Byl zahájen silným sněžením až 40cm sněhu který však silným deštěm z 2. na 3.ledna roztál.

Prodej obec. býka
Dne 3.ledna prodala obec obecního býka pro nemoc za Kč 5.100,- p. Janu Palíškovi z Rousínova. V opatrování býka měl
Alois Šimáček rolník.

Resignace starosty
Dne 21.února v sezení obec. zastupitelstva přijata byla resignace starosty p.Antonína Nováka který se vzdává i členství
v obec.zastupitelstvu, vzhledem ku svojí nemoci, kterou se mu neumožňuje zastávati tak důležitý úřad. Byl všeobecně ctěn
a vážen za dobu jeho starostování.

Živelní pohroma a náhrada
Na živelní pohromu ze dne 17/VI. 1929 byla okresním úřadem vyplacena podpora v částce Kč 5.000,-, nejchudším
obyvatelům v obci.

Stavba obec. cesty
Během ledna a února byla zřízena nová část silnice na kočově spojující obě ulice nákladem 5.000,- Kč.

Prodloužení nájmu polí
Na žádost bezzemků prodloužilo obec. zastupitelstvo další pronájem obec. pozemků na 3 roky bez zvýšení nájemného.

Úmrtí
Dne 28.února v noci zemřel po operaci výměnkář Frant. Hrdinka č.p.10 a byl za hojné účasti pochován co první na nové
přístavbě hřbitova. Stáří 61 roků.

Jaro
Zima po celý zbývající leden a celý únor byla suchá se slabými mrazy, takže jarní práce započaly již 3.březnem a ihned
začalo i se setím. Hlavně selo se od 8.března.

Oslava 80-tých narozenin 7.března presidenta T.G.Masaryka
V předvečer narozenin dne 6.března byl uspořádán lampionový průvod od zámecké budovy na náměstí kde postaven byl
stojan 11m vysoký na jehož vrcholu bylo poprsí presidentovo světlem ozářeno. O významu dne promluvil procítěně p. řídící
Koukal a hudba zahrála státní hymny, Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská.
Dne 7.března byla v 9 hod. dopoledne přednáška ve školní budově přístupná obecenstvu kde o životě a významu
Masarykově promluvil p. řídící Koukal načež děti za řízení svých třídních učitelů a učitelek předvedli recitaci a zpěvy se
hrami. V 10 hod. byla školní slavnost skončena.
O ½ 11 hod. dopoledne v sále hostince zahájena byla slavnostní schůze obecního zastupitelstva za předsedování na
místě resignovaného starosty, radního Tomáše Hrdinky který sděluje že v dřívějším zasedání povoleno bylo na oslavu
narozenin presidentových Kč 200,- (dvěstě korun), na zakoupení knih pro školní mládež, dále postaven bude pomník pro
místní padlé vojíny ve světové válce a konečně dává odhlasovati návrh na pojmenování ulic což jednohlasně bylo
schváleno. Navrženy ulice následovně:
1 – Masarykova náves

dříve náměstí

2 – Ulice zámecká

dříve v ulici

3 – Ulice Komenského

Kočov k Olšanům

4 – Ulice Havlíčkova

Kočov ke Kostelkům

5 – Ulice Žižkova

dříve Habrovec

6 – Ulice Husova

dříve Vinohrádek

7 – Ulice Pod bránou

Vinohrádek

8 – Ulice Jiřího z Poděbrad

Cigánov

9 – Ulice Rašínova

Cigánov

Na to předává slovo p. řídícímu Koukalovi který promlouvá o životě Masaryka a nabádá obec. zastupitelstvo i přítomné
občanstvo by podporovalo stavbu tělocvičny pro naše děti by tak byla pěkná vzpomínka na oslavu presidenta Masaryka.
Na ukončení zapěny byly státní hymny a přítomní členové slavnostní schůze byly p. řídícím fotografováni a na paměť
bude podobenka vlepena do této kroniky a každý člen obec. zastupitelstva se též do ní podepíše.
Večer v 8 hod. uspořádala těl. jednota Sokol akademii, která byla četně navštívena a působila krásným dojmem a za
výpravu provedení jest v první řadě poděkovati učitelstvu. Akademii zahájil starosta Sokola Tomáš Drápal načež o životě
politickém a zahraničním odboji promluvil p. učitel J. Klimeš, potom následovali resitace a zpěvy, dále cvičení prostná a
nářadí, žáků, žákyň, dorostenců a dorostenek.
Vyvrcholení akademie bylo živým obrazem se slavnostní scénou, kde uprostřed byla ověnčena soška poprsí presidentova
a kol něj v záplavě světel a zeleně v krásném uspořádání uvedených členů Sokola a legionářů ruských a italských kde
v pohledu na toto zaslzelo mnohé oko.
Oslavy narozenin konaly se v celé Č.S.R. za nadšení obyvatelstva a bylo mnoho věnováno obcemi, městy okresy, zeměmi
a státem na zřízení staveb, neb různých nadací pro zachování upomínky na oslavu 80-tých narozenin presidentových.
Pouze strana komunistická neúčastnila se oslav presidentových.
V originále kroniky jsou jubilejní známky na oslavu 80-tých narozenin orezítkované v Hodoníně dne 7/III., na další
straně pak fotografie a vlastnoruční podpisy 11 členů obecního zastupitelstva, kteří se zúčastnili slavnostního jednání
7.března 1930. V horní řadě stáli – Antonín Havelka, Tomáš Režný, František Skřivánek, Tomáš Varta, Jan Burián, Tomáš
Drápal, ve spodní řadě pak sedí – Martin Jelínek, Pavel Zouhar, Antonín Novák, Tomáš Hrdinka, Tomáš Dvořáček.

