Sčítání lidu
První sčítání lidu v naší republice provedeno dle stavu obyvatelstva s 15. na 16.února. Ve zdejší obci napočítáno 958
obyvatel, z těch jest 442 muž. pohlaví a 516 ženského. Národnosti jsou: 953 československé a 5 německé; náboženství:
955 římskokatolíků, 1 evangelík a 2 bez vyznání. – Domů napočítáno 199; bytových stran 226; polí 551 ha.

Jaro
Jaro bylo teplé a suché. Rolníci seli hned od počátku března. Nejtepleji bylo v květnu – ve stínu až 28°R. Zato červen byl
studený, teprve ku konci měsíce se oteplilo. Obilinám počasí dosti svědčilo, ale okopaniny, zvláště zemáky suchem velmi
trpěly.

Pokles cen
Po novém roce klesly ceny koní, hovězího a vepřového dobytka skoro na polovici. Ostatní produkty nepatrně klesly.

Pohroma řepy
V měsíci červenci objevily se housenky zavíječe pelyňkového na řepě, zeleninách a působí ohromné škody. Vydáno
nařízení k hubení housenek, motýlů a kukel.

Počasí a žně
Léto v r.1921 bylo velmi suché a neobyčejně teplé. V červenci, srpnu a do 10.září téměř nepršelo. Bývalo v stínu přes
30°R, na slunci přes 40°R. Stráně, pole a lesy byly vyprahlé, tráva a jetel úplně sežehnuté.
Úroda obilní byla bohatá. Vše sklidilo se pohodlně a rychle. Nebylo nic neobyčejného, vymlátili-li po měřici 6-7q žita nebo
pšenice; ječmen a oves též hodně sypal. Pšenici a žito prodávali až přes 400Kč za q, ječmen 350Kč, oves též přes 300Kč.

President republiky v Rousínově
V neděli dne 18.září zastavil se pan president na své cestě po Moravě a Slovensku též v Rousínově, kdež jej nadšeně
přivítaly zástupy lidu, školní děti a spolky. Zdejší občané, žactvo a spolky zúčastnili se též uvítání.

Karel a Zita
Dne 21.října vydal se bývalý císař Karel s manželkou v letadle do Uher, opustiv své místo pobytu ve Švýcarsku bez
ohlášení. Přistal v Šoproni. Vláda uherská podle všech příznaků podniku přála, ale na zakročení vlád malé i velké dohody
byla přinucena 23.října excísaře zajmouti a internovati.

Mobilisace
Dne 25.října odhodlala se vláda republiky k vyhlášení mobilisace, aby zamezila do budoucnosti podniky císařovy o nabytí
trůnu. Mobilisovány byly ročníky mužstva 1895 a mladší, gažisté až 1890 narození a mužstvo technických skupin
s určovacími lístky až 1881 narození. Každý cítil povinnost k republice a nevoli proti Habsburkům. Vše dělo se hladce a
rychle. Odvody koní vykonány též snadno.

Karel na Madeiře
Vláda uherská obávajíc se vojenské intervence Československa, Jugoslávie a Rumunska podvolila se nařízení čtyřdohody,
vydala císaře, který byl i s manželkou dělovým člunem odvezen po Dunaji do Salace a dále až do Funchalu na ostrově
Madeiře, kdež mu vykázán palác k pobytu. Rod habsburský sněmem uher. zbaven trůnu.

Demobilisace
13.listopadu nařízena byla demobilisace a měla býti ukončena do konce tohoto měsíce, což se i stalo.

Počasí a práce podzimní
Jako léto, tak byl i podzim neobyčejně suchý. Práce sklízňové se vykonaly snadno, ale zemáků i řepy bylo méně, setí bylo
obtížné a zrno nestejně vzcházelo. Od 1.listopadu uhodilo chladno, které se stupňovalo přes celý listopad, Až 13.prosince
bylo –16°R. Při kruté zimě vanuly prudké větry. 20.prosince vystoupila teplota nad nulu a byly příjemné dny až do konce
r.1921.

Ohně
V roce 1921 opět několikráte hořelo v obci. V dubnu shořela stodol p.Tom. Chalupovi a p.Jos. Hořavovi, 30.září chlévy a
stodola pí Pavelkové a 6.prosince stodola p.Tom. Dvořáčkovi. Také tyto ohně vypukly vždy o nějaké zábavě po 10 hod.
večerní.

