Rok 1932 stojí nadále ve znamení krise a zaznamenává se zdražení sirek na 1 krabičce o 10 hal., takže nyní stojí 0.30 Kč.
Taktež byly zdraženy tabákové výrobky a sice o 5 hal. na kuse.

Úmrtí
Dne 10.ledna zemřela Rozalie Jelínkova (z Kočova) nar 8/VI 1856 a byla na místním hřbitově pohřbena.
Dne 10 února zemřela ve stáří 28 roků Marie Chromá z č.p. 85, na plícní chorobu jest to již 8 člen z rodiny Režných
(provdaná Chromá). Zanechává po sobě muže a 1 dítě ve stáří 3 roků.
Dne 21 února pochována byla na místním hřbitově zemřelá Marie Koprová jež dožila se požehnaného věku 87 roků.
Narodila se dne 30/V 1845. Byla výměnkářkou u svého syna Fr. Kopra na Kočově 36.

Srážka auta
V neděli jel s osob. autem zdejší šofér Josef Šimáček, který byl zaměstnán v Brně, z Olšan, byl podnapilý a nemoha
ovládnouti auo vrazil u transformátoru do silniční příkopy a vrazil předkem do švestky a auto se převrhlo. V troskách nalezen
byl Štěpán Vržďal který byl zaměstnán v Habrovanech jako stolař u fy Doupovec, utrpěl otřes mozku a byla mu proražena
lebeční kost, takže po převozu do nemocnice zemřel.
Dále byl nalezen Alois Vagner stolař z Komořan který taktéž utrpěl těžké zranění a je v nemocnici. Další spolucestující byl
Vladimír Meitner stolař z Habrovan který utrpěl lehčí zranění a je v domácím ošetřování.
Šoféru nestalo se nic, byl však zatčen a odevzdán soudu ve Slavkově. Auto bylo k další jízdě nezpůsobilé.

Obecní volby
Dne 27 února byly vypsány okres. úřadem ve Vyškově veřejnou vyhláškou obecní volby na den 20.března.
Podáno bylo celkem 10 kandidátek. Volby provedeny byly v hostinci u p.Palíška Ed. Výsledek dle pořadí listin č.1 až 10 :
Č.1

Republikánská

77 hlasů

2 mandáty

Č. 2

Čsl. socialistická

60 hlasů

1 mandát

Č. 3

Občanská

63 hlasů

2 mandáty

Č. 4

Občanská Jelínka M.

50 hlasů

1 mandát

Č. 5

Občanská Bartla P.

51 hlasů

1 madát

Č. 6

Nezávislí dělníci

40 hlasů

1 mandát

Č. 7

Lidová

82 hlasů

2 madáty

Č. 8

Komunistická

65 hlasů

2 mandáty

Č. 9

Agrární č. II

56 hlasů

2 mandáty

Č. 10

Živnostníci

41 hlasů

1 mandát

Zvolení tedy byly dle postupu od č.1 – 10 :
1 – Drápal Tomáš, Dvořáček Tomáš

2 – Pelikán Frant.

3 – Fibinger Jos., Šmerda Teodor

4 – Martin Jelínek

6 – Meitner Jos.

7 – Hrdinka Tomáš, Varta Tomáš

5 – Bartl Pavel

8 – Havlíček Jos., Kříž František

9 – Vacula Simeon, …….

10 - Paluda Frant.

Volilo 583 voličů, volební číslo bylo 37 hlasů.

Volba starosty
V neděli dne 3.dubna konala se v obecní kanceláři volba starosty, náměstka a obecní rady.
Starostou obce zvolen Tomáš Drápal rolník
Náměstkem starosty zvolen Jos. Fibinger stolař
Radním zvolen Paluda Frant. kameník, Hrdinka Tomáš rolník a Kříž Frant. dělník.

Jaro
Zima se prodloužila přes celý březen a setí započalo se až kolem 10 dubna. Jaro samo bylo velice suché, takže byla
velice slabá sklizeň píce a jařiny ovsy a ječmeny nedostatkem vláhy jsou slabší. Ozimy, žito a pšenice jsou slušné.

Úmrtí
Dne 15/IV 32. zemřela ve věku 20 roků Antonie Kostelková svobodná, nar. 12/X 1912 a dne 17/IV na místním hřbitově
pochována.
Dne 14/V 32 také zemřela svobodná ve věku 18 roků Emilie Bartlová dcera rolníka, nar. 15/II 1914. 17/V byla pochována.
Dne 9/VI 32 zemřela ve stáří 74 roků Anežka Čalkovská výměnkářka nar 6/VII 1858.
Dne 23/VI 32 utopilo se 3 leté děvčátko Marie Jelínkova v rybníčku na návsi, kde nabíralo si vody do konvičky a při
naklonění spadla do vody a po ½ hod. byla vytažena mrtva.
Dne 1/VII 32 zemřel dosud nejstarší občan Jandl Cyril ve stáří 89 roků, nar. 7/III 1843. Pochován byl za hojné účasti dne
3/VII 32.
V Praze zemřel náhle místní občan stáří 34 r. Pelikán Jan který byl v Praze zaměstnán jako úředník, svobodný, ve stáří
roků byl do Habrovan převezen a na místním hřbitově dne 9/VII 32 pochován.
Dne 22/VII 32 zastřelil se v hotelu Padowetz v Brně 30 roků starý Frant. Palíšek syn místního hostinského, z rodinných
důvodů. Zanechává po sobě vdovu a 2 r. staré dítě. Byl dne 26/VII z Brna dovežen a na místním hřbitově dne 27 dopol.
pochován.

Žně
Následkem sucha započali žně velice brzy a to od 15/VII. Kosit započali se hlavně ječmeny, žito dále pšenice a naposledy
ovsy. Úroda jest prostřední.

Deště
Se začátkem žní přišli deště s bouřemi které prospěly pícninám, bramborům a cukrovce.

Podzim
Podzim též jest velice suchý takže podzimní setí bylo stiženo. Pěkné počasí bylo až do počátku prosince kdy na Mikuláše
napadl první sníh.

Úmrtí
Dne 6 září zemřela Frant Havlíčková nar v roce 1859 15/IX, která dlouhá léta byla posluha ve školní budově, obecní
kanceláři a místní záložny. Zemřela jako svobodná a byla pro jeji tichou povahu velice oblíbená.

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost se na podzim zhoršila a na nezaměstnané přispívá okres. úřad poukázkami znějícími na 10,- Kč za které
nakoupí si kdož má tuto přidělenu u obchodníků potraviny s tím že znemožněno by ji bylo zneužito na lihoviny.

Stavby
V tomto roce byly provedeny stavby :
Chyťa Karel – stavba domku na Cigánově, Havlíček Matěj – stavba domku na Vinohrádku, Polách Karel – pekárnu u školy.
Mimo těchto staveb postavili si místní občané rodinné vilky na Vinohradech které však patří obci Olšanské.
Eduard Všenák, Oldřich Toman a Bestr Václav.
Obytné domky v Habrovanech prodali Eduard Všenák p. Frant Hrdinkové, Oldřich Toman p. Julínkové Frant.

Prodej domku
Mimo toho byl prodán domek soudní dražbou Janu Šmerdovi bednáři který koupila Občanská záložna v Rousínově a
prodala jej místnímu občanu Frant Kostelkovi obchodníku.

Cena plodin
Ječmen 70 – 75 Kč

Řepa pