Zimní počasí
Na začátku zimy bylo mírné počasí, v lednu a únoru mrzlo, padal sníh a vanuly ostré větry. Studené a vlhké počasí
potrvalo přes polovici března. Obloha byla stále po celou zimu pod mrakem, slunce téměř nevysvitlo. Od 19.března se
vyjasnilo.

Ministr Dr. Rašín
Dne 5.ledna 1923 vystřelil asi 20letý mladík Šoupal z revolveru na Dr. Rašína ze zadu, když vstupoval do automobilu.
Ministr byl poraněn na páteři, mícha byla postřelena. Přes velikou péči lékařskou nepodařilo se zachovati život postřeleného.
Podlehl poranění 18.února, tělo jeho bylo zpopelněno 21.února. V ten den bylo ve školách prázdno. Čin nezralého mladíka
musil odsouditi každý rozumný člověk. Násilí není správnou metodou k vyléčení společenských a státních poruch. Byl-li Dr.
Rašín tvrdý, bylo toho třeba, aby mladá republika nezabředla do takových nesnází, jak se to stalo všem okolním státům.
Teprve po smrti uznalo se všeobecně, jak nezištným charakterem byl Dr. Rašín, jak trpěl hned v hnutí omladinistickém
v letech devadesátých minulého století, jak za války byl odsouzen k smrti, protože byl obviněn z velezrady, jak po válce
usiloval o zlepšení valutárních a hospodářských poměrů u nás. Heslem jeho bylo: „Pracovat a šetřit !“

Jarní počasí
Jarní počasí bylo s počátku velmi příznivé setbě a sázení, bylo suché a přiměřeně teplé. Později však bylo chladno,
zamračeno a deštivo. Měsíc červen byl velmi chladný, z posledních 80 roků nejchladnější. Jetele se velmi svízelně sklízely
pro stálé deště. Pro včely bylo mizerné počasí. Obilí bylo ještě ku konci června docela zelené, žně se opozdily asi o 14 dní.

Úmrtí
Dne 13.května zemřela šlechetná paní Karla Masaryková, choť presidenta. Zemřelá musí býti zařaděna do řady nejlepších
našich žen, zasloužilých o náš národ a mezi nejpřednější budovatele naší samostatnosti.

Léto, žně
Léto počalo studeným deštivým počasím. Dne 5.července nastal obrat. Slunce počalo hřáti – takže teplota stoupla až na
35°R a doháněla, co bylo promeškalo. Žně počaly se 24.července. Před nimi pěkně napršelo. Úroda byla dobrá.

Obecní volby
V neděli dne 16.září konány obecní volby. Kandidovalo 6 stran. Komunistická (4 mandáty), lidová (4 man.), republikánská
(3 man.), social. demokratická (1 man.), socialistická (2 man.) a občanská (1 man.) – Proti volbám podány námitky pro
nezákonnou změnu občanské kandidátky.

Dukáty
Vláda republiky vydala k 28.říjnu zlaté dukáty a dvojdukáty a jubilejní poštovní známky s podobiznou p. presidenta.

Počasí a práce podzimní
Podzim byl celkem velmi příznivý. Počasí bylo teplé a vlhké. Osení dobře vzešlo a urostlo. Zemáky a cukrovka dobyly se
celkem brzy a pohodlně. Do Všech sv. měli rolníci řepu vykopanou. Po teplém říjnu nastal mlhavý a studený listopad.
Rovněž prosinec byl mlhavý a velmi deštivý. Mrazy uhodily až 20., ale pak mrzlo důkladně, nejchladnější den byl
28.prosinec (-18°R), nejsmutnější 25.prosinec, kdy prudký severozápadní vítr nadělal mnoho vysokých závějí, takže i
doprava železniční byla přerušena.

Obecní volby
Nové obecní volby konány v neděli dne 2.prosince s týmž řízením jako předešlé. – Dostali mandátů: lidovci 4, republikáni
4, komunisti 4, soc. demokrati 1, č. socialisti 1, občani 1. Proti volbě podali námitky lidovci, že prý sdružení neplatilo, tak že
jim patří ještě jeden mandát. – Námitky vyřízeny v jejich prospěch; mají tedy 5 mandátů a komunisté 3, ostatní jak měli.

Stavba domků
V roce 1923 byly postaveny na „Vinohrádku“ 3 domky (Kříž, Malík, Trnavský). – Hostinec Ar. Šebely byl nově vystavěn
1924 a zřízen v něm prostorný sál.

