7 pod nulou. A pak se střídal déšť se sněhem až do konce roku. Na 

Vánoce bylo pěkné po- 

časí bez sněhu. 

 

 

Stavby: 

   Peňáz František t. č. bytem v Kadově zboural domek čís. 7 a od základu postavil nový. A tím získala 

náves lepšího vzhle- 

du. Rudolf Hanych čís.     si postavil pod domkem u silnice garáž pro osob. automobil. SSM spolu s 

požárníky a zahrádkáři  

postavily pěknou autobusovou čekárnu u kulturního domu. Materiál obstaral a financoval místní nár. 

výbor. 

 

 

Narodili se: 

   Tatíček Jan manželům Janu a Růženě Tatíčkovým. Jaroslav Tlustoš manželům Jaroslavu a Dagmar 

Tlustošovým. Irena Dos- 

tálová manželům Jiřímu a Boženě Dostálovým. Vlastimil Topinka manželům Vlastimilu a Olze 

Topinkovým. 

 

 

Svatby: 

   Božena Bukáčková se provdala za Jiřího Dostála z Věcova a bydlí zde u rodičů. Miluše Bukáčková 

dcera manželů Bukáč- 

kových čís. 5 se provdala za Ivana Beranovského z Nového Města na Moravě a bydlí tamtéž. Vlastimil 

Topinka syn manže- 

lů Topinkových čís. 14 se oženil s Olgou Vařákovou manželů Františka a Anny Vařákových čís. 28 a 

bydlí zde. Ing. Štorek 

Pavel syn manželů Josefa a Marie Štorkových čís. 24 se oženil s ing. Helenou Pištěkovou z Lísku. Josef 

Štorek syn manželů  

Josefa a Marie Štorkových čís. 24 se oženil s M. Šibravovou z Míchova. 

 

 

Kultura: 

   Všechny složky nár. fronty pořádaly při výročí vítězného února společnou slavnost na které 

promluvil soudruh řídící Václav  

Mičín a zástupce ONV soudruh Suchomel ze Žďáru. Návštěva byla slušná. 

 

   Na výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou 9. května byla uspořádána též společně se všemi 

složkami nár. fronty 

vzpomínková slavnost za účastí zástupce ONV a KSČ ze Žďáru. Je nutné toto výročí stále mít na 

paměti a zvláště teď mladé 

generaci, aby měla přehled i když to neprožila o významu tohoto dne. 

 



   Poslední slavnost se konala též společně se všemi složkami nár. fronty na říjnové oslavy výročí. 

Zvláště bylo pěkné vystou- 

pení žáků nár. školy z Věcova pod vedením soudruha řídícího V. Mičína. Účast byla ze všech obcí 

slušná. Taneční zábava se 

tento rok žádná nepořádala což po stránce finanční pro kteroukoliv složku by bylo nutné. Místnost 

proto je jen schází snaha  

a obětavost.  

 

   JZD pořádalo pro členy družstva čtyřdenní zájezd do Německé demogratické republiky. Zájezd se 

vydařil ku spokojenosti 

všech zůčastněných. Dále uspořádalo vedení družstva pro členy estrádu v Novém Městě na Mor. na 

které účinkovali herci a  

zpěváci z Prahy. Všem se to moc líbilo. 

 

 

Úrazy: 

   V srpnu přišel k úrazu farmař Rostislav Bukáček při havárce v obci Pohledci mu byla zlomena 

pravá noha v lýtku. Léčení si  

vyžádalo 8 týdnů. Františka Hanychová si při nákupu v Novém Městě zlomila levou ruku v zápěstí. 

Léčila se 6 týdnů.  

 

 

Do základní vojenské služby nastoupili: 

   Ladislav Sláma čís. 44. 

 

 

Prodej domku: 

   Manželé Vlastimil a Olga Topinkovi čís. 14 prodali domek manželům Doležalovým z Brna cena 

neznámá. 

 

_______________________________________________________________________________________

________ 

 

Rok 1975: 

 

Počasí a úroda: 

   Zima tento rok byla velmi mírná. Sněhu spadlo velmi málo, takže za celou zimu k Odranci 

protahovali jen asi dvakrát silnici.  

19. února napadlo sněhu, ale ve třech dnech byl stálý. V březnu ještě několikrát sněžilo, ale hned to 

tálo. Mráz jen krátkou do- 

bu  trval od 5 °C do 10 °C, takže žita a jetelotraviny pěkně přezimovaly. V dubnu se začalo pracovat v 

poli. V setí začalo sil- 

ně pršet, takže se to nějaký den zdrželo. Na sázení brambor přišlo pěkné počasí. Jelikož se všechny 

brambory sázely sázecím  

strojem, tak byli v krátkém čase zasázené 30 ha. Sen na lukách a jetelotravin na polích narostlo dosti. 

Sklizeň se protáhla až  

přes červenec pro časté deště. Žňe začaly o 14 dní dříve jak minulý rok a poměrně pěkně se vše 

sklidilo. Výnosy byli částeč- 

ně u všech plodin proti roku minulému menší. Sklízelo se vše 4 kombajny, takže bylo brzy po žních a 

mohlo se jít do brambor.  

Těch byla na naší farmě úroda velmi pěkná. Průměr 290 q po ha. Ke konci září začalo pršet, takže se 

sklizeň brambor protáh- 

la poněvadž bramborovému kombajnu přece jen vyhovuje sušší počasí jak mokro. Sklizeň lnu se 

protáhla až do listopadu.Ješ- 



tě že přišlo týden pěkné slunečné počasí, tak za pomoci družstevníků z vedlejších farem a stavebních 

dělníků i dílny se podařilo 

len sklidit a odvézt do tírny. Společnou prací se podařilo zachránit velké hodnoty jak finanční tak i 

materiální. Tímto byla veške- 

rá sklizeň ukončena. Ke konci listopadu napadl sníh, ale zmrzlé nebylo takže se vše do Vánoc zoralo. 

 

 

Kultura: 

   Na svátky Velikonoční pořádal v kulturním domě taneční zábavu spolek Č.Č.K. Počasí bylo pěkné, 

návštěva též. Dále zde po- 

řádali během roku 2 taneční zábavy ČSM z Věcova. JZD pořádalo pro družstevníky 2 zájezdy 2denní 

po západních Čechách.  

Dále uskutečnilo zájezd na estrádu do Nov. Města. Účinkovali herci a zpěváci z Brna. 

Prvomájového průvodu se zúčastnily br. požárníci a školáci v Jimramově. 9. května se zúčastnily br. 

požárníci manifestace ve Žďá- 

ru n/Sáz. 

11. května pořádal MNV se všemi složkami nár. fronty slavnostní počest 30. výročí sovětskou 

armádou odhalení památníku pad- 

lím a těm, kteří zde v tomto kraji bojovali proti něm. okupantům. Pomník stojí na nejvyšším bodě v 

katastru osady Koníkova. Zdej- 

ší občané se této slavnosti všichni zúčastnili. Jelikož bylo pěkné počasí, tak se slavnost po všech 

stránkách vydařila. Návštěva by- 

la veliká. Přítomná byla delegace ze sovětského svazu. Hlavní proslov měl soudr 

Oslava k 30. výročí osvobození se konala v kulurním domě za velké účasti občanů ze všech obcí. Po 

projevech zástupců měl hlavní 

program soudr. ředitel V. Mičín nár. školy Věcov. Kulturní vložku, kterou vedl se svými žáky se 

soudr. učitelkou Proseckou se vel- 

mi lidem líbila. Zároveň při tom bylo vzpomenuto 55. výročí V.Ř.S.R. Tímto byla veškerá kul. činnost 

vyčerpána. 

