Pam

ě t n í

s P i s :

~--------------

Usnesením obecního zastupitelstva v roce 1936 dána na tuto
kapli nová vazba a nová krytina. Při sundávání staré střechy
n~ezena

v plechové báňce na špici vížky stará listina,vložená

tam po dokončení stavby v roce 1822 a rftzné mince toho času
platící. Po oprave tyto starožitnosti tam opět vloženy.
Obec Slatinky má dnes 142 domd,které jsou obývány 634 obyvateli. Obyvatelstvo jest vetšinou vyznání římskokatolického,
neco pak vyznání československého.
Opravu kaple prováděl p.ze

ic ' a te ařský mistr František

Sedlák ze Slatinic a pokrývačskou prác' /
provedl p. Kadlčík z

Náměš t

ě

,

v

e ými taVkami /

Prá.ciklempířskou provedl mistr

p. Jan Dolínek ze Slatinic. Opr

ya

vyžádala

Stůj zde též seznam rolníků,

i ná

adu 3.500 Kč.

teří dnes ob~vají usedlo ti

ve Slatinkách, aby zřejmý byl rozdíl po 114 letech.
Číslo domu:

1.

o ef Křížek

2. František' ofschneider
3. Dadá

ntonín

4. Karel Zdráhal
5. Svatopluk Skyva
6. Jan Zabloudil

7. Alois Vychodrl
8. Jan

ačák

9. Anna Novákov
10. Majitelé Koto čkovi zd nebydlí
li. Josef Dadák.
12. Frant.Hofschneid r a spravuje Jl Josef Navrátil.
13. František

bounek

14. Bohumil Doležel
15. Karel pokorný

25. Vítězslav Coufal, hostinec
26. rozprodáno
27. Josef Vlk
28. Marie Obranská
29. ro"zprodáno
30. Radoslav Prucek
31. František Cifera
32. Eduard Jurník / zde však nebydlí /
33. Boleslav Netopil
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34. Přikryl Josef
42. Svoboda František
43. rantišek uc
44. Rudolf íaěák
45. Josef Tichý a Karolina
46. František ~echák.
Dr

' hostinec jest na čísle 95 a majitelem je F~ant. ašparec.

Třetí hostinec je pod Kašnou horou blíže Starechovic a majitelem
jest František Ulmann a tato část obce ještě se dvěma do~ky
nazývá se Ulmannka.
Obchody se smíšeným zbožím jsou v číslech
16. Jan

Vížek

29. Bohumil Majtl
90. Bohuslav Spáčil / jako nájemce majitelky Jenofy Valentové
a 94. Theodor Khon.
V obci jsou též dva pekaři a sice v číslech 29 Josef Konečný a
123. Otto Horák, jako nájemce
č.

49. Karel Strnad, kovář
105. František Kaláb, kolář
91. Josef Smékal, stolař a

3. Antonín Dadák, r zník.

Obchod jízdními koly, auto enní sváření kovů a strojírnička je
v čísle domu

3, majitel

rantišek ~uc,ml dš .

Okolní lesy,patřící do katastru obce Slatinek, přešly vyvlastněním v majetek republiky, respek~ive ministerstva národní obrany
a spravovány jsou zdejším revírnikem Rudolfem Všetičkou.
Společenský život v obci je representován třemi spolky a sice
Místní 9dbor Národní Jednoty, Sbor dobrovolných hasičů a Místní
Jednota Republikánského doro tu.
Obecná. škola je dvou třídní a
~dícím

domovní číslo 111 .

učitelem jest toho času Jan

Hynková. Učitelkou ručníc

aniš a učitelkou Božena

prací

omácích nauk s vařením je

pí. Kateřina JaniŠová.
Obecní zastupitelstvo je patnáctičlenné a sice
udolf Mačák, starost u
Konstantin Matušů, náměst em
Chytil František,čís. 118.,radní
Karel Husička, radni
Anto~ín Dozrál, radní
Boleslav Netopil, člen obecního zastupitelstva
František V alenta, čís. 92
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František Labounek

"

Josef Petr,

"
"

Ignác Dostál,

"

František Chytil,

"

Jan Mačák,

"

František Opletal,

tI

"

Karel Vychodil,

"

"

:B'rantišekCifera ".
Obecní hon itba je pronajata honebním

"
"

ýborem, j ehož předsedou je

p.František Labounek, p" Jaroslavovi K peckému z Třebčína.

Obecni lomy jsou rovněž pronajaty a náje~ci mají v nich drtiče.
Na vížce kaple už není p~vodní zvon I poledník I,poněvadž ve
světQvé válce roku 1914 - 1918 byl rekvírován. V náhradu za
něj byl kapli d~ován

po válce nový zvon ~emřelou už 1~rií

štenc~ovou .... a jest pokřtě

na jméno Františe~.

V obci jsou postaveny dva pomní y: Jeden památník stojí v zahrádečce naproti škole a jest věnov
válce.

upomínce padlých ve světové

Na Švehlově stráni pod Pří onem v krásném vi ňovém sadě

postaven j~st pomní

ve

Dru

ovi, sed.lč

Antonínovi Sve

ému stá

jest zasazena pamětní de

a Dr

íku a budov~teli republiky
z Hostivaře. Na místni škole
.iroslayovi Tyraovi.

Ceny život ích potřeb jako masa,obilí atd. a jiné časovosti
jsou zaznamenány v obecní.kronice, texá se vede.
Text tohoto spisku navrhla letopisecká kom' se.
~racoval jej Boh.~rant. Doležel a tna psacím stroji vytiskl
ří ící učitel Jan

aniš.
r

ne 7. října 1936.
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