Tyfus
O svácích vánočních onemocněl na tyfus šafář Hořava, od něho se nakazil jeho syn, 3 dcery, 5 členů rodiny Pěčkovy,
Chyťa z Kočova, 3 členi rodiny Pernicovy, žena Dundálkova a služka nadsprávce Krejčího. Všichni nemocní byli odvezeni
do brněnské nemocnice až na Perničku.
Nemoc byla zavlečena z Vyškova, kam šafář šel se rozloučiti se svým na týf nemocným zetěm, kterého odvezli do Brna.
Dne 15.ledna podlehla nemoci žákyně Josefa Pěčková. Pohřbena v Brně. Dne 27.ledna Miloš Hořava. Pohřben též v Brně.

Zima
Letošní zima byla velmi tuhá a dlouhá – ještě i v březnu mrzlo (15.III. – 9°R). Byly silné mrazy, časté sněhové vánice
s prudkými větry. Po kolik roků nebylo tak tuhé zimy.

Volba obec. představenstva
Volba obecního představenstva se konala 24.února 1924 a zvolen starostou Tomáš Drápal, náměstkem Tomáš Varta,
radními Josef Malík, Jan Bartl a Vincenc Jandl.

Jaro
Jaro pro dlouhou vládu zimy se opozdilo a tím i setí. Síti se počalo 5.dubna. Stromy kvetly až v máji. Velice rychle
odkvetly. Včely z nich nic neměly. Květen a červen byl bouřlivý a deštivý. Krupobití často doprovázelo bouře.

Uvítání p.presidenta
Dne 18.června zúčastnilo se občanstvo zdejší uvítání p.presidenta ve Slavkově a dne 23.června na nádraží v Nov.
Rousínově.

Léto, žně
Počasí ustálilo se až v červenci, kdy teplota stoupla až na 30°R. 1.července pěkně namoklo a pak bylo pěkně. Žně počaly
21.července. Úroda byla prostřední. Obilí sypalo: pšenice 3q, žito 4q, ječmen 41/2q, oves 4q. Cena obilí: pšenice 200Kč300Kč, žito 200Kč-220Kč, ječmen 180Kč-400Kč, oves 140Kč-200Kč.

Požár
V sobotu dne 4.října odpoledne vznikl požár na „Vinohrádku“. Shořel stoh slámy a otýpek p.Obroučkovi. Snad to měly
zapáliti děti.

Stavba domků
V roce 1924 bylo postaveno na „Vinohrádku 5 domků (Havlíček, Vala, Slaný, Žemla, Bednářík).

Počasí a práce podzimní
Podzim byl pěkný a teplý. Deště v měsíci září prospěly jak řepě, tak zemákům a jeteli strniskovému, který tak urostl, že se
i kosil žacím strojem. Práce polní se dělaly pěkně. Zemáků někdo měl mnoho, někdo málo. Prodávaly se 1q po 50Kč. Řepa
dala průměrně 60q. Platilo se za 1q 23Kč. Ovoce – zvláště modrého, bylo málo.

Parcelace
Od zdejšího velkostatku parcelovalo se 65 mir pole. Hlásilo se o ně 120 zájemníků. Bylo rozděleno jen 14 a to i takovým,
kteří mají více pole. V obci to vyvolalo rozruch a nespokojenost.

Velkostatek
Od 1.října pronajal zdejší velkostatek (200 mir) poslanec p.Simeon Vacula na 12 let.

Stahování peněz
Bylo vyhlášeno, že mince 1h, 2h, 10h rakouského ražení přijímají se u obchodníků do 20.listopadu, u poštovního úřadu do
4.prosince, pak se vyměňovaly u bankovního úřadu. Výměna děla se v plné hodnotě.

