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 S postupující konsolidací poměrů bylo započato i s plánováním výstavby města. Pořízení 

polohopisných a regulačních plánů bylo zadáno Ing. Hromádkovi z Brna a Ing. F. Krejčímu 
také z Brna.  

 V lednu byla ministerstvem zemědělství povolena „Lidová škola zemědělská pro Slavonice 
a okolí“ 

 Dne 18. 2. bylo započato se scelováním pozemků a úpravou katastru obce. Práce byly 
skončeny na podzim. Zřízeny byly nové polní cesty a od obecního katastru bylo odděleno 
asi 140 ha zemědělské půdy a tato byla přidělena obcím Maříž, Chvaletín, Vlastkovec a 
Bolíkov. (Výnos ministerstva zemědělství č.  57074/47-IX/B-11 z 13. 6. 1947.) Vypracovány 
byly i nové grafické mapy a parcelní protokol, které jsou směrodatné až do doby, kdy bude 
ustaveno Jednotné zemědělské družstvo, a hranice pozemků pozbydou významu. 

 Obecním lesům při této příležitosti bylo přiděleno 24,49 ha roztroušených lesních ploch na 
Strážném kopci a pak u hranic katastrů obcí Slavětína a Chvaletína při rakouské hranici. 

 20. února nařízením „Fondu národní obnovy“ jmenována byla radou MNV komise pro 
prodej konfiskovaných movitostí po Němcích, která pak během roku za vedení odhadců 
určených FNO provedla prodej. 

 V březnu započato s kostkováním ulice k nádraží, počínaje od silnice k pile, až k hlavní 
nádražní budově. Přes léto byly práce ukončeny. Obec přispěla 10% nákladu, tj. asi 
90.000,- Kčs.  

 V osadě Leštnici, tamní usedlík čp. 6, jménem Moravec z nedbalosti nechal uhynouti 
obecního býka a své vlastní 4 kusy hovězího dobytka hladem, ačkoliv v domě byli kromě 
něho ještě 3 dospělí členové jeho rodiny. Za toto lajdáctví byl krajským soudem v Jihlavě 
odsouzen na 6 měsíců do vězení. 

 11. dubna započal autobusový provoz ČSAD na trati Slavonice – Znojmo. Odjezd ráno 
kolem 6. hodiny, návrat asi v ½ 8 hod. večer. Garáže jsou zřízeny v domě čp. 354 v Nádražní 
ulici. 

 Oslavy 1. máje byly mohutnější než v roce 1946 a počet účastníků činil kolem 1 700 
v průvodu. 

 Dne 4. května mezi 16. a 17. hodinou projížděl městem průvod s ostatky sv. Vojtěcha. 
Krátké zastavení s proslovem vedoucího a požehnáním věřících ostatky světcovými stalo 
se proti budově MNV při vchodu z Velkého náměstí na náměstí Masarykovo. Průvod přijel 
od Jemnice a odjel směrem na Český Rudolec. 

 Presbytář farního kostela byl nově pokryt taškami a střecha nad hlavní lodí byla nově 
opravena. Připravena byla i oprava střechy na kostele Božího těla (u sv. Ducha). 

 Dle usnesení rady a pléna MNV byla prodána (zbytek) obecní cesta mezi vlečkou 
hospodářského družstva a železniční tratí (parc. č. 9388, 9389), ježto nemohla býti 
používána, zájemcům: parní pile a hospodářskému družstvu. Okresní národní výbor 
v Dačicích dal pak svolení k odnětí veřejného používání této pozemnosti. 

 14. VIII. rada MNV rozhodla, aby obnoveny byly rybníky parc. č. 5945 asi 1 ha, 5896 (asi 0,7 
ha), 6307, 6308 (asi 2 ha) a práce byly během léta ukončeny. 
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 Dne 15. IX. konána byla slavnostní schůze pléna  MNV na počest XXX. výročí Velké říjnové 
revoluce v SSSR a odeslána byla pozdravná adresa tak, aby včas došla na místo určení. 
Adresa, psaná v jazyce ruském a opatřená starou latinskou městskou pečetí, byla 
podepsána všemi členy městského zastupitelstva a byla tohoto znění: Občané města 
Slavonic, na jz. hranici ČSR, zdraví u příležitosti 30. výročí Velké říjnové revoluce mocný 
Sovětský svaz a přejí jeho národům a jejich velikému učiteli generalissimu J. V. Stalinovi 
v budovatelském díle mnoho úspěchů. Ať žije dílo Velké říjnové revoluce! 

