Export obsahu - Rok 1942

Rok 1942
1942- 16.ledna
František Dušek, smrtelný úraz
František Dušek, z čp. 23, který pracoval v lomu „U cihelny“, spadl s výše 3 m .Zlomil si krční obratel
a poškodil míchu. Byl převezen do nemocnice v Pelhřimově, kde zranění podlehl dne 17. ledna 1942.

1942- 27. února
Odstranění jednojazyčných ukazatelů.
Dne 27. 2. nařídil oberlandrat v Táboře, aby všechny české ukazatele cest a pěšin do jednotlivých
obcí byly odstraněny.

Zapůjčení zvonu do Zhoře.
Ze Zhoře byly odvezeny všechny zvony. U nás, jako zvony památeční , byly uchráněný. Farář Josef
Zdeněk ze Zhoře, bez souhlasu místních občanů, chtěl menší zvon odvézti do Zhoře. Bylo mu v tom
zabráněno. Na žádost profesora Chramosty ze Zhoře ,po podepsání úpisu o vrácení zvonu po válce,
byl menší zvon Zhoři zapůjčen. Byl navrácen do Těchobuze v r. 1945.

1942- 27. května
Atentát na Hendricha.
Dne 27. května 1942 byl na zástupce říšského protektora Heydricha spáchán atentát, kterému 4.
června 1942 podlehl. Od této doby nastalo hromadné vraždění českého národa.

Zavedení elektrického proudu do čp. 24 a 66.
Petr Strnad čp. 24 a Marie Dufková čp. 66 si zavedli do stavení elektrický proud.

Pomocné knížky k statkovým archům.
Od 1.července 1942 všichni zemědělci, kteří podléhají dodávkové povinnosti, tj. od výměry 0,5 ha,
jsou povinni vésti pomocné knížky k statkovým archům.

Počet žactva ve škole.
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Na počátku škol. roku 1942-43 bylo ve škole zapsáno 44 dětí. Hlavní školu v Pacově navštěvuje 6
žáků.

Uzavření obchodu.
V roce 1942 byl obchodníku Františku Novotnému čp. 53 odebrán živnostenský list a obchod mu byl
zavřen.

Obecní rozpočet.
Úhrn řádné potřeby

68 914 Kč

Úhrn řádné úhrady

57 215 Kč

Schodek řádné potřeby

11 699 Kč

bude uhražen 125proc. k dani činžovní a 200 proc. k daním ostatním.

Sběrna mléka.
V říjnu byla postavena při silnici u zahrady čp. 9 dřevěná sběrna mléka nákladem 2 100 Kč. Do této
doby bylo mléko sbíráno v čp. 53. Sběračem po celou válku byl Fr. Novotný čp. 53.

A. Novotný kovář, nové stroje.
Alois Novotný, kovář čp.61 si zakoupil buchar a elektrickou svářečku.

Jan Macko, čp. 43
Jan Macko, truhlář si zakoupil hoblovačku a vrtačku.

Na nucené práce do říše.
Dne 16. listopadu 1942 odjeli nuceně Miloslav Vesecký čp.21 a Jan Váňa čp. 12 na práci do Říše.

Včelařství.
V tomto roce je v obci deset včelařů, kteří na podzim zazimovali 49 včelstev.

Počasí.
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Sníh taje sluncem koncem února, pak byly noční mrazy -8°C. Na žitě pod sněhem se utvořila sněžná
plíseň žito hodně vyhynulo. Jarní setí začalo 12. dubna 1942. Jaro bylo chladné, léto normální.
Koncem září a počátkem října bylo teplé počasí. Podzimní setí se protáhlo až do prosince, protože
bylo počasí dosti střídavé. Před dušičkami napadl sníh. Pod sněhem mnohde zůstala řepa i brambory.
Během 14 dní sníh roztál. Bylo opět pokračováno v polní práci.
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