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Rok 1943
13.ledna
Veřejné osvětlení.
Dne 13. ledna 1943 byly sejmuty se sloupů dráty veřejného osvětlení.

Obecní rozpočet.
Úhrn řádné potřeby

90 742 Kč

Úhrn řádné úhrady

79 092 Kč

Schodek řádného rozpočtu

11 650 Kč

bude uhrazen 100 proc. k dani činžovní a 200 proc. k daním ostatním.

Setí máku.
Ministerstvo zemědělství a lesnictví nařídilo, že všichni hospodáři musí v jarním období 1943 zasít 2
proc. orné půdy mákem. Tak jako v r. 1942 musí býti mák zaset do krmné řepy, jedna sazenice na
jeden m čtvereční.

Totální mobilizace pracovních sil.
Do 15. března 1943 musel odevzdati každý muž od 17 do 65 let a ženy od 18 do 45 let přihlášku
k pracovní povinnosti. Nastalo totální nasazení dělníků do práce. Úřady práce volaly mladé lidi,
hochy i děvčata z menších hospodářství, z obchodů, živností a dosazovali je do velkých hospodářství
nebo do továren.

Pouť.
Dne 25. dubna 1943 byla v Těchobuzi pouť. Připadla právě na Hod Boží velikonoční. Někteří říkají,
že na tento svátek připadne pouť vždy po 50 letech, jiní tvrdí, že po 100 letech.

Husí mor.
Za suchého počasí v květnu rozšířil se mezi housaty mor. Žádného prostředku proti této nákaze
nebylo.

Jan Vojna čp.38, změna krytiny.
V měsíci květnu pokryl chalupu taškami Jan Vojna čp.38. Do této doby měl chalupu pokrytou
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šindelem.

Počasí.
Tento rok byl suchý. Zima byla mírná, mrzlo jen „ na sucho“. Sněhu bylo kolem vánoc málo. Brzy
roztál. První poslové jara, špačci přilétli 21. února. První polní práce započaly v druhém týdnu
měsíce března. První setí jaře započal p. Karel Bednář čp. 10, dne 17. března. Až do konce března
bylo pěkné počasí. Zhoršilo se počátkem dubna, kdy přišly dešťové a sněhové přeháňky a trvaly až do
14.dubna. V noci na prvního května byl mráz -4°C. Květy ovocných stromů; které byly mnohde již
rozvity; byly mrazem spáleny. Až do 24. května bylo velmi sucho, v noci časté mrazíky. Zaseté máky
zmrzly, jetele a trávy nerostly, spíše se ztrácely. Slabší deště byly v červnu, pak celé léto až do září
nepršelo. Sena bylo velmi málo. Obilí se na toto sucho vydařilo, bramborů bylo málo. Jetelová sena
byla sotva na píď a usychala na stojatě. I podzim byl suchý, potoky byly skoro suché. Slabší deště
přišly v listopadu.

1943- květen
Odstranění krátkých vln z radiopřijímačů.
Podle nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 10. března 1943 byly ze všech
radiopřijímačů odstraněny krátké vlny, aby byl znemožněn poslech zahraničního rozhlasu. Ve zdejší
obci toto bylo provedeno v květnu 1943. Ale ani toto nepomohlo. K přijímačům se přimontovávaly
různé cívky snadno odnímatelné a zahraniční rozhlas se poslouchal dále.

Počet radiopřijímačů v obci.
Ku dni 7. května 1943 je v obci 28 přijímacích rozhlasových přístrojů.

Zrušení obchodu v č. 53.
V roce 1942 byl zrušen obchod smíšeným zbožím v čp. 53, jehož majitelem byl Frant. Novotný.
V obci zůstal jen jeden obchod, jehož majitelem jest František Bouška. Tento obchod je v čp. 33.

Změna majitele čp. 42.
Dne 17. 6. 1943 předali Adolf a Marie Pudilovi chalupu čp. 42 svému synu Adolfovi, který je
zaměstnán u státních silnic jako cestář.
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