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Rok 1914 – 1918 

---------------------------- 

 

Ustanovení kronikáře 

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 9. června 1932 jsem já Jan Krištof, dělník v 

Jimramovských Pavlovicích č. 12. navržen kronikářem zdejší obce, kterýžto úkol jsem přijal. 

 

Narodil jsem se ve Strachujově v č. 30. V březnu 1906 přestěhovali jsme se do zdejší obce, 

odkud jsem chodil do školy v Jimramově a sice od 16. září 1908, 5 tříd obecných a 3 

měšťanské. Po vyjití ze školy zůstal jsem doma a vypomáhal na poli. 

 

5. května 1924 vyl jsem odveden, ale pro neschopnost k vojenské službě zaviněnou úrazem ze 

dne 15. července t. r. ze stavu dělostřelecké měřičské roty v Olomouci a po superarbitraci 19. 

listopadu, 24. v Brně propuštěn. 

 

Po úrazu ze dne 15.7.1924 způsobeného při lámání kamene ve skále fmy Jos. Veselský v 

Jimramově explosí prachu byl jsem raněn v obličeji a odvezen na léční do okr. nemocnice v 

Poličce, kde jsem byl do 16. srpna t. r. Pak odeslán na českou oční kliniku prof. dr. Deyla do 

Prahy, kde usilovnou prací p.p. doktorů vyléčen tolik, že mohl jsem býti domů propuštěn. Tím 

data moje končí. 

 

Letopisecká komise 

Letopiseckou komisi v přítomné době tvoří Jan Chroust starosta obce rolník č. 24 a dále 

obecním zatupitelstvem zvolení dva občané: 

Jindřich Mlynář rolník č. 14 a Josef Kořista rolník č. 5. 

 

 

 

Kronika čítá 38 stran doslovného přepisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Popis obce 

Místní obec leží v údolí při potoku "Věcovec", který svlažuje mnoho luk podél položených. 

Rovněž i rybník uprostřed obce jest ku prospěch občanů. Bývá pronajat rybářům, kteří zde 

vytěží mnoho ryb. V zimě zase hostinský seká zde led, který v létě potřebuje. Kromě toho 

nános, který se zde usazuje, zvláště v bouřích, bývá vždy za několik roků vyvážen jako dobré 

hnojivo na luka i pole. Bývá to velké množství, poněvadž bouře jsou zde časté, které zvláště v 

kopcích, jaké jsou nadělají mnoho škod. 

 

Tyto kopce škodí nám všude. Ani spojení se světem žádné. Autobusů zde jezdí tuze málo, 

poněvadž je zde provoz velice drahý. Jsou tedy občané nucení, výjma několik cyklistů, chodit 

všude pěžky. Zvláště v zimních nepohodách jet velice nemilé máme-li někam jíti. Tak např. 

do Nového Města asi 13 km, kde jsou úřady: berní, soudní, okresní politická správa. Proti 

tomu zase v Jimramově jest poštovní, důchodkový kontrolní úřad, farní úřady, školy obecné i 

měšťanské. Do Michova 2 km a dále pak do Rozsoch, kde jest nejbližší železniční stanice. Do 

obcí Strachujov a Nový Jimramov jsou pouze obecní cesty zvané úvozy. 

 

Obec čítá 52 čísel. Občané téměř všichni zemědělci. Celková výměra 349 ha. Obecních 

pozemků bylo do roku 1925, kdy zde byla provedena pozemková reforma, o které píši na 

jiném místě, celkem 16 ha 35 a 19 m čtverečných. Státním pozemkovým úřadem při parcelaci 

přiděleno pole zvané "Češkov" ve výměře 2 ha 13a 48m čtver.. Proti tomu zase prodány 

pozemky u Šir. Pole, které byly velice nevhodné pro zdejší občany. Koupil je Frant. Jílek ze 

Šir. Pole č. 1 ve výměře 1 ha 49a 78 m čtver. za 6252 kč 60 h. Obecní pozemky jsou 

pronajímány veřejnou dražbou. Pouze na pastvinách pasou zdejší domkaři zdarma krávy. 

V katastru zdejší obce jest mnoho názvů tratí. Jsou to: Loučné, Kravčák, Pilátka, Mišánky, 

Češkov, Háje, Pickov, Nohavice, Korábov, Obor, Plužina, Pasička, Ovčákov, Za pasekou. 

 

Průmyslový podnik 

Největší část katastru zaujímá velkostatek č. 14, nyní již z části rozparcelovaný. Při tomto 

dvoře jest postaven lihovar.Dříve zařízen byl primitivně, líh přenášen v putnách, kdežto nyní 

jest zmodernizován, poháněn parou a jest elektricky osvětlen. Vodní síla zužitkována jets 

ještě i ve mlýně č. 21. Tento jest ještě starého složení, zařízen pouze na šrotování. Mimo toho 

ještě pohonem tímto mlátí obilí a řežou dřevo. 

 

Požáry 

Hostinec jest zde jeden, v čísle 1, kterýž v roce 1903 vyhořel, zároveň padla za oběť i 

hospodářská stodola č. 2 majitele Václava Totuška. Roku 1875 vyhořely usedlosti 

Lamplotova č. 8 a Totuškova č. 6. Také i lihovar vyhořel. Za oběť padl celý objekt. 23. dubna 

1885 odpoledne plameny rozšířily se velmi. Hašení byla věnována veliká péče, poněvadž byl 

ve skladištích líh. Proto dveře zarovnaly chlévskou mrvou. Jiné škody byly veliké. Uhořeli 

vepři. Obilí ještě za 6 týdnů doutnalo. Mimo těchto shořely ještě domky č. 17 a 20. Zbořeny č. 

4,  45, 48, 50. 

 

Pěstování lnu 

V některých z těchto domků sušil se nozově len, který se zde hojně pěstoval a po domácků 

zpracovával. Pěstování jeho zaniklo až v roce 1928,  naposledy jej sel Vác. Totušek č. 2. 

Látka z něho byla nejpevnější, kterou předkové naši znali. 

 

 



 

 

Domácí výdělky 

Mimo to zpracovávala se zde látka bavlněná, kterou t. zvaní "faktoři" dováželi se Svitav a 

jiných průmyslových středisek.. Pak odvážena, zpracovaná surovina zase opět na 

apreturování. 

Nejvíce občanů zaměstnáno bylo u velkostatku. Že zde nebyl plat skvělý, jest samozřejmo. 

Pracovalo se zde od 7 hod ráno do poledne a od 1/2 2 - 7 hod odpoledne za 64h denně, což 

byl nejlepší plat. To trvalo až do roku 1914, kdy vznikla světová válka. Hodnota peněz, 

následkem toho silně poklesla a mzdy tudiž zvolna stoupaly na 7 Kč denně, kterýžto plat se 

udržel i dále. Při sekání obilí dostal sekáč 16 Kč. denně. Proti tomu mzdy tesařů a zedníků 

pohybovaly se od 3 - 4,50 Kč na hodinu. 

Na dvoře tom hospodařila vrchnost (hr. Egbertu Belcredimu velkostatkáři v Jimramově) až do 

roku 1896, která měla zde svoje právce. Tehdy vypachtoval vše Karel Jurda, který zde byl až 

do roku 1913, kteréhož roku přepustil vše Robertu Můnkovi, (israel. ) a sám se odstěhoval do 

Brna. Tento nájemce byl zde v době světové války, kdy ceny hospodářských produktů velice 

stoupaly. Tak např. v roce 1917 prodal 6200 kg semene bílé jeteliny za 70 Kč kilogram, tj. 

434 000 Kč. Mimo toho prodal ještě i jiné rpodukty, takže za několik roků byl zajisté příjem 

slušný. Tak hospodařil zde až do roku 1925, kdy zákonem nařízená pozemková reforma 

zasáhla i do zdejší obce. Vekostatek částečně rozparcelovaný koupilo i s lihovarem l lidové 

družstvo za 450 000 Kč. O této parcelaci napíši podrobně na zadnějších stránkách. 

 

Starostové obce 

 Zajištěno, že od roku 1880 vedli hospodářství obce střídavě tito starostové :

 Kořista Václav rolník č. 5 

 Nunvář Frant.  rolník č. 25 

 Totušek Josef rolník č. 6  

 Totušek Václav rolník č. 2 

 Němec Čeněk rolník č. 22. Byl zvolen starostou obce roku 1913, kdy Kořista Václav 

č. 5 se úřadu vzdal. 

 

 

Světová válka 

Po roce jeho úřadování bylo obyvatelstvo velice nemile vzrušeno. Bylo to 1. srpna 1914, kdy 

byla vyhlášena všeobecná mobilizace, první výzva. Veškeré mužstvo muselo hned během 24 

hodin nastoupit vojenskou službu. V prvé výzvě všichni do 38 roků. Jsou to:  

Jan Chroust, rolník  č. 24 

 Jos. Kořista, rolník  č. 5 

 Jos. Totušek, rolník  č. 6 

 Jos. Halva, domkař  č. 18 

 Frant. Uher, domkař  č. 19 

 

Druhá výzva, kde byli zavoláni všichni do 42 roků byla vyhlášena začátkem září: Odešli  

Pavliš Čeněk, rolník  č. 21 

 Jílek Frant., domkař  č. 40 

 Vítek Josef, domkař  č. 16 

 Totušek Jos., podruh  č. 11 

 

Největší část mužstva byla však ještě při odvodech uznána schopnými a proto nucena 

narukovati. Byli to:  



Petr Bartoň,  č. 37 

 Jos.Husák, podruh  č. 42 

 Jos. Kulíšek, domkař,  č. 27 

 Fr. Slána, podruh  č. 7 

 Fr. Dobiáš, podruh  č. 13 

 Fr. Totušek, rol. syn  č. 2 

 Pavel Šimon, mladší  č. 14 

 Boh. Lamplot, rol. syn  č. 8 

 Čeněk Jílek ml.  č. 26 

 Fr. Dědič ml  č. 11 

 Jos. Vraspír  č. 43 

 Jos. Skřipský  č. 10 

 Jan Sklenář ml.  č. 14 

 Al. Dobiáš, ml.  č. 13 

 Čeněk Havlíček, podruh č. 42 

 Fr. Bartoň ml.  37 

 Fr. Khol domkař 33 

 Jos. Houdek ml.  30 

 Pavel Šimon podruh 14 

 Čeněk Laštufka ml. 28 

 Jos. Slavíček domkař 31 

 Al. Kalášek domkař 29 

 Čeněk Kozáček domkař 46 

 Jos. Lamplot rolník 8 

 Václav Krištov domkař 11 

 Vác. Dvořák domkař 23 

 Jos. Feltl domkař  32 

 Jos. Češek domkař 36 

 Al. Dědič podruh 25 

 Fr. Dufek ml 34 

 Čeněk Mareček ml. 41 

 Jos. Husák ml.  42 

 Čeň. Laštufka domkař 28 

 Čeň. Šimon ml.  14 

 Čeň. Dědič ml 3  

 Čeň. Němec ml. 22 

 Petr Šimon ml.  14 

 Jos. Totušek ml. 11 

 Jos. Kalášek ml.  29 

 Jos. Laštufka 28 

 Frant. Vávra 24 

 Jos. Halva ml.  18 

 Jar. Kozáček ml.  46 

 Čeň. Novotný  11 

 

Dohromady odešlo z naší obce 53 mužů. Že se nevrátili všichni jest samozřejmé.  

Z těchto padl jeden na bojišti: 

 František Khol domkař 33 - 24. června 1916. 

 

 



Při konání vojenské služby zemřeli: 

 Frant. Uher domkař č. 19 byl raněn na frontě,  zemřel 29.září 1914 

 Petr Bartoň ml. č. 37     zemřel 10. února 1917 

 Fr. Dvořák domkař 23    zemřel 8. října 1917 

 Jos. Totušek podruh 11    -   „ -  29. prosince 1917 

 Čeň. Laštufka ml. 25     -   „ -  10. listopadu 1918 

 

Poraněni: 

 Jos. Vítek domkař č. 16 

 Jos. Vraspír č. 43 

 

V zajetí byli: 

Jos. Halva domkař č. 18 

 Jos. Totušek rolník č. 6 

 Boh. Lamplot, rol. syn, č. 8 

 Fr. Totušek rol. syn č. 2 

 Petr Šimon ml. č. 14 

 Pavel Šimon ml č. 14 

 Čeněk Jílek ml. č. 26 

 Fr. Vávra č. 24 

 Jos. Kalášek ml. č. 29 

 

Jako legionáři se vrátili následující mužové: 

 Jílek Čeněk ml č. 26 ruská legie 

 Šimon Pavel ml. č. 14 ruská legie 

 Šimon Petr ml. č .14. italská legie. Kterýžto 8.VII.1921 zde v Pavlovicích č.14 zemřel. 

 

Jak jsem se již zmínil, počala tato světová válka prohlášením všeobecné mobilizace 1. srpna 

1914. Rakousko a Německo spojené s Bulhary a Turky bojovalo proti všem státům v Evropě 

ba téměř i proti celému světu. Není tedy divu, že byl odveden každý, kdo jen trochu mohl se 

pohybovati. Odvedení museli během 14 dnů odejít z domu. Pláč a nářek ozýval se na všech 

stranách, při odcházení těch drahých na frontu, kde jich mnoho ubývalo. Některý padl, jiný 

raněn, jiný zase zajat. Bylo dosti i těch, kteří dobrovolně odcházeli do zajetí. Následek toho 

byl, že musel býti stav mužstva doplněn  za všech okolností. Odvody byly několikrát za rok. 

