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Vážení spoluobčané ! 
 
 
 

Pozvolna končí rok 1998. Rok ve kterém se událo velmi mnoho věcí ať už v naší obci 
nebo celé České republice a nebo v celém světě. Zprávy ze světa a z naší republiky si všichni 
máte možnost přečíst v tisku nebo sledovat na obrazovce televize. O různých zprávách z naší 
obce bychom Vás chtěli jako každý rok informovat v našem zpravodaji. Nejenže končí rok a 
každý hospodář se zabývá úvahami co se mu za ten rok podařilo a co třeba ne, ale skončilo i 
další pro naší obec již druhé volební období samostatné obce. Stálo by za úvahu 
zrekapitulovat si celé čtyřleté volební období, ale myslíme, že jsme Vám veškeré dění v obci 
každý rok přiblížili v našem zpravodaji a tak bychom Vás tím jen unavovali. Byly-li pro naší 
obec ty čtyři roky úspěšné, posuďte sami, když se trošku zamyslíte nad minulými roky. Za 
svou osobu si myslím že ano, podařilo  se mnohé. Dokladem toho je i výsledek našich voleb 
v obci, když kromě jednoho případu (a to jen díky nepříznivým přepočtům) jste do nového 
zastupitelstva zvolili všechny členy zastupitelstva minulého. Svědčí to asi o tom, že jste 
s minulým zastupitelstvem byli spokojeni. Jako zastupitelstvo slibujeme, že budeme dělat 
všechno proto, abychom Vaší důvěru nezklamali. Děkujeme všem, kteří k volbám přišli.  
  

No a nyní něco k veškerému dění v obci. Jako vždy Vám chceme přiblížit r ůzné akce, 
které se v obci podařilo v letošním roce provést. Nebude jich možná tolik, ale to proto, že 
schraňujeme finanční prostředky na vybudování plynu v obci. 
 

V letošním roce se podařilo: 
 
- oprava plotu u školní zahrady 
- nový celý krov na kapličku včetně pokrytí měděným plechem a další drobné opravy 
- vyčištění struhy nad parcelami 
- částečné vyčištění struhy k Morkusárn ě 
- panelové obroubení požární nádrže (koupaliště) 
- odstranění závad ve školní kotelně 
- provést vyčištění a údržbu kopírky a počítače 
- zbylý panel ze skládky žel. šrotu osadit u kulturního domu na skládání uhlí 
- rozšíření veřejného osvětlení k Tonarovým 
- zakoupit další zemědělský pozemek od Bratšovských pro případnou výměnu za parcely 
- byla výhodně zakoupena ocelová kůlna o rozměrech 6x15 m na sklad materiálu pro obec 
- byl omítnut a stavebně dokončen sklep pod jevištěm (bude sloužit jako sklad KD) 
- z důvodu hrozby propadnutí byl demolován obecní sklep u Roseckých č. 12 (zbývají 
dokončit terénní úpravy) 
- byl převzat do správy obce vlastní rybník Morkusárna pro potřeby pěstování kaprů pro 
občany 
- dle potřeby se provádí v obecních lesích kalamitní těžba (celý výtěžek z obecních lesů i 
s náklady jde na fond plynofikace 
- po celý rok se provádí v lesích pěstební činnost (vysazování stromků, ožínání, nátěry na zimu 
čištění ploch pro výsadbu) 
- podařilo se obci zajistit telefonní budku 
- na opravu kapličky a opravu koupaliště, byly jako již každý rok zajištěny finanční 
prostředky od státu z Programu obnovy vesnice. 
 
 
 



To je zhruba to, co se nám podařilo v letošním roce provést. Jsou však také akce, a 
některé již dlouhodobé , které se nám nepodařily. A to : 
 
- opravit ploty kolem vodovodních studní 
- provést malou opravu na hrázi u č.p. 10 
- znovu nabarvit veškeré dřevěné plochy hasičské zbrojnice 
- již kolikaletý úkol obnovit horní rybník Nad koup alištěm (stále je v jednání , do konce roku 
máme snad už dostat rozhodné stanovisko pobočky Ministerstva životního prostředí 
v Havlíčkově Brodě. Vše se vleče, proto tak dlouho, že bez státního příspěvku nejsme schopni 
tuto akci finančně zajistit.  Doufáme, že snad se toto už podaří. 
 