 

 

Celkový přehled obce: 

   Obec naše čítá celkem k 31/12 1975, 105 obyvatel. Z toho 84 dospělých osob, 21 dětí. Z dětí chodí 4 

žáci do obecní školy do 

Pohledce, 2 žáci do devítileté školy do Nového Města a 1 žačka do dvanáctileté do Nového Města a 2 

děti do mateřské školy do  

Rož. Pasek. Ostatní děti nejsou školou povinné. Nejstarší občanka je v naší obci Anna Tlustošová čís. 

1, je jí 95 roků. 

Obydlených budov je 32, 7 budov patří rekreantům na přechodné bydlení ovšem jsou jejich 

majetkem. Občané vlastní 22 televizo- 

rů, rádio je v každé chalupě. Osobních automobilů je v obci 12. Před pěti roky zde byli 4. Na tomto 

příkladu je nejlépe vidět stou- 

pající životní úroveň. 

 

 

Stavby: 

   Vařák František postavil garáž na svém pozemku na zahradě. Vařák Adolf odkoupil část pozemku 

po zbořené chalupě čís. 21 a  

čís. 40 a rozdělili se o plac s Drahomírem Černým. Majitelkou byla Božena Černá rozená Vařáková 

provdaná ve Skleném. Vařák  

Adolf si postavil na části pozemku garáž ostatní má za zahradu. 

 

 

Ze základní vojenské služby se vrátili: 

   V dubnu se vrátil domů Jaroslav Štorek čís. 24. 



 

 

Svatby: 

   Rudolf Hanych syn Rudolfa a Emilie Hanychových čís. 3 se oženil 15. listopadu s Jaroslavou 

Štollovou z Herálce.  

 

 

Narození: 

   Černý Lubomír se narodil manželům Josefu a Marii Černým čís. 29. 

 

   Rodina Jiřího Boháče se přestěhovala z Věcova na rodný domek do Odrance. 

 

 

                      Věcov, 11. června 1976  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Rok 1976: 

 

Počasí a úroda: 

   Rok 1976 začal s nepříliš příznivým počasím. Od začátku ledna byli stále silé větry, které místama 

přecházely pří- 

mo ve vichřice, takže to natropilo mnoho škod v lesích a trvalo to až do 20. a při tom střídavě pršelo a 

chumelilo. Od  

20. se počásí částečně ustálilo bez mrazu až do konce měsíce. Únor byl celkově pěkný bez srážek a 

mráz byl kolem  

10 °C po dva dny vystoupil mráz na 15 °C. Sněhu bylo poměrně málo, ale udržel se až do konce 

měsíce. Březen za- 

čal s pěkným počasím. Bylo jasno a mírné mrazy. Přes den sníh tál až do půli měsíce. Od 15. začal 

padat sníh a mrz- 

lo kolem 10 °C, takže byla teprv pravá zima jako o Vánocích. Zimní počasí se udrželo až do konce 

měsíce. V dubnu  

bylo střídavé počasí s mrazy až do Velikonoc. Do pole se mohlo vyjet až po svátcích. Zaselo se 

poměrně brzy, ale  

obilí ze země špatně scházelo pro studené a špatné počasí. Leny co byli brzo zaseté, tak hodně pomrzli 

a tak to bylo  

po celý květen. Jiná léta byla v květnu už tráva a tole co vyrostlo to umrzlo. V červnu se počasí trochu 

zlepšilo, otep- 

lilo se, ale dvakrát zapršelo, ale to všechno bylo málo a už to ukazovalo na sucho.  

Na lukách a jetelotraviních porostech to vypadalo proti jinejm rokám v tu přibližnou dobu tuze 

špatně. Být teplo a  

častějác zapršet při tom co se dalo na porosty umělejch hnojiv, tak už by se sklízelo a úroda by musela 

být vynika- 

jící. Jenomže od půli června nastalo sucho a nepršelo skoro 3 měsíce. Vedra vystoupily normálně na 

30 °C až 35 °C  

dokonce v závětří a na slunku bylo naměřeno až 45 °C.  

To co vyrostlo na lukách a úhorách se sklízelo moc pěkně a pěkné seno jenomže toho bylo moc málo. 

Otavy zaschly  

a nebyly žádné. Celkově to vypadalo na katastrofu. Řepy a krmná kapusta pro přílišné sucho se 

museli proorávky o- 

mezit. Ranní brambory z větší části vyschly, takže výnosy u nich byli velmi nízké kolem 80 q z ha. 

Pozdní brambory 

nasázené hlízy měli, ale následkem sucha byli též předčasně dozrálé. Až přišly deště, tak znovu začaly 

růst a rostly tak  



rychle, že vyrostly do velkých rozměrů a mnoho jich narostlo. Jenomže tím rychlím růstem co byl 

větší brambor byl kaž- 

dý prasklý, takže jich moc přišlo do odpadu a celkově ve sklepách hnijí. Bude dost obava, aby se 

vybralo zdravejch  

na sadbu. Výnosy dosáhly až 300 q někde i více po ha. 

   U obilí to bylo to samé. Co bylo na suších půdách tak to předčasně usíchalo a poseklo se mnoho 

hektaru na sušičku.  

A co zůstalo obilí, tak přece jen tým suchem to zrno je drobné.  

   Celkově to vypadalo, že se těžko udrží plánovaný stav jak mladého dobytka tak i krav. Ani se už 

nebral zřetel na spl- 

nění plánu mléka jen aby se to přeživilo. Po těch pozdních deštích se to vše spravilo, takže se poměrně 

dosti dlouho kr- 

milo zeleným krmením a tak se i dokázal do konce roku plán mléka splnit.  

Na to kritické sucho to dopadlo poměrně dosti dobře ke spokojenosti družstevníků jak finančně tak i 

naturální dávky.  

Ozimy se zasely poměrně brzo a jsou pěkně urostlé. To by bylo tak vše k hospodářskému plánu a k 

tomu kritickému  

suchému počasí. Záměrně jsem to do podrobna rozvedl poněvadž takový suchý rok je vždy za mnoho 

let. Poslední byl  

r. 1947. Proto je dobré být o něm záznam v kronice. Vždyť následkem toho vyschly i studně u čís. 14, 

5, 26, 3 což už 

dávno nebylo. 

 

 

Kultura: 

   Po kulturní stránce byl rok 1976 dosti pestrý a programově bohatý. Požárníci pořádali během roku 

2 taneční zábavy 

a 1 zábavu pořádali členové Č.S.Č. Kříže. Družstvo uspořádalo 2denní zájezd do Polska, 1 zájezd na 

estrádu do No- 

vého Města, 1 zájezd po západních Čechách. Svaz zahrádkářů provedl jednu přednášku o ochraně 

ovocných stromů  

a keřů proti škůdcům a soudr. J. Prosecký z Věcova to doprovázel filmy což bylo velice pěkné a 

užitečné i poučné. 

   Na 9. května se konala v kulturním domě upomínková slavnost k 31. výročí osvobození od fašismu 

sovětskou armá- 

dou. Účast byla velmi pěkná ze všech obcí. Hlavní proslov měl soudr. František Moura okresní školní 

inspektor ze Žďá- 

ru n/Sáz. Dále měl pestrý a velice pěkný program soudr. řídící V. Mičín se soudr. učitelkou Proseckou 

z žáky základní  

dev. školy z Věcova za doprovodu hudby. Slavnost se po všech stránkách vydařila a všem se líbila, 

takže si přítomní  

odnesli domů pěkné vzpomínky. 

Po stránce politické stojí za záznam, že se v dubnu konal 15. sjezd komunistické strany 

Československa. Významný tým, 

že vytyčil hlavní směrnice ke spokojenému žití všeho lidu, kteří chtějí žít v míru. 

