Počátek roku a nezaměstnanost
Tento počíná se stávající nezaměstnaností, ještě zvýšenou tím, že byly zastaveny práce v lomech u p.Fiale v Olšanech a
místním kamenolomu, družstva legionářů na neurčitou dobu pro nedostatek objednávek. Obec sama podporuje
nezaměstnanost tím že dala do řádného rozpočtu na r.1933 obnos Kč 5.000 pro nezaměstnané a dala provádět nouzové
práce a o prohození potoka ve žlebě k Rousínovu kde bylo několik dnů zaměstnáno 62 lidí za denní odměnu Kč 15,-.

Zima
V lednu uhodili velké vánice sněhové a zima obdobná jako v r.1929. Silnice byla zaváta na všechny strany, takže nebyl
žádný provoz jak auty tak povozy 14 dnů. Silnice byly prohazovány nezaměstnanými dělníky.

Zimní pohroma
Na počátku ledna byla obec postižena silnou jinovatkou, takže bylo polámáno mnoho stromů, taktéž telefonní a elektrické
vedení bylo potrháno, dráty zatížené jinovatkou byly prohnuty až na zem. Podél silnice spočívaly vesměs prohnuté
zavěšeny na větvě stromů.

Úmrtí
Dne 24.února zemřela pí Marie Vartová dříve provdaná Kolejková, výměnkářka nar. dne 1/II 1848 tedy v úctyhodném stáří
85 r. Rodem pochází ze zdejší rodiny Koprové.

Úmrtí
Dne 28.února zemřel dělník Jan Polách nar dne 24/VI 1863 a byl dne 2.března pochován.
Dne 19.března zemřela Pecinova Frant z Kočova nar. 23/VII 1860. Pochována 21/III 33.
Dne 1/VI 1933 zemřela výměnice Kateřina Pospíšilová ve stáří 87 roků (narozena v r.1846) a byla dne 3/VI pochována.
Dne 2/VII 1933 zemřela Anežka Obroučkova z Vinohrádku ve stáří 43 roků (nar. 15/IV 1890) a byla dne 4/VII 33
pochována.
Dne 10/XI 33 zemřela raněna mrtvicí Pospíšilová Arnoštka nar. 17/III 1870, choť místního poštmistra ve výslužbě.
Pochována 12/XII 1933.

Dražba kovárny
Dne 22/IX 33 konala se veřejná dražba kovárny č.p. 26 náležející p.Šafránkovi a koupil ji místní kovář Pikner za cenu Kč
32.000,-. Současně prodávala se stolařská dílna p.Šafránka kterou koupil jeho švagr Hynek Němeček ze Slavkova u Brna
za obnos Kč 15.000,- Kč.

Aeroplán
Dne 22/IX 33 přistál nouzově za dvorem p. Vacule aeroplán polské letecké společnosti. Let pod značkou S.P.- AAK. Po
obstarání pohonných látek odletěl na další cestu. Přistání toto přivábilo množství lidů.

Požár
Dne 17.září o 1hod. v noci vypukl požár u p. Marie Trnavské na Kočově, jemuž padlo za oběť střecha nad obyt. stavením a
stodolou. Část výměnku zůstala zachráněna.
Na četnické vyšetření přiznal se její syn Jos. Trnavský, že oheň povstal od jeho zapálené cigarety.

Rok 1933
Během roku 1933 bylo většinou velmi sucho takže byl citelný nedostatek pitné vody a také úroda byla slabší.

Ceny obilí
Ceny obilí byly menší oproti roku 1932. Ječmen 100kg za 70 – 80 Kč. Oves 60 – 65 Kč. Žito 80 – 85 Kč. Pšenice 130 –
135 Kč.

Stavební ruch
Stavební ruch byl velie slabý a domek postavil na místě starého Teodor Šmerda Kočov. Dohotovení domu provedl Frant.
Kostelka obchodník na domku koupeném od Jana Šmerdy. Současně v tomto domě u kostela otevřel nový obchod se
smíšeným zbožím.

Volba školní rady
V měsíci červnu zvolena byla nová školní rada na další roky a to členové Tomáš Drápal starosta, Tomáš Hrdinka rolník,
Teodor Šmerda bednář, Josef Švestka kolář, Boh. Koukal řídící a Lud. Vaculová industr. Učitelka. Jako náhradníci Josef
Havlíček kameník a Josef Matějka obchodník. Předsedou zvolen byl Šmerda Teodor bednář.

Učitel
Jako definitivní učitelka byla dosazena na místní obecnou školu pí Srnová z Rousínova od 1 září 1933.

Prodej domů
Julínek Frant prodal svůj domek pí Chromé z Olšan a sám koupil si domek od pí Tomanové. Oba na Kočově.
Zima počala počátkem prosince 14°C mrazem. Stávající kovárnu od p. Piknera koupil Fr. Kostelka holič z Habrovan.

Družstvo šrotovníku
Během roku 1933 utvořilo se družstvo šrotovníku které koupilo šrotovník a elektrický motor za Kč 5.254,70. Šrotovník
postaven byl u p.Tomáše Varty rolníka a v listopadu převzal jej do nájmu Tomáš Pospíšil stolař. Od šrotování 1q obilí plati
se 8,- Kč.
Z tohoto obnosu hradí se nákupní cena strojů.

Nezaměstnaní
Ku konci roku 1933 bylo celkem nezaměstnaných přihlášených o podporu 107 dělníků.