Dále se stále zabýváme možností plynofikace naší obce. Je to stejně zdlouhavé jako ten 
rybník nad koupalištěm. V příštím roce pokud to bude možné a budou-li finance, což je hlavní 
podmínkou, bychom chtěli především uskutečnit to co se letos nepodařilo a k tomu další velmi 
nutné akce, jako je oprava mostku na cestě Podevsí, ten který je přes strouhu odpadní vody 
z obce, alespoň nejnutnější opravu komunikací v obci, pokud tudy nepovede plyn. 
Znovuzvolené zastupitelstvo obce v příštím čtyřletém období čeká hodně práce. O některých 
úkolech jsme Vás seznámili již v loňském zpravodaji jako výhled do budoucna. Je to 
především plynofikace obce, dále obec bude nezbytně potřebovat novou kanalizaci a při tom i 
rozhodnutí jakým způsobem budeme čistit odpadní vody.  
Už jenom tyto dvě akce vyžadují obrovské finanční náklady, které jen velmi těžko zvládneme 
bez dotace pokud nějakou vůbec seženeme. Jak všichni víte s financemi je to v naší republice 
velmi zlé. Dále obec potřebuje naléhavě řešit ukládání inertního materiálu (bouračky, hlína 
z hloubení sklepů, nebo různý odpadní materiál zbývající při stavbě). Do určité míry by toto 
vyřešila stavba nového rybníka na Učitelce o které jsme Vás již také informovali. Dále obec 
potřebuje upravit pozemek za Mokrovým křížem pro skládku dřeva. 
 
 Nyní několik všeobecných informací. Připomínáme znovu, že je zapotřebí se občas zastavit 
u vývěsních skříněk, kde bývají zveřejněné informace pro občany, nejde vždy vše vyhlásit 
rozhlasem. Tyto informace se týkají téměř všech občanů. V určitých případech mohou mít občané 
k různým věcem připomínky, které mohou odevzdat písemně nebo i ústně na obecním úřadě. 
V dnešní době jsou různé úkony podmíněny veřejnou vyhláškou a ty jsou zde vždy vyvěšeny. Jsou 
zde i různé nařízení okresních nebo vyšších orgánů, které jsme všichni povinni dodržovat.  
 
 Podle § 40 zákona 367 o obcích (obecní zřízení) jsou zasedání obecního zastupitelstva 
veřejná. Občané budou o těchto zasedáních informování vyvěšením ve vývěsní skříňce u KD. 
Množí se stížnosti na volně pobíhající psy a drůbež. Znovu připomínáme vyhlášku obecního 
zastupitelstva č. 3/95 čl. 13 odst.4 o volném pobíhání zvířectva na veřejných prostranstvích, 
komunikacích včetně humenních cest. Při nedodržování této vyhlášky může být majitel 
potrestán podle zákona 200/1990 Sb. v znění pozdějších předpisů.  

 
Od nového roku se bude měnit cena za odvoz odpadů, jelikož je neúměrně vysoká, 

jednáme s firmou ODAS o její snížení nebo jiném řešení odvozu odpadů. Protože zatím 
jednání nejsou u konce sdělíme Vám ceny formou vyvěšení ve vývěsní skříňce. 
 

OBECNÍ KNIHOVNA 
 

Ačkoli knihovna má velkou konkurenci ve VIDEU, dosáhla v letošním roce skoro 600 
výpůjček knih, což je vzhledem k operacím knihovnice dostačující. Knihovna je  v péči jedné 
pracovnice již od roku 1944. Obecní úřad přispívá ročně nemalou částku na nákup nových 
knih. 
          



 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
 
 Sportovní klub funguje v naší obci již pátým rokem. V minulé sezóně hrála soutěž opět 
dvě naše družstva. Družstvo „A“ hrálo okresní přebor IV. třídy a umístilo se na 10. místě as 
jen tak tak tuto soutěž zachránilo. Družstvo „B“ vyhrálo okresní soutěž skupinu A, ovšem 
nepostoupilo, protože náš sportovní klub nemá rozhodčího a podle pravidel může postoupit 
pouze to družstvo, které má vyškoleného rozhodčího. Již v polovině října začala nová sezóna, 
oběma družstvům se daří se střídavými úspěchy, když cílem „A“ je především záchrana 
v soutěži.  
 V současné době začali chodit do herny  hrát děti, což sportovní klub velice uvítal. 
Chodí trénovat v pondělí a ve čtvrtek od 17.30 hod., tedy před tréninkem dospělých. A na 
tomto místě bychom rádi chtěli vyzdvihnout práci Martina Mokrého, který s t ěmito dětmi a 
mládeží chodí trénovat. V případě zájmu dalších dětí můžeme tréninkové hodiny rozšířit. 
V současné době trénujeme pondělí, středa a čtvrtek 17:30-19:00 děti a od 19:00 dospělý. 
 