Další událost která stojí za zápis do obecní kroniky, že se konali 22. a 23. listopadu volby do všech 

zastupitelských orgá- 

nů. Před volbami byla uspořádána slavnostní schůze spojená s kulturní vložkou, kterou předvedli 

opět žáci z Věcova pod  

vedením soudr. říd. Mičína a soudr. učit. Prosecké. Všem se to líbilo. Na této schůzi byli představeni 

nově navržení kandi- 

dáti za poslance do MNV a do Okresního N.V. Zároveň bylo poděkováno odstoupivším členům za 

jejich dosavadní prá- 

ci a darováno po pěkné knize na památku. 

 



 Do osadního národ. výboru v naší obci byli nově zvoleni: 

     Černý Josef, čís. 29 

     Dvořáková Marie, čís. 1 

 

 Takže osadní nár. výbor v Odranci se skládá ze 3 členů: 

     Topinka Josef, čís. 44, předseda 

     Černý Josef, čís. 29 

     Dvořáková Marie, čís. 1 

 

 Za poslance do Okresního nár. výboru byl zvolen za náš obvod ing. Josef Pudig z Jimr. 

Pavlovic 

 

 Za předsedu sloučeného nár. výboru byl opět zvolen soudr. V. Mičín, řídící školy Věcov 

     

             tajemník soudr. L. Havlíček Věcov    

     

 

   Přejme všem nově zvoleným poslancům v jejich práci mnoho úspěchu a plány, které si vytyčili do 

svého volebního údo- 

bí, aby se jim podařilo ovšem ve spolupráci všech občanů s úspěchem splnit a vykonat. 

 

 

Branci: 

   Z výkonu 2 leté prezenční vojenské služby se navrátil domů Sláma Ladislav, syn Františka a Anny 

Slámových. 

 

 

¨Do prezenční základní vojenské služby narukoval: 

   1. října 1976 Bukáček Miloš, syn manž. Miloše a Libuše Bukáčkových, čís. 5 

 

 

Svatby: 

   Štorková Marie dcera Josefa a Marie Štorkových se provdala za ing. Jos. Janů ze Zubří a jsou 

bytem v Novém Měs- 

tě na Mor. Štorek Petr syn manželů Štorkových se oženil s Marií Měsícovou z Bystřice n/Pernšt. 

 

 

Narození: 

   Manželům Jiřímu a Boženě Dostálovým čís. 5 se narodil syn Jiří 3. března 1976. Manželům Josefu a 

Anně Topinkovým  

čís. 44 se narodil syn Martin. 

 

 

Úmrtí: 

   Dne 7. března 1976 zemřela Blažena Fryšhonzová čís. 36, ve věku 76 roků (svobodná). Dne 27. 

prosince zemřela Anna  

Tlustošová čís. 1, nejstarší naše občanka ve věku 96 roků (vdova). 

 

 

Stavby: 

   Dávným přáním zdejších občanů bylo, aby byla ke Sněžnému trochu slušná spojovací cesta. Toho se 

snad teď dočkají.  

Příčinu k tomu dal státní statek v Kuklíku, který postavil silničku až po Odranecký katastr. Jiného už 

nezbývá, než tuto ces- 



tu dodělat až ke školi. Jedná se o 500 m, takže by to nebyl tak velký náklad. Velký dík patří nár. 

výboru, který se do toho  

zapojil. Trasa je už část. vybagrována vrchem nad mezou a polovic půjde po staré cestě. Štěrk je už 

navežen na skládce u  

kravína. Jen na jaře začít o tem dělat a budé přímá cesta ke Sněžnému a odpadne objížďka až na 

Nové Město. A již by byl  

Odranec komunikačně propojen jak na Nové Město tak i Jimramov a Sněžné. 

   Bohuslav Husák si postavil za obytným domkem kolnu, která mu bude sloužit pro zemědělské účely. 

 

Tímto končí rok 1976. 

 

  

Zápis do kroniky osady Odranec byl na rok 1976 projednán a schválen na schůzi rady MNV, konané 

dne 11. srpna 1977. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

 

Rok 1977: 

 

Počasí a úroda: 

   Rok 1977 začal poměrně s pěkným počasím. V lednu byla docela mírná zima. Mrazy byli nejvýše do 

10 °C pod nulou.  

Jinak převládalo počasí více deštivé než zimní. Celkem leden byl poměrně teplý. Únor začal ještě 

tepleji. Dokonce byli tak  

teplé dny, že to vypadalo jak na jaře. Také bylo naměřeno 13 °C nad nulou. To nebyl jak zimní měsíc. 

V březnu to teprve  

začalo. Vánice a mrzlo no pravá zima a trvalo to po celý měsíc a ještě v dubnu týden před 

Velikonocemi bylo sněhu a mrzlo  

kolem 10 °C pod nulou. Do konce dubna bylo přece zaseto. Květen byl poměrně pěkný. Brambory se 

nasázely všechny sa- 

zečkama a to jde rychlo jen když je připravená půda. Není to dlouho když koňma se naorávalo a ženy 

s uzlama před sebou  

sázely brázdu po brázdě a koňma se zaorávaly. Dnes není v naší obci ani jeden kůň a vše se udělá jak 

sázení tak proorávání  

strojama. Červen začal s deštěm, takže sena se začali séct až v druhé půli měsíce. 

   Po tom nepěkném a chladném jaru to vypadalo na pěknou úrodu, ale že se dává poměrně hodně 

umělých hnojiv, tak narost- 

lo trav dosti. Suché píce se sklidilo dosti a ještě se naplnily dvě silážní jámy ačkoliv ke konci už 

pozbývala tráva hodnotu a byla  

přestárlá. Sklizeň sena se protáhla až do srpna. Pomalu se už dělaly přípravy na žně. Za zapsání do 

kroniky stojí, že během ce- 

lého léta přešla naším krajem jen jediná bouřka bez kroup, ale trochu to pobralo řepu a brambory. 

Jinak bylo na žně pěkné po- 

časí. Dneska žně už není žádný problém. Přijelo 8 kombajnů a za dva dny bylo vše posečeno a i sláma 

se poměrně suchá skli- 

dila. Zbýval už jen len a brambory. A zase jen pomocí strojní techniky. Vytrhal se trhačem a bylo jej 

přes 30 ha, ale sklízet se  

musel většinu ručně. Taky byl den, že bylo při sklizni 150 lidí ze všech farem a ode všech skupin. 

Stohoval se u kravína na poli  

jsou ho dva velké stohy asi 12 vag. Odvážet se bude dle potřeby v tírně až na jaře. Brambory se 

dokázaly ovšem s pomocí bri- 

gád sklidit též za včas. Horší to bylo s odbytem. Žádný zájem o konzumní brambory nebyl. Takže se 

vozily konzumní brambory  



na zpracování do lihovaru a sušárny na zpracování na různé účely poměrně lacino. Letošním rokem 

se dodělala na naší farmě cel- 

ková meliorace a sice louky u jasínka na Gregorovým až pod Kutiny. Pod dědinou se doďál odvodní 

kanál od silnice až po les.  

Díky pěknému pozdnímu počasí se dalo vše zvládnout. Celkem bylo listopad a prosinec na počasí 

pěkně až do Vánoc. 

 

 

Kuktura: 

   Po kulturní stránce byl rok 1977 dosti bohatý. Až na požárníci ty jaksi v činnosti ustáli. Jen svaz 

mládeže pořádal 2 taneční zába- 

vy. Na 9. květen pořádali všechny složky N.F. slavnost v kulturním domě k 32. výročí osvobození 

Československa od fašismu so- 

větskou armádou. Účast byla velmi pěkná a všem se program velmi líbil. Hlavní proslov měl soudr. 

