-1925Živelná pohroma

V roku 1925.tom 11.ho mája bola veľka povodeň prež mračien, za pol
hodiní bola dolná čast obce a chotára zaplavená, silná povodeň sobrala
niektorým občanom chlievy aj z ušípaníma, ktoré sa aj podstopili, voda na
hornom konci obce strhla ploty a v prostred obce strhla mosti a lavky cez potok
vedúce.
Uprostred obce voda vystupila z korita na 70. cmt vyškí na ulici, Po ulici
nebolo možno peší prejit, ale ľudia len zahadamar sa mohli dostať do svojich
príbytkov.
Ľudia, a dobytok ktorí bol na poli horko ťažko sa dostal domov. Cesty boli
vytrhané, na poli oranica zobrana sa zobrala aj zo siatinámi aj okopaninu až do
mŕrtvej spodini, lúky zanesenue špinu blatom a haluzinu, takže seno kosba
nemala výhladu, a keď sa zrobilo seno dobytok ho nechcel žrať a kašlal od neho.
Po upadnutiu vody na poli, ľudia museli pu znovu sadiť a siať, čo sa stalo
zo sadbou do blata zasadené zemiaky zmenili. Niektory občania čo boli moc
poškodeny, dostali od štátu peňažitu podporu dľa o písania škod.
V letných mesiacoch prišli silné horúčaví, a plodina ešte nevívinuta
zaschla, úroda toho roku bola slabá.
Mnohý rolnici museli seno kupovať zo súsednych dedin za drahé peňaze,
ba aj mnoho dobytka sa odpredalo lebo nebolo dostatočnej krme na zimu.

Pohyb obyvateľstva
V roku 1925.tom bolo uzavretých 11. sňatkov, narodilo sa 47. detí,
zomrelo 24. osôb.- Výkaz ďalších rokov je následovný:

Rok:
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

sňatkov, 18.
11.
19.
5.
13.
11.
3.
5.
6.
8.

-

narodilo sa, 49.
51.
65.
67.
45.
55.
40.
31.
33.
22.

-

zomrelo:
21.
41.
31.
29.
23.
22.
17.
31.
22.
22.

Odvody
V roku 1925.tom pri pravideľnom odvode v Malackách boli z tunajšej
obce odvodu povynný 15. mladencov odvedení 7.
Výkaz ďalších rokov je následovný:
Rok:
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

povinný.
16.
13.
13.
11.
13.
10.
13.

-

odvedení.
7.
2.
5.
1.
5.
1.
Ø

Počasie
V roku 1926.tom v januari napadlo mnoho sňahu, takže premohla po
hradskej veducej do Malaciek musela byť zastavena, a viac ráz museli občania
snehové závejeisť prehadzovať; Až vo februárí sňah zmäkol a pomali sa topil.

Letné mesiace boli po tento rok normalné; A už 20.ho oktobra 1926.
napadol sňah 10. cm. Ľudia sa predčasnej zimi nenadali a skoro všetko repa
bola na pol, aj zemiaky ešte neboli vybrané; Po tyždni sňah sa stratil, a pekné
počasie trvalo až do decembra.

Parcelacia panských pozemkôv.
V roku 1926.tom bola prevedená II. Parcelacia panských pozemkôv
Palffického panstva v Malackách,
Túto parcelaciu prevadzal Štátní pozemkový úad v Prahe. Na I. Časť bolo
rozparcelovanie 120. kat. jut. pozenku. A na II. Časť bolo rozparcelované 180. .
kat. jut. pozemku.
Orna pôda bola ocenená jedno kat. jut. 1.300.- Kčs, lúky boli menej
cenene; lebo sa nachadzaly vo špatnom mieste a vo vode, následkom toh,
niektory sa aj pozemku zriekli, tak sa to znovu dalo iným uchadzačom.
Ľudia na tieto pozemky im privedené sprvu len zálohu dali a sice: 150. Kčs
na jedno kat. jut. ostatok mal byt v splátkach uhradeny. Medzi časom sa ľud
presvečil že začo bol pozemok prebrany od Palfického panstva, a tak žiadal
nápravu; bola prevedena klasifíkácia pozemku a ceni boli znížené.
Kto mal už zaplatené dostal peniaze doplatok naspäť, niektori si svoje
povinnosti nevyrovnalí, následkom toho im znikli hrubé úroky, takže v roku
1937. zrastlo jedno kat. jut toho pozemku z úrokamy už do vyškí 2.500. Kčs.
Pozemky boli rozparcelované z jara, istá časť pozemku bola zasiata
pšenicou a ražu , pri parcelacií bolo uvedené že byvalí nájomca ktory pole
obrobil , ma narok, buď úrodu zobrať alebo za prácu a semeno dostat náhradu.
Keď že ale siatina sa na jar zdála biť mizerna , premíšľali niektorí čo majú
spravit, jestli sa úrodý maju zrieknuť alebo nie, čo sa oddálovalo pár mesiacov,
až keď došlo čas k žatve, vtedy chcelí žať uchadzačí aj byv. nájomca. Takže
malo aj četnictvo prácu styma ľudmi na polí.
Niektorý sa vyhražali bitkov proti četnictvu, a následkom toho boli
trestaní.
Úroda pšenice bola obstojná, urodilo sa na 1. kat. jut. 6- 7. q raži bolo
menej.