 

FINANCE OBCE 
 

V této části zpravodaje Vás chceme informovat o financích a hospodaření 
obce. K 30.11. 1998 měla obec na termínovaných vkladech Kč 1 464 619,79 na 
základním běžném účtu Kč 88204,73. Celkem tedy Kč 1 552 824,52.  
K 1.1.1998 bylo na účtech obce Kč 1 255 571,25, rozdíl tedy činí Kč 297 253,27, což 
je předběžný výsledek hospodaření tohoto roku. 

 
Hospodaření obce k 30.11.1998-dle rozpočtu 

            
     (v tisících Kč) 

 
 

TEXT ROZPOČET Skut. stav k 30.11.98 % pln ění
PŘÍJMY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Daňové p říjmy 605,3 599,0 99,0
Nedaňové p říjmy 164,0 411,5 250,9
Kapitálové p říjmy 75,0 48,9 65,2
Dotace 18,6 258,0 1 387,1
Příjmy celkem 862,9 1 317,4 152,7
VÝDAJE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vodní hosp. a životní prost ředí 281,8 292,8 103,9
Doprava 15,0 11,5 76,7
Školství (MŠ, ZŠ V. Losenice) 117,1 81,4 69,5
Kultura 11,3 7,4 65,5
Vnit řní správa (chod obce) 315,7 428,7 135,8
Veřejné osv ětlení 46,0 43,2 93,9
Opravy v obci 76,0 155,2 204,2

 
 



Nyní Vás seznámíme s financováním dvou největších akcí obce, a to opravou kaple 
v obci a opravou požární nádrže za vsí: 
 
1) Oprava kaple v obci 
- celkem tato akce stála Kč 195 439,90, z toho jsme od Ministerstva pro místní rozvoj 
z Programu obnovy venkova dostali Kč 114 000,-- a zbytek jsme hradili z rozpočtu. 
 
2) Oprava požární nádrže za vsí (koupaliště) 
- tato akce stála celkem Kč 230 920,--, z toho jsme od Ministerstva pro místní rozvoj 
z Programu obnovy venkova dostali Kč 118 800,-- a zbytek jsme opět financovali z rozpočtu. 
 
 Do konce roku očekáváme ještě nějaké příjmy za podíly z Lesního družstva obcí, za 
prodej dřeva z obecních lesů a ještě část daňových příjmů. Na konci roku tedy očekáváme, že 
na účtech obce bude 1,8 – 2,0 mil. Kč, se kterými počítáme příští rok na plynofikaci. 
 
 

SOZ – Sbor pro občanské záležitosti 
 
 Letošní rok začal oslavou zlaté svatby manželů Tománkových. Nejstarší občanka obce 
paní Pešáková se dožila 89 roků. V únoru si děti zatančily na dětském karnevalu. Pět 
sedmdesátnic oslavilo svoje kulaté narozeniny a na konci prosince byli starostou a členkami 
SOZ přivítání naši nový občánci. Vítání je hezká akce, maminky dostávají květiny, děti 
hračku. 
 Přejeme všem hodně pohody, klidu a hlavně zdraví. 
 
Vítáni byli:  Kolouchová Tereza č.p. 81 
  Wasserbauerová Anna č.p. 16 
  Burda Martin č.p. 13 
 
 

Významná životní jubilea oslavili: 
 
Sobotková Marie č.p. 52  60 roků  
Homolová Ludmila č.p. 42  60 roků 
Homola Bohumil č.p. 42  60 roků 
 
       Cimplová Marie č.p. 19  65 roků 
 
Tománková Božena č.p. 39  70 roků 
Langpaulová Ludmila č.p. 28 70 roků 
Palečková Božena č.p. 76  70 roků 
Novotná Marie č.p. 25   70 roků 
Kasalová Marta č.p. 3  70 roků 
 
   Rychlý Josef č.p. 20   82 roků 
   Fišarová Božena č.p. 57  83 roků 
   Němcová Marie č.p. 6  84 roků 
   Balounová Božena č.p. 64   86 roků 
   Pavlíček Vendelín č.p. 79    87 roků 
 



Nejstarší občankou naší obce je paní 
 

Pešáková Marie č.p. 22   89 roků 
 

 
 

V letošním roce se v naší obci narodili tito občánci: 
 