Odveden téměř každý. Mužstvo hnáno jak na jatky. Doma zůstali jen chlapci sotva ze školy 

vyšlí a starci práce skoro neschopní. Od 18 - 50 roků všichni odešli. Ženy musely pracovati za 

své odejíté muže. Orat, sít, kosit obilí, zkrátka všechnu práci. Není tedy divu, že bída a hlad se 

vzmáhaly. Pole špatně obdělaná, dávala malou úrodu. Ke všemu ještě mnoho obilí se zničilo 

na frontách i doma. Zde schováváno bylo před rekvisicemi, , které za asistence četnictva a 

vojska prohlédli každý kout. Běda tomu, u koho našli schované zásoby. Byl pokutován, event. 

i žalářován. Ze strachu schovával každý, co kde mohl. Bylo dosti i těch, teří odváželi obilí do 

lesa a na pole. V hromadách hnoje vyházeny díry, vystlány slámou a oilí zase opatrně zakryto. 

Doma zase pod podlahy, kde myši zle řádily. Tím ovšem mnoho produktů přišlo na zmar. Vše 

bylo vydáváno na lístky: cukr, káva, mouka, tabák. Mlelo se rovněž jen na úřední povolení. 

Zášť a udavačství panovalo.  Nebylo divu, že lidé tímto jednáním byli úplně zničeni. Také 

mosazné a měděné součástky z kuchyní byly odebrány. Dokonce i kostelní zvony sundány a 

zhotovovány z nich vražedné nástroje. Lid tímto jednáním pobouřený proklínal ty, kteří válku 

počali, zvláště když došla zpráva z vojiště: ten mrtev, onen raněný. 

Již 4 léta uplynula, bída čím dál větší. Zoufalost a beznaděje  zírala z očí všech. Minulo léto r. 

1918, přišel podzim a s ním 28. říjen. Den osvobození naší vlasti, republiky Československé. 



R. Č. S. Radost a naděje všech opuštěných. Radost jistě ne bezúčelná. Rakousko zničeno, 

roztrháno. Nyní splnila se slova Komenského: "Věřím i já Bohu, že po přejítí vichřice a 

hněvů, hříchy našimi na hlavy uvalených, vláda věcí Tvých zase se k Tobě vrátí, ó lide 

český." Vše se splnilo. Jsme svobodni. Mír a klid zvolna se vracel v naše chalupy, zároveň s 

našimi milými tak toužebně očekávanými. 

 

 

ROK 1919 
    ====================== 

 

Sázení " Lípy svobody " 

Nastal rok 1919. 18. května zasadili jsme u silnice proti domku Čeňka Kozáčka č. 46 " Lípu 

svobody", kterou věnoval Josef Kořista č. 5. Po proslovu zapěny národní hymny. S přáním 

mnoha zdaru naší milé vlasti slavnost skončena. 

 

Změny majitelů 

Jos. Kulíšek domkař č. 27 prodal domek za 4000 Kč. Koupil jej Jindřich Houdek z Míchova. 

Sám se odstěhoval do Jimramova. 

 

Obecní volby 

V červnu t. r. vykonány první obecní volby, podle nového volebního řádu - vázané kandidátní 

listiny. Zvoleni byli: 

 Starostou   Jos. Kořista, rolník č. 5 

Členové obecní rady: Němec Čeň. č. 22 

   Chroust Jan, rolník č. 24 

   Pavliš Čeněk, rolník č. 21 

 

Do obecního zastupitelstva zvoleni: 

   Kučera Štěp. rolník č. 9 

   Halva Jos. , domkař č. 18 

   Dufek Fr, domkař č. 34 

   Kozáček Čeň. domkař. č. 46 

   Vítek Jos. domkař č. 16 

   Budig Leopl hostinský č. 1 

   Totušek Vác. rolník č. 2 

   Dědič Ant. obuvník č. 3 

 

Dlouholetý příděl 

Zákon ze dne 27. V. 1919 zajišťuje drobným pachtýřům tj. těm, kteří mají pozemky od 

panství neb církví pronajaty a sice od 1. října 1901. Tito pachtýři mají nárok tyto pozemky za 

náhradu stanovenou podle zákona koupit. Rovněž i zde měli občané pronajaty pozemky od 

velkostatku  majitele Belcrediho v Jimramově. Podle zákona připadly jim do vlastnictví. 

Skutečně byly také zaknihovány v r. 1920. celkem obdělávali zdejší občané těchto pozemků 

26 ha 64a 39m. Přídělová cena pohybovala se zato od 100 - 300 Kč za 1 míru podle bonity. 

 

Pacht nouzový 

Podle § 63 přídělového zákona dostali jsme do nouzovéh pachtu pozemky " Za pasekou" ve 

výměře 26 mír, pole a louka "Šiřavina" ve  výměře 12 mír luka. Louky v tomto díle měli též 

občané ze Strachujova ve výměře 5 mír. Příděl tento proveden byl jen do té doby, než bude 

velkostatek rozparcelován, což se také v roce 1925 stalo. 



     ROK 1921 
    ========================= 

Sčítání lidu 1921 

 Dle sčítání lidu ze dne 18.II.1921 bylo ve zdejší obci 273 obyvatel. Rozdělení 

1. Dle pohlaví: 124 mužů 

   149 žen 

 

2. Dle náboženství: 186 českobratrs. evangel. 

    83 římskokatolíků 

      4 israelité 

 

3. Dle povolání: většinou zemědělci 

   13. živnostníků 

4. Dětí do 6 roků: 22 

5. Číst a psát 25 l t. j. 100 %. 

 

 

 

Založení hasičského sboru 

V roce 1921 založen sbor dobrovolných hasičů. Stanovy schváleny Okresní politickou 

správou v Novém Městě dne 13. května. Provedeny volby a zvoleni: 

Starostou: Jos kořista  rolník č. 5 

Náčelník: Jan Chroust rolník č. 24 

Podnáč.: Jos. Totušek, rolník č. 6 

Četaři:  Al.Dědič podruh č. 52 

  Jos. Skřipský domkař 10 

Jednatel: Frant. Dědič soukromník č. 3 

Pokladník: Čeň. Němec rolník č. 22 

 

Po založení sboru byla mu odevzdána do ošetřování dosud obecní dvoukolová kárová 

stříkačka, která byla v kolně u domku 12. Na výzbroj sboru provedena v obci dobrovolná 

sbírka na níž přispěli tito občané: 

Kořista Jos. rolník č. 5 200- Kč 

Totušek Vác. rolník č. 2 200- 

Dědič Ant. soukromník č. 3 200- 

Budig Leop. hostinský, č.1 200- 

Totušek Josef rolník č. 6 200- 

Němec Čeň. rolník. č 22 200- 

Chroust Jan rolník č. 24 300- 

Belcredi Jimramovský zámek   300- 

Pavliš Čeněk rolník č. 21 100- 

Kučera Jan rolník č. 9  150- 

Lamplot Jos. rolník č. 8 100- 

Muňk Robert nájemce č. 14 200- 

           Celkem vybráno...............2.350,--Kč 

 

Dále byla do obecního rozpočtu zařazena na opatření hasič. výzbroje 300 % přirážka. Celkové 

vydání na pořízení výzbroje hasičstva do konce roku 1932 16 650 Kč slovy šestnáct tisíc šest 

set  padesát korun českých. 

 



ROK 1922 
    ======================= 

 

 

Požár 

8. února 1922 vyhořel Jos. Kořista rolník č. 5. Shořely úplně jak obytná tak i hospodářské 

budovy s veškerým mrtvým inventářem i se zásobami. Škoda byla tím citelnější, že 

jmenovaný rolník před tím v r. 1920 stodolu i kolny nově postavil. Škoda nebyla pojištěním 

plně hrazena. 

 

Příjem sboru hasičského 

V červnu slavnostní příjem hasičů sboru, který vykonal tehdejší župní starosta p. Fr. Vilím, 

řídící učitel t. č. ve výslužbě v Jimramově. Slavnost se krásně vydařila a vynesla pro sborovou 

pokladnu 1 596,76 Kč čistého příjmu. 

 

 

Větrná bouře 

15. srpna řádila na mnohých místech v Čechách a na Moravě větrná smrtšť spojená s deštěm a 

hromobitím. Zasáhla i naši obec a natropila zde velké škody. Sílu smrště lze posouditi z toho, 

že vybořila zděný štít na stavení Jos. Kořisty č. 5 a Josefa Lamplota č. 8. Také shodila mnoho 

krytiny ze střech. 

V lese Jana Chrousta zlomila vichřice smrk zkrátka v prsní výši, který měřil v průměru 1 metr 

a měl 5m krychlových obsahu. Ve vesnici spousty stromů zvyvrácených. 

 

Prodej domku 

Jos. Kalášek č. 29 prodal domek za 3 500 Kč Frant. Proházkovi ze Strachujova. Sám se 

přiženil na domek č. 39. 

 

 

 

ROK 1923 
    ===================== 

Požár 

28. července 1923 asi o 9. hod. večer byli jsme vyrušeni zvukem hasičské trubky, která volala 

všechny na pomoc. Hořelo obytné stavení Josefa Kučery č. 9. Poněvadž bylo skoro celé 

dřevěné, mnoho z něho nezůstalo. Pouze zdi u chléva. 

 

Úraz a smrt 

Brzy na to počalo se stavět. Rolníci dováželi stavební materiál, kopány základy. Mnoho práce 

bylo zdarma vykonáno. Stavby přibývalo. Každý pracoval jak mohl. I bratr majitelův 

Jaroslav, sotva vyjitý ze školy také pomáhal. Bohužel stala se mu ta práce osudnou. 19. září 

před polednem tragicky zemřel, byl zasypán v pískovišti na obecním pozemku. Přispěchavši 

občané vytáhli však již jen zohavenou chladnou mrtvolu. 

Dále zemřel ještě Fr. Nunvář, bývalý, dlouholetý starosta obce a Josefa Librová č. 35., která 

již 13 roků byl nemocná. 

 

Obecní volby 

 V obecních volbách nepanoval obvyklý volební ruch. Kandidátní listinu podala pouze 

republikánská strana, takže v důsledku toho dle volebního řádu všichni byli prohlášeni za 

zvolené.  



Starosta  Jan Chroust rolník č. 24 

Náměstek  Jos. Totušek rolník č. 6 

Členové obecní rady: 

   Jos. Halva domkař č. 18 

   Fr. Dvořák domkař č. 19 

Členové obecního zastupitelstva 

   Jos. Kořista rolník č. 5 

   Václav Totušek rolník č. 2 

   Čeň. Kozáček domkař č. 46 

   Fr. Čuhel domkař č. 16 

   Fr. Jílek domkař. č. 40 

   Jos. Skřipský domkař č. 10 

   Čeň. Němec rolník č. 22 

   Al. Dědič. podruh č. 25 

Josef Totušek rolník č. 6 během roku vzdal se funkce náměstka a místo něho zvolen 21. září 

24 Čeněk Němec rolník č. 22 

Obecní knihovna 

V tomto roce založena byla obecní knihovna. Občané věnovali jí do vínku dobrovolnou 

sbírkou 33 knih. Obec přispívá ročně částkou 140 Kč. Také i čtenářský poplatek 20h týdně z 

knihy činil za rok několik Kč, takže bylo možno knihovnu rozšířit. Ku konci roku 1932 měla 

již téměř 300 knih. Prvním knihovníkem byl zvolen Čeněk Němec mladší. Obecním 

zastupitelstvem pořízena registratura za 800 Kč. 

 

 

 

 

ROK 1924 
    ======================= 

Předběžné jednání o parcelaci 

Rok 1924. Na základě zákona ze dne 16. září 1919 byl pojat do záboru i velkostatek bývalého 

hraběte Belcrediho v Jimramově. Po delším usilovném jednání mezi velkostatkem a státním 

pozemkovým úřadem S. A. Ú. byla docílena dohoda v tom smyslu, že z panství 

jimramovského přijde do parcelace dvůr v Jimr. Pavlovicích. Aby tento dvůr do parcelace 

přišel, zasloužila se místní "Domovina", poněvadž byla obava, že velkostatek by měl v 

úmyslu do parcelace dát dvůr Líšeň u Brna. 

 

Ustavení družstva 

27.června ustavilo se družstvo za účelem převzetí lihovaru. Tehdy bylo již jisto, že 

velkostatek bude rozparcelován, což se také příštího roku stalo. Toto družstvo, které čítalo 55 

členů, bylo úplně nepolitické. K převzetí lihovaru tímto družstvem však nedošlo, poněvadž 

byl prodán majitelem družstvu lidovému, které zde již rovněž bylo založeno. Umožněno to 

bylo tím že byl velkostatek zařazen do malého parcelačního plánu. Tento plán nechával 

možnost, prodati zabraný majetek komukoliv, v tomto případě dal majitel přednost družstvu 

lidovému, které mu bylo bližší. Celý dvůr i s lihovarem prodán za 450 000 Kč, samotný 

lihovar za 70 000 Kč. 