Na niektorých parcelách bola zasiata ďatelina. Tým ktorým sa tento
pozemok pridelil, boli na tom veľmy dobre, lebo sa kosilo trí rází, a vždy hojne,
niektory dostal za prvu sečnú ďatelinu toľko, koľko ho stál cely prídel pozemku.

-1927Zimné obdobie
V tomto roku cez zimné mesiace bolo hodne sňahu,miestamí boli veľké
záveje, na cestevedúcej do „ Hasprunky“ zvanej „k Furtu“ bol záve sňahu na
vyšku 3. – až 4. metre, ktory tam trval až cez mesiac april.
Nato jarné mesiace boli mierné a teplé, letné mesiace boli zase mnoho
suché a veľké horučaví. Počas žatví nadalo sa cez poludnie ani v poli vydržať, ale
robila sa žatva skoro ráno, a pozde noci. Ba aj v studňach vyschla voda,
niektoré studne vyschli, museli sa prehlbovať kym sa príšlo na stáli prúd vody.

Exkurzia
V mesiaci auguste bola u nás Slávnosť, otvorenie družstevného domu,
ktorá bola spojená s exkurziu melioračnú; Na tejto slávnosti boli prítomníý
početní činiteľia štátu a síce: Dr. Marko Gažík, Dr. Pavel Blaho pred. zem. rady,
Ing. Černý, zást. kraj. úradu, Melioračná komisia z Bratislavy, družstevný
činovníci z celého záhoria aj z okolia Trnavy. Po tejto prehliadke melioracie, bola
slávnosť otvorenia družstevného domu. Po ukončení slávnosti, bol spoločný
obed, na ktorý sa prihlásilo viac než 100. osob. K tejto slávnosti bola nám
poskytnutá voj. poľna kuchyna, ktora varila pre učastníkov slávností mimo
prihlásených, ktorých bolo okolo 1.000 osob.
Po slávnosti večer bolo div. predstavenie v novej sáli, ktorá nestačila pre
toľko obecenstva a hosťou. Názov hry bol „Kubo.“ Po tomto nasledovala ľudová
veselica.

-1928Jubilejný rok
Rok 1928. bol jubilejný zo t.j. 10. rokov trvania Česko - slovenskej
republiky oslavy sa konali po celej republike. Na to boli aj razené strieborné 10.
korunové mince, a zamieňané pomedzi občanov na pamiatku.

Tragická smrť
Dňa 12. aug. 1928. stalo sa nešťastie Frant. Blecha a jeho manželky
Alžbety rod. Písečná; ktory kopali hlinu pri „Obore,“ keď zrázu zem sa zosunula a
manželov zasypala, obaja bolí dolamaní a zomreli. jeden na mieste a druhý
doma, po nešťastných zostalo jedno dieťa.

Abnormálna zima“
Roku 1928 až 1929.tom 3. januara začal podať sňah, ktorého za dva dni
naplno na 40 cmt. o týždeň sňahu až na 80. cmt. v horách vyše 150. cmt. snehu
začalo aj mrznúť takže boli teplomer ukazoval až - 32°C. Táto krutá zima trvala
do konca februára 1929.
Najviac trpela zimou divá zver, ktorej mnoho pomrzlo, najviac na muflony
(dive ovce) lane, zajace, jarabice ba aj divé svine, sňah trval do konca marca.
Následkom tuhej zimí, mnoho ovocných stromov zmrzlo Orechy, slivky, a
čerešne takže sa muselo mnoho stromov vykopať mladými nahradiť.
Obilie dostalo pleseň od vyležania dlho trvajúceho sňahu, následkom toho
bolo riedke, a burinú zaplavené, úroda bola slabá.

