Započal se stávající krisí a mírnou zimou se sněhem.

Jarní práce
Jarní práce v poli byly započaty v březnu za příznivého počasí. Celý rok převládal suchem a obilniny s pícninami byly
vesměs slabší na úrodě.

Sklizeň
Na 1 měřici byl výnos obilnin 3 – 4q. Pícniny tj. jetel a seno vesměs slabé na některých pozemcích i 2q na 1 měřici.

Prodej obilí
Prodej letošního obilí byl upraven vládním nařízením ze dne 13/VII 1934 jako čís. 137 sb. z. a nař., upraveno obilním
monopolem na dobu 3 roků, kterou byla pověřena Čs. obilní společnost v Praze nákupem který děl se prostřednictvím
hospodář. družstev za cen vládou stanovených takže výkupní ceny dějí se dle váhy hektolitrové a činili ku konci roku tyto
ceny. První číslice jest výkupní, druhá číslice prodejní. Rozdíl v ceně výkupní a prodejní jest k dobru obilní společnosti.
Obilí

hl. váha

Výkupní

Prodejní

Pšenice

82kg

169,80Kč

177,80Kč

Žito

72kg

129,-

134,50

144,-

152,-

70kg

135,50

143,50

54kg

120,20

127,20

128,-

135,-

Ječmen výběr
Ječmen sladovnický
Oves
Kukuřice

Seno sladké 64 – 66Kč, polosladké 50 – 52Kč.
Sláma stelivová 34 – 36Kč.
Mouka pekařská 310 – 330Kč.
Mouka pšeničná 256 – 276Kč dle jakosti.

Řepa
Cukrové řepy urodilo se následkem podzimních dešťů až 70 – 80q po měřici a v důsledku toho cukrovary všechnu řepu
nepřevzali jen tzv contigent který činil na 1 akcii 70 – 80q za cenu 1q 10,50Kč. Zbytek řepy nad uvedený contigent zůstal
zemědělcům ke zkrmení.
Tím také vzrostl chov hovězího dobytka kterého bylo počátkem roku 1934 celkem 173 kusů a koncem roku 1934 stoupl na
213 kusů.

Úroda ovoce
Úroda ovoce byla dobrá až na švestky kterých bylo málo a 1kg stál 1,- Kč.

Počasí
Počasí až do konce roku bylo bez mrazů a sněhu, takže stromy v prosinci nahnaly pupeny a mnohde i tyto se rozvily.

Stavby
Za celý rok postaveny byly celkem 3 domy a to novostavby p. Josefa Skřivana na Cigánově a Ant. Obroučky naproti
obecné školy. Třetí stavbu provedl p. Josef Hrdinka který stávající dům č.p. 21 úplně rozbořil a postavil jednopatrovou
budovu.
Menší práce stavební pro nedostatek peněz nebyly jako jiné roky prováděny. Kamenolom Družstva kameníků byl po celý
rok zaměstnán.

Nezaměstnanost
Nezaměstnaní byly po celý rok podporování okres. úřadem ve Vyškově přídělem chleba a peněžními poukázky v hodnotě
Kč 10,-.

Požár
U p. Simeona Vacule vypukl v srpnu požár ve stodole který byl včas lokalisován. Zajímavé dnes jest že po vypuknuti
požaru na telefon výzvu dojelo během 20 minut 6 hasičs. sborů z Brna. Ovšem zatím bylo po požáru.

Dražba domu
V soudní dražbě prodán byl dům a kovárna p.Šafránka kováře které koupil asi 33.000,- p.Pikner taktéž kovář. Tento prodal
svůj dům a kovárnu p.Kostelkovi holiči. Tím kovárna na návsi byla zrušena. P. Šafránek zřídil však novou kovárnu na
Vinohrádku.

Škola
Následkem menší populace byla zrušena 1 třída a paní učitelka Klimešová byla přeložena do Rousínova. Nyní vyučuje se
pouze ve třech třídách.

Poměry v obci
Politicky byla obec zaměstnána po ceý rok. Předně započalo se v jednotě „Sokola“ který vlastní kino v hostinci Hasáka.
Zakoupením kina zadlužila se jednota a tímto dluhem započali mezi členstvem nesrovnalosti ohledně splácení dluhu.
V důsledku toho povstali osobní výpady na členstvo takže část členstva vystoupila z jednoty a to pro škodu obce, neb
činnost jednoty poklesla jak po stránce společenské tak po stránce vzdělávací. Vina také jest v tom, že maje zde 3 učitele
nebydlí 2 v obci, nýbrž jen docházejí z Rousínova a Komořan, nevěnují se výchově občanské. Bydlí zde jen p.řídící Koukal
který dříve velice agilně staral se o vzdělání tj. pořádání poučných přednášek, divadel atd nyní znechucen stálými třenicemi
se této působnosti po celý rok vzdal.
Charakteristické jest, že dříve hrávalo se ročně 10 – 15 divadel mimo přednášek, kterážto divadla byla výborně vedena
takže bývaly návštěvy i zvedlejších vesnic.
Nyní za rok 1934 bylo sehráno jen 1 divadlo a to slabě navštívené, jen druhé dětské představení na svátek matek bylo
četnější.

Revise záložny
Také revisí u místní záložny od ústředí z Brna byly zjištěny nesprávnosti v prodeji zboží a bylo shledáno manko 16.000,Kč které musili starosta spolku a pokladník každý ½ nahraditi.
Byly ihned z vedení záložny suspendováni, což také ještě místní rozruch zvýšilo.

Revise v obci
Ku konci roku na popud občanstva dojela z Vyškova komise na revisi obecních účtů, která nebyla však ukončena a
pokračuje se v ní i v r.1935.

Resignace starosty
Také starosta obce Tomáš Drápal vzdal se funkce obec.starosty a správou obce pověřen náměstek Jos. Fibinger.

Oslavy
V roce 1934 bylo oslavováno 20letí založení čs. zahraniční armády v r.1914. Za tím účelem zakoupila obec známky které
byly na den oslav 8 září zaslány do Prahy kde byly označeny zlatým jubilejním razítkem.
Dole přilepené. (V originále kroniky byly původně nalapeny známky, nyní zbylo jen prázdné místo).

Úmrtí
V roce 1934 zemřelo celkem 9 osob a to:
Marie Tomanová

naroz.

3/III 1850

zemřela 29 ledna 1934

Adéla Švestková

14/XI 1912

2 února 1934

Kateřina Hodaňová

8/VIII 1852

9 února 1934

Hasák Josef

13/III 1902

18 února 1934

Lokos Jakub

25/VII 1870

21.května 1934

Čalkovská Božena

7/V 1878

19 července 1934

Oldřich Toman

6/V 1908

25.srpna 1934

Kostelka Pavel

25/I 1870

9 října 1934

Jelínek Josef

15/X 1855

10.prosince 1934

Všichni jsou pochováni na místním hřbitově který letos vynikl pěknými rodinými i jednotl. hrobkami. K tomu přispělo hlavně
řádným zakreslením v situačním plánů a schválení hřbitovního řádu kde jsou stanoveny poplatky za používání hrobek.

Následuje podpis o provedené kontrole obecní kroniky.

13./3. 1935
Stan. Sedláček
okr. šk. Inspektor

Na těchto stranách je kronika silně poškozena po nalepení a zejména odtržení jubilejních orazítkovaných známek.