František Moura okresní školní  

inspektor ze Žďáru n/Sáz., který velmi pěkně a výstižně podal tu dobu pod jhem fašismu Českého 

národa a zas toužebně očekává- 

ny konec a příchod naší osvoboditelky sovětské armády. 

Dále měl pestrý a velice pěkný program soudr. V. Mičín řed. Základní dev. školy z Věcova a pěvecký 

spolek pod vedením p. Grou- 

líka z Jimramova. Slavnost se všestranně vydařila.  

Je třeba to stále připomínat té mladší generaci, která ty roky utrpení neprožila a ví vše jen z 

vyprávění a z dočtení jak je nutno doby- 

tou svobodu si hájit, chránit a udržet. A to lze jen za přispění spojence nejvěrnějšího Sovět. Svazu 

abychom mohli žít v míru. Dále  

pořádali všechny složky N.F. slavnost k 60. výročí V.Ř.S.R. Řečníků bylo několik a hlavní proslov měl 

soudr. ing. Jaroslav Jajtner  

ze Žďáru n/Sáz. Pěkný příspěvek měli všichni žáci od těch nejmenších počínaje až po ty největší ze 

střední školy z Jimramova. Účást  

byla velmi pěkná ze všech vesnic a všem se to líbilo. Při té příležitosti bylo vzpomenuto položením 

věnce ku hrobu rus. partyzána po- 

chovaného na návsi. Přítomen byl i příslušník sovětské armády. 

JZD uspořádalo 2 zájezdy po záp. Čechách třídenní z nichž jeden byl spojen do N.B.R. Zájezdy se 

vydařily a účastníci byli spoko- 

jeni. Dále pořádalo JZD slavnost k 20 letému trvání a založení Jednotného zemědělského družstva. 

Všem těm kteří dosud žijí a stali  

se zakládajícími členy bylo předáno záslužné a čestné uznání za 20 letou službu. 

Pořádalo se to v kulturním domě v Krásném. Stojí to za zápis jak se to těch 20 let změnilo. Při 

zakládání družstva bylo 44 členů do  

dnešního dne je z nich 28 členů a z nich už jen pracuje 13 vesměs důchodci přes 60 roků. Později 

přistouplých je 12 členů. Před Vá- 

noci pořádalo JZD zájezd do Brna na estrádu do "Rozmarýnu". Účástníci byli velmi spokojeni. 

   O Vostatcích pořádali školní děti za vedení soudr. řed. V. Mičína a uč. Prosecké dětský karneval. 

Účast byla pěkná. 

 

 

Stavby: 

   Jelikož se blíží doba, kdy půjde do důchodu náš vedoucí Jednoty a pohostinství p. Josef Juránek a s 

Jednotou bude končit, rozhodl  

se zdejší osadní národní výbor zřídit prodejnu Jednoty a sice v kulturním domě z bývalé požární 

zbrojnice. Po jaru se občané pustily  

do práce, nejprve postavily místnost, která bude sloužit za skladiště a upravily místnost, která bude za 

prodejnu. Zbývá ještě úprava 

venkovního terénu. Na stavbě se podílely všecky složky N.F. a mimo materiálu vše se dělalo v akci 

"Z". Stříkačka se prozatím umísti- 



la ve staré zbrojnici na návsi.  

Josef Topinka si postavil garáž pro osobní auto u svého domku na zahradě u čís. 44. Týmto rokem je v 

naší obci 14 os. automobilů. 

Jaroslav Tlustoš provedl omítku svého domku bryzolitem a František Peňáz na čís. 7 též. Tímto činem 

dostal střed návsy hned lepší  

a ucelenější vzhled. Na čís. 4 provádí majitel z Brna též venkovní opravu. 

 

 

Narození: 

   Manželům Vlastimilu a Olze Topinkovým se narodil 8. března syn Pavel. 

 

 

Úmrtí: 

   8. ledna zemřela náhle Amálie Bukáčková vdova po Františku Bukáčkovi ve věku 73 léta. Koncem 

října zemřela t. č. nejstarší ob- 

čanka Františka Cajzlová ve věku 88 let, svobodná. V prosinci zemřela po krátké nemoci Františka 

Kovářová vdova po mistru řez- 

nickém Jaroslavu Kovářovi ve věku 75 let. Ve zdejší obci prováděla dlouhá léta sběr mléka. 

 

 

Přesídlení: 

   Těsně před Vánočními svátky se odstěhovaly manželé Jiří a Božena Dostálovy se dvěma dětmi do 

Věcova na svůj domek. 

 

 

Branci: 

   Do prezenční vojenské služby nastoupili Husák Bohumil do Martina na Slovensko a Mrkos Josef do 

Litoměřic v Čechách. 

 

 

Zápis do kroniky osady Odranec za rok 1977 byl projednán a schválen ve schůzi rady MNV, konané 

dne 20. dubna 1978. 

 

 

 

 

Rok 1978: 

 

Počasí během roku: 

   Tento rok začal z nepříliš pěkným počasím. Od počátku měsíce ledna až do 15. byli stále silné větry, 

mlhy a při tom silná jinovatka. 

Únor začal opět s jinovatkou mraze kolem 5 °C až do desátého. Od 10. se mrazy stupňovaly až do 22 a 

vystoupily až na 25 °C. Od 

25. se oteplilo až k nule a tálo. 

Březen byl poměrně teplý a sníh všechen stál. Také bylo na sluníčku za větrem naměřeno až 20 °C 

nad nulou. Od 7. bylo střídavé po- 

časí. V noci teploty poklesly ještě až na 7 °C během dne zas bylo pěkně a tak se to střídalo až do konce 

měsíce. 

Duben začal aprílovým počasím. Od 10. střídavě chumelilo jako v zimě. Do pole se šlo až po dvacátém, 

ale plískanice byli až do kon- 

ce měsíce. Na Velikonoce bylo úplně zimní počasí. 

Květen začal dosti slibně, ale chladný. Kolem 10. chumelilo a v noci byli mraze až 5 °C pod nulou. 

Stromy začaly kvést až ke konci  

měsíce a u těch ranějších květ hodně pomrzl. 



V červnu stále bylo více chladno jak teplo a při tom stále pršelo. Sena se začala séct až po 20., ale 

špatně se sklízela. Na kravín se  

moc sena kloudného nesklidilo, vše se senážovalo. Ještě že tímto způsobem při nejistém počasí se dají 

ty sena sklidit. Ale protáhlo se  

to až do půli srpna. Obili, že často zamokalo, tak při tom chladnu rostlo pěkně. Jenomže 20. srpna 

přišla prudká bouře a při ní velmi  

silný vítr přímo vichřice a z pěkného obilí zůstaly ležáky jak když to přiválí. Nejvíce byli postiženy 

žita a ovse. Žita se musela nechat, ale  

hůře to bylo u ovsu. Tam byl podsev a to kdyby se mělo nechat dozrát, tak by byl úplně zničený 

podsev. Tak se musel oves proséct ze- 

lený ovšem za souhlasu Okresní zemědělské správy. Tak se poseklo na zeleno a senážovalo asi 30 ovsa. 

To už je pěkný úbytek na zr- 

ně. 

Srpen byl stále deštivý,takže u nás začaly séci žita až v půli září a oves co zůstal na dozrání se sekl až v 

říjnu. Při tom se už klidily bram- 

bory. Ještě že se ke konci října udělal týden pěkný čas, tak se dělalo o leně a ten se sklidil pěkný suchý, 

ale se slámou je to horší. Zrno 

se sklidilo, ale sláma se všechna nesklidila a to není pamětníka, aby zůstala na poli sláma. Zůstalo i 

něco orat. Při tom všem nepříznivém 

počasí byla úroda velmi pěkná. Píši to jen za naši obec. Žito dalo 50 q po ha a oves 40 q po ha, 

brambory kolem 200 q po ha.  

