Rok 1932
10. ledna
dožil se stáří 80 let p. Antonín Petříček, rodák z Počátek,
první státní návladní v.v., v Novém Jičíně na Moravě. Za Rakouska měl titul dvorní
rada.
11. ledna
zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada
a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek.
V lednu
v druhé polovici ledna odcestoval ze Zlína p. Stanislav Fuka,
úředník fy Baťa, do Athén a odtud pokračoval letadlem přes Palestinu, Syrii,
Bagdad a Irák do Britské Indie. Pan St. Fuka pochází z Počátek.
27. ledna
znamenán v 10 hod. dop. v klimatické stanici vysoký tlak
vzduchu 765 mm (přepočteno na hladinu moře)
12. února
kolem 9. hod. dopol. pozorován zvláštní optický úkaz kolem
slunce na pásových oblacích. Bylo viděti pěkné duhy a paslunce.
24. února

zemřel p. Jan Mynář, soukromník v Počátkách, ve věku 76 let.

29. února
let.

zemřel p. Matěj Francán, bývalý knihař v Počátkách ve věku 85

22. března
zemřel p. Josef Pokorný, maj. domu č. 25 a mydlář. obchodu v
Počátkách, ve věku 77 let.

28. března
a též 2. a 3. dubna předvedli žáci obecné školy na jevišti v
sokolovně krásnou výpravnou hru "Tři haléře" s velmi pěkným úspěchem. Hlavní
zásluhu o hru měl p. uč. Alois Mostecký.
8. dubna

zemřela Františka Rosová v chudobinci ve věku 96 let.

12. dubna
dožil se věku 80 let p. JUDr. František Petrof, em. advokát v
Počátkách, rodák z Králové Hradce. Jubilant vykonal mnoho dobra pro obec a okres
i jako činovník v národ., kultur., dobročinných a jiných spolcích.
27. dubna
odevzdána provozu pošt. automobil. trať Počátky-StudenáDačice a k tomu dni byl vydán prozatímní jízdní řád.
4. května
zemřel v Písku Jaroslav Pšenička, tech. ředitel v. v., čl. správní
rady fy Jan Brdlík a syn v Počátkách, rodák počátecký. Dožil se věku 62 let. V
Počátkách byl velmi činný ve sboru dobrov. hasičů, v tělocvič. jednotě "Sokol", v
ochotnickém spolku "Tyl" a v jiných spolcích.
15. května
v neděli svatodušní konala se slavnost odhalení pamětní desky
Otokara Březiny na jeho rodném domě. Slavnostní řeč proslovil univ. prof. Dr. Mil.
Hýsek z Prahy. K slavnosti byla vydána péčí výboru pro zřízení pamětní desky
knížečka "Otokar Březina a město Počátky". Knížku sestavil Frant. Navrátil. Při
této příležitosti uspořádal T. Zapletal soukromou výstavku ve svém bytě "Jak se jeví
O. Březina v novinářských a knižních článcích, zprávách atd." Pamětní deska stála
11200 Kč. Autoři desky: akad. sochař K. Kotrba a arch. Fr. Marek, oba z Prahy
14.,15.,16. května předváděn v Biu-Sokol poprvé zvukový film "Psohlavci" na
novém zvukovém zařízení.
V květnu
DeGregoriově.

dokončila 50 let služby paní M. Fatrlová v rodině

1. června
uplynulo 50 let ode dne, kdy MgPh Josef Pancíř, st. rodák z
Dobrušky převzal zdejší lékárnu.

5. června
zúčastnilo se občanstvo v hojném počtu slavnosti odhalení
pamětní desky ital. leg. a hrdinovi Karlu Mlejnkovi v Bezděčíně.
1. - 6. června
Praze.

účast členstva tělocv. jedno. "Sokol" na IX. všesokolském sletě v

23. července začátek žitných žní
7. srpna
konána oslava 50 letého trvání okresní záložny hospodářské v
Počátkách slavnostní schůzí v hotelu "Modrá hvězda". K oslavě vydal ústav
památník a ve výkl. skříních ústavu vystaveny vzorné diagramy, znázorňující vývin a
činnost záložny.
14. srpna
v Telči odhaleno poprsí O. Březiny v předsíni stát. reál.
gymnasia Otokara Březiny. Z Počátek konal se za týmž účelem zájezd.
17. srpna
v 6. schůzi obecního zastupitelstva zadány práce pro přístavbu
všeob. veř. nemocnice a pro zřízení kotelny v nemocnici.
17.,18. a 19.srpna pořádal včelařský spolek pro Počátky a okolí v kuchyni obecných
škol kurs výroby medových výrobků.
21. srpna
výrobků.