 Počátkem září již všechny domky za tratí pod Strážným kopcem byly připojeny na 
elektrickou síť.  

 Na jaře, během léta i na podzim byla zjišťována síla pramenů, které by přicházely v úvahu 
pro zřízení vodovodu. V létě je vydatnost jejich nedostatečná. 

 V květnu bylo vyššími bezpečnostními úřady nařízeno položiti přes všechny cesty vedoucí 
do Rakouska závory. 

 Evangelická církev českobratrská zřídila svůj farní úřad dne 1. 2. 1947. První farář Čestmír 
Rychetský bydlel nejprve u Fr. Valeše v čp. 28 v ulici Jana Žižky a když byl pro účely církve 
získán v ulici Jana Švermy býv. židovský templ čp. 61, přestěhoval se do něho. Slavnostní 
otevření tohoto sboru stalo se první neděli v září. Aktu tohoto zúčastnili se nejvyšší 
představitelé evangelické církve, zástupce okresního národního výboru a předseda MNV. 
Slavnostní kázání měl senior církve Dr. Viktor Hájek z Brna. 

 Ředitelem továrny na oděvy Palas – Artis byl jmenován Alois Málek, rodák z jihlavského 
kraje. V roce 1926 jako krejčovský dělník vystěhoval se do SSSR i s rodinou. Tam nabyl 
velikých zkušeností v organizování oděvních podniků a ve výrobě na pásech. Obdržel i 
několik vyznamenání za vynikající budovatelské výsledky. V roce 1946 se vrátil do vlasti a 
byl jmenován na nynější místo. Továrna začala zrychleným tempem, prozatím se 200 
dělníků, pracovati na 120 % i více stanoveného plánu. 

 Zvláštní delegací ministerstva zemědělství předány byly slavnostně zástupcem ministra 
Julia Ďuriše vlastnické dekrety nabyvatelům zemědělských usedlostí ze Slavonic a okolí. 
Slavnostní tento akt se konal na Masarykově náměstí. 

 Tělocvičné jednotě Sokol byl přidělen do vlastnictví dům čp. 162/164 v ulici Na potoku i se 
zahradou. 

 Zastaven byl provoz mlýna čp. 24 na Stálkovské ulici, který byl ve velmi chatrném stavu. 
Fond národní obnovy dal stroje i hospodářské budovy rozebrat. Zůstalo jen obytné stavení, 
pocházející z roku 1168 ????? Držitel jeho (nár. správce) Petr Čaňo se odstěhoval. 

 Koncem roku vydán byl ministerstvem vnitra nový jednací řád pro národní výbory. 
 Závody OP (Prostějovské oděvní podniky) otevřely dne 31. 12. 1947 v domě čp. 83 na 

Horním náměstí prodejny dámských a pánských oděvů. 
 V domě č.p. 90 bylo zřízeno hodinářství J. Kokešem z Dačic. 
 Veliké, přímo katastrofální sucho způsobilo nedostatek píce, což bude patrno v příštím 

roce na jakosti a stavu dobytka. 
 Vánoční strom republiky, slavnostně rozsvícený, vynesl ve prospěch okresní péče o mládež 

přes 27.600,- Kčs. 
 V místě se během roku narodilo 76 dětí, z toho 30 chlapců a 46 dívek, zemřelo 18 osob (10 

mužů, 8 žen) z toho 4 děti do stáří jednoho roku. Uzavřeno bylo 21 sňatků. Vzhled města i 
obyvatelstva působí dobrým dojmem, lidé dříve neznámí si na sebe zvykli a tvoří jediný 
kolektiv.  
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