Volba starosty
Dne 16/III. V neděli odpoledne byla provedena v obecním zastupitelstvu volba starosty na místě odstouplého p. Nováka.
Zvolen jest Tomáš Drápal, rolník za stranu republikánskou.
Proti volbě byl podán rekurs živnostenskou stranou byl však zamítnut z důvodů, že rekurs má podati volič nikoliv strana
politická.

Koupě býka
Dne 6.dubna byl koupen nový obecní býk od Josefa Zmrzlého rolníka za 4.300,- Kč.

Autodoprava
Od 6.dubna zahájil autodopravu osobní a nákladní Josef Hasák.

Úmrtí
Dne 21.června byl zabit při posunování vlaku ve Vyškově legionář Frant. Král. Byl převezen do Habrovan a dne 25/VI. Byl
pochován za velké účasti domácího obyvatelstva, zástupců legionářů, vojska a doprovodu vojenské hudby. Zanechal po
sobě bezdětnou vdovu.

Oslava M. J. Husa
Oslava Mistra Jana Husa v den 5/VII. byla uspořádána průvodem občanstva po návsi k pomníku padlých který byl
letošního roku zbudován, kde promluvil prof. Vašků z Brna o významu M. J. Husa pro národ český.
Odpoledne o ½ 4 hod. sehráli ochotníci divadelní hru Kostnické plameny. Večer byla zapálena hranice.

Úmrtí
Dne 13.června zemřela v porodnici v Brně Fibingerová Marie (29 r. stáří) a byla převezena a pochována na místním
hřbitově dne 17.června. Zanechala po sobě muže a dvě děti. Jedno 14 denní a jedno 5 leté.

Žně
Žně započaly následkem velkého vedra již 9.července a sklizeň byla i s výmlatem do konce července skončena.

Úmrtí
Dne 19.září zemřela a byla dne 20/XI. pohřbena vdova Hrdinková Františka č.p.10. Mimo toho zemřeli a byly na zdejším
hřbitově pochováni Jos. Šmerda stáří 17 roků, Chalupa Michal stáří 72r. Kostelková Františka ve stáří 89 roků, matka
zdejšího velkoobchodníka a Jan Kopr ve stáří 67 roků.

Oslava 28.října
Oslava 28.října byla uspořádána místní osvětovou komisí a sice odhalením pomníku padlých avšak následkem
nepříznivého počasí toto odpadlo u pomníku a odbývalo se vše v hostinci u p.Hasáka.
Přednášku měl Mácha Frant. obchodník z Vyškova, která byla pozorně sledována. Na to byly recitace dětí a pěvecký sbor
zapěl několik písní.
Večer sehrála Těl. jed. Sokol divadlo Poprava Kudrnova. Hra byla velice zdařilá. Účast také velká.

Sčítání lidu a bytů
Dne 1.prosince bylo provedeno sčítání obyvatelstva dle zákona prováděné po celé Č.S.R. Současně sčítání počtu bytů.
Výsledek byl následující :
Celkový počet obyvatel 999 vesměs národnosti české, pouze jeden jest národnosti německé.
Z toho jest :

498 mužského pohlaví
501 ženského pohlaví

Náboženství :

950 je římsko katolické
35 československé církve
14 bez vyznání

Číst a psát neumí 8 lidí.
Bytů sečteno…

Zima
Zima počala v půli prosince mrznutím a slabým sněžením, které trvalo až do konce prosince.

Konec roku 1930
Ku konci roku jest nutno zaznamenati rekonstrukci okresní silnice z Rousínova do naší obce. Prováděla se nákladem
okresního úřadu ve Vyškově a v ceně 62.000,- Kč. Rekonstrukci prováděl jsem já kronikář jako podnikatel jemuž byla
zadána na základě užší soutěže.
Od Rousínovského mostu směrem k Habrovanům byla znovu štětována v rozmezí 5m a délce 400m a válcovaná byla až
k Vážanské silnici. Také příkopy byly proházeny po obou stranách silnice, takže docílilo se širší silnice o 1m a v důsledku
toho musí stromy které stály na pozemcích se odstraniti neb zůstali uprostřed příkopu.
Na Sylvestra pořádal Sokol veselý večer.
Konec roku 1930.