   První sníh padl začátkem prosince, ale brzo stál. Kolem 10. přišly mrazy až 15 °C nad nulou. Na 

Vánoce zas polevilo. Teploty se dr- 

žely kolem nuly. Celkově byl rok 1978 poměrně mokrý a studený a málo sluníčka, což se nejvíce 

projevilo na ovoci. I když pro špatné 

odkvetení se ho dosti urodilo, ale ta sladkost zvláště u jablek tomu chyběla. 

 

 

Kultura: 

   26. února byla uspořádána slavnost na počest 30. výročí vítězného února nad reakcí. Hlavní proslov 

měl okres. školní inspektor  

soudr. František Moura. Po něm následovali zpěvy a recitace básní žáků zákl. dev. školy z Věcova pod 

vedením řed. školy soudr.  

V. Mičína a soudr. učitelky Prosecké. Na konec zazpíval pěvecký 20členný kroužek osvětové besedy z 

Jimramova pod vedením  

p. Jos. Groulíka. Všem se to moc líbilo. Návštěva byla velice pěkná.  

Dále byl uspořádán 12. března dětský karneval a oslava k mezinárodnímu dni žen pod vedením řed. 

školy soudr. V. Mičína a soudr.  

učitelky Prosecké. Té drobotině hrála zdejší kapela "Vrchovanka" k tanci i poslechu. Účast byla 

přímo rekordní. 

27. června navštívila naši osadu sovětská delegace, kteří ve zdejším kraji bojovali. Navštívili též 

památník na Koníkově. V kultur- 

ním domě měli žáci program, recitovali básně a osvětová beseda z Jimramova se svými členy pod 

vedením p. Jos. Groulíka zazpí- 

vali několik písní. Byla zde přítomná soudr. učitelka z Moskvy, která se svými žáky zazpívala 2 písně 

rusky. 

Místní organizace KSČ položila při tom věnec na hrob partyzána pochovaného na návsi.  

Na počest V.Ř.R. pořádali v měsíci listopadu všechny složky N.F. v kulturním domě upomínkovou 

slavnost. JZD uspořádala 1 

denní zájezd občanů do Českých Budějovic. Při příležitosti oslav na téma "Země živitelka". Bylo to 

velice pěkné. 

Českoslov. svaz soc. mládeže pořádal během roku 1 taneční zábavu. Svaz honebního spolku pořádal v 

listopadu taneční zábavu  

"posl leč". 

 



 

Stavby: 

   První místo zaujímá v naší osadě výstavba prodejny "Jednota". 28. listopadu byla slavnostně 

otevřena v naší osadě nově vybudo- 

vaná prodejna potravin. Poměrně za krátkou dobu. Před otevřením měl proslov k občanům předs. 

MNV soudr. V. Mičín. Ve svém  

zhodnocení tohoto díla mimo jiné řekl, že na naší obec při poměrně malém počtu obyvatel se postavila 

věc, kterou nám mohou závi- 

dět poměrně větší obce a poděkoval všem, kteří při stavbě pomáhali a přál zdejším lidem, aby jim 

prodejna sloužila po všech strán- 

kách v jejich životě nyní přítomným i budoucím. 

Po přestřižení pásky což sám učinil vstoupili občané k prvnímu nákupu potravin a nápojů v nové 

prodejně. Co znamená prodejna v  

místě sme poznali poměrně za krátkou dobu dosti. 

Od května co zanikla dosavadní prodejna, jelikož její vedoucí p. Jos. Juránek 2. května zemřel, sice 

dojížděla k nám jednou týdně  

pojízdná prodejna a to je málo. Takže stále byli lidé nuceni dojíždět autobusem a neb autem do 

nejbližších prodejen na nákupy. Těm  

to ještě ušlo co jsou mladí, hůře bylo s těma starýma. Pokaždé taky neměli co lidé požadovali a nebo 

lidé čekali a prodejna nepřijela.  

Tímto nyní odpadlo veškeré dojíždění za nákupy. 

Za prodavačku do jednoty se ze zdejší obce žádná holka nepřihlásila, tak sem dojíždí Božena 

Dostálová roz. Bukáčková z Věcova.  

Je to Odranecká rodačka a lidé jsou s ní velmi spokojeni. 

A ještě ke stavbě tohoto díla. Začalo se na tom pracovat v květnu 1977. Snaha byla u všech co mohli 

pracovat velká. Ponejvíce se  

pracovalo o sobotách a někdy i v neděli. Takže bylo do konce roku 1977 přistavěna místnost, která má 

sloužit jako skladiště pokry- 

ta a hrubé práce hotovy. Někdy se sešlo až 18 lidí. Velkou zásluhu na tom má předseda zdejšího 

osadního nár. výboru Jos. Topinka,  

který nechyběl ani na jedné prac. směně. 

Letos na jaře se začalo znovu, ale ten pracovní elán jaksi již upadl. Snad že se dělalo skoro vše zdarma 

a zas měli lidé, také svoje 

práce. Za pochvalu lze připomenout též iniciativu soudr. Lad. Havlíčka, tajemníka MNV, ten jak 

mohl už byl nad Odranci a po- 

máhal jak radou, tak i pomocí zvláště při obstarávání staveb. materiálu. I když to už ke konci hodně 

vázlo, což byla také vina po- 

časí, že se vše protáhlo na polích poměrně až do listopadu a lidé nevěděli když se počasí trochu ustálilo 

kam dříve zdali na pole 

a neb ke stavbě. No ale přece se podařilo dílo započaté dokončit a slouží to už od 28. listopadu všem 

obyvatelům.  

Jelikož se zřídila prodejna na místě požární zbrojnice u kulturního domu, bylo zapotřebí umístit 

stříkačku do původní zbrojnice na 

návsi, než se postaví nová. A to vyžádalo zase mnoho práce poněvadž byla v dezolátním stavu. V prvé 

řadě pokrýt opadávající 

omítku, otlouci a vše řádně nahodit. A dají-li úřady povolení začne se stavět nová pož. zbrojnice. 

Stavební místo by pro ni bylo. 

A to znamená zase jen pracovat a pracovat. Při dobré vůli a snaze všech to snad zase půjde. 

Štorek Petr započal se stavbou rod. domku na vlastním pozemku rodičů Josefa a Marie Štorkových. 

Se stavbou začal na jaře  

a do zimy měl spodek sklep a garáž hotovo. 

Jos. Topinka čís. 44 v létě nahodil celý domek i garáž brizolitem. 

Jiří Boháč čís. 41 provedl adaptaci a nástavbu svého rod. domku o 2 místnosti s příslušenstvím na 

hoře. Hrubou stavbu za rok  

provedl. 



Vlastimil Topinka čís. 14 též provedl omítku svého domku brizolitem. 

 

 

Svatby: 

   25. března se oženil Sláma Ladislav, syn manželů Františka a Anny Slámových čís. 44 a vzal si za 

manželku Jiřinu Kočíko- 

vou z Lísku a bydlí u rodičů v Odranci. 

V srpnu se oženil Slavomír Topinka z čís. 14 a vzal si za manželku Marii Jurmanovou z Jiříkovic a 

bydlí v Novém Městě na 

Moravě a koupili si tam domek. 

 

 

Narození: 

   Manželům Janu a Růženě Tatíčkovým se narodila       . března dcera Růžena. Manželům Josefu a 

Marii Černým se narodil  

syn Michal. Manželům Ladislavu a Jiřině Slámovým se narodila dcera Darina. 

