Zima
Letošní zima byla velmi mírná. Jen na začátku – 23. a 24.12. a v únoru byly větší mrazy (-10°R), za to ale v lednu bylo tak
teplé počasí, že kvetly fialky a jiné jarní květiny.

Oheň
Dne 22.února v poledne zapálil neznámý pachatel na poli stoh otýpek, patřících Stan. Šoupalovi.

Chřipka
V měsíci únoru řádila po celé republice i v naší obci chřipka. Nebylo téměř domu, v němž by nebyl někdo na chřipku
nemocen. Úmrtí u nás nebylo žádné.

Jaro
Jaro přišlo dříve než jiná léta. Počasí bylo nádherné. 8.března počaly se síti jařiny, 25.března seli již někteří rolníci
cukrovku a sázeli skoré zemáky. Práce dělala se velmi pěkně. Únorové mrazy dobře půdu zkypřily. V dubnu ale se počasí
obrátilo. Skoro denně pršívalo s chladným větrem. Ve středu (6.4.) večer přihnala se od jihu prudká jarní bouře s vichřicí,
která způsobila místy značné škody na staveních (střechách), telefonním a elektrickém vedení. Třešně, které by byly hned
v březnu rozkvetly, následkem chladnějšího počasí v dubnu se zdržely a rozkvetly 25.4., ostatní stromy až v květnu.

Nové 20 Kč
ti

Nové 20 koruny dány do oběhu 1.dubna.

Vodovod
Občané ulice „Vinohrádek“ pořídili si v měsíci dubnu vodovod za 30.000 Kč. Obec jim dala subvenci. Vodu vedou za staré
studně od duba, kterou k účelu tomu řádně vyčistili a opravili.

Mrazy
Mimořádné kruté mrazy květnové způsobily ohromné škody – zvláště v krajinách níže položených na ovocném stromoví,
vinné révě a částečně i obilí (žitech). Ledoví muži se dostavili letos s plnou mocí (mrazy a sněhové plískanice).

Volba presidenta
Dne 27.května zvolen po třetí presidentem Československé republiky Dr. Tomáš G. Masaryk. Volba přijata byla u většiny
obyvatelstva s velikou radostí; zaručuje našemu státu na další léta klidný a spokojený vývoj.

Léto
Léto počalo pěkným počasím s mírnými prškami. Žně se počaly 19.července. Byly v prvním týdnu rušeny neustálými dešti,
namnoze velmi vydatnými. Dne 25.července se počasí ustálilo, ale 29. a 30.července bylo přerušeno delším deštěm. Pak
bylo pěkně až do konce žní. Úroda je dobrá.
Obilí sype: pšenice 4,5q po míře, žito 5q, ječmen 5,5q, oves 5q.
Cena obilí: pšenice 210 Kč – žito 210 Kč – ječmen 185 Kč – oves 165 Kč.

Drahota
Následkem vyšší ceny obilí všechno zdražilo: mouka , cukr, maso, látky, obuv.

Otrava
Dne 14.srpna zemřel kameník Ant. Šoupal v horním hostinci snad otravou alkoholu.

Požár
V sobotu dne 8.října po 5 hod. odpoledne vypukl z neznámé příčiny požár u rolníka Karla Musila. Shořela mu stodola,
zásoby slámy, dříví a hospodářské stroje. Oheň byl lokalisován jen na toto místo. Hasení se zúčastnili naši hasiči a
z Rousínova.

Vodovod
Třináct rodin v ulici „Cikánov“ pořídilo si v měsíci říjnu vodovod za 15.300 Kč (hlavní potrubí). Vodu vedou ze studny
„Balatka“.

Mnoho myší
Myší je letos ohromné množství. Tisíce jich zaplavuje pole a luka a sežírají nač přijdou. Letošní pěkné počasí jim slouží
k rozmnožení. Lid je tráví strychinovým obilím.

Krádež
V noci s neděle (30/X.) na pondělí vloupali se do místní Raiffeisenky zloději. Chtěli se tam dostati půdou. Probourali
střechu, ale strop pro trámoví nemohli. Vnikli tam tedy oknem. Ukradli asi 800 Kč ze stolku. V ohnivzdorné pokladně, kterou
poškodili, nenašli ničeho. Po zlodějích bylo pátráno dvěma policejními psy, ale stopa v lese – potokem se jim ztratila.

Podzim
Začátek letošního podzimu byl velmi pěkný a teplý; konec ale byl pošmourný a chladný. Již 15/XI. Se dostavil první mráz
–3°R.