 

 

 

 

 



ROK 1925 
    ====================== 

Parcelace 

13. května t. r. byly pozemky skutečně přiděleny zájemcům. Jsou to tratě: Za pasekou, Kopec, 

Češkov, Plužina, Ovčákov a část Kravčáka. Dolní louky byly rovněž z části přidělovány 

uchazečům. Mezi těmito byli i občané z Jimramova. Zájemcům z Věcova připadl díl zvaný 

"Zadní Nohavice". 

Následující tabulka ukazuje, kolik kdo dostal pozemků při parcelaci, kolik dlouholetých a pro 

celkový přehled uvádím zde výměru všech majitelů pozemků. Výměra v ha, a , m. 

 

              Půda 

Čís. Jméno   Vlastní   Příděl    Celkem

        

domu majitele  do r. 1925  dlouholetý parcelační 

___________________________________________________________________________

___________________ 

1. Budig Leopold 28756   10539    39295 

2. Totušek V.  247501      247501 

3. Dědič Boh.  31157   17996  51759  100912 

4. Zbořený domek na dovře Jos. Kořisty v roce 1927 

5. Kořista Jos.  258739      258739 

6.  Totušek Jos.  172982      172982 

7.  Domek Jos. Totuška č. 6 

8. Lamplot Jos.   312715      312715 

9. Kučera Jos.  111152      111152 

10. Skřipský Jos.         342    20116  20456 

11. Krištof Vác.        - 0335                - 0335 

12. Krištof Jan  12549   6306  14036  32891 

13. Klement V.           - 0352   13928  10448  24728 

14. Velkostatek  1266271  odebráno 635794 630477 

 Sklenář Jan                 - 4794              - 4794 

15. Slavíčková M.         - 1403  11699  10948  24050 

16. Čuhel Frant.           -  0434  01694  19335  21463 

17.   shořelo 

18.  Halva Jos.              21399                 - 9778  14770  45947 

19. Dvořák Frant.          - 0233   20198  12050  32481 

20. Havlíček Č.                    - 4759 

21. Pavliš Čeň.  61838                   - 3822  65660 

22. Němec Čeň.  199825      199825 

23. Kalášek A.  13403   14644    28047 

24.25. Chroust J.  443343      443343 

26. Jílková Jos.                - 1097  19135                - 9444 

 29676 

27. Houdek Jin.              - 0176    17941  18117 

28. Laštufka Jos.            - 0277  10489                - 9590  20356 

29. Procházka F.           - 0124  11616                - 9054  20794 

30. Houdek Jos.            - 0086                  - 6241                - 6327 

31. Slavíček Jos.            - 0296  19726                - 7873  27895 

32. Teflt Josef  31689                  - 5580  37269 

33. Kholová R  21341    11313   32654 



34. Dufek Frant.             - 0249  22524  12356   35129 

35. Bukáček Leop.  27746  11688     39434 

36. Češek Jos.  28970                - 5676    34646 

37. Bartoň Fr.               - 0137  13582              -  3291 

 17010 

38. Krištof Jos.  19591    10855   30446 

39. Kalášek Jos.  12242  22014  19828   54084 

40. Jílek Fr.  11117               - 3733  11293  26143; 

41. Mareček Čeň. 0076      0076 

42.  Domek Jos. Kořisty 

43. Vraspír Jos.            - 0101  16855  15397   32353 

44. Svoboda A.           - 0281                  - 8863                 - 9144 

45.  Zbořeno 

46. Kozáček Č. 21773  13178                       - 7745   42696 

47. Dědičová A. 23058                 - 1973   25031 

48.  Zbořeno 

49.  Domek patřící k usedlosti č. 9 

50.  Zbořeno 

51.  Domek patřící k usedlosti č. 2 

52.  Domek patřící k usedlosti č. 8 

___________________________________________________________________________

____________________ 

Obec  Pavlovice   114160                  21348  

 Věcov      72976 

 Jimramov      2--- 

 

Dlouholetý příděl - Obdrželi tedy zájemci dohromady pozemků dlouholetých. 

   6 ha 64 a 39 m 

z toho katastru Pavlovice 20 ha 04 a 24 m 

katastr Jimramov  6 ha 38 a 40 m 

 

Příděl parcelační 

Pozemků při parcelaci přidělených celkem  43 ha 53 a 70 m 

Z toho občané zdejší   36 ha 23 a 94 m 

Věcov      7 ha 29 a 76 m 

Jimramov      2 ha -- --- --- 

 

Ceny pozemku za 1 ha 

Dlouholeté pachty:  500 - 1500 Kč 

Příděl parcelační  III. třída 2050 Kč 

   IV. třída 1850 Kč 

   V. třída  1650 Kč 

 

Z katastru zdejší obce odprodány pozemky:  

Jílek Jos. Šir. Pole č. 1  1 ha 49 a 78 m čtvr. 

Šauer Vác. Strachujov  2 ha 27 a 69 m " 

Pozemků sousedních katastrů, které mají koupeny zdejší občané jest 17 ha 19 a 40 m. 

    

Bližší v následující tabulce: 

Č.domu Jméno majitele Katastr  ha a m 



__________________________________________________________ 

1. Budig Leopold Michov 1 12 60 

2. Totušek Václav Jimramov  69 82 

3. Dědič Boh.     39 96 

5. Kořista Jos.    1 10 20 

6. Totušek Jos.     41 54 

12. Krištof Jan      36 69 

16. Čuhel Frant.     16 94 

21. Pavliš Čeněk    1 40 31 

22.  Němec Čeněk Michov   57 33 

26. Jílková Josefa Jimramov  1 17 81 

28.  Laštufka Josef     35 73 

29. Procházka Frant. Jimramov  27 65    

  

31. Slavíček Josef    1 24 20 

32.  Feltl Jos.  Strachujov 3 14 95 

34. Dufek Frant.  Jimramov   98 89 

39. Kalášek Josef    1 05 19 

43. Vraspír Josef     35 73 

46. Kozáček Čeněk   2 12 50 

 

Josef Krištof č. 38 stavěl stodolu, stavba pro nedostatek místa. 

 

Sázení stromků 

V tomto roce sázeno bylo 15 jasanů, 5 lip a 15 jabloní. 

 

 

 

 

ROK 1926 
    ======================= 

Stavba hasičského skladiště 

Stavební ruch velmi čilý. Podniknuto několik staveb. Předně postaveno hasičské skladiště, 

poněvadž staré již nevyhovovalo. Byla to dřevěná ¨kůlna u domku č. 12. Stavba tak vyžádala 

si nákladu 10 000 Kč. Postavena v příhodném místě blízko rybníka, za domkem č. 13. 

Hasičské nářadí přestěhováno 19. září 1926. 

 

Stavby stodol 

Mimo toho postaveny ještě dvě stodoly. Dufek Frant. č. 34 a Vraspír Josef č. 43. 

 

 

Hasičské volby 

27. prosince valná hromada Sboru dobr. hasičů. Zvolení byli: 

starostou, náčelníkem Jos. Kořista č. 5 

podnáčelník  Boh. Dědič č. 3 

četaři   Jos. Kučera č. 9 

   Jos. Skřipský č. 10 

jednatel  Fr. Totušek č. 2 

pokladník  Čeň. Němec č. 22 

 



     ROK 1927 
    ======================== 

 

Samaritánský kurs 

Od února 1927 do 12. března pořádal samaritán p. dr. Jos. Železný v Jimramově v sále na 

Radnici pro hasičské sbory samaritánský kurs. Navštěvovali jej Jos. Němec č. 22, Fr. Totušek 

č. 2, Josef Halva č. 18, Jan Krištof č. 12, vždy v neděli dopoledne. 

 

 

Stavby 

Poněvadž po parcelaci žádnému domkaři stodola nestačila pojmouti sklizeň, byli nuceni téměř 

všichni stavět. Tak i letos Kalášek Jos. č.39. Mimo toho ještě opravy. Jos. Kořista rolník č. 5 

postavil prostorný chlív. Zbořil proto již sešlý domek č. 4, ve kterém jak sám říkal se prý 

vyučovalo. 

 

Obecní volby: 

Při obecních volbách byli zvoleni: 

Starostou   Jan Chroust rolník č. 24 

Náměstek   Čeněk Němec rolník č. 22 

Členové obecní rady:  Halva Josef  domkař č. 18 

    Čuhel Frant. domkař č. 16 

Členové obecního zastupitelstva: Dědič Bohumil  rolník č. 3 

    Totušek Václav rolník č. 2 

    Kučera Josef rolník č 9 

    Kalášek Josef  domkař č. 39 

    Kozáček Čeněk domkař č. 46 

    Skřipský Josef domkař č. 10 

    Krištof Josef  domkař č. 38 

    Bukáček Leopold domkař č. 35 

 

 

 

 

ROK 1928 
    =========================== 

 

Požár 

11. ledna 1928 vyhořel Jos. Laštufka č. 28. Domek celý dřevěný shořel až do základů. Ještě 

téhož roku vše postaveno. 

 

Stavby a prodej domků 

Čeněk Kozáček č. 46 stavěl stodolu. Dufek Frant. č. 34 opravil domek č. 41, který koupil od 

Vinc. Marečkové. Dále prodán domek č. 39 Jos. Kaláškem. Koupil jej Jos. Obr ze 

Strachujova. 

 

Vybírání rybníka 

Téhož roku byl vybírán rybník, ve kterém již bylo mnoho kalu. Byl vybírán všemi občany, jak 

mnoho kdo chtěl. 

 

 



 

ROK 1929 
    ======================== 

 

Divadlo 

1. února sehráli členové hasičského sboru divadlo v hostinci Leopolda Budiga. 213 Kč čístého 

zisku ve prospěch sboru získáno. 

 

Stavby 

Staveb bylo několik. Pudig Leop. kůlnu pro hosp. nářadí, Čuhel František stodolu. Mimo 

těchto postavena nad domkem Čeňka Kozáčka č. 46 pro zřízenou dobytčí váhu bouda. Váha 

koupena od firmy Kaláb Brno za celkem (postavení boudy a váha) 2 280 Kč. 

 

 

 

Velké mrazy 

Zima byla velmi tuhá. V únoru trvaly mrazy téměř celý měsíc a dosáhly až 38 st. C mrazu. 

Následkem toho veškeré peckovité ovoce, třešně, švestky a. t.d , buď vůbec uhynuly, nebo tak 

ochuravěly, že od té doby hynou. 

 

Neúroda žita 

Další veliká škoda způsobena na žitech. V květnu napadaly ho larvy jisté mouchy. Tvořící se 

odnože vyžraly tak, že žito úplně odumřelo. Co nezničily larvy dokonáno bylo ve žních, které 

byly velmi deštivé, tak že obilí obrůstlo. 

 

Volby do Národního shromáždění. 

Při volbách do Národního shromáždění obdrželi hlasů: 

Poslanecká sněmovna:  počet oprávněných voličů 156 

    Volby se zúčastnilo osob 151 

Na kandidátní listiny připadlo: 

Strana: Republikánská  88 hlasů 

 Lidová   35 hlasů 

 Národní demokracie 11 hlasů 

 Sociálně demokratická  8 hlasů 

 Národní socialistická   5 hlasů 

 Živnostenská    2 hlasy 

 Komunisté     2 hlasy 

 

Senát:    počet oprávněných voličů  137 

    Volby se zúčastnilo  131 

Obdrželi hlasů: 

Republikánská   73 

Lidová   29 

Národ. Demokracie 12 

Soc. demokracie 8 

Národ. socialisté 5 

Živnostníci  2 

Komunisté  2 

 

 



ROK 1930 
    =========================== 

Kulturní činnost 

7. března pořádal sbor dobr. hasičů na oslavu 80 tých narozenin presidenta T. G. Masaryka 

večírek u Jos. Kořisty č. 5. Promluvil Al. Koza učitel v Jimramově. 

9. března veřejná přednáška za tímže účelem v hostince Leop. Budiga, pořádaná místní 

osvětovou komisí na téma: "President Masaryk a jeho dílo". Promluvil Veselý, učitel v 

Jimramově. 

 

Prodej 

Jos. Kučera roník č. 9 prodal hospodářství č. 9. Koupil jej Fr. Štorek z Jimramova za 135 000 

kč. Tímto prodejem přešel majetek do rukou katolických, ačkoliv již dlouhá léta hospodařil 

zde evangelík. 

Stavby 

Staveb tento rok bylo mnoho. Halva Josef. domkař č. 18 shroutil starý dřevěný domek a 

postail celý nový z cihel. Boh. Dědič rolník č. 3  stodolu, Čeněk Němec č. 22 přistavěl 

stodoly. Rovněž i v lihovaře postaven 30m vysoký komín firmou Řezníček Praha za obnos 40 

000 Kč. Minulého roku provedena větší rekonstrukce lihovaru za 200 000 kč. Na tyto práce 

dostalo družstvo 107 000 kč státní subvence. 

