Počátek roku
Počátek roku jest ve znamení všeobecné světové hospodářské krise, která vyvrcholuje ve velkou nezaměstnanost a
částečné poklesy cen životních.

Hospodářská krise
Naše obec nezaměstnanosti ve velké míře nepoškozuje, vzhledem k tomu že místní a Olšanské kamenolomy jsou dobře
zaměstnány a tím jest dělnictvo a povozníci stále zaměstnáno.
Pokles cen postihlo zde hlavně rolnictvo. Žito stojí 1q 90 Kč, Oves 110,- Kč, Ječmen 135,- Kč

Kulhavka a slintavka
Ve dvoře p. Simeona Vaculy a p. Aloise Šimáčka rolníka onemocněl hovězí dobytek na slintavku a kulhavku, následkem
toho jest obec uzavřena a zakázány veškeré taneční zábavy a divadla.

Úmrtí
Dne 25.ledna Bednářík František stár 63 r. Byl to obecní noční strážník a hrobař. Na místě jeho byl ustanoven nyní
Kostelka Blažej z Kočova.

Zima - Jaro
4.února počalo silně sněžit a napadlo 60cm sněhu, takže veškeré cesty a silnice byly zaváty a jakýkoliv provoz
znemožněn. Okresní úřad svými lidmi musil silnici prohazovati.
Zima trvala za dosti silných mrazů až těsně k Velikonocím tj. do počátku dubna, kdy otevřelo se jaro a počalo se s polními
pracemi, setím.

Úmrtí
Dne 5.dubna zemřel Pěček Frant. nar. 15/VIII 1877 a byl zaměstnán jako čeledín ve velkostatku p. Vaculy.
6.února zemřela Barbora Pavelková výměnice
17.března zemřel Pavel Drápal nar 4/XI 1871 rolník a bývalý dlouholetý starosta, funkcionář různých veřejných a
spolkových sdružení, pochován byl za velké účasti domácích a přespolních hostů dne 19.března na místním hřbitově.
18.března zemřela Šmerdová Eva výměnkářka z domu č.p. 20.

Jaro
Jaro samo bylo velice příznivé a hojné deště vydatně podporovaly vegetaci. Na nařízení úřadu byly veškeré stromy
stříkány proti puklici švestkové.

Oprava silnice
V květnu nechala obec zrekonstruovat obecní cestu na Vinohrádku vedoucí ku hřbitovu a k lomu.

Úmrtí
Dne 14 června zemřel Táborský Jan zaměstnanec u velkostatku p.Vaculy a pochován na zdejším hřbitově dne 16 června.

Žně
Žně započaly dne 10/července které byly během 3 neděl skončeny za nepříznivého počasí. Obilí následkem velkého
sucha bylo málo. Z 1měřice dostalo se 3-4q obilí.

Úmrtí
Dne 2 srpna skonal na plicní chorobu legionář a bývalý starosta Ant. Novák. Pochován byl s vojenskými poctami a hojnou
návštěvou jak místního tak i okolního občanstva na místním hřbitově dne 4 srpna.
Zesnulý byl jako starosta i občan všeobecně oblíben. Zanechal po sobě ženu a 2 děti ve stáří 4 a 7 roků.

Podzim
Podzim byl vcelku příznivý takže polní práce, dobývání bramborů, řepy tak i setí bylo normální. Koncem října a počátkem
listopadu byly silné deště skoro každodenní.

Úmrtí
Dne 19 listopadu zemřel zde 30 roků stár učitel Neužil který vyučoval v Ježkovicích a za choť měl jedinou dceru místního
starosty Tomáše Drápala. Byl dne 24 listopadu zpopelněn v krematoriu v Brně.

Zřízení kina
Tělocvičná jednota Sokol zřídila v hostinci p.Fr. Hasáka kino a bude dávati 1x týdně představení pro dospělé a 1x měsíčně
pro děti. Započalo se hrát 1 představení dne 30 srpna. Celkové zařízení kina stálo Kč 20.000,-.
Dne 25.října při dětském představení vznítili se filmy, při kterém nastal výbuch a byli popáleni jak kinoperatér Ant.
Procházka z Rousínova tak i jeho pomocník Ant. Šmerda rolník z č.p.22.
Kino bylo značně poškozeno a po opravě kinoaparátu započalo se hráti za 14 dnů tj. 8 listopadu.

Zima
Zima započala koncem listopadu mírným sněžením a potrvalo do Vánoc na které započala obleva a potrvala celý leden.
V únoru poněkud přituhlo a v ostatky ve dnech 10-15 února byly silné mrazy –28°C.

Konec roku 1931
Ku konci roku nezaměstnanost ještě více vzrostla a bylo pro nezaměstnané každý měsíc 20 lístků pro obnos Kč
přiděloval okresní úřad a obecní úřad tyto rozděloval ve formě lístků a každý měl možnost za tyto nakoupit potraviny u
místních obchodníků. Ceny obilí ku konci roku :
Pšenice za 100kg

Kč 135 – 140,-

Žito za 100kg

Kč 145 – 150,-

Ječmen za 100kg

Kč 95 – 105,-

Oves za 100kg

Kč 122,-

Brambory za 100kg

Kč 35 – 45,-

Sláma za 100kg

Kč 47,-

Seno za 100kg

Kč 75,-

Potraviny:
Husa 45 – 60,- Kč

Kachna 22 – 25,- Kč

Párek holubů 7 – 9,- Kč

Králíci 5 –15,- Kč

Slepice 10 – 15,- Kč

Máslo 12 – 20,- Kč

Tvaroh 3 – 4,- Kč

Vejce 0,50 – 1,- Kč

1l mléko 0,90 – 1,- Kč

Maso vepřové 12,- Kč

Maso hovězí 8 – 10,- Kč

Sádlo 14 – 15,- Kč
Konec r.1931

které