 

 

Úmrtí: 

   13. března zemřela zdejší občanka Anna Topinková čís. 9, po delší nemoci ve stáří 79 let. 2. května 

zemřel zdejší hostinský  

a vedoucí Jednoty Josef Juránek po krátké, ale těžké nemoci poměrně ještě mlád, 58 roků, svobodný. 

V témže měsíci zem- 

řel Sláma Ludvík, válečný invalida z první světové války. Na zranění přišel už doma po válce o celou 

nohu. Stáří 85 roků. 

 

 

Branci: 

   Letos se vrátili ze základní vojenské služby domů Bukáček Miloš čís. 5, Mrkos Josef čís. 22. 

 

 

Přestěhování: 

   Před Vánočními svátky se odstěhovala ze zdejší obce rod. Šikulová do Nového Města na Mor., tam si 

postavili domek. 

Marie Slámová, vdova po Ludvíku Slámovi odešla též do Nového Města na Mor. a je tam u dcery.  

 

   A nakonec bych chtěl uvést takovou celkovou rekapitulaci naší osady o všem jak se jeví ke konci 

roku 1978. Začnu od  

obyvatel, kde je značný úbytek. 

 

a sice, k 31/12 bylo v obci celkem 94 obyvatel. Z toho dětí do 15 let 23. Počet obytných domů v obci je 

28 obydleno zdej- 

šími lidmi. 5 domů je obydleno cizími lidmi, ale domky mají koupené. 5 domů je neobydleno. 

   V obci je 13 osob. automobilů, 22 televiz. přijímačů a radio je v každé chalupě. Dle tohoto stavu je 

vidět jak od poslední- 

ho sčítání lidu se poměr všeho změnil. Lidí sice hodně u nás ubylo, ale po stránce bydlení a životního 

prostředí i kultury je 

dnešní stav moc na výši oproti letům minulým. A co je toho příčinou. Kde jsou mladé lidi k práci a 

mohou pracovat, tak jim 

dnešní vyspělá socialistická společnost dává možnosti si peníze vydělat. Ať už je to ve zdejším JZD a 

neb dojíždí do práce  

jinde. A staří berou všecí důchod a slušný. 

 

A tím bych končil rok 1978. 

 



 

Zápis do kroniky osady Odranec schválen ve schůzi rady MNV Věcov, konané dne 18. června 1981. 

 

_______________________________________________________________________________________

____ 

 

Rok 1979: 

 

Počasí a úroda: 

   Letošní leden začal až příliš krutým zimním počasím. Na začátku měsíce asi do 20. panovaly silné 

mrazy, také až 25 °C 

pod nulou což zapříčinilo i celostátně. Nejvíce to pocítili v těžbě a dodávce uhlí. Následkem toho byly 

uzavřeny všechny  

školy celý měsíc. Po dvacátém se mrazy střídaly od 5 do 10 °C. Únor byl opak ledna. Mrazy povolily a 

nejvíce vystupo- 

valy do 10 °C. Ani sněžení zvlášť silné nebylo. Poslední únorový den mrzlo 12 °C. 

Březen začal dosti pěkně. Mrazy byly do půli měsíce nejvíce do 8 °C a pěkně polojasno. Také nyly 

teploty až nad nulu, 

ale ke konci měsíce začal padat sníh a každý den přimrzalo, zvlášť v noci. 

V dubnu se mělo už jít do pole a počasí bylo jak v zimě. Nejhůře v tom byly žita. Na podzim se dlouho 

sely sotva vylezly 

ze zemy a na to přišlo studené a mokré jaro a to mělo špatný vliv na jejich vývin. Následkem toho 

zůstaly řídké. Setí u nás 

započalo až po 20. dubnu. Při dnešní mechanizaci bylo zaseto poměrně brzo. V květnu přišly zase 

taková vedra, že není 

pamětníka, aby teploty v květnu vystupovaly až na 30 °C nad nulu. Obilí zůstalo řídké a nic si 

nepřisadilo.  

Travní porosty zůstaly též řídké, takže sen bylo pomálo. Až ke konci června a v červenci přišly deště a 

vše se spravi- 

lo jak na lukách i jetelotravní porosty. Obilí si přisadilo po těch deštích, ale výnosy už to nespravilo 

poněvadž jedny 

klasy jsou zralé a druhé zelené. Žně začaly v našem JZD Pavlovice a Věcov 20. srpna. Prozatím žito 

dává po sráž- 

kách po ha 40 q což je na to špatné jaro velmi pěkné. Sklizeno bylo brzo. Přijelo 8 kombajnů, tak to 

šlo rychle.  

Sláma se též sklidila pěkná, suchá, ale málo. Brambor narostlo též dosti, ale byly hodně nahnilé. 

Sklizeny byly též 

poměrně zavčas. Ke konci chodily sice již mrazíky, ale že byla suchá zem tak to nevadilo. Na konec 

zůstal len. 

Naštěstí, že přišlo pěkné suché slunečné počasí a zešlo se hodně lidí, tak se jej podařilo pěknej, suchej 

sklidit. Sto- 

hoval se zas na poli u kravína. V prosinci bylo ještě pěkné počasí, takže se dalo stále orat. Dokonce na 

Vánoce  

bylo úplně bez sněhu jako na jaře, teploty taky až 12 °C nad nulou. To by bylo tak o počasí a o sklizni 

obilí a píc- 

nin r. 1979. 

 

Kultura: 

   Letošní rok byl zase po stránce kultury dosti pestrý. V únoru pořádali v kulturním domě všecky 

složky N.F.  

slavnost únorového vítězství nad reakcí. Hlavní proslov měl okres. školní inspektor soudr. Fr. Moura. 

Po jeho 

proslovu vystoupily žáci zákl. dev. školy z Věcova pod vedením řed. školy soudr. V. Mičína a soudr. 

učitelky 



Prosecké, přednesly básně a zazpívali několik písní. Všem se to líbilo a návštěva byla velmi pěkná. 10. 

března 

byl uspořádán při spojení k mezinár. dni žen dětský karneval zase pod vedením uč. sboru z Věcova. K 

tanci a 

poslechu hrála té drobotině zdejší kapela "Vrchovanka". Účást byla velmi pěkná a byli všichni 

spokojeni. 

   V památných květnových dnech byla uspořádána slavnost ku 34. výročí osvobození naší vlasti 

sovětskou  

armádou. Přítomen byl opět a měl hlavní proslov okresní školní inspektor soudr. Fr. Moura ze Žďáru 

n/Sáz. Po  

programu zák. dev. školy což řídil opět řed. soudr. V. Mičín se soudr. učitelkou Proseckou zazpívali 

ještě pěvec- 

ký spolek z Jimramova pod vedením p. Groulíka. Slavnost se plně vydařila. 

  Na počest V.Ř.R. uspořádaly v listopadu všecky složky N.F. v kulturním domě upomínkovou 

slavnost a před 

ní byl položen věnec na hrob partyzána pochovaného v naší obci na návsi. 

   V měsíci červnu uspořádalo zdejší JZD třídenní zájezd z toho jeden den do Maďarska na Slovensko. 

A jedno- 

denní zájezd do vých. Čech (Babiččino údolí). Požárníci pořádali na posvícení taneč. zábavu. A jednu 

taneč. zá- 

bavu pořádal zde myslivecký spolek Věcov a spol. To by tak bylo z kultury vše. 

 

 

Stavby: 

   V letošním roku bylo provedeno několik stavebních úprav v naší osadě. V prvé řadě vedoucí polesí t. 

č. v Ko- 

níkově soudr. Adolf Macháček sboural svůj rodný domek v Odranci čís. 36 a na jeho místě začal se 

stavbou no- 

vého domku od základu. Pod celou plochou vybagrovali sklep, který během léta vyzdily a sklenuly. 