Kolouchová Tereza č.p. 81 
Wasserbauerová Anna č.p. 16 

Burda Martin č.p. 13 
 

Sňatky uzavřené v tomto roce 
 
Fišarová Lenka č.p. 69 x Šlejtr Jiří, Hološiny 
Němcová Lada č.p. 63 x Kovařík Aleš, Uherský Brod 
Sáblíková Marie č.p. 39 x Fišar Zdeněk č.p. 2 
Kasalová Eva, Dolní Jablonná 7 x Šmíd Martin č.p. 19 
 

Odhlášení z trvalého pobytu 
 
Tonarová Marie č.p. 74 
Němcová Lada č.p. 63 
Fišarová Lenka č.p. 69 
 

Přihlášeni k trvalému pobytu 
 
Šmídová Eva č.p. 19 
 

Výročí sňatků 
 
manželé Tománkovi č.p. 39      50-té výročí 
manželé Cimplovi č.p. 19     45-té výročí 
manželé Šmerousovi č.p. 68     40-té výročí 
manželé Fišarovi č,p. 69     35-té výročí 
manželé Sobotkovi č.p. 71     35-té výročí 
manželé Kasalovi č.p. 3     35-té výročí 
manželé Sáblíkovi č.p. 39     25-té výročí  

 
Trochu z historie obce 

 
 Na tomto místě Vás seznámíme s historií obce. Začneme výtažky z Památní knihy 
jednotřídní školy založené 1877 a to z událostí roku  1898 – tedy před 100 lety: 
Vlastenecké slavnosti školní 
Dne 14. června r. 1898 (v den stých narozenin otce národa Františka Palackého) 
promluvil správce školy o životš a působení Frant. Palackého a přečetl spis „Frant. 
Palacký“ – od Karla Kálala. 



Náboženská cvičení, zkouška z náboženství a sv. zpověď 
Náboženská cvičení, jichž se školní mládež též zúčastnila, konala se u p. Jana 
Bratršovského, starosty č. 10, v neděli dne 16 ledna (Jména Ježíš) a dne 20 března r 
1898. Dne 27. června r. 1898 konána byla zkouška z náboženství se všemi dětmi 
kollatury Přibyslavské. Zkouška konána byla po mši sv. v Přibyslavském chrámu 
Páně. Zkoušce přítomen byl veledůst. p. P. Jos. Šimek, děkan Polné. Dne 7. 
května r. 1898 vykonaly dítky zdejší školy sv. zpověď a přistoupily ke stolu Páně. 
Dítky, které letošního roku měly ponejprv nejsv. svátost oltářní přijímati, vykonaly ve 
středu odpoledne sv. zpověď a v den „Božího těla šly k sv. přijímání. 
Složení místní školní rady 
Místní školní rada složena jest z těchto členů: 
Pan Jan Bratršovský, rolník, č. 10 - předseda 
Pan Vojtěch Rosický , rolník, č. 13 – škol. dozorce 
Pan Jan Kasal, rolník, č. 3 – člen 
Pan Jan Frič, správce školy. 
Založení školní zahrádky 
Roku 1898 v měsíci květnu založena byla školní zahrada blíže budovy školní kolem 
tělocvičny (Rozměr = 1 ar 70 m). 
Čištění místností školních 27.7.98 č. 2165. o. š. r. a subvence na 
stavby školní 
Budiž přesně bedleno vynes. vys. c.k. minist. ´kultury a vyučování ze dne 12. m. března 
l. 1888 čís. 7099, kterýmž ustanoveno je toto: „Rozsáhlejší čištění celé školy, natírání 
stěn a pod. budiž  vykonáno ve hlavních prázdninách tak včasně a budiž v něm tak 
rychle pokračováno, aby vše před opětným započetím vyučování řádně mohlo 
vyschnouti. 
Zemskému výboru se ukládá, aby při poskytování subvence na stavby škol působil 
k tomu, by provedení plánů a staveb bylo svěřeno odborným silám domácím. 
Zdravotní stav škol. mládeže „Spalničky“ 
V měsíci lednu r. 1898 rozmohla se mezi školní mládeží nemoc „spalničky“, ježto na 
nemoc tu onemocněly téměř všechny dítky školní a mimo to i mnoho dítek menších (z 
nichž 2 nemoci té podlehly) bylo nutno vyučování od 31. ledna do 7. března t.r. 
přerušiti. 
Statistické přehledy. 
a) Počet dětí do školy vůbec přijatých, na počátku školního roků hochů 23, děvčat 22, 
úhrnem 45; na konci školního roku hochů 20, děvčat 25, úhrnem 45. 
b) Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání: 
 1. katolického náboženství hochů 19, děvčat 24, úhrnem 43 
 2. evangelického vyznání reform. hoch 1, děvče 1, úhrnem 2 
c) Počet dětí školou povinných, ve školní obci, a počet dětí do školy přijatých, a to: 
 1. na počátku školního roku hochů 25, děvčat 22, úhrnem 47 



