Zima
Zima byla dlouhá a celkem mírná, jen asi týden víc mrzlo (-8°R) ku konci její vlády, kdy i sněžilo. V lednu a únoru bývalo
tak teplo, že i včely vylétaly z úlů.

Vichřice
V neděli dne 3.února byla velká vichřice, která shazovaly tažky se střechy – ba i celé střechy rvala.

Volby do m.šk.r.
Obecní zastupitelstvo zvolilo až po třetí 1.února 4 členy a 3 náhradníky do místní školní rady. Zvoleni:
1 – za republikánskou stranu:

Bartl Jan, rolník

2 – za lidovou stranu:

Škaroupka Ant., kameník

3 – za komunistickou stranu:

Meitner Josef, stolař

4 – za č. socialisty a soc. demokr.: Pavelka Petr, krejčí
náhradníci jsou: Pospíšil Frant., Havelka Ant., Jura Josef.
Dne 19.února konala se volba předsedy a místopředsedy. Zástupce okr. šk. výboru Jakub Zapletal přijal od zvolených slib,
načež nejstarší člen Antonín Škaroupka řídil volbu. Předsedou zvolen losem Bartl Jan, místopředsedou 3 hlasy v užší volbě
Pavelka Petr.

Zvýšení jízdného
Od 1.února zvýšeno jízdné na drahách nejméně o 10%, většinou však o více %.

Jaro
Byla-li zima mírná, zvláště v únoru, bylo jaro hodně a dlouho studené. Polní práce se vykonaly dobře, jelikož bylo sucho a
půda dobře promrzlá. V květnu bylo značně teplo, v červnu opět chladno. Mírné deštíky spadly vždy včas, takže polní
plodiny dávají naději na hojnou úrodu. Jetele sklidili hospodáři velmi krásně. Zato včely málo potěší své opatrovníky. Pozdě
se vyvíjely. Ovocné stromy byly velmi značně postiženy housenkami a mšicemi, jabloně i mšicí krvavou.

Rozšíření a oprava hřbitova
Hned v roce 1922 zakoupeno bylo od zdejšího velkostatku 1.000m2 pole za 1.000 Kč na rozšíření hřbitova. Na podzim
v r.1924 bylo započato se stavbou zídky a z jara v r.1925 udělána železná ohrada. Práce zednická pronajata p.Martinu
Jelínkovi a stála ………Kč, zámečnická (ohrada, brána) p.Frant. Kroupovi za 10.695 Kč, materiál a dovoz stál …….Kč.

Kontrola krmiv
V letošním roce provádí zootechnický ústav v Brně ve zdejší obci u 10 rolníků kontrolu krmiv hovězího dobytka za příčinou
zvýšení užitkovosti.

Elektrisace
V měsíci červnu 1925 započato bylo s elektrisací ve zdejší obci. Hned v roce 1919 jednal obecní výbor o elektrisaci, ale
pro nedorozumění k ní nedošlo. Letos v měsíci únoru bylo většinou hlasů (8) o ní rozhodnuto. Elektrisaci provádí
západomoravská elektrárna (oslavanská) za 245.000 Kč, a to:
obligace 5% (dílčí úpisy) z.m.l.

120.000 Kč

akciový kapitál

30.000 Kč

ztracený fond

95.000 Kč

Sanační plán jest rozvržen na 5 roků. Svítit se počalo 3.srpna.

Kovové 5 Kč
Kovové pětikoruny byly dány do oběhu 25.července.

Léto
Léto počalo chladným a deštivým počasím, skoro denně pršívalo, někdy i dosti vydatně (5, 9, 14.července). 17.července
se počasí ustálilo, ale ne na dlouho. 23., 24., 25., 26., 27.července byly velké srážky vodní spojené s bouřemi (spadlo přes
120mm vody), které nadělaly na obilí, které kvapem zrálo, značné škody – porůstalo. 28.července se počasí ustálilo. Žně
počaly 17.července. Úroda přes to je dobrá – zejména žita a pšenice.
Obilí sype: pšenice 6q po míře, žito 5q, ječmen 5q, oves 7q.
Cena obilí: pšenice 180 Kč – 190 Kč, žito 145 Kč – 150 Kč, ječmen 190 Kč – 200 Kč, oves 145 Kč – 150 Kč.

Stavba domků
V letošním roce bylo postaveno na „Vinohrádku 5 domků (Škaroupka Tom., Škaroupka Ant., Chyťa Tom., Fric, Havlíček
Blažej) a 3 domky na Cikánově (Bartl Pavel, Hrdinka Jan, Neubauer Ant.).

Volby do Nár. shrom.
Dne 16.října bylo rozpuštěno Národní shromáždění. V neděli dne 15.listopadu konány volby do obou sněmoven. V celé
republice kandidovalo 29 stran.
Ve zdejší obci voleno následovně:

do sněmovny

do senátu

Čsl. strana agrární a konservat. (č.3)

3 hlasy

0

Čsl. sociál. demokr. strana děl. (č.5)

30 hlasů

32 hlasů

Deutsche Nationalpartei (č.6)

0

2 hlasy

Čsl. živnost.-obchod. str. středostavov. (č.8)

58 hlasů

56 hlasů

Národní strana práce (č.12)

1 hlas

1 hlas

Čsl. domkařsko-malozeměd. str. (č.14)

8 hlasů

Komunist. str. českoslov. (sekce III.intern.) (č.15)

155 hlasů

Čsl. národně demokr.str. (č.20)

0

Čsl. strana socialistická (č.21)
Republ. str. zeměd. a maloz. lidu (č.22)
Neodvislá komun. str. v Čsl (č.23)

46 hlasů

138 hlasů

117 hlasů

113 hlasů
0

Bund der Landwirte und der d.Gew. (č.27)

1 hlas

50 hlasů
3 hlasy

Čsl. strana lidová (č.26)

0
125 hlasů

0
91 hlas
3 hlasy

_______________________________________________________________________________________________
Celkem

559 hlasů

Neplatné lístky
Do sněmovny

volilo :
nevolilo :

Do senátu

volilo :
nevolilo :

1

474 hlasů
2

251 mužů + 300 žen = 560,
23 mužů + 27 žen = 50,
222 mužů + 252 žen = 474,
19 mužů + 25 žen = 44.

Podzim
Podzim byl pěkný, teplý, suchý. Setí i sklizeň plodin se vykonala za sucha. Obilí pro sucho špatně scházelo. 16.října byl
první mráz –3°, po něm se dostavil déšť 18/X., pak bylo zas pěkně. Úroda zemáků byla slabší (25q po míře), cukrovky
dobrá. Dala 70-90q po míře. Ovoce modrého bylo dostatek, jablek málo a hrušky skoro žádné.

Úmrtí
Dne 13.prosince zemřela ve Vídni majitelka zdjšího velkostatku pí.Karolina Gomperzová.

