Zima
Zima byla rovněž mírná a v únoru započalo mrznout po dobu asi 14 dnů takže mohli místní hostinští a řezníci s dosti
velkou námahou naplniti svoje lednice ledem.

Setí
Se setím bylo započato v půli března a ku konci měsíce bylo skončeno vyjma řepy a zemáky které byly sázeny v dubnu.

Stavba basenu
Rovněž počátkem března bylo započato se stavbou vodní nádrže pro účely hasičské na Smuhách. Velikost této nádrže
jest 8x12m a hloubky 1,20m. Práce trvala 4 neděle a byly na ní zaměstnáni všichni nezaměstnaní a byly vypláceni prvních
14 dnů ve stravovacích lístkách za 15,- Kč a obec připlácela Kč 5,- za každý pracovní den.
Druhých 14 dnů pak dostávali 1 lístek stravovací po 10,- Kč a 5,- Kč příplatek od obce. Celkem bylo dáno ve stravovacích
lístkách Kč 3.500,-. Obec vyplatila za materiál a dopl. mzdy 8.151,40. Celkový náklad činil Kč 11.651,40.
Okresní úřad ve Vyškově provedl komisionelní a vodoprávní řízení na tuto basenu dne 1.dubna 1936.

Dávka z přírůstku na hodnotě z velkostatku
Za koupený velkostatek od Dr. Gomperze bylo obci na základě dohody s obcí a kupitelem p. Simeonem Vaculou a
správou velkostatku za účasti zástupců zemského výběrčího úřadu v Brně vyplacena dávka z přírůstku na hodnotě Kč
19.000,- (slovy „devatenácttisíc Kč“).

Výkup patronátu kostela
Dr. Gomperz vykoupil se rovněž z patronátu místního kostela a to obnosem Kč 25.500,- (slovy dvacet pět tisíc pět set Kč)
které splatil farnímu úřadu ve Vážanech K. dne 18.III. 1934 ?. Tento obnos byl pojmenován stavebním fondem při filiálním
kostele v Habrovanech a spravovati jej mají :
a)

Farář z Vážan jako předseda

b)

2 kostel. hospodářů fil. kostela

c)

2 katolických členů obec. zastup. Obce Habrovan, které obec. zastup. Určí

Další podmínky :
1)

Za výkupní kapitál 20.000,- Kč se má koupiti 4% náhradní renta čsl. a dáti vinkulovat „na ř.k.farní úřad
ve Vážanech pro stavební fond ř.k.filiálního kostela v Habrovanech“ z výkupu patronátu.

2)

Za výkupní kapitál 5.500,- Kč třeba zakoupiti 4% náhradní rentu a dáti ji rovněž vinkulovati jak
uvedeno pro fond na udržování vnitřního zařízení.

Jeden exemplář smlouvy výkupu jest u obce uložen.
2 členi byly zvolení obec. zastupitelstvem dne 27.března 1935 :
Martin Jelínek starosta obce
Josef Fibinger náměstek starosty
Kostelní hospodáři :
Kopr Vincenc rolník
Hrdinka Tomáš rolník

Odvody
Dne 26.března 1935 (?) byl u odvodu jen třetí odvodní ročník nar. r. 1914 a odvedení byly. 6 osob :
Chyťa Frant. sazeč
Kopr Frant. úředník
Pospíšil Frant. rol. syn
Pěček Frant. dělník kamenický
Musil Karel stolař

Varta Tomáš šofér
Neodvedeni 2 osoby
Slaný Jaroslav krejčí
Pelikán Frant. lakýrník.

Úmrtí
Během roku zemřeli :
Poláchová Anna

nar. 9/I 1868

zemřela 3 dubna 1936

Zachrla Jos. strážník

53 roků

zemřel 24 dubna 1936

Škaroupková Marie

nar. 27/VII 1870

zemřela 10 října 1936

Obroučka Tomáš

nar. 14/IX 1884

zemřel 7 list.

Jenáčková Marie

nar. 23/I 1866

zemřela 27 října

Vaculová Eva

nar. 1854

zemřela 9/XII 1936

Kalábek

Dne 2 července utonul v Lulči v tůni ve skále při koupání Jan Rotrekl nar. 18/II 1915 a byl nalezen 7 července, byl ihned
převezen do obce zdejší a také na místním hřbitově pochován.

Ceny obilí a potravin v r.1936

v originále kroniky je vlepen velmi nekvalitním způsobem a lepidlem výstřižek z novin

s nadpisem „Plodinová bursa v Brně“

Rok 1936 byl příznivým, jen ve žňových pracích, byly stálé deště asi 14 dnů, takže většina obilí porostla, hlavně pšenice
žito a oves.
Rovněž rozmnožili se hojnou měrou myši že není pamětníka, tak že nebylo možno seti s ohledem na to že by seťové obilí
myši sežrali. Kdo sel tak tam také tak bylo.
V obci trávily se tyto hromadně na všech polích a to jednak otrávenou pšenicí 1kg za 6,- Kč, a částečně pastou
napuštěnou fosforem a arsenem.
Než ani toto nepomohlo a jest obava že v příštím roce zase objeví se myši ve stejné míře vzhledem k příznivé zimě.
V prosinci konala se volba nového presidenta a byl zvolen velkou většinou v parlamentě jako druhý president Dr. Ed.
Beneš který od převratu 1918 ministrem zahraničních věcí až do zvolení presidentem.
První president tatíček T.G. Masaryk pro stáří odstoupil, doporučil ku zvolení svého spolubojovníka a spolupracovníka Dr.
Beneše s přáním že bude se dívat jak to budeme dělati dále.
Všichni občané litovali jeho odchodu z vedoucího místa.
Během roku byla vypsána půjčka na obranu státu, takže investicemi státními byla nezaměstnanost zmírněna což mělo vliv
že ve Vyškově byla přidělena vojenská posádka takže bylo nutno stavět nové kasárny tak oživly i živnosti a dělnictvo získalo
zaměstnání.
Překonání částečné světové krise jeví se nyní ve všech vrstvách obyvatel větší šetrnost.
Ku konci roku byl dán do výslužby Blažej Kostelka a na místě něj byl dosazen Plyska Jos. jako ponocný za plat 120,- Kč
měsíčně a jako hrobař.