 2. na konci školního roku hochů 22, děvčat 25, úhrnem 47 
Z těchto dítek chodili do jiných škol – hoši = 2 
Školní rok 1898-9 
V úterý dne 13. září ráno sešly se větší dítky zdejší školy ve školní světnici, odkud 
společně se svým p. učitelem šly do chrámu Páně do Přibyslavi. kdež přítomny byly 
slavné mši sv. „Veni Sancte Spiritus.“ 
Školní rok 1898-9 ukončen „školní slavností“. V pondělí dne 31. července r. 1899 byly 
dítky zdejší školy jakož i všechny dítky z přifařených obcí při mši sv. „Te Deum 
landamus“. 
Úmrtí Jejího Veličenstva císařovny „Alžběty“  a její životopis 
S myslí hluboce dojatou želí národ náš náhlého a nad míru tragického skonu Jejího 
Veličenstva šlechetné císařovny a královny „Alžběty“. J.V. císařovna Alžběta 
rakouská narodila se dne 24. prosince r 1837 jakožto dcera bavorského vévody 
Maxmiliána a vévodkyně Ludviky na zámku Rossebhofenu na Štarnbrgském jezeře 
v Bavořích. Dne 24. dubna r. 1854 zasnoubena byla císaři rakouskému Františku 
Josefu I. První bolest stihla císařovnu smrtí jejího dítka, malé arcivévodkyně Žofie. 
V následujícím roce s jásotem pozdravováno bylo narození následníka trůnu, 
korunního prince Rudolfa (21. dne m. srpna r 1858) . Zvláštní pozornost a péči 
obracela vychování svých dítek. Život vznešené paní té nezůstal ušetřen bolestných 
zdrcujících ran. Nejhroznější byl náhlý tragický skon syna jejího, korunního prince 
Rudolfa (r. 1889), jímž otřesené již zdraví její utrpělo rány takové, z níž se již nikdy 
nevzpamatovala. Poslední dobu meškala ve švýcarském městě Cause, odkudž v pátek 
dne 9. září přijela na zapřenou, pod jménem hraběnky Hohenembsové, provázena 
malou toliko družinou do Ženevy a usídlila se v hotelu „Beau Rivage“. V sobotu 
chtěla se vrátiti do Cause a kráčejíc odpoledne před druhou hodinou provázena 
jedinou dvorní dámou hraběnkou Sztarayovou ku přístavu na parník náhle byla 
přepadena a zavražděna. Jejím vrahem byl zaměstnáním kameník, syn italské 
pradleny narozený r. 1873 Louis Luccheni.  
50 leté jubileum Jeho Vel. císaře Frant. Josefa I. a slavnost 
Na den 2. prosince r. 1898 připadlo jubileum 50 letého blahodárného panování našeho 
nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. 
Dne 2 prosince r. 1898 vykonána na zdejší škole způsobem nejdůstojnějším „Jubilejní 
slavnost“ na oslavu padesátileté požehnané vlády Jeho cís. a král. Apoštolského 
Veličenstva císaře a krále našeho Frant. Josefa I. Slavnost jubilejní skládala se ze 
slavnostních služeb Božích a ze slavnosti školní. Slavnostním službám Božím, jež 
konány byly v Přibislavském chrámu Páně, přítomna byla školní mládež vyššího 
stupně stáří. Odpoledne o 2. hod. sešly se všechny dítky školní v budově školní 
k jubilejní slavnosti školní. Při této slavnosti vyložil správce školy význam 
slavnostního dne a blahodárné vlády jeho Veličenstva Císaře a Krále Františka 



Josefa I. Slavnost zakončena byla zapěním rakouské národní hymny. Ku slavnosti 
té pozváni byli členové místní školní rady a obecního zastupitelstva. 
Přítomni byli: Pan Jan Bratršovský, starosta a předseda místní školní rady 
    Pan Vojtěch Rosický, dozorce školní. 
(text je přesným opisem kroniky) 
 

A ještě něco z roku 1948 – tedy před 50 lety: 
 

Dnem 25. února 1948, kdy komunisté zcela uchopili moc v našem 
státě, nastal začátek převratných změn. Tyto změny se těžce dotýkali 
života na naší vesnici. 