 

Projekt silnice 

Projektováno přeložení silnice Jimramov - Pavlovice. Vyměřena byla od mostu na silnici 

Jimramov - Strachujov podél potoka "Věcovec". Ve vsi vedena po hrázi rybníka, přes 

pozemky patřící k hospodářství č. 14 a dále k Věcovu. 

 

Počasí 

Počasí v tomto roce velmi nestálé. Jaro a začátek léta velice suché. Louky a jeteliny jeden den 

sekané se již druhý den kopily bez obracení. Zato žně byly velmi deštivé. Žito porostlo v 

kumbálích, ječmeny a ovsy na řadech. Mnohé musely býti až 7x obraceny. Pozdě sečené ovsy 

se sváželi suché. Ke všemu ještě kroupy, které napadaly 18. srpna na tratích "Mikšánky, Háje, 

Pickov, Nohavice" způsobily mnoho škody. 

26. - 28. napadlo mnoho vlhkého sněhu, který přlnul na stromy a za silného větru a rozměklé 

půdy, způsobil mnoho vývratů a zlomů, v tak úžasné míře, že to žádný nepamatoval ani 

neviděl. Po odstranění zlomů zůstaly celé paseky holé. 

 

Cena dřeva 

Cena dříví následkem toho silně poklesla, poněvadž nebylo náležitého odbytu. Cena dřeva 

stavebního za 1m3: 

Před katastrofou až  235 Kč 

Po katastrofě   90 Kč 

Palivové dřevo za 1 prostorný metr: 

Před katastrofou nejvyšší cena 60 Kč. 

Po kalamitě     25 Kč 

 

Sčítání lidu 

Při sčítání lidu provedeném v tomto roce napočteno 259 obyvatel. 

Z nichž  českobratrských evangelíků 175 

   římskokatolíků  84 

 

Většinou zemědělci 



Číst a psát    241 tj. 100 % 

Dětí do 6 roků    40 

Obydlených domů 46, zbořených 6. Zbořena č. 4.17.20.45.48.50 

 

Statistický pohled obyvatelstva 

sňatky, narození a úmrtí v letech 1921 - 1930 

 

     Sňatky 

rok českobratr. eveng. smíšené           římskokatolické 

1921 1  3        1 

1922 4  -  1 

1923 2  -  2 

1924 3  -  - 

1925 1  -  - 

1926 -  -  - 

1927 2  -  1 

1928 3  1  2 

1929 1  -  -  

1930 -  -  - 

__________________________________________________ 

 17  4  7 

 

         Narození          Úmrtí 

Rok chlapci děvčata  muži  ženy 

                 E        K     E        K                       E        K       E       K 

___________________________________________________ 

1921     2       -       1        1  1        1        -        - 

1922 2       2       3        2   -         -        1       - 

1923 4       1       1        -  4    1       - 

1924 3       1       1        2             1        -        1        - 

1925 2       -        3       1  1        -        -         1 

1926 1       1 3        -  -        -         1        - 

1927 4       1       1        -  -        1         1       - 

1928 5       2       2         1  3        1        1        1 

1929 4       -        -         1  -         1        -        - 

1930 3       -        3        2  2        -         1        - 

_____________________________________________________ 

 30     8      18       10     12      4         7       2    

 

Sňatky 

Celkový přehled jest tento: 

Od roku 1921 - 1930 bylo sňatků  českobratských evang.  17 

     smíšených/děti vych. evang./    4 

     římskokatolických       7 

_____________________________________________________________ 

Celkem      28 

 

Mimo sňatků smíšených ještě tři muži přetoupili při sňatku z církve římskokatolické do 

českobratrské evangelické, čímž počet ten se zvýšil na 17. 

 



Děti: 

Českobratrských evangelických římskokatolických 

chlapců  30    8  

děvčat   18  10 

------------------------------------------------------ 

celkem   48  18 

celkem    66 dětí 

 

Úmrtí 

Evangelických katolických 

Mužů  12      4 

Žen    7      2 

______________________________ 

Celkem 19      6 

Dohromady zemřelo 25 osob. 

 

Nemanželských dětí narodilo se 8, chlapci 4, děvčata 4 

 

 

 

 

ROK 1931 
    ======================== 

Vzdělávací činnost 

11. ledna - 1. března pořádán p. Mudr. Jos. Železným v Jimramově v sále na Radnici 

bezplatný samaritánský kurs. Absolvovali jej: Totušek Frant. č. 2, Dědič Boh. č. 3, Laštufka 

Jos. č. 28, Khol Frant. č. 33, Dufek Adolf č. 34, vždy v neděli dopoledne. 

 

Pořízení jeviště divadelního 

 1. dubna divadlo. Zisk  136,50 Kč 

 17. prosince divadlo. Zbytek  207,-- Kč 

Tento kus sehrán na vlastním jevišti, pořízeném několika členy sboru has. Zhotovení kostry 

provedeno zdarma. Pouze přípravy jako hřebíky, šrouby, háky, atd.   

      186, 20 Kč 

Práce malířská, Houdek Jimramov  522, -- Kč 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

Celkem     708,20 Kč 

 

Téhož roku koupeny klády na desky hasičského  sboru za  441,45 Kč 

Doprava řezání      131,-- Kč 

------------------------------------------------------------------------ 

Celkem       572,45 Kč 

Desky upotřebeny na jevišti a na podlahu na výletišti. 

 

 

V květnu přednáška o hnojení umělými hnojivy. 

Další 2 přednášky o významu Čs. červeného kříže. Referovali pp. Jos. Železný lékař v 

Jimramově a Jos. Juránek řídící učitel v Ubušíně. 

 



Ztráty v hospodářství 

Velice vyhynuly jetele. Velká spousta myší podryla tak půdu, že obilí bylo velice proschlé. 

Na podzim minulého roku napadlo množství  sněhu na neumrzlou půdu, následkem čehož 

rozšířila se sněhová plíseň na žitech tou měrou, že téměř veškerá žita na jaře vyhynula a 

musela být zaorána. Jakž takž zachovala se žita velmi pozdě setá, zvláště po bramborách. 

Naproti tomu v roce 1932 žito poskytlo úrodu nebývalou. Lepší části pozemků v obvodu 

zdejší obce daly sklizeň dokonce rekordní, až 7 q po zimě. Zato ale pšenice, zejména pozdější 

druhy byly napadeny travní rzí v tak úžasné míře, že sláma byla zčernalá a zrno pouhý zadek. 

Kromě těchto škod ještě kroupy, které napadly na tratích "Loučné" dne 18. června natropily 

tolik škod, že to nestálo ani za mlácení, někdo ani nemlátil. 

 

 

 

Obecní volby 

Obecní volby konány byly podle zásady poměrného zastoupení. Za stranu Republikánskou a 

Domovinu zvoleni byli: 

Jan Chroust   rolník č. 24 

Jos. Halva  domkař č. 18 

Jos. Skřipský  domkař č. 10 

Boh. Dědič  rolník č. 3 

Čeň. Kozáček  domkař č. 46 

 

Za stranu Lidovou: 

Jindr. Mlynář  rolník č. 14 

Jindr. Houdek  domkař č . 27 

Čeň. Pavliš   rolník č. 21 

Frant. Dufek   domkař č. 34 

Leop. Budig  hostinský č 1 

 

Za stranu Občanskou: 

Jos. Kořista  rolník č. 5 

Jos. Laštufka  domkař č. 28 

 

Starostou obce zvolen byl 

Jan Chroust  rolník č. 24 

Náměstkem starosty: 

 Jin. Mlynář  rolník č. 14 

Radní:   Jos. Kořista rolník č. 5 

             Jos. Halva domkař č. 18 

 

Elektrisace obce 

Elektrisace obce provedena v r. 1931 Západomoravskými elektrárnami. Síť dána pod napětí 

14. srpna 1931. na zařízení primární a rozvodné sítě po obci zaplatila obec Z. M. E. po 

konečném zúčtování 113 911 Kč, tj. jednosto třináct tisíc devětset jedenáct Kč. Tento obnos 

má obec vypůjčeno u Občanské záložny v Jimramově na 6 % úrok. Na elektrisaci obce 

povolilo Ministerstvo veřejných prací obci stavební příspěvek ve výši 45 % celkového 

schváleného rozpočtu, nejvýše však obnos 402 070 Kč t. j . čtyřistadva tisíce sedmdesát Kč. 

Podporu tuto slíbilo Ministerstvo vyplácet ve splátkách, počínaje rokem 1934. 



Ačkoli rok 1931 nebyl již nákladnému podnikání příznivý, přece ještě týž rok zakoupili 

občané 17 elektrických motorů, což svědčí o pochopení elektrisace. Pro veřejné osvětlení 

návsi bylo připevněno 8 žárovek. 

 

 

 

ROK 1932 
     ========================== 

Volby hasičského sboru 

25. února volby sboru dobrovolných hasičů, zvoleni byli: 

starosta Jos. Kořista rolník č. 5 

náčelník Boh. Dědič rolník č. 3 

podnáčel. Jos. Skřipský domkař č. 10 

četaři :  Jos. Němec č. 22 

  Vác. Holan správce lihovaru  

Jednatel: Frant. Totušek rolník č. 2 

Pokladník: Čeň. Němec č. 22 rolník 

 

Divadlo 

Sehrány 3 divadelní hry a sice 7. února , 27. března, 20 listopadu. Čistý zisk ve prospěch 

sboru činil 342,50 Kč. 

 

Stavby 

Havlíček Čeněk postavil nový domek na obecním pozemku pod čís. 20, kterýž byl dříve 

zbořen. Dále stavěl Čeň. Kozáček stodolu na pozemku, který koupil od družstva 

lihovarnického. Dufek Frant. č. 34 opravil svůj domek, novou vazbu a stropy. 

 

Počasí 

Počasí v tomto roce bylo pro hospodáře velmi příznivé. Obilí, jakož i brambory sklízely se 

úplně bez deště. Toto stálé počasí bylo změněno až v listopadu, kdy střídaly se mrazy, déšť a 

sníh až do prvního týdne v prosinci, kdy nastaly velké mlhy a trvaly až do půl ledna 1933. 

 

Chřipka 

Mlhy tyto velice škodlivě zasáhly i při rozšíření epidemie chřipkové, která zde řádila v 

prosinci t. r. a v lednu roku příštího. Nákazy nezůstal ušetřen téměř žádný. V každém domě 

postele rozestlány, tak že to místy vypadalo jak v nemocnici. 

 

Jinovatka 

Tyto mlhy, které natropily mnoho škod na zdraví lidstva, způsobily i mnoho škod 

národohospodářských.Z mlhy povstalá jinovatka polámala množství stromů, zpřetrhala 

telegrafní, elektrické vedení, vyvracela spousty sloupů elektrických atd. Po celé Vánoce, 

jakož i po Novém roce, byli jsme takřka úplně bez elektrického proudu. Světla nesvítila, 

motory stály bez proudu, přesto že na novoměstském okrese pracovalo na odstraňování 

poruch až 170 osob. Teprve obleva, která nastala, učinila konec poruch. 

 

Nezaměstnanost 

Bída, nezaměstnanost vzrůstala. Práce nebylo, výdělky žádné. Rovněž i v hospodářství nebylo 

peněz. Vydání velká, v mnohých případech ještě věci zdraženy. Např. sirky, které stály 20 h 

jsou za 30 h, tabák atd. Krize neutěšeně vzrůstala, tak že byl majetek i exekučně zabavován,  

někde jen pro několik Kč. Peněz na placení daní, pojistného a všech ostatních nutných věcí 



nebylo. Ceny hospodář. produktů silně poklesly. Příjmy rok od roku stále menší a menší, proti 

vydání kleslým na míru nepatrnou. 

 

Změna kronikáře 

Dosavadní kronikář naší obce Jan Krištof z čís. 12 zakoupil si domek v Telecí a odstěhoval se 

tam. Byl jsem proto já Vilém Slavíček, domkař z č. 13 zvolen kronikářem, kteroužto volbu 

jsem přijal. 

 

 

 

 

 

ROK 1933 
    ======================= 

Zábavní podniky 

19. ledna pořádal sbor dobrovolných hasičů v místním hostinci L. Pudiga čís. 1 ples a 6. 

března sehráli divadelní hru "Ženich z nouze". Mimo to pořádal sbor okrskové cvičení na 

zahradě gruntu Jos. Kořisty čís. 5 a v prosinci sehráno divadlo "Kořenovský grunt". 

 

Počasí a úroda 

Počasí v tomto roce bylo pro hospodáře velice příznivé: vlhké a teplé jaro, horké léto s 

dostatkem vláhy. Byla proto úroda velice dobrá, ceny obilí byly však následkem toho nízké: 1 

q žita platil 96 K, 1 q ovsa 54 Kč. Nová plodina - rozšiřuje se pěstování krmné řepy zvané 

burák, nebo také burgyň, odolné proti housenkám běláska zelného. 

 

 

 

 

 

ROK 1934 
    ======================= 

Požár 

15. března ve dvě hodiny v noci vyrušeni byli obyvatelé vesnice  z pokojného spánku zvukem 

hasičské trubky. Hořela jasným plamenem stodola a dvě kolny statku Jos. Kořisty čís. 5. 

Včasným zákrokem hasičů domácích i přespolních byl oheň uhašen a nerozšířil se, ale přesto 

shořely u budov střechy a vrata, všechny zásoby sena, jetele a slámy, elektromotor a mlátička. 

Škoda byla nahrazena pojištěním a proto ještě téhož roku bylo vše znova vybudováno. Mimo 

to opraven byl domek Jos. Lamplota čís. 27 a nemajetný stařec Jos. Lamplot vystavěl si 

domek za potokem u mostu. Obec přispěla mu na stavbu nepatrnou 197 Kč částkou. 

 

Sucho 

Pro zemědělce byl tento rok nepříliš úrodný. Bylo veliké sucho, takže ovsy a ječmeny stěží 

vymetaly. 

 

Kulturní podniky 

28. ledna uspořádal sbor dobrovolných hasičů ples a potom až zase 2. prosince sehráli divadlo 

" Před hájovnou v černém lese". Tyto podniky jsou jediným příjmem pro hasičský sbor. 

 

 

 



 

ROK 1935 
    ======================== 

  

Hasiči 

5. ledna sehráli hasiči časové drama " Evropa hoří" a 26. ledna uspořádali hasičský ples. 

 

Domácí průmysl 

Od roku 1924 byl silně rozšířen domácí průmysl - tkaní jutových koberců. Rokem 1932 

počínaje znenáhla upadl, až letos zanikl docela. 

 

 

Sázení ovocných stromů 

Letošního roku vysázeno bylo mnoho ovocných stromoví. Na poli za stodolou statku čís. 8 

vysázen sad 60 stromků. 

 

Volby  

19. května konány volby do Národního shromáždění. Výsledky: 

 

  Národní shromáždění  Senát 

__________________________________________________________________ 

Strana republikánská           103 hlasy   92 hlasy 

Strana soc. demokr.               2      2 

Strana lidová               55     48 

Strana živnostenská               1      1 

   Neplatných               -         1 

__________________________________________________________________ 

Voličů               161    144 

 

 

 

  Zemské zastupitelstvo  Okresní zastup. 

__________________________________________________________________ 

Strana republikánská  98 hlasů   98 hlasů 

Strana lidová   47    48 

Strana soc. demokratická   3      2 

Strana živnostenská    1      1 

__________________________________________________________________ 

Voličů    149    149 

 

Stavby a přestavby 

Stavební ruch v tomto roce byl dosti čilý. za čís. 20 na " Obůrku" postaven domek stolaře Fr. 

Husáka a očíslován 45. Dále dosavadní nájemce zbytkového statku čí. 14. Jindř. Mlynář 

zakoupil všechna pole a luka od " Družstevního lihovaru" a dvě veliké budovy zvané 

"Ovčírny".  Nazvány byly tak proto, že u zdejšího dvora chovalo se před lety několik set ovčí 

a v dotyčných "Ovčírnách" bývaly na noc a na zimu uzavírány.  Nový majitel přistavěl 

spojovací budovy/kolny, řezárnu, sýpky / a jižní budovu účelně přestavěl na vzorný 

hospodářský objekt. V poslední době byla jedna budova zařízena jako stodola s dvěma mlaty 

a parníkem na skládání obilí, v druhé byly kolny a místnost pro ukládání lihovarských 

bramborů. Označeno číslem 17. 



 

Úroda a ceny 

V tomto roce bylo opět velice sucho a proto úroda byla podprůměrná. Oves platil za 1 q 100 

Kč, žito 140 Kč , brambory 5 Kč za 1 q. 

 

 

 

ROK 1936 
     ======================== 

Hasiči 

17. března sehrál dramatický odbor sboru dobrovolných hasičů divadlo "Manžel v kleci". 

Bylo četně navštíveno. 

 

Stavební ruch 

Staveb provedeno několik. Nové čís. 17 - statek Jindř. Mlynáře - dostavěno. Od základů 

přestavěna jsou dvě čísla: domek Jos. Češka čísl 36 a domek čísl. 7 (výměnek statku čís. 6). K 

domku Jar. Dobiáše čís. 33 přistavěna stodola. Všechny stavby provedl stavitel Jos. Veselský 

z Jimramova. 

 

Změna majitele 

Domek čís. 36 po tragicky zahynulém Jos. Češkovi prodán byl ve veřejné dražbě se všemi 

pozemky a mrtvým inventářem Josefu a Anně Skřipským z č. 10 za 35 000 Kč. 

 

 

 

ROK 1937 
     ========================= 

C.P.O. 

Počátkem letošního roku nařídil okresní úřad v Novém Městě, aby obyvatelstvo bylo 

soustavně poučováno, jak se zachovati v případě leteckých útoků. Byly proto uspořádány 

kursy C. P. O. (civilní protiletecké obrany), kterých se zúčastnili nejen všichni muži k 

vojenské službě neschopní, ale i děvčata a mladé ženy. Členové samaritního sboru C. P. O. 

musili mimo to docházeti do Jimramova, kde dr. Jos. Železný pořádal na "Radnici" odborné 

přednášky. Velitelem C. P. O. ustanoven Jos. Kořista čís. 5. 

 

Kulturní podniky 

31. ledna pořádán ples, 14. března divadlo a 13. června výlet na zahradě za stodolou statku 

čís. 8, vše v režii hasičů. 

 

Jinovatka 

O Vánocích loňského roku a v lednu roku letošního obaleny jsou stromy takovou spoustou 

zledovatělé jinovatky, až se lámou. Rovněž dráty elektrického vedení přetíženy jsou ledem a 

musí být oklepávány, aby se nepotrhly. 

 

Stavební ruch 

Stavby provedeny dvě: u domku Jos. Dědiče čís. 47 přestavěna stodola a domek opraven, 

rolník Jan Chroust čís. 24 a 25 přestavěl a zvětšil stodolu za čís. 25. 

 

Sněžná plíseň 



Úroda byla prostřední, žita však bylo velice málo - bylo zničeno sněžnou plísní. Rovněž 

krmná řepa se neurodila, neboť byla napadena housenkami běláska zelného. Řepa žlutá, zvaná 

burák, napadena nebyla. Cena žita 130 Kč za 1 q. 

 

Náhradní studně 

Během léta byla z nezjištěné příčiny velice špatná voda v "Panské studni" u lihovaru čís. 14, 

kam chodíme asi z 15 čísel pro pitnou vodu. O věci se jednalo v obecním zastupitelstvu a 

rozhodnuto, aby se vyhloubily studně náhradní. Obec zakoupila čtyři betonové skruže za 55 

Kč a občané zdarma upravili tyto studně: vyhlouben haltýř před čísl.30 asi 1 m vyroubeno a 

vsazena 1 skruž, pod zahradou čísl 38 rovněž tak, a nad obecním 

rybníkem vedle sklípků na místě zasypaných haltýřů vykopána třetí studna, zde však je velmi 

špatná voda. Prvé dvě studny dobře plní svůj účel. 

 

Převzetí knihovny 

27. prosince byla odvezena obecní knihovna z čís. 22 do čís. 2 k rolníku Frant. Totuškovi. 

Dosavadní knihovník Čeněk Němec ml. Vedl knihovnu po mnoho let od jejího založení. 

Nový knihovník převzal 344 svazky a 18 je jich objednáno, takže obecní knihovna čítá 362 

knihy. 

 

Volby starosty 

15. prosince složil svůj úřad dosavadní starosta Jan Chroust čís. 24. Na jeho místo zvolen byl 

starostou obce rolník Jos. Kořista čís. 5 

 

 

 

 

ROK 1938 
    ========================= 

        Rok tento byl velmi rušný a v mnohém směru tragický. 

 

Severní záře 

25. ledna v 8 hod večer byl pozorován na nebi podivný úkaz - severní záře. Obloha od "Hájů" 

přes "Pickov" a "Bořinu" zalita byla rudou září jako od obrovského požáru. Rudá barva 

přecházela postupně v oranžovou, tato opět ve fialovou a zase naopak. Občas probleskovaly 

barevnou záplavou proudy jasně žlutých paprsků. Celý zjev byl překrásný a zároveň hrozný, 

vše to trvalo celé tři hodiny. 

 

Hasičské volby 

6. ledna vykonal hasičksý sbor volby činovníků. Zvoleni byli: 

Starosta: Josef Kořista, č. 5  Jednatel: Fr. Totušek čís.2 

Náčelník: Boh. Dědič, č. 4  Pokladník: Jos. Němec č. 22 

Podnáčelník:    Václav Holan č. 14  Zbrojíř: Fr. Dvořák č. 19 

Četaři:  Jos. Němec č. 22  Vzdělavatel:Václav Halava č. 14 

  Frant. Čuhel, č.16 

 

Obecní volby 

13. července vypsány byly volby obecního zastupitelstva, při kterých po dohodě byla jednotná 

kandidátka za strany republikánskou  a lidovou.  

Zvoleni jsou za stranu republikánskou: 

Jos. Kořista č. 8 Jos. Laštuvka čí. 28 



Boh. Dědič č. 4 Jos. Němec č. 22 

Frant. Totůšek č. 2 Frant. Čuhel č. 16 

Jos. Skřipský č. 36 Čeněk Kozáček č. 46 

 

Za stranu lidovou: 

Jindř. Mlynář č. 17 Ad. Dufek č. 34 

Jindř. Houdek č. 27 Fr. Havliček č. 20 

 

Náhradníci: 

Za str. rep.   za str. lidovou 

Čen. Kozáček č. 40 Fr. Štorek č. 9 

Jos. Obr č. 39 Čeněk Pavliš č. 24 

Emil Halva č. 15 

 

Při užší volbě zvoleni byli: 

Starostou obce: Boh Dědič č. 4  radní: Jos. Kořista č. 5 

Náměstkem:      Ad. Dufek č. 34           Fr. Totůšek č. 2 

  

Mobilisace 

21. května při rychlé mobilisaci rukoval Fr. Husák č. 45. Nad Evropou stahují se zlověstné 

mraky. 

 

Deště 

Pohodo tohoto roku byli již od časného jara opravdu skvělá. Krásná žeň byla již v plném 

proudu, žita a ječmeny byly již téměř svezeny do stodol, když 20. srpna na pokosené i dosud 

stojící ovsy začalo pršet. Deště změnily se v lijáky, až se potoky i řeky rozvodnily. Ovsy přes 

neustálé obracení (až 6x) porostly tak, že k setí téměř nemohou být použity. Ty, které ještě 

nebyly pokoseny, rostly na stojatě. Mezi brázdami brambor stála voda a žito v panácích, 

pokud bylo ještě na poli, úplně zčernalo a porostlo. Když konečně po třech týdnech přestalo 

pršet, byla pole tak rozbahněná, že na ně nebylo možno vkročit. Brambory toto katastrofální 

mokro dosti dobře přestály. Ceny obilí po žních: oves porostlý 100 kč, žito 134 kč. 

 

Mobilisace 

V září tohoto roku byly i v naší dědince pohnuté dni. Když Německo ohlásilo naší republice 

své požadavky - postoupení Sudet, lidé chodili poslouchat k radiopřijímačům úřední zprávy 

(přijímače v čís. 1, č. 5., č. 24, č. 14) a vzrušeně debatovali. Po změně naší vlády čekali jsme 

všichni mobilisaci. Tato přišla 23. září v 1/2 11 hod v noci rozhlasem, 24. září ráno vyvěšeny 

mobilisační vyhlášky. Rukovalo z naší vesnice 21 mužů a v činné službě vojenské bylo 6 

hochů, celkem z naší vesnice 27 mužů do 40 let. Zároveň bylo povoláno 11 koní. Vesnice 

ztichla, ale ne na dlouho. Život nezná žádné sentimentality, práce zavolala, na pláč nezbylo 

času. Ženy chopily se opratí. Bylo třeba brambory sklízet a řepu, sít ozimy, orat strniska a 

zima za dveřmi. Vše to také při pěkné pohodě doděláno. 

 

Demobilisace 

Sudety postoupeny Německu a muži vrátili se postupně do svých domovů. Vráceni byli i koně 

a dědina zvolna vracela se do svých starých kolejí. 

 

Slintavka a kulhavka 

Počátkem listopadu objevila se u rolníka Jindř. Mlynáře č. 17 epidemická nemoc dobytka 

slintavka a kulhavka, která se v okolí již delší čas ukazovala. Nemoc objevila se u tří krav a 



poněvadž bylo nebezpečí dalšího šíření, dobytek ve chlévě v počtu 28 kusů naočkován 

zvěrolékařem J. Grulichem z Jimramova. Průběh nemoci byl dosti mírný. Neuhynul žádný 

kus, pouze jedna kráva zpometala následkem onemocnění. 

 

Založení sadu 

Letošního roku založen byl sad 60 štěpů na poli pod statkem č. 17 

 

 

 

 

ROK 1939 
    ======================= 

Protektorát 

Dne 15. března obsazeny byly naše země Čechy a Morava německou armádou a zřízen 

Protektorát Čechy a Morava. Slovensko stalo se samostatnou republikou. Nad naší vesnicí 

přeletovaly svazy německých vojenských letadel, po silnicích projížděly jednotky říšské 

armády. Všude je mnoho čerstvě napadeného sněhu a je velice studeno jak v přírodě, tak i v 

srdci člověka a mnoho obav před budoucností. Smutný, přesmutný čas nadešel. 

 

Válka 

Počátkem září přepadli Němci Polsko. Brzy nato vypověděla Německu válku Francie a 

Anglie. Tak se rozpoutala druhá světová válka. 

 

Zásobování 

V říjnu byl zřízen vyživovací úřad a zboží se začalo prodávat na lístky, vyšly tabačnky, 

šatenky a lístky na cukr, chléb a mouku a mýdlo. 

 

Organizace 

Zřízen byl Svaz zemědělství a lesnictví, členství všech zemědělců je povinné. Předsedou 

Místní skupiny zvolen Ing. Agr. Josef Chroust. 

 

Stříkačka 

Hasičský sbor zakoupil si novou motorovou stříkačku na pneumatikách se 100 m hadic za 28 

800 kč. Sbor hasičů přispěl částkou 1 000 kč, zbytek uhradila obec. 

 

Slintavka 

Slintavka a kulhavka dobytka rozšířila se ještě ve 3 číslech: u Boh. Krčila č.32, u Vil. 

Slavíčka čp. 13 (u nás), Jindř. Houdka čp. 27. Onemocnělo 5 krav, průběh nemoci byl mírný. 

 

Vyhýbání 

V březnu nařizeno bylo v dopravě vyhýbání doprava. Brzdy u vozů tažených dobytkem a 

koňmi jsou přidělávány na pravou stranu a kočí musí jíti rovněž  po právě straně, což je velmi 

nepohodlné a nebezpečné, neboť potah se nedá z pravé strany dobře ovládati. 

 

Nové míry 

Zavedeny byly v hostincích nové míry na nápoje. Místo dosavadní 1/8 soustavy zavedená 

desetinná 1 dl (decilitr). 

 

 

 



ROK 1940 
    ======================= 

Polární záře 

Polární záře objevila se opět 24. března na Hod Boží velikonoční v 8 hod večer. Potrvala však 

jen krátce - asi 1/4 hod. 

 

Letní čas 

1. dubna zaveden byl tzv. letní čas, hodiny v celé zemi byly o půlnoci posunuty o 1 hodinu 

dopředu, takže pracovní doba v úřadech, továrnách a ve školách začíná i končí o 1 hodinu 

dříve. Rovněž vlaky a autobusy jsou k tomu přizpůsobeny. Na vesnicích při polní a jiné práci 

"drží" se poledne po staru, což zemědělcům lépe vyhovuje. Letní čas byl zrušen 15. října 

 

 

 

 

Pracovní povinnost 

Zima byla velice bohatá na sníh. Ještě počátkem března byly silnice nesjízdné a proto byla 

vyhlášena pracovní povinnost všech můžu od 15 do 60 let. Sešlo se nás na vyhazování 1. 

března 53 osob. 

 

Oprava cesty 

Na jaře zaštěrkována náves nad rybníkem, poněvadž cesta po ní byla pro množství bláta téměř 

nesjízdná. 

 

Deště 

Úroda byla prostřední. Po žních přišly dlouhotrvajícíc deště, takže otavy se sušily ještě  v prvé 

polovině října. 

 

Dodávky 

Nastaly povinné dodávky obilí, dobytka, sena a bramborů. Dodávka dobytka činila ročně 45 

kg vepř. masa z 1 ha orné půdy a 85 kg hov. masa z  1 ha zemědělské půdy (orná půda + 

louky + pastviny) živé váhy. 

Nařízena byla povinná dodávka mléka, jelikož však naše obec je velice vzdálená od nejbližší 

mlékárny, byla nám povolena dodávka másla (z 51 mléka 1 kg másla), které se jednou týdně 

odvede a odváží do mlékárny v Novém Městě na Mor. 

 

Sníh 

V noci z 25. na 26. října napadlo asi na 5 cm sněhu. Mnoho řepy a bramborů je ještě na poli. 

Sníh sice v několika dnech zase roztál, ale zbytky úrody sklízely se za velice svízelných 

podmínek, neboť sněhová plískanice střídaly se s přímraky až do začátku prosince, kdy 

zamrzlo docela. 

 

Umělá hnojiva 

Umělých hnojiv je veliký nedostatek, pouze draselné soli je dosti. 

 

Stavební ruch 

Stavební ruch pro naprostý nedostatek materiálů zcela ustal. Poslední stavby provedeny byly 

loňského roku, přestavěny byly statky Jana Chrousta č.25 a Bohumila Dědiče č. 3. Družstevní 

lihovar přestavěl hlavní trakt. 

 



Válka pokračuje 

Na jaře obsadili Němci Holandsko, Belgii a poté Francii. Válka se šíří dál a dále. V červnu 

vstoupila po boku Německa do války fašistická Itálie. V červnu byla všude konána sbírka 

starého železa a litiny na výrobu válečného materiálu. 

 

 

 

ROK 1941 
    =========================== 

Letní čas 

Letní čas opět je zaveden. Život vesnice není tím však přiveden nikterak z rovnováhy, vše jde 

po staru, jen ve styku se světem se musíme řídit novým časem. 

 

 

 

Zásobování 

Původní samozásobitelská dávka 21 kg obilí na 1 měsíc a 1 osobu snížena byla na 17 kg. Bylo 

zavedeno tzv. rayonování mlýnů. Každá obec musí být přihlášena na mletí do určitého mlýna 

a jinde se nesmí mlíti. Obilí musí být dovezeno do mlýna společnými povozy a v určený den. 

Naše obec byla přidělena do mlýna Ludvíka Krause v Jimramově. 

 

Němčina 

Všude ve školách se učí děti několik hodin týdně němčině, úřední přípisy od úřadů jsou 

dvojjazyčné, i obecní razítko je dvojjazyčné: Gemeiudeant Paulowitz bei Ingrowitz  Obecní 

úřad Jimr. Pavlovic. 

 

Počasí 

Zima byla velice tuhá s množstvím sněhu. Pro nedostatek uhlí byly ve školách uhelné 

prázdniny. 

 

 

 

ROK 1942 
    ========================= 

Černý obchod 

Äňi nadprůměrná úroda tohoto roku nedovedla zažehnat stálý nedostatek všech životních 

potřeb. Vzrůstá černý obchod. Mouka, vejce, sádlo a máslo vyměňují se za textilie, boty a jiné 

věci. 

 

Tragická smrt 

V dubnu umřel 14letý Jaroslav Neterda, syn Bedřicha Neterdy čp. 26 na ztrnutí šíje (tetanus). 

Chlapec poranil se  při pobíhání v lese o zhnilý pařízek, zranění nevěnoval však, jako všichni 

venkované - velkou pozornost. Během několika dnů nebylo  mu již pomoci. Za dva měsíce 

nato při prudké bouři přetrhl se drát elektrického vedení podle čp. 26. Matka zemřelého 

Jaroslava Neterdy, Josefa Neterdová, vyšla z domku, uviděla na zemí drát a chtěla jej odhoditi 

stranou. Byla však zasažena elektrickým proudem a na místě usmrcena. Veškeré oživovací 

pokusy zůstaly bezvýsledné. 

 

Samovazač 

Karel Mlynář čp. 17 zakoupil si obilní samovázací žací stroj - samovazač. 



 

Příděl uhlí 

Zaveden byl příděl uhlí a dříví, 10q pro jednu domácnost na 1 rok. 

 

Totální nasazení 

Okresní úřad práce v Novém Městě na Mor. zařazuje mladé hochy a děvčata z ročníků 

1922,1923,1924 do podniků a továren, vyrábějících výrobky důležité pro válku. Každý 

chlapec či děvče musí být někde zaměstnán. Při větším hospodářství ponechává se několik 

rodinných příslušníků jako pracovní síly, při malém hospodářství, je-li početnější rodina s 

dospělými dětmi, musí se tyto prostřednictvím úřadu práce přihlásiti někam do zaměstnání. 

Úřad práce je pak zařadí na různá pracovní působiště. Bohumil Kalášek čp. 23 musil 

nastoupiti do továrny v Mannheimu v západním Německu. Jan Chroust z čp. 24 t. č. úředník v 

Brně musil nastoupit do Kasselu v sev. Německu, Ladislav Klement bratr kronikáře musil 

nastoupit v Linci v Hor. Rakousích ze stavby dvoukolejné dráhy Německý Brod - Brno, kde 

byl dosud zaměstnán. V Linci pracoval asi 1/2 rou v továrně na taky, potom jako politický 

vězeň uvězněn a odveden do koncentračního tábora v Dachau, odkud se po velikých útrapách 

vrátil až v roce 1945. Dále byli v Německu na práci, které se říká totální nasazení, tito: 

Jaroslav Dvořák a Miroslav Dvořák čp. 19, Josef Laštůvka st. čp. 28 a Josef  Laštůvka ml. , 

Josefa Dufková čp. 17 Všichni se vrátili zpě zdrávi. 

 

 

 

ROK 1943 
    ¨====================== 

Vodovody 

Již od časného jara zaměřen je zájem všech občanů jedním směrem - zřízením vodovodu. 

Ačkoliv někteří občané mají vlastní vodovody - Jan Chroust čp. 24, Čeněk Němec čp. 22, 

Jindřich Mlynář čp. 17, Josef Totušek čp. 6 - přece jen většina občanů odkázána je na odběr 

vody ze (obecních) studní. Jedna studna je na pozemku družstevního lihovaru naproti vjezdu 

do dvora, druhá je na zahradě Jana Halvy čp. 18, třetí, zvaná haltýř je před čp. 30. Tyto studny 

bývají často znečištěny a v krutých mrazech voda se ztrácí. O věci jednáno bylo v obecním 

zastupitelstvu a usneseno, aby starosta obce Boh. Dědič čp. 3 opatřil informace a podmínky 

pro stavbu obecního vodovodu. Dne 20. VI. při schůzi všech občanů v hostinci Leopolda 

Budiga podal starosta Boh. Dědič zprávu o výsledku svého jednání. Podmínky pro stavbu 

obecního vodovodu jsou velmi těžké. Musí být vypracovány plány, pořízen rozbor vody  a 

vše se žádostí o stavbu musí být zasláno Zemskému úřadu do Brna, který stavby obecních 

vodovodů a subvence na ně povoluje jen vyjímečně pro veliký nedostatek materiálu. Firma 

Bartůněk z Poličky je však ochotna z vlastních zásob mateirálu zřídit skupinový vodovod o 

menší kapacitě. Tento plán byl také přijat a do této skupiny se přihlásilo 18 občanů. Jsou to: 

Frant. Konvalinka čp.8  Jos. Krištof čp. 12 

Josef Kořista čp. 5   Vilém Slavíček čp. 13 

Boh. Dědič čp. 4   Jos. Skřipský čp. 36 

Frant. Totůšek čp. 2   Frant. Dvořák čp. 19 

Leo Budig čp. 1   Adolf Dufek čp. 34 

Jan Halva čp. 18   Jaroslav Dobiáš čp. 33 

Josef Kozáček čp. 46   Frant. Čuhel čp. 16 

Emil Krištof čp. 38   Emil Halva čp. 15 

Josef Vraspír čp. 43   Josefa Budigová čp. 48 

 



Voda do tohoto vodovodu bude odebírána z obecního příhonu, kde je silný pramen pitné vody 

(pozemek parc. číslo 411). Uvádím ještě, jak se stanovila výše nákladu jednotlivým 

účastníkům. 

Každému se určilo množství vody denně odebírané podle současného stavu osob a dobytka. 

Na 1 osobu čítá se denně spotřeba 50 litrů vody, na 1 kus hovězího 50l, na 1 prase 20l, na 1 

kozu či ovci rovněž 20l, 1 hl vody denní spotřeby byl vypočten na 800 Kč pořizovacího 

nákladu. Vykopávka a zához bylo rovněž rozděleno uvedeným způsobem mezi jednotlivé 

členy. 

 

Druhá skupina o 4 členech utvořila se při druhém prameni na opačné straně obce (obecní 

pozemek parc. čís. 89.). Jsou to tito občané: 

Kalášek Alois čp. 23  Dobiášová M. čp. 41 

Obr Josef čp. 39  Procházka Jos. čp. 21 

  

Třetí skupina 3 občanů zřídila si vodovod z pozemku Č. Kozáčka čp. 40. Jsou to: 

Čeněk Kozáček čp. 40  Josef Dědič čp. 47 

Josef Laštůvka čp. 28 

 

Tyto dva vodovody provedl instalatér R. Zavadil z Jimramova.  

  

Před samými Vánoci postaven byl další vodovod z pramene na louce Ladislava Novotného 

čp. 9. V této skupině je sdruženo 7 usedlostí. Jsou to tito občané: 

Novotný Ladislav čp. 9  Houdek Josef čp. 3 

Krčil Bohumil čp. 32   Houdek Jindř. čp. 27 

Štěpánek Ludvík čp. 11  Husák Frant. čp. 45 

Havlíček Čeněk čp. 20 

  

Všechny tyto 4 vodovody potavili jsme během podzimu svépomocí a z vlastních prostředků, 

dobrá věc se podařila. 

 

Stavba 

Stavba provedena byla jedna, hostinský Leop. Budig postavil na svém pozemku hezký domek 

jako výměnek pro svoje rodiče. Cihly na stavbu udělal si v obecním jílovišti. Očíslováno čp. 

