Zima
Letošní zima se dostavila s celou svou mocí. Malé přímrazky začaly hned v ½ listopadu, které se stupňovaly., takže
dostoupily 23.prosince až 20°C; pak opět povlovně klesaly. Prudké mrazy a sněhové vánice zavinily u všech vlaků zpoždění
až 2 hodinová, poněvadž koleje omrzávalya rozjíždění vlaků vyžadovalo mnohem delší doby. Mládež užila letos do syta
saňkování – až do 29.února.

Smršť
Dne 17.února odpoledne o půl páé hod. přihnala se od západu větrná smršť, která nadělala mnoho škod na střechách.

Volby
V neděli dne 4.března konány obecní volby. Kandidovalo 8 stran:
1-

Živnostenská obdržela 2 mandáty

2-

Lidová obdržela 2 mandáty

3-

Křesťan. sociální obdržela 1 mandát

4-

Republikánská obdržela 3 mandáty

5-

Národ. socialistická obdržela 2 mandáty

6-

Sociál. demokratická obdržela 1 mandát

7-

Komunistická obdržela 3 mandáty

8-

Občanská obdržela 1 mandát

Volba představenstva se konala v neděli dne 25.března a byli zvoleni: starostou p.Antonín Novák, náměstkem
p.Jos.Meitner, 1.radním p.Tom.Hrdinka, 2.radním p.Tom.Dvořáček, 3.radním p.Frant.Zouhar.

Jaro
Jaro se trochu opozdilo. Mrazy potrvaly a do 22.března pak bylo týden pošmourné počasí a 28.března nastalo pravé jarní
počasí. Toho dne počalo se síti. Pěkné počasí bylo v polovici dubna přerušeno sněhovými přeháňkami a mrazíky.

Požár
Ve středu 28.března po 10. hod. večer vypukl z neznámé příčiny požár na Kočově u Mazlů, který při silném větru rozšířil
se na druhou stranu k Bínům. Hasení se zúčastnil místní hasičský sbor, tučapský, nemojanský a čechyňský, jichž přispěním
oheň na tyto dva domky byl omezen. Dne 30.dubna odpoledne vzňaly se z neznámé příčiny otýpky na dvorku cementáře
Aloise Bednáříka. Oheň uhasili seběhnuvší se občané.

Ledoví muži
Vláda ledových mužů zahájila letos svoje panování trochu brzy. Pankrác, Servác, Bonifác a jejich kuchařka Žofie vládnou
velmi důrazným způsobem nejen u nás, ale i v celé Evropě od 1.května. Za dne se oteplí, ale teplota nikde nevystupuje nad
5°, ačkoliv sluneční záření je velmi hojné. Chvílemi se obloha zamračí a sype se hustě sníh. Prudká chladna zavinila, že se
v přírodě vše opozdilo nejméně o 14 dní.

Nové zvony
Zdejší rodák, Jakub Chalupa, rolník z Podolí u Brna, daroval zdejší obci zvon „poledňák“. Farníci koupili zvon „umíráček“.
V neděli 15.července byly zvony svěceny.

Léto
Léto počalo příznivým deštivým počasím, které v měsíci červenci přešlo v parné. Teplota dostoupila na slunci až 50°C.
Všechno ždalo deště. Dostavily se sice čtyři bouřky, ale jen první (6.7.) trochu vše osvěžila. Veliká vedra uspíšila zrání obilí
tak rychle, že ačkoliv jarními mrazíky a chladny bylo ve svém vzrůstu značně zdrženo, přece jenom žně se počaly

v normální dobu (23.7.). Úroda je velmi dobrá. Velká úroda je podporována i nepatrným počtem živelných katastrof.
Takových pěkných žní již dlouho nebylo. Do měsíce bylo vše pokoseno, svázáno, svezeno a vymláceno.
Obilí sype: pšenice 6q po míře, žito 4,5q, ječmen 6q, oves 6,5q.
Cena obilí: pšenice 200Kč – žito 200Kč – ječmen 190Kč – oves 165Kč.
Letošní léto pozdrželo svou vládu až do konce (20.IX.)!