Když měli 

sklep zhruba hotový sice bez podlah dali se do obvodového zdiva a do zimy měli hrubou stavbu 

hotovou pod 

střechou. V ostatním budou pokračovat příštím rokem. 

Štorek Petr též během léta vyzdil zhruba celý domek. 

Dvořák Miloš na čís. 1 provedl přestavbu na svém domku a sice sklep a 3 místnosti s příslušenstvím 

přistavěl  

na hoře.  

Bukáček Miloš si postavil garáž pro osob. automobil vedle svého domku čís. 5 na svém pozemku. 

Jos. Lamplot na návsi kolem zahrady u domu čís. 12 vyzdil kamenný základ na něm postavily drátěný 

dílový 

plot. Což velmi pěkně vyniklo a zkrášlilo to celkový vzhled návsi.    

Na bývalém pozemku od čís. 6, kde stávalo stavení Ludvíka Bukáčka odkoupil stavební parcelu po 

chaloupce 

P. Lukeš z Brna a na tom místě si postavil během léta po sobotách a nedělích domek. Hrubou stavbu 

má hoto- 

vou. Před domkem si vykopal 4 m hlubokou studnu. Z kraja v ní voda byla asi 60 cm, ale během léta 

se vytratila. 

Požárníci dali starou pož. zbrojnici na návsi do bezvadného stavu. Střechu pokryli plechem a 

nahodily na bryzo- 

lit což uprostřed návsi velmi vyniklo. Za kulturním domem dokončili taneční betonový parket. Ještě 

před samou 

zimou vyzdili základy pro novou pož. zbrojnici, která má stát na stavební parceli od čís. 6. 

Jen se čeká na schválení a povolení stavby od ONV. Členové požárního sboru vykonali tento rok 

opravdu vel- 



ký kus pěkné práce zacož jim patří, kteří se na tom zúčastňovali upřímné poděkování s přáním do 

další práce  

mnoho zdaru. Dostali pochvalu i od MNV. 

 

 

Změna držebnosti: 

   Manželé Rostislav a Helena Bukáčkovi koupili domek čís. 7 od Fr. Peňáze, který bydlí v Praze. Po 

menších  

úpravách se do něho nastěhují. 

 

 

Úmrtí: 

   Letošním rokem zemřelo v naší obci poměrně velký počet občanů, ale žádný nepřibyl. 

Černý Josef zemřel po težké 1 roční nemoci 10. ledna ještě mlád 31 roků. Pohřben byl v krematoriu v 

Brně. Što- 

rek Josef zemřel po dlouhé težké nemoci 27. dubna, stár 67 roky. Pohřben byl v Novém Městě na Mor. 

Kalina 

Ludvík zemřel náhle na srdeč. mrtvici 7. srpna, 64 roků. Dvořák Josef zemřel po delší nemoci 6. 

listopadu, stár 

73 roky. U domu smutku se po církevním obřadu rozloučil se zemřelým velmi pěkným proslovem a 

uznáním je- 

ho celoživotních zásluh předs. MNV s. V. Mičín. Topinka Alois jako nejstarší občan v obci zemřel 13. 

prosince 

stár 89 roků. 

 

 

Branci: 

   Letošním rokem v říjnu se vrátil domů ze základní voj. služby po 2 letech Husák Bohumil čís. 30. 

 

 

Zápis do kroniky osady Odranec schválen za rok 1979 ve schůzi rady MNV Věcov, konané dne 18. 

června 1981. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Rok 1980: 

 

Počasí a úroda: 

   Rok tento začal dosti pěkným počasím. Leden byl dosti teplý a to je dle starých pranostik špatná 

známka na celý rok a ta- 

ky se to splnilo. Mrazy byli během zimy nejvýše do 15 °C a v březnu bylo také až 5 °C nad nulou. Ale 

jak nastal duben to byl  

pravý opak jarního počasí. Před Velikonocemi se chumelilo jak v pravé zimě. Však se také zdrželi 

jarní práce o 14 dní. Do po- 

le se šlo až koncem dubna a v květnu. Ještě v květnu se chumelilo. Obilí špatně scházelo. Květen byl 

moc studený a deštivý. V 

červnu se jiný roky sušily již sena a letos se sušily až v červenci a ještě při špatném počasí. Ještě že 

většina travin se senážovala.  

Z těch podřadných luk se sklízelo taky až v září. Žňě na naší farmě začali nejprve žita 20. září. Při 

nasazení 8 kombajnů se ve 2 

dnech žita sklidila. Ovšem zrno bylo moc vlhké, které se muselo dosoušet ve Věcově na sušičce. 

Žita se sklidila, ale oves byl ještě zelený, takže ho většinu posekli na úsušky. Část ho nechali a ten sekli 

až v říjnu, takže není pa- 



mětníka, aby se tak dlouho končily žně. Nakonec tam zůstal jílek na semeno. Z velkou ztrátou na 

semeně se posekl až v listopa- 

du a slámu z něho dovezli 25. 

Leny se letos dostaly dosti pěkné. Využilo se týden trochu slušného slunečného počasí. Něco se 

stohovalo doma, ale hodně se ho  

odvezlo do tírny v dosti slušné 3 třídě. Brambory se také sklízely v těžkých podmínkách. Bylo jich 

málo a ještě co se dávaly pod  

kolnu i když byli přikrytý tak hodně pomrzly poněvadž přišly mrazy až 12 °C, ale týden to polevilo a 

ještě se sklidila řepa sice po- 

mrzlá a sláma a částečně se doďály voračky, ale ještě něco zůstalo nezorané. 

To bylo tak vše o tem přímo kritickým letošním počasí. 

 

 

Kultura: 

   Po kulturní stránce byl tento rok dosti pestrý. V únoru pořádaly všechny složky N.F. přednášku o 

vítězství nad reakci hlavní 

proslov měl soudr. ONV. Dále v březnu měly děti oslavu ku dni MDŽ. Na 1. máje položila místní org. 

KSČ věnec na hrob  

partyzána pochovaného na návsi. 13. května se konala slavnost u památníku padlým u Metoáky na 

Koníkově. Odhalovala  

se deska se jmény padlých občanů z Koníkova a ruské partyzánce p. Františku Olejníkovi a Fr. 

Laštovičkovi. Hlavní proslov 

měl soudruh L. Šajam. Účinkovala přitom hudba žáků z hudební školy z Bystřice n/Pernšt. Návštěva 

byla veliká z celého o- 

kolí. Do programu byl zařazen i seskok parašutistů z jejich kroužku z Jihavy. ČSM pořádal 2 taneční 

zábavy v kultur. domě  

a 1 zábavu pořádali svazáci z Věcova. Požárníci pořádali 1 zábavu v kultur. domě a 1 v červenci na 

novém tanečním parke- 

tu venku, který letošním rokem dodělali. JZD pořádalo jeden zájezd po jižní Moravě. 

 

 

Stavby: 

   Letošním rokem se pokračovalo na stavbách započatých v r. 1979. Požárníci dokončily úpravu 

kolem taneč. parketu a 

postavily opravdu velmi pěkný přístavek pro muzikanty. Po dlouhých jednáních docílili povolení od 

Okres. st. komise ke s 

tavbě nové požár. zbrojnice. Následkem toho mohli započít se stavbou až před samou zimou. Vyhnaly 

venkovní zdi a strop. 

Jelikož nebyla vazba musely to zakrýt a pokračovat příštím rokem. Materiál na to mají doma. 

   Bohumil Husák postavil pěkný sklep u čís. 9. Jiří Boháč dodělával vnější úpravy a nahodil celý 

domek bryzolitem. Petr 

Štorek pokračoval na svém domku, pokryl střechu a pracoval uvnitř. Macháček Adolf pokračoval na 

svém domku též co  

mohl, ale že je to stavba dosti velká do ukončení je čeká ještě mnoho práce. 