uspořádal včelařský spolek v obec. škole výstavku medových

30. srpna
konána schůze zájemníků v hotelu "Modrá hvězda". Usneseno
zříditi v Počátkách Sportovní klub.
2. září
zavedeno spojení autokarem s Pelhřimovem a Prahou. Trať
Žirovnice-Počátky-Pelhřimov-Praha. Počátky odjezd 4:10, příjezd 21:50.
11. září
odhalení pomníku na hrobě básníka Otokara Březiny v
Jaroměřicích nad Rokytnou. Z Počátek zúčastnili se: Rudolf Hron (I. nám.
starosty), Jan Barthel (II. nám. starosty), Václav Novotný (člen měst. rady) a
Tomáš Zapletal (městský kronikář). Delegáti položili na náhrobek básníkův velkou

kytici, menší kytici z květin ze zahrádky rodného domku Březinova a snítek květin
z hrobu rodičů básníkových. Při slavnostním odhalení pomníku učinil Tomáš
Zapletal projev za město Počátky.
17. září
pořádala tělocvičná jednota "Sokol" v Počátkách pod
protektorátem městské rady oslavy Tyršovy. O 7.hod večerní zapálena hranice dříví
na Strážném kopci a vypuštěny rakety. Potom v sokolovně byla slavnostní akademie
hudební a tělocviční, na níž o Tyršovi promluvil František Kotoun, řed. měst. škol a
vzdělavatel jednoty.
26. září
konána valná hromada přátel a příznivců sportu v hotelu Modrá
hvězda. Schváleno založení Sportovního klubu (SK) v Počátkách.
2. října
konána mimořádná valná hromada Záložny Počátecké na níž
schválen návrh na změnu čl. 3 stanov = účel společenstva =
12. října
ve schůzi obec. zastupitelstva schváleno zvýšení odměny řadovým
sestrám v mateřské školce v Počátkách.
místní osvětová komise v Počátkách pořádala pod protektorátem
28. října
měst. rady oslavu národního svátku. Dopoledne průvod městem, u pomníku padlým
promluvil prof. d. Burda z Jindřichova Hradce. Odpoledne zápasy na hřišti SK
Počátky a večer divadlo v sokolovně "Transport čís. 20" od B Vrbského a Zd.
Štěpánka.
31. října
uzavřena soukromá výstavka Tomáše Zapletal - Otokar
Březina - Propagace města Počátek (Otevřena 15.5.1932).
6. listopadu pořádala okresní osvětová komise v pracovně měšť. škol kurs pro
samosprávné pracovníky. Přednášel práv. rada E. Chudoba z Pelhřimova:
"Demokratické zásady a finanční stránka obecní samosprávy." 24 účastníků.
13. listopadu pokračováno v kursu pro samosprávné pracovníky. Přednášel měst.
tajemník Jan Damborský z Počátek: "Finanční hospodářství obcí." 30 účastníků.

14. listopadu zřízen "Místní akční výbor Exekutivy státních zaměstnanců" se sídlem
v Počátkách. Účel výboru: Hájení zájmů státních zaměstnanců, zejména v otázce
snižování platů. Předseda výboru Tomáš Zapletal.
22. listopaduzemřel v Praze rodák počátecký Josef Brdlík, chef firmy Leopold
Brdlík a synové v Žirovnici, známý národní hospodář, bývalý starosta města
Žirovnice, president Obchodní a živnostenské komory v Čes. Budějovicích, poslanec
na říšské radě ve Vídni atd. Narodil se v Počátkách 16. srpna 1848. Pohřben v
Počátkách 26. listopadu odpoledne.
22. listopadu
Brady

zemřela Anna Bradová, matka počáteckého děkana p. Josefa

25. listopaduzemřel Antonín Janků, dobrý občan počátecký, ve věku 78 l.
1. prosince vydána "Propagační příloha města Počátek" v Zájmech Českomoravské
vysočiny v Jindř. Hradci přičiněním Tomáše Zapletala a majitele tiskárny Jar.
Svobody v J. Hradci.
18. prosince konána slavnost vánočního stromku mateřskou školou v počátecké
sokolovně.
V prosinci
vyšla kniha Tomáše Zapletala "Vzpomínky na Josefinu
Brdlíkovou, hudební skladatelku a Zdeňku Havlíčkovou, dceru Karla Havlíčka
Borovského s dodatkem o Karlu Havlíčku Borovském" nákladem Elila Šprongla v
Pelhřimově v bibliofilské úpravě.
Na konci r. 1932 vydal prof. Frant. Navrátil "Vánoční koledu literátského bratrstva
v Počátkách" jako blahopřání k Novému r. 1933. Ke koledě - "Nové písni k sv.
Josefu a k Panně Marii v Betlémě" - připojil reproduk. obrázek Betlema. Koledu
vytiskl Fr. Svoboda 28. prosince 1932.
Přehled o počasí v r. 1932:
- Průměrná teplota:
- Srážky (déšť a sníh):

7,2 °C
663,6 mm

- Průměrný tlak vzduchu:
708,5 mm
- Převládající vítr:
jihozáp. a záp.
- Slunce svítilo:
1662 hod a 55 min.
- Počet dní:
a) se srážkami (dešť a sníh)
137
b) s bouří
8
c) s vichřicí
56
d) s teplotou letní (25°C-29,9°C)
19
e) s teplotou tropickou (20°C a více) 0
f) mrazivých (0°C a méně)
121
g) mlhavých
63
h) úplně jasných
75
i) zamračených
125
Mírná zima, dosti příznivé jaro, průměrné léto, příznivý podzim.

