PAMĚTNÍ KNIHA OBCE LAZINOVA
Sylabus nejdůležitějších údajů z kroniky z let 1922-1936 – zpracoval Josef Hrdý, 06/2013
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 15. srpna 1923 byl určen prvním kronikářem obce
Josef Richtr z č. 50, t.č. 1. radní (nar. 1860 ve Svojanově).
1. prosince 1923
První zápis se týkal popisu a historie obce podle Vlastivědy moravské – Okres kunštátský,
(celkem 5 stran).Dále jde o vlastní vzpomínky kronikáře od r. 1892, kdy se p. Richtr do
Lazinova přistěhoval. Mimo osobních poznámek k 1. Světové válce jsou faktograficky cenné
tyto údaje: seznam starostů 1892-1897 Jan Konůpka z č. 5
1897-1900 Tadeáš Skalický z č.42
1900-1903 Emanuel Masák z č. 14 (mlýn)
1903-1909 František Štěpán z č. 25
1909-1913 Jan Konůpka z č. 5
1913-1916 František Šustr z ě. 1
1916-1919 Josef Hynek z č. 11 (zastupující 1. radní)
1919-1923 Josef Urbánek z č. 26
1923Čeněk Hruška z č. 42
Ve válce padli
Antonín Trmač z č. 23 na bojišti srbském
Karel Kobza z č. 41 na bojišti ruském
Josef Lepka z č. 17 na bojišti ruském
Jan Vlček z č. 33 na bojišti italském
Ludvík Prudil z č. 45 v zajetí ruském
Jan Hruška z č. 4 na bojišti rumunském
1922
Zpětně je zaznamenáno pořízení a vysvěcení zvonu pro kapličku. Původní zvonek byl
zrekvírován za války. Vysvěcení bylo 4. června (viz zvláštní brožůrku).
12. července postihla kraj bouře s průtrží mračen. Z Bílého kopce se na obec přihnala
vlna vody a splaveninami, která poničila dům č. 34 Josefa Kudýnka. V létě toho roku na
opravu cest byla poslána do obce četa internovaných ukrajinských vojáků, která zřejmě byla
přijata velmi dobře.
Červen 1927
Kraj včetně Lazinova postihly silné bouřky s krupobitím, které poničily osení.
Zima 1928/1929
Zima s krutými mrazy, trvala až do března. Hospodáři museli topit i ve chlévech, aby dobytek
nepomrzl.
17. března 1929
Dosavadní kronikář Josef Richtr se odstěhoval do Brna a vedení pamětní knihy se ujal
Antonín Štěpánek (nar. 1896 v Trpíně u Poličky).
7. března 1930
Narozeniny prezidenta T. G. Masaryka oslavil Lazinov lampionovým průvodem, který prošel
obcí. Slavnost byla večer ukončena proslovem p. učitele Janků z Křetína v hostinci p. Šustra.

21. května 1930
V části obce zvané Nová stavení vyhořela budova č. 23, dřívější panská tkalcovna.
V současnosti to byl obytný dům obývaný čtyřmi rodinami. Požárem byla budova tak
poškozena, že musela být zbořena.
31. října 1932
Dokončena výstavba transformátoru a v rámci elektrizace obce bylo připojeno na elektrický
proud do konce roku 36 domů ze 62. Bylo dáno do provozu 7 světel veřejného osvětlení.
20. února 1933
Kroniky se ujímá Emanuel Kobza (nar. 1897).
Zima 1933/1934
Zima byla beze sněhu, ozimy vymrzly.
1935
Nezaměstnanost v tomto roce se zase nezlepšila. Přesto v obci dělnické organizace a hasiči
uspořádali několik tanečních zábav, selské dožínky i divadelní představení.
O vánočních svátcích byla pro děti uspořádána nadílka – obuv, šatstvo, cukrovinky.
1936
Zima nebyla takřka žádná, pršelo a bylo blátivo. Jaro - léto nebylo jiné. Všechny polní práce
tím vázly, nejhůře bylo o žních, pokosené obílí neušlo zkáze, dokonce na stojato klíčilo.
13. ůnora 1937
Vzhledem k tomu, že p. Kobza se vzdal vedení kroniky, obecní zastupitelstvo touto funkcí
pověřil Karla Luffra (nar. r. 1894 v Lazinově).
21. září 1937
Den pohřbu prezidenta T. G. M. oslavila obec velmi důstojně. Hasiči vystavili sochu T. G. M.
Obyvatelé se sešli v sále hostince p. Šustra, smuteční projev měl náměstek starosty Josef
Kobza a potom obec sledovala z rozhlasu poslední cestu prezidenta Prahou.
25. ledna 1938
Nebývalý atmosférický jev ozářil oblohu večer nad Lazinovem. Šlo o polární záři převážně
červené barvy s měnící se barevností od zelené po bílou, nádherný jev trval s přestávkami
téměř tři hodiny. Lidé tento jev připisovali znamení budoucí války.
Květen – září 1938
Byl to rok také mobilizací, z Lazinova do armády šlo celkem 31 záložníků.
1939
Popis roku 1939 je posledním zápisem v Pamětní knize. Vzpomíná se na zrušení politických
stran, vznik Národního souručenství, přídělový systém potravin, změny v zastupitelstvu a
počasí.