1929 – nový kronikář
Psát se započalo dne 30.května 1929.
Řídící Jakub Zapletal jako kronikář odešel z obce do Vyškova jako pensista a byl jsem zvolen za kronikáře – Martin
Jelínek, zednický a tesařský mistr, usazený v domě č.p. 23, obecním zastupitelstvem ve svém sezení ze dne 9.dubna 1929.
Narodil jsem se dne 14.července 1896, v Tučapech vychodil obecnou školu, načež vyučil se zednickému řemeslu v Brně,
prožil 21/2 roku ve světové válce a po vrácení absolvoval v r.1918 – 1920 užší průmyslovou školu a po praksi kancelářské,
kterou dělal v Poličce v Čechách, podrobil se zkoušce zednického mistra v době od 13. – 23.října 1922 u zemské polit.
správy v Brně.
Obdržel concesi ku provozování této živnosti výnosem okresní pol. Správy ve Vyškově ze dne 16.března 1923 a usadil se
v Tučapech č.p.63.
Dne 17.listopadu 1924 oženil se ze zdejší Annou Koprovou dcerou již zemřelého hostinského Tomáše Kopra který ve
zdejší obci byl velice oblíben a vážen a také dosud jmenuji Koprův hostinec.
Po svadbě přesídlil jsem živnost do Habrovan do domu své ženy a ještě téhož roku podrobil se zkoušce tesařského mistra
v době od 15 do 23.prosince 1924 a obdržel concesi k provozování živnosti výnosem okresní polit. správy ve Vyškově ze
dne 1.dubna 1925.
Současně jsem přísežným soudním znalcem pro obec Tučapy a celý okres Slavkovský.
Přejímaje obecního kronikáře bude mou snahou vésti a zapisovati dle pravdy veškeré události zdejší obce. Vzhledem
k tomu, že předešlý kronikář odešel již v září 1928 a mě dostala se kniha do rukou až v květnu 1929 nemohu určit přesná
data a za tuto dobu jen pokud mé paměti dovolují vše nastíním.

Zima
Letošní zima snad největší je za dobu 150 roků, kdy byla zaznamenáno –32°C pod nulou a to 11.února. Zima započala
v půli prosince a trvala do první polovice dubna. Cesty byly zaváty sněhem přes 2m výšky takže byly naprosto nesjízdné a
jezdilo se jen po polích a jezdilo se jen pro palivo nebo umělá hnojiva na nádraží.
Stalo se, že bylo naším lidem zakazováno jezditi po polích a byly dány k soudu a musili platiti pokutu a sice:
Josef Hrdinka rolník

Kč 300,-

Tomáš Dvořáček rolník

Kč 250,-

Bartl Pavel rolník

Kč 197,50

Na Kočově byly domky úplně zaváty sněhem, takže sousedé byli nuceni zvenčí uvolňovati sníh by obyvatelé domků
dostali se ven. Také dráhy měli svízelné dopravy a byla omezena doprava lidů a hlavně udržovala se doprava uhlím a
potravinami.
Dlouhou zimou poustávala již mezi lidem bída a také nouze v poli, neb musilo se topiti celou noc by děti a také dobytek
nezmrznul, musili i ve chlévech topiti. Ve škole bylo výnosem ministerstva zakázáno vyučovat pro velkou zimu a to od 18 –
28 února.
V prosinci onemocněl žák Kopr Stanislav na spálu a v únoru onemocnělo mnoho dětí na chřipku, takže někdy i 10 dětí
v návštěvě školy scházelo. V jednom případě přidružil se zápal plic.

Volby
2.prosince 1928 v neděli byly konány volby do nově ustanovených okresních a zemských zastupitelstev. Novou volbou
zanikly zemský výbor, silniční výbory a okresní politické správy. Na místě nich vznikly okresní úřady a zemské
zastupitelstvo.

Jindy v obcích rozhodoval zemský výbor nyní bude rozhodovati okresní zastupitelstvo tj. v rozpočtech obecních, prodeji
obecních pozemků, vypůjčkách a vůbec na veškeré záležitosti, které mají vliv na hospodaření v obcích.

Desetiletí republiky
Dne 28.října 1928 byl oslaven důstojně co trvání 10 roků našeho státu následujícím programem:
1-

Lampionovým průvodem o půl 7 hodině večer od kostela na náměstí vesnice.

2-

Proslovem starosty Ant. Nováka který byl procítěný a občany nadšeně přijatým a hlavně vybídnutím, by vzpomělo
se těch co padli na Zborovské a Sibiřské plání, jakož i těch co padli proti své vůli v řadách rakouských kde
podroben byl náš národ 300 roků.

3-

Přednáškou říd. uč. Vl. Šulce z Dražovic na théma „Naše revoluce“

4-

Vztyčení vlajky

5-

Ohňostroj

6-

Sbory

V neděli bylo pak zahráno divadelní představení „Zvony“, „Tryzna mrtvých“, recitace a sbory.

Jubilejní Kč 10,- stříbrná
K 28.říjnu byly vládou vydány jubilejní stříbrné 10 Kč a na každou obec připadly asi 4 kusy a jsou v rukách jedinců.

Slavnost vánočního stromku
Dne 23.prosince pořádali žáci slavnost „Vánočního stromku“. Na programu byly básně, tanečky a koledy. Po programu
byly všechny děti podělovány jablky, ořechy a cukrovinkami které darovali zdejší hospodyně. Na tuto slavnost přispěli:
Obec

Kč 300

Dr. Gomperz

Kč 100

Vacula Simeon

Kč 50

Kopr Fr.

Kč 20

Palíšek Eduard

Kč 10

Těchto peněz použilo se na školní potřeby.