48 

 

Záškrt 

V srpnu onemocnělo několik dětí záškrtem, z nichž 14letý Bohuslav Dvořák čp. 19 v 

nemocnici v Poličce zemřel. 

 

Příděl 

Samozásobitelská dávka obilí je snížena ze 17 kg na 14 1/2 kg obilí na 1 osobu. 

 

Koupě traktoru 

Nájemce dvora Karel Mlynář zakoupil si nový traktor. Je to výrobek firmy Svoboda Ml. 

Boleslav na pohon naftou o síle 22 HP. 

 

 

 

 

 



ROK 1944 
    ========================== 

Počasí  

Zima byla tuhá. Nedostatek textilu a obuvi zvláště u sociálně slabších občanů je kritický. 

Válka trvá dál, útlak je stále větší. Tu a tam slyšíme o akcích partyzánů, fronta je již v  

Oddlužení venkova 

Karpatech  a stále se přibližuje. Černé ceny jdou závratně nahoru: 1 cigareta Viktoria platí se 

až 5K, 1 kg vepřového masa 300 K, 1 kg pšeničné mouky 40 K, krmená husa 2000K. 

 

Množství ovoce 

Tohoto roku udařilo se veliké množství ovoce. Každý si mohl koupit kolik potřeboval. Lidé 

jezdili pro ovoce až k Litomyšli a k Tišnovu. Jablka se platila 5 - 8 K, švestky  8- 10 K, 

hrušky 5 - 6 K za 1 kg. 

 

Množství osiv a sádí 

Pokrok zemědělského hospodaření jde i v době války kupředu. Čtyři hospodáři v obci: Ing. 

Hos. Chroust čp. 24, Jos. Kořista čp. 5, Josef Totušek čp. 6 a Karel Mlynář čp. 17 množí 

uznaná osiva a sádě bramborů. Jetel a jetelotrávy dávají se vesměs na roháče. 

 

Kontrola dojnic 

Zavedena byla povinná kontrola dojivosti a užitkovosti krav u všech chovatelů. Z jedné krávy 

se platí roční poplatek 60 Kč. 

 

Totální nasazení   

Na kopání zákopů u Brna byli úřadem práce vypsáni: Josef Sláma, Pelegtrin Navrátil a Emil 

Halva. 

 

 

 

ROK 1945 
    ========================== 

 

Fronta se blíží 

Fronta se kvapem blíží, bojuje se již na Slovensku. Partyzánské akce se množí. V Jimramově 

byl třeskavinami natržen železobetonový most k Benátkům, přijely však jednotky německé 

pracovní služby a most opravily, aby byl schopen provozu. V dubnu se fronta posunula náhle 

až k Brnu. Slyšíme již hřmění děl. Potravinové dávky - cukr, mouka a jiné - jsou vydány 

naráz na tři měsíce. V Jimramově je ubytována posádka německého Wehrmachtu. Očekáváme 

to nejhorší. 

 

Persekuce 

V dubnu byli německým četnictvem chyceni v lese Pickově dva 20letí chlapci Miroslav 

Dvořák a Pelegrin Navrátil, kteří se již delší dobu ukrývali, poněvadž neuposlechli výzvy 

úřadu práce,aby nastoupili do práci v říši. Byli uvězněni na radnici v Jimramově. V noci však 

vyrazili dveře, přebrodili řeku a uprchli. Jaro bylo velice časné a teplé. Následkem pěkného 

počasí byly všechny jarní polní práce skončeny do konce dubna. Počátkem května přivalil se 

však  sled událostí, které podrobně popíši. 

 

Povstání 

Sobota 5. května: 



V Jimramově vypuklo ozbrojené povstání proti německým vetřelcům. Začalo to na četnické 

stanici: Dva naši četníci odzbrojili dva německé četníky a drží je v zajetí. Hned nato 

odzbrojen byl maďarský vojenský oddíl ustupující z fronty v síle asi 200 mužů a zbraně se 

střelivem rozděleny mezi Jimramovské obyvatelstvo. Povstání je organizováno, velitelem je 

učitel J. Mrštík. Do všech okolních vesnic poslány vzkazy, aby do Jimramova poslaly spojky. 

Večer zpráva z Jimramova : zakácet silnice. Vzali jsme sekery a pily a šli jsme na všechny 

strany kolem vesnice dělat na silnice záseky. Tuto noc nikdo z mužů nespal. Prší. 

 

Neděle 6. května: 

Ráno zpráva z Jimramova: Na silnici od Poličky zajat silný oddíl maďarské pěchoty s 

množstvím zbraní a střeliva. Všichni si jdeme pro zbraně. 10 mužů odchází na výzvu na 

hlídku ke Strachujovu - čeká se útok esesmanů od Dalečína, kde jsou v zámku posádkou. 

Ostatní muži mají ozbrojenou pohotovost na vesnici. Stále prší. Velitelem v naší vesnici je 

určen J. Orlík, záložní důstojník z Brna, t. času zde na návštěvě. 

 

Pondělí 7. května: 

Do Rozsoch přijely 2 obrněné vlaky na ochranu trati a vozů se střelivem. Někteří maďarští 

vojáci připojili se k povstání a připravili minomety a lehké dělo pro případ útoku esesmanů na 

Jimramov. Tento se také dostavil od Bystřice. Asi 40 automobilů, mezi nimi obrnění, jede k 

Jimramovu – hlásí hlídky. U Strachujova vysoupily jednotky es-es a postupovaly lesnatým 

terénem vpřed. Naše hlídky zahájily palbu rovněž Maďaři vystřelili proti jedoucí koloně. 

Hned prvním výstřelem zasáhli auto se střelivlem a toto vyletělo do vzduchu. Celá kolona 

ihned se obrátila a dala se na ústup. Všude je mnoho partyzánů, již se neskrývají. 

 

Úterý 8. května: 

Hlídkujeme nepřetržitě v dědině i na okolních kopcích. Německé výzvědné letadlo nízkém 

letem kroužilo nad Jimramovem a okolními obcemi. Ze Lhoty zpráva: od Rozsoch jede 

skupina vojenských automobilů, vojáci odklízí překážky na lese Pičulíně. Všichni muži s 

puškami do Hájů, budeme tam odkud ostřelovat silnici. Auta se však vrátila zpět do Rozsoch. 

Odpoledne v 5 hodin rozkaz z Jimramova: schovat zbraně, nestřílet, pojede přes  Jimramov a 

dále k Novému Městu ustupující německá armáda - je kapitulace. V 6 hodin s tímtéž 

rozkazem přijel osobně velitel partyzánů, komisař Žukov a znovu zdůrazňoval: nestřílet, ani 

rána nesmí padnout, děj se co děj. Za chvíli jsme již na horní silnici uviděli první auta 

německého Wehrmachtu. Déšť ustal. 

 

Středa 9. máje: 

Ústup armády. Autokolony jedou celou noc. V celé vesnici nikdo ani oko nezamhouřil ze 

strachu, co bude dál. Ráno sotva, že se trochu rozednívalo, byli jsme již zase venku a dívali se 

k horní silnici. A uviděli jsme tam zajímavé věci. Na silnici stála nepřetržitá řada motorových 

vozidel všeho druhu: těžká nákladní auta, auta pásová i obrněná, osobní, motocykly i jiný 

pojízdný vojenský materiál. Občas rachotí kulomet jako povel k další jízdě a celá řada dá se 

znova do pohybu. Vozidla, kterým došel benzin, nebo pro jinou poruchu byla k jízdě 

neschopna, byla stažena ze silnice na pole a tam je oddíly vojáků ničili třaskavinami, nebo 

zapalovali. K nebi stoupaly sloupy černého dýmu z hořících aut, vybuchovaly náboje, stovky 

motorů jedoucích aut hrčely a mezi  tím ším pochodovali pěší vojáci rozedraní, špinaví a 

unavení. Zácpa na silnici je větší a větší. Vozidla jedou již nejen po silnici, ale po obou 

stranách silnice po polích a lukách. Nad silnicí přeletěly svozy ruských letadel. Němečtí 

vojáci rozprchli se ze silnice do polí. Letadla letěla však dále. Až někde u Nového Města 

shodila bomby, slyšeli jsme prudké výbuchy. Po chvíli dává se kolona znova do pohybu. To 

již k poledni, a tu se to stalo: Náhle strhla se prudká střelba a lidé, kteří jsou právě venku, 



rychle utíkají do svých obydlí. Po vesnici jedou dva esesáci na tříkolce a zuřivě střílí po 

každém civilním občanu. Rázem je dědina jako po vymření, jen armáda jezdí nerušené dále. 

Po nějaké chvíli, když střelba utichla, odvážili se někteří občané vyjít, aby vyzvěděli, co se 

vlastně stalo a zjistilo se, že 6 mužů z obce chybí. Zatím autokolona jedoucí po vesnici jezdí 

řidčeji, až jedou již ojedinělé vozy. Za nimi v zápětí jede však jízda a vozatajstvo (trén). Tito 

vojáci jsou již většinou neozbrojení, zbraně jako zbytečnou přítěž cestou zahodili. I vydalo se 

několik mužů a žen hledat pohřešované. Jeden z nich Emil Troják 39 letý zem. dělník čp. 42, 

přiveden byl domů před chvílí těžce zraněn do prsou a říká,  že druzí jsou mrtvi. Jsou to: Josef 

Totušek čp. 6 rolník 61 r., ženatý, otec 2 synů, Josef Procházka čp. 21, zemědělec, ženatý, 

otec 2 dětí, 34 r. ,Jaroslav Dobiáš čp. 33, zedník, ženatý, otec 4 dětí, 39 r., Josef Němec, čp. 

22. rolnický syn, 36 r. svobodný. Těžce zraněný Emil Troják zemřel za  několik dní v 

nemocnici v Poličce, kam byl převezen. Jsou odneseni do svých domovů, které nic netušíce 

opustili. Je to těžká daň krve, tato smutná bilance dnešního dne. 

Zatím se pohled na silnici změnil. Místo motorových vozidel jede teď jízda. Koně a koně, 

tisíce jich jsou. Vojáci jedoucí na koních vedou podle sebe ještě jednoho, či dva koně zásobní. 

Koně se pasou v obilí a pobíhají volně po polích. Koňské mršiny leží podél silnice. Mezi 

vojskem jede též mnoho povozů s civilními německými uprchlíky. Jsou mezi nimi němečtí 

sedláci až od Vratislavi. Na vozech jsou celé rodiny s dětmi, peřínami, šatstvem a různými 

věcmi ve chvatu naházenými, byli nuceně vystěhováni před frontou. Řada se zdá bez konce. 

Zatím nadešla noc a tma zakryla výhled na silnici. Hlídkujeme celou noc, aby někde nevypukl 

požár. 

 

Čtvrtek 10. května 

Po silnici jedou ještě povozy s uprchlíky a poslední skupiny jízdy a vozatajstva. Před 

polednem přijíždí však do dědiny tentokráte od Míchova několik jiných vojáků. Vlna 

vzrušení: Rusi, Rusi jedou. Byli to však  ubytovatelé rumunské armády, jejíž oddíly dorazily 

do vesnice k večeru a v noci.  Rumunští vojáci často bezohledným způsobem vymáhají nocleh 

a stravu. Všichni muži celou noc po skupinách s puškami hlídkují a urovnávají spory mezi 

občany a vojáky, kteří pálí na vesnici ohně, aby se zahřáli a přikládají celá polena a pařezy ze 

skrovných zásob paliva chudých domkařů. 

 

Pátek 11. května: 

Během dne rum. vojáci odjeli, přijeli však noví - vozatajstvo rum. armády. 

 

Sobota 12. května 

Kolem naší chalupy čp. 13 táboří ke stu povozů rum. vozatajstva. Je to vůz na voze, kůň na 

koni. Vojáci krmí a napájejí koně, odpoledne většina z nich odjela - zůstaly po nich jen kupy 

koňského trusu a rozházené miny  a jiné náboje. Část vojáků rozešla se po chalupách, kde se 

po dvou či třech ubytovali.  Dnes byli pohřbeni 3 padlí občané řísmkokatol.vyznání: Josef 

Procházka, Jaroslav Dobiáš a Adolf Dufek. Pohřební průvod musil jíti z rozcestí silnice 

Pavlovice - Věcov polní cestou k Jimramovu, neboť silnice byla přeplněna rum. vojskem. 

 

Neděle 13. května: 

Dnes byli pohřbeni další dva padlí občané čsbr, evang. vyznání: Josef Totůšek a Josef Němec. 

Po silnicích projíždí stále početné skupiny rum. vojska, táboří v lesích a na jetelinách a lukách 

pasou koně, i do obilí koně zajdou a spásají je. Vojáci se stěhují z místa na místo, když vše 

vypasou, jdou zase dále. 

 

9. června 

Dne 9. června odjela rum. armáda úplně z našeho kraje.  



RA.  

Na 10. červen v noci utábořila se na poli u statku Jindřicha Mlynáře čp. 17 jednotka Rudé 

armády asi s 500 koní. Byli to veselí chlapci k našim lidem chovali se velice přátelsky, 

příštího dne odjeli z naší vesnice. 24. června tábořili vojáci RA na poli Mišánkách asi se 60 

koňmi. Poslední jednotky RA projížděly naším krajem v prvních červencových dnech. 

