Drahota
Drahotní poměry se nikterak nezlepšily, naopak ještě zhoršily. Všech předmětů obchodu zmocnily se banky nebo
nesvědomití lidé a určovali si cenu dle libosti, ovšem stále vyšší. Tísnivé poměry byly zhoršeny množstvím peněz
s falešnými kolky – k 50K a 100K přidružily se 20K a 10K, takže člověk s množstvím peněz v ruce nedostal nic koupiti,
protože každý prodávající prohlédl peníze lupou a nepravé dle jeho uznání odmítl.
Ukázkou připojen jest ceníček zboží: 1kg hrachu a čočky byl po 12K, 1kg kukuřice 6K, brambor 1.60K, zelí 1.80K, máku
16K, hovězího masa 22K, vepřového 28K, sádla 40K, másla 48K, rýže 5K, mýdla 24K, pšen. mouky 1.64K, žitné 0.98K,
cukru 3K, 1l mléka 2.60K, piva 3.60K, vína 16K, petroleje 2K, 1 vajíčko 2K, 1 pár střevíců 280K, 1 košile 80K, 1 rýžový
kartáč 8K. Kráva byla za 8-12.000K, kůň 10-20.000K, měřice pole 2-5.000K, domek za 30.000K, nábytek za veliké tisíce,
látky oděvní slušnější 200-400K za metr.
Poměry zajisté zlé. Nic nepomáhalo zvýšení platů a mzdy, lidé, kteří neměli co prodávati, trpěli všeobecným nedostatkem.
Jedinou útěchou snad bylo, že nikde nebylo lépe, ba v mnohých zemích ještě hůře.

Telefon
V měsíci březnu zřízen při zdejším poštovním úřadě telefon.

Volby
V měsíci dubnu konaly se všeobecné volby, dne 18. do sněmovny poslanecké a 25.dubna do senátu. Národní
shromáždění se sešlo v květnu a zvolilo za presidenta republiky Tomáše G. Masaryka. Přestalo tak provizorium a nastaly
tak pravidelné ústavní poměry – že se při tom ozvaly různé rušivé tony, není divu při různosti národnostní a politických stran
ve státě.

Knihovní komise
Dne 18.května zvoleni do knihovní komise: Hynšt Bedřich, učitel, Drápal Tomáš, rolník, Paluda Frant., kameník a Šmerda
Jan, bednář.

Daně
Jelikož drahota neustávala, bylo nutno opatřiti státu nové příjmy. Byly zvýšeny poplatky poštovní, osobní i nákladní sazby
železniční, nově uložena daň z uhlí. Od 1.ledna 1920 vybírala se daň z obratu ve všech živnostech a daň přepychová.

4. státní půjčka
Premiová půjčka setkala se s nezdarem. Mnohé politické strany projevovaly tak nedůvěru socialistické vládě, majitelé
rakouských válečných půjček obávali se nových ztrát. Po dlouhém jednání povolena 4.státní půjčka, při níž měly býti
převzaty i staré rakouské válečné půjčky v 75% s podmínkou, že bude rovněž tak veliká částka upsána na 4. státní půjčku.
Kdo měl 1000K vál. půjč., musil upsati 750K na novou půjčku a dostal dva úpisy po 750K 4.státní půjčky. Kdo měl více
váleč. úpisů a neměl hotových peněz, byl tímto způsobem postižen. Zejména obce a jiné veřejné korporace přidělaly si
hodně dluhů.

Jaro
Pršelo-li v zimních měsících stále, tedy od února bylo suché a teplé počasí. Od 20.února nebylo potřeba v bytech topiti.
Podobně teplo a sucho bylo v březnu, dubnu a květnu. Jarní práce se udělaly dobře a brzy, plodiny vyvíjely se velmi pěkně.

Ohně
V roce 1920 několikráte hořelo v obci. 7.července shořel panský mlat, 14.července otýpky Šoupalovi na Kříbě, 1.října Fr.
Koprovi, cementáři stoh slámy, 20.října (v hody) dům Brtníkovi a Pelikánovi v Habrovci. Požár vypukl vždy o taneční zábavě
po 10 hod. noční. Paliče nepodařilo se dopadnouti.

Počasí a žně.
Žně se začaly na počátku července. Tedy skoro normální, ačkoli se zdálo podle skorého setí a jarního počasí, že budou
hodně dřív. Deštivé a chladné počasí v červnu zdrželo zrání a pak také počáteční práce. Potom se ustálilo a byla krásná
pohoda přes celé žně. Výnos byl celkem slabší než v roce 1919, zvláště u žita. Cena obilí byla zvýšena na 140K za 1q,
s premiemi za dřívější dodání až na 190K.

Převratný pokus
V prosinci byl na mnoha místech v republice pokus o převrat komunistický. Záminkou byl rozsudek, jímž byl „Pražský
lidový dům“ vydán straně sociálně demokratické (pravici). Odpovědí na to měla býti generální stávka ve všech oborech
průmyslu i v zemědělství, a levice se měla zmocniti vlády. Na mnoha místech (Praha, Kladno, Brno, Oslavany, Hodonín,
Třebíč, Vyškov) musilo vojsko zakročiti a zjednati klid se zbraní v ruce. Na krátko byl vyhlášen náhlý soud. Mnoho osob bylo
pozatýkáno a za pobuřující řeči a násilné skutky potrestáno. V několika dnech byl zjednán klid, ale škody hospodářské čítaly
se do milionů korun.

Podzim, zima
Podzim byl velmi příjemný, suchý a teplý. Práce sklízňové byly vykonány snadno a rychle. Ku konci října uhodily mrazy až
–10°R, na 6.prosince začal padati sníh. Do vánoc mrzlo. V lednu bylo deštivé a mlhavé počasí, které potrvalo asi do
polovice února.