Komunistickou stranou byl ustaven akční výbor Národní fronty, 
který měl rozhodující vliv ve všech záležitostech, které se v obci 
projednávaly a děly. 
Členy výboru byli jmenováni: Ladislav Marek, Josef Cimpl a 
František Fišar č.p. 57, který byl předsedou. 
  
5.2. 1948 
 MNV žádá o přidělení 30 ha lesa od Amylonu, neboť se 
připravovala revize 1. pozemkové reformy. Tohoto dne bylo na veřejné 
schůzi znovu jednáno o vodovodu z Peperku. 27 hlasů bylo pro, 13 
proti. Někteří již vodu měli. MNV platí škole v Přibyslavi 7 807,-- Kč 
jako podíl na provoz školy za žáky, kteří tam z Nových Dvorů 
dojížděli. 
 
24.3.1948 
 Byla volena rada MNV. Jejími členy se stali: Josef Cimpl 
č.p.19, Ladislav Marek č.p. 53, František Fišar č.p. 16 a Josef 
Sobotka č.p. 17. Bylo jmenováno 10 komisí MNV. Byl zakoupen 
psací stroj a rozmnožovací stroj tzv. cyklostyl. 
 
30.5.1948 
 konaly se volby do parlamentu s jednotnou kandidátkou. Všichni 
volili veřejně, neboť to bylo předem doporučováno a naznačeno, že kdo 
by tak nekonal bude považován za nepřítele zřízení. 
 
 Na podzim rezignoval předseda MNV Josef Růžička na tuto 
funkci ze zdravotních důvodů. Hlavním důvodem bylo pravděpodobně 
jeho dosavadní členství v Československé straně lidové. Novým 
předsedou byl zvolen Josef Cimpl č.p. 19. 



 Rodinný dům č.p. 50 koupil od FrantiškaFišara, který se 
odstěhoval do Bartoušova František Doležal. Postavil prostornou dílnu 
kde pokračoval ve výrobě zemědělských strojů v lepších podmínkách 
než v bývalé pazderně č.p. 38. Ta patřila k č.p. 10. 
 
 MNV žádá ONV a Jihočeské elektrárny o výměnu 
transformátoru za silnější, neboť bylo požadováno plnění dodávek obilí 
hned po žních. Všichni nemohli mlátit. 
 
 Malá obec Nové Dvory se vyznačovala tím, že zde byl na 
tehdejší dobu značně vyspělý průmysl. Bylo to zásluhou široké rodiny 
Markových a Františka Doležala.  

 
Dvě strojírny Markových vyráběly již během války převážně 

vyorávače brambor. U firmy Bohumil Marek též mlátičky (senomety). 
U firmy Bratři Markovi zpočátku vyorávače, mlátičky obilí, později ve 
válce opravy nákladních automobilů pro Vermacht a po válce trhače 
lnu. U firmy Bratři Markovi bylo za války zaměstnáno až 50 
zaměstnanců. 
 
 František Doležal vyráběl menší mlátičky s poměrně dokonalým 
čištěním obilí. Čisticím zařízením vybavoval též mlátičky starší výroby, 
které čištění neměly. Dále zde byly vyráběny šrotovníky obilí, 
senomety, čerpadla a opravovány veškeré zemědělské stroje a 
prováděny vodoinstalace a zámečnické práce všeho druhu. 
 
 Po vítězném únoru v tomto roce byly znovu zavedeny šatenky – 
veškeré textilie na příděl. 
 

( Toto je výtah z nové obecní kroniky, která je v současné době 
dopisována.)  
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Na závěr tohoto  zpravodaje, chceme jako vždy poděkovat 
všem, kdo jakoukoliv dobrou prací přispěli k lepšímu vzhledu 
naší obce, ať už to bylo při různých úklidech a údržbě veřejných 
prostranství, nebo při různých akcích. Znovu zvlášť děkujeme 
těm, kteří nám pomáhají při různých pracích v lese, protože 
obecní lesy jsou z velké části na velmi špatně přístupných 
místech. Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň a dle svých 
možností zase v příštím roce pomůžete. 
 Závěrem přejeme všem občanům naší obce především pevné 
zdraví, osobní spokojenost, vzájemné pochopení, dostatek 
tolerance a hodně štěstí a pohody ve svých rodinách. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rolničky, rolničky kdopak Vám dal hlas, 
kašpárek maličký nebo děda mráz … 
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