 

3 bouře 

V pátek 2. června v noci přišla ohromná bouře s lijavcem, čímž se potok Věcovce tak 

rozvodnil, že celá rodina Josefa Vraspíra čp. 43 byla na půdě svého domku, neboť ve světnici 

proudila voda. Rovněž stodolou Jana Halvy čp. 18 protékal silný proud vody, který 

odplavoval co se dalo: palivové dříví, ploty, prkna a jiné..Odpoledne přišla druhá veliká bouře 

s  lijavcem a do třetice v pondělí 5. června. Deště podpořily vzrůst jetela a trávy na 

vypasených loukách tak, že narostlo zase krmiva tolik co jiná léta. 

 

Obecní volby MNV 

Na místo zrušeného obecního zastupitelstva zřízen byl v naší obci Místní národní výbor. 

Sestavena byla jednotná kandidátka a zvoleni byli: 

Předseda MNV Boh. Dědič čp. 3 

Místopředseda: Karel Mlynář čp. 17 

POkladník  Čeněk Němec čp. 22 

Členové rady MNV Ing. Josef Chroust čp. 24 

   Josef Skřipský čp. 36 

Další členové MNV: Vilém Slavíček čp. 13 

   Jindřich Houdek čp. 27 

   František Slavíček čp. 14 

   Jos. Havlíček čp. 44 

   Frant. Čuhel čp. 16 

   Emil Krištof čp. 38 

   Josef Obr čp. 39 

 

Pomocné síly 

Žně začaly 6. VII. Poněvadž bylo málo pracovních sil, přikázány byly na výpomoc na polní 

práce osoby německé národnosti a přiděleny větším zemědělcům. Byli to odsunutí Němci z 

okolí Svitav. Z nich 5 dospělých a 2 děti. 

 

Osídlování pohraničí 

Začíná osídlování pohraničních krajů obydlených Němci. Tito jsou postupně odsunováni do 

Německa. Mnoho lidí z naší obce má zájem o toto osídlování a 6 rodin se také opravdu 

odstěhovalo. Jsou to: František Havlíček, dělník čp 25, Emil Havlíček deputátník čp. 17, Alex 

Tkáč,  Rusín krmič dobytka čp. 17. Osídlili v Hevlíně nad Dyjí 

František Havlík deputátník čp. 17 osídlil ve Slavonicích a Bohumil Procházka domkař čp. 29 

s rodinou osídlil ve Štířatech. 

Josef Laštůvka domkař čp. 28 osídlil v Komárově u Brna. 

 

Úklid vraků 

Dobrovolnou pracovní povinností odklidili jsme z okolí silnice všechny vraky vozidel a jiné 

zbytky po armádách. Odvezli jsme je do Bořiny, kde jsme je naházeli do opuštěného lomu. 

 

Epidemické nemoci 



Téměř všechen skot ve vesnici napaden byl zánětem očí, koně byli zamořeni střevními 

parazity. Nemoci tyto zanechané zde armádami měly hladký průběh a žádný kus neuhynul. 

Epidemické nemoci lidí, provázející vždy armády, se v naší obci ani mezi občany, ani mezi 

ubytovanými vojáky neobjevily. 

 

Finanční opatření 

Do 15. prosince musily být všechny hotové peníze uloženy v záložnách a spořitelnách. 

Peněžní ústav vyměnil každému na osobu za 500 Kč nové peníze a všechny ostatní zůstaly 

uloženy jako vázaný vklad, který musil být přihlášen u okresního berního úřadu. Veškeré 

zboží bylo zdraženo. Chléb stojí nyní 4.80 Kč za 1 kg, cukr 16 kč 1 kg, maso hovězí 45 kč, 

maso vepřové 60 kč za 1 kg, dosud na lístky. 

 

Oprava rybníka 

U obecního rybníka opravena byla hráz a opraven splávek, kde byly položeny odtokové 

betonové roury. 

 

Pachtování honitby 

Za účelem propachtování obecní honitby ustavila se honební společnost a honitbu si na 

zdejším katastru pronajala. Jsou to tito členové: Boh. Dědič.č p3, Boh. Mlynář čp. 17, Karel 

Mlynář čp. 17, Bedřich Staněk správce lihovaru čp. 14, Josef Kořista čp. 5. Honitbu převzali 

po Jos. Veselském staviteli z Jimramova, který ji měl pronajatou po mnoho let. Stav zvěře je 

velice nízký, téměř všechna byla vystřílena rumunskými  vojáky. Jinak se vyskytují zde hojně 

polní zajíci, bažanti, koroptve a srnčí. V potoku Věcovci je mnoho pstruhů, raci vyskytují se 

jen ojediněle. Právo rybolovu je majetkem velkostatku v Jimramově. 

 

 

ROK 1946 
    ============================= 

Zásobování 

Potravinové lístky dosud trvají, pouze kuřivo je uvolněno. Dávka cukru je 1,40 na osobu, 

samozásobitelská dávka obilí je zvýšena na 20 kg. Z domácí porážky prasete odevzdá se 4,50 

kg sádla pro veřejné zásobování. 

 

Osídlování 

Osídlování pohraničních krajů pokračuje. V březnu odstěhovaly se tyto rodiny: Do Javorníku 

u Svitav: 

Bohumil Krčil domkař čp. 32  Josef Dědič domkař čp. 47 

Josef Obr domkař, čp. 39   Emil Krištof domkař čp. 38 

Pergerin Navrátil domkař čp. 37  Adolf Kulka dělník čp. 27 

Frant. Sláma dělní čp. 49   Frant. Trojáková dělnice čp. 42 

Marie Dobiášová dělnice čp. 41  Čeněk Uher krejčí čp. 30 

S nimi odešli celé jejich rodiny. Celkem se z obce během let 1945 - 46 vystěhovalo asi 100 

osob. Počet obyvatel klesl na 176 osob. Pozemky a domky po osídlencích rozdělili si 

domkaři, kteří zde zůstali. Několik domků je tak sešlých, že je nelze obývati a jsou používány 

jen na ukládání slámy. Jsou to tato čísla: 10, 11, 29, 32, 37, 38. 

 

Úroda krmiv  

Jaro bylo časné a teplé, jarní polní práce byly brzy skončeny. Senoseč začala již 9. června, 

avšak 3 týdny trvajícími dešti se velice prodloužila. Sena i jetelin urodilo se veliké množství. 

Hasiči pořádali po několika letech opět svůj hasičský ples  a to 3. ledna. 



Volby do ÚNS 

Volby do Ústavního Národního shromáždění provedeny byly 6. května. Kandidovaly 4 strany 

a obdržely celkem 117 hlasů. Z toho počtu: 

Strana sociálně demokratická  43 hlasy 

Strana Lidová    43 hlasy 

Strana národně socialistická   25 hlasů 

Strana komunistická     6 hlasů 

 

Obecní volby 

Brzy nato se konaly volby do Místního národního výboru, které se nekonaly obvyklým 

způsobem, tj. hlasovacími lístky. Politické strany navrhly si svoje zástupce do MNV a tito 

byli samočinně zvoleni dle počtu hlasů, které jednotlivé politické strany při volbách do ÚNS 

obdržely. Zvoleni byli: 

Za stranu sociálně demokratickou: 

Frant. Dvořák čp. 19  Frant. Čuhel čp. 16, člen rady,  Emil Halva čp. 15   

Josef Skřipský čp. 36, čken rady, Vilém Slavíček čp. 13 

 

Za stranu národně socialistickou: 

Bohumil Dědič čp. 3 předseda MNV, Ing. Josef Chroust čp. 24, Čeněk Němec čp. 22 

pokladník MNV 

 

Za stranu lidovou: 

Karel Mlynář čp. 17 místopředseda,  Jindřich Houdek čp. 27, František Slavíček čp. 14, Josef 

Havlíček čp. 44 

Strana komunistická nejmenovala svého zástupce. 

 

Strojní družstvo 

Za účelem koupě traktoru ustavilo se v obci Strojní družstvo o počtu 24 členů. Členský podíl 

činí 1000 kč. Předsedou zvolen byl Boh. Dědič čp. 3, pokladníkem Čeněk Kozáček čp. 40. 

Družstvo zakoupilo si s podporou Min. zemědělství nový traktor americké výroby značky 

Fergusson na pohon petrolejem o síle 5HP K němu byly pro začátek sehnány 2 obyčejné vozy 

na vyvážení hnoje. Řidičem stal se Miroslav Kozáček, který příležitostně vykoná řidičskou 

zkoušku. Je to výhoda pro malozemědělce, kteří nemají koňský potah. 

 

Oprava potoka a pronájem rybníka 

Potok Věcovec, tekoucí vesnicí byl nákladem obce zregulován od čp. 43 po čp 18 v délce 50 

m. Obecní rybník byl pronajat za obnos 80 Kč Boh. Dědičovi čp. 3, který zde nasadil 80 kusů 

kapří násady. 

 

Organizace 

Mladí chlapci a děvčata sdružili se ve "Svazu české mládeže". Místní skupina čítá 21 členů. 

Předsedou byl zvolen Jindřich Houdek čp. 27. 

 

Brigáda 

Jako pomocná brigáda přijelo do obce 16 mladých hochů a děvčat z brněnských továren. Byli 

přiděleni větším hospodářům na sklizeň bramborů. 

 

Mrazy 

Dne 24. října a v dalších dnech přišly silné mrazy. Zmrzly brambory v přeorávkách i buráky a 

řepy. Země byla zmrzlá na kost, takže se oranice ani pod nohama neprolomila. 



ROK 1947 
    ======================= 

Maďarští dělníci 

V lednu přijely do obce 3 rodiny Maďarů, budou pracovat jako zemědělští dělníci u Jos. 

Kořisty čp. 5 jedna rodina, a u Karla Mlynáře 2 rodiny.(čp.17) 

 

Krutá zima 

Zima byla velmi krutá, mnoho sněhu a kruté mrazy. Kapři nasazení v obecním rybníku, téměř 

všichni zhynuli. 16. března bylo ještě vše pod sněhovou pokrývkou. 

 

Zaměstnanost 

Letošního roku postaven byl v Jimramově přes řeku Svratku nový železobetonový most z 

Krausova mlýna a do Sedlišť postavena nová silnice. Na těchto stavbách pracovalo asi 10 

malozemědělců z naší obce jako pomocní dělníci, mzda je 16 Kč na hodinu. Rovněž přádelna 

Jana Jelínka v Novém Jimramově přijímala dělníky, zde nastoupilo 6 osob. V textilní výrobě 

pracuje z naší obce nyní 10 osob. Životní úroveň se poznenáhlu zlepšuje. Textilního zboží je 

již znatelně více, výroba všeho zboží se rozbíhá, lidé počínají poznenáhlu budovat po 

několikaleté přestávce po dobu války. 

 

Pokrok a kultura 

Strojní družstvo zakoupilo si nový šrotovník, Ing. Josef Chroust pořídil si nový samovazač. V 

obci je nyní 20 radiopřijímačů, 2 motocykly, v každém čísle je alespoň 1 jízdní kolo, bez 

elektrického proudu je jen 5 čísel, bez vodovodu je také 5 čísel. Stavební materiál není dosud 

žádný, vše je na příděl a stavby nejsou povolovány. I řemeslníci dostávají materiál na příděly? 

Kováři železo, obuvníci a sedláři kůži a jiné potřeby, a truhláři prkna a jiné. 

 

Melné 

Rayonování (rajonování) mlýnů dosud trvá. Naše obec mele ve mlýně Ludvíka Krause v 

Jimramově. Od semletí 1q obilí vybírá se od 1. XI. 10 kg místo peněžité odměny. 

 

Katastrofální sucho 

Léto bylo velice suché, sucho bylo až katastrofální. Nepršelo od 30. VI. do 5. X.. Následkem 

toho byly žně již 19.VII. a úroda byla velice slabá, zvláště brambory byly drobné, neboť nať 

suchem zhynula. Podzimní orba byla velice obtížná. Země se drolila a  v těžších půdách 

nebylo lze dostat pluh vůbec do země. Když se sklízely brambory, zvedal se za vyorávačem 

mrak jemného prachu a hlína na brambořišti byla jako popel. Za tohoto stavu seli jsme ozimy. 

Když potom koncem října přišly deště, všechno obilí teprve vzcházelo a do zimy ještě krásně 

urostlo. Jeteliny (podsevy) však všechny suchem vyhynuly. Celý listopad a prosinec pršelo a 

vodní toky a prameny se opět vydatně napojily. 

 

Benderovci 

V podzimním období pozorovány byly tlupy tzv. "benderovců", kteří v nočních hodinách 

procházely kolem vesnice. Jsou to zbytky fašistických armád, které přecházejí z Polska do 

Německa přes naše území.  

 

Hraboši 

Polní hraboši se následkem sucha velice rozmnožili. Při podzimních deštích a prvních 

mrazech však všichni uhynuli. 

 

 



Doplněná fotografie rodného domu kronikáře čp.13 na návsi u rybníka 

 

 