 

 

Svatby: 

   6. září se oženil Miloš Bukáček, syn manželů Miloše a Libuše Bukáčkových a vzal si za manželku 

Alenu Čuhlovou z Mí- 

chova a bydlí tamtéž. 

 

 

Úmrtí: 

   3. dubna zemřel po kratší nemoci Drahomír Černý stár     . Pohřben byl v Brněnském krematoriu. V 

červenci zahynul zdej- 



ší mladý občan Josef Mrkos, stár 24 roky. Zabil se na motorce na Milovech. Požární jednotka v něm 

ztratila činného a obě- 

tavého člena, který nechyběl u žádné akce. Bratři požárníci jej doprovodili při pohřbu v Brněn. krem. 

V létě zemřel zdejší ro- 

dák Hanych Hynek po dlouhé nemoci, stár 76 roků. Dále zemřela na podzim Růžena Macháčková, 

zdejší rodačka, ale t. č. 

u syna v Koníkově ve věku 69 roků. 

 

 

1. listopadu bylo provedeno v Č.S.S.R. sčítání lidu a domů. V naší obci to dle post. sčítání vypadá dle 

tabulky takto: 

 

 

             ČÍSLO                 POČET             DĚTI                   ČÍSLO            POČET           

DĚTI 

             DOMU         OSOB CELKEM     DO 15 LET                DOMU           OSOB CELKEM       

DO 15 LET 

              ______________________________________                 

_______________________________________ 

 1           5           2       16  -              -  Pr.              

   

 2           -           -  Br.     17  4              2 

 3           2           -     18  6                  3 

 4           -           -  Br.     19  -              -  Br. 

 5                          2           -     20  7              2 

 6                          -           -  KD    22  3              - 

 7                          -           -     23  1              - 

 8                          -           -     24  3              - 

 9                          -           -  práz.    26  1              - 

 10                        1           -     28  3              - 

 11                  -            -     29  3              2 

 12                        5             1     30  4              - 

 13              1            -     31  -              -   práz. 

 14           6             2     32  -              -   práz. 

  15            -           -  práz.    33   1              - 

              _____________________________________                    

_______________________________________ 

           22           5    36              9 

 

 

 

               ČÍSLO        POČET      DĚTI  

               DOMU OSOB CELKEM          DO 15 LET 

              ______________________________________ 

   34             -           - 

   35             6                2 

   36             -          - 

   38             2          - 

   41             6          2 

   42             -            - 

   44            10          4 

   45             -          - 

   46             -          - 

   50              -          - 

   52             2           -  



   53             1          - 

              _______________________________________ 

                                               27               8 

 

 

  Dle posledního sčítání lidu a domů je v naší obci celkem 85 obyvatel z toho 22 dětí do 15 let. Celkem 

je 41 domů, z  

toho je obydleno zdejšími lidmi 24 domů. 8 domů je obydleno cizími z nich 7 domků mají 

odkoupených a 7 je prázdných. 

 

 

                    

       Zápis do kroniky osady Odranec, který byl vypracován na rok 1980, byl projednán a 

schválen ve schůzi  

       rady MU Věcov, konané dne 18. 6. 1981. 

 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

 

Rok 1981: 

 

Počasí a úroda: 

   Letošní rok začal s pěkným střídavě i špatným počasím. Celkem zima by ještě ušla. Sněhu mnoho 

nebylo a mrazy několik  

dnů do 15 °C. Ale jaro se nevydařilo. Čas byl jít do pole a počasí bylo opravdu aprílové. Co se zaselo 

spíš tak umrzlo. Stromy byl květen a ještě nekvetly. Těsně dokvétaly koncem května a ještě špatně. 

Celkem bylo moc málo ovoce nejen u nás,  

ale i na jižní Moravě. Meruňky ani do obchodu nepřišly. Obilí přes to kritické jaro dosti slibně 

pokračovalo. Takže až na ma- 

lé výjimky bylo u nás skoro v celém sloučeném družstvu v srpnu po žních. Sláma se všechna pěkně 

suchá sklidila. Začátkem  

září již se začaly vybírat brambory. Díky brigádním skupinám se do agrotechnické lhůty všechny 

sklidily, ale jsou napadeny  

mokrou hnilobou a plísní, takže se obava že budou ve sklepích hnít. Hektarové výnosy byli kolem 200 

q z ha. Žito dalo 40 q  

a ječmen 38 q. To by bylo tak vše v průběhu setí a žní. Žně se teď odbydou jeli pěkné počasí na naší 

farmě za 2 dny při na- 

sazení 8 kombajnů. 

 

 

Kultura: 

   Po kulturní stránce byl tento rok zas dosti pestrý. Únorem počínaje byla oslava vítězného února. V 

březnu ke dni MDŽ po- 

řádala základní škola z Věcova ve zdejším kulturním domě dětský karneval pod vedením s. říd. 

Mičína a soudružky učitelky 

Prosecké. 9. května bylo vzpomenuto 36. výročí osvobození od fašismu sovětskou armádou naší vlasti. 

Hlavní proslov měl 

okres. školní inspektor Fr. Moura ze Žďáru n/Sáz. Dále při tom vystoupila pěvecká skupina z 

Jimramova pod vedením p.  

Groulíka. Všem se to líbilo.  

   Požárníci pořádali v červenci výlet na taneč. parketu venku. Zábava se vydařila. JZD pořádalo 2 

zájezdy. Jeden po sever- 

ních Čechách a druhý na "Země živitelka" v Českých Budějovicích. Před Vánoci pořádali S.S.M. 

taneční zábavu. 

 



 

Stavby: 

   Požárníci pokračovali v pracech na pož. zbrojnici. Udělali vazbu, pokryli a nahodili a vše 

vybetonovali. Další práce čeká  

zas na příští rok. Podařilo se jim to uvést do konce, bude to opravdu velice pěkný stánek požárníků. 

Pan Kalvoda provedl úpravu na svém domku čís. 50 v Hliníkách odstranil starou omítku znovu 

nahodil a obílil a dal mu pěk- 

ný vzhled. Jos. Lamplot postavil nový sklep u čís. 10. Macháček Adolf pokračoval v pracech na 

novostavbě v Hliníkách, 

 provedl veškeré omítky uvnitř a pokryl střechu. 

 

 

Narození: 

   Manželům Rostislavu a Heleně Bukáčkovým se narodil         srpna syn Tomáš. 

 

 

Úmrtí: 

   6. května zemřela po delší nemoci zdejší občanka Alžběta Tatíčková roz. Bartoňová ve věku 76 let. 

 

 

Branci: 

   Nastoupil základní vojenskou službu na 2 roky Jos. Lamplot do 

 

 

Posledním bodem v tomto roce byli volby do všech zastupitelských orgánů. V naší osadě byli 

provedeny dne           

 

     Novými členy zvoleni: Vařák Jaromír  

    Sláma Ladislav 

 

   Takže osadní nár. výbor se skládá ze 4 členů a jsou to:  Topinka Josef čís. 44, předseda 

                  Vařák Jaromír čís. 28 

                  Sláma Ladislav čís. 44 

                  Dvořáková Marie čís. 1       

 

   Za poslance do okres. nár. výboru byl zvolen za náš obvod  

 

 

  Přejeme všem nově zvoleným poslancům v jejich práci mnoho úspěchů a plány které si 

kladou  

  do svého volebního údobí, aby se jim podařilo všem ovšem ve spolupráci všech občanů 

splnit. 

 

   Za předsedu sloučeného nár. výboru byl zvolen  

 

   ing. Josef Pudig z Jimr. Pavlovic 

   tajemníkem Jan Vašík z Míchova 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


