Zimní počasí
Počasí v lednu a únoru bylo velmi studené, několik dní za sebou bylo –16 – 18°R, při tom vanuly severní větry a země
neměla sněhové pokrývky. To vše mělo zhoubný vliv na ozimní obilí, pšenice se většinou zaorávaly. Zemáky a řepa ve
stozích namrzly. Spotřeba topiva byla veliká. Po léta nebylo tak tuhé zimy.

Výměna kovových peněz
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
Neočekávaně 18.února byla nařízena výměna 20 haléřů za poloviční cenu. Práci tu konaly poštovní úřady. Staré železné
20 haléře byly bernými mincemi do 20.března, ovšem v poloviční hodnotě. Místo nich vydány nové mince československé
v hodnotě 20h a 50h. Staré 10h, 2h a 1h zůstaly v oběhu. Za několik dní nastal citelný nedostatek drobných, ačkoli nových
mincí bylo vydáno za dvojnásobné množství starých. Lidé je schovávali, jak to dělali dříve. Vláda republiky slíbila, že vydá
ještě mince po 1Kč, 10h a 2h.

Karel Habsburk.
Dne 31.března 1922 po zápalu plic zemřel ve Funhalu na Madeiře poslední rakouský císař a korunovaný král uherský.
Zanechal vdovu s 8 dětmi. Monarchisté v Uhrách a Rakousku konali smuteční bohoslužby za zemřelého a prohlásili za
nástupce nejstaršího syna Ottu. V republice byl zájem o osobu zemřelého celkem nepatrný, smrt jeho byla posuzována ze
stanoviska čistě lidského.

Jarní počasí
Jarní počasí bylo teplé a suché. Setí se vykonalo velmi pohodlně, stromy dobře odkvetly. Osení však nedostatkem vláhy
zakrnělo, takže některé ječmeny a pšenice se nevymetaly. Červnový dešť jim pak nepomohl. Jetele sice se dobře sklidily,
ale bylo jich velmi málo. Stromy – hlavně hrušky trpěly velikým množstvím mšic. Listí bylo spáleno, ovoce mnoho spadlo.

Letní počasí a žně
Léto bylo suché, v měsíci srpnu pošmourné a chladné počasí, ale srážek bylo celkem málo. Následkem sucha urostlo
krátké obilí, které se brzy sklidilo a brzy vymlátilo. Výtěžek byl dobrý, pouze u ječmenů slabší. Slámy bylo celkem málo,
pícnin též.

Požár
Dne 29.září vznikl z neznámé příčiny požár na Kočově. Shořelo 7 kop suchých otýpek vdově Škaroupkové.

Počasí a práce podzimní
Po suchém létě nastal deštivý podzim, který velmi prospěl zemákům. Byla obava, že nebude žádných a zatím jich bylo
nad očekávání. Výtěžek cukrovky byl méně než prostřední. Sklízeň obou byla obtížná, cesty polní byly velmi špatné.

Ministerstvo
V měsíci říjnu utvořeno nové koaliční ministerstvo, v jehož čele byl Švehla. Ministrem školství a národní osvěty stal se
Rud. Bechyně, poslanec za kraj olomoucký. Heslem jeho bylo : „Řádně konat povinnosti.“ Ministrem financí jmenován
bývalý ministr Dr. Al. Rašín, jenž prací a úsporami chtěl docíliti normálních poměrů.

Průmyslová krise
Následkem vzestupu čsl. koruny na mezinárodním trhu (až 19,-), nastalo snižování cen hospodářských a průmyslových
výrobků, ale také zaražen byl vývoz našich výrobků do zahraničí. Vznikla ve všech oborech průmyslových stagnace a pak
nezaměstnanost. Mnoho dělníků a úředníků bylo propuštěno, mnoho průmyslových podniků zastavilo platy a ohlásilo
konkursy. I této kalamity zmocnila se spekulace, aby se snadným způsobem zbavila dluhů.
Vláda byla nucena dávati nezaměstnaným podpory. Také veřejné sbírky se konaly pro nezaměstnané. Nebyla postižena
jen republika průmyslovou krisí, nýbrž byl to jev všeobecný, následek války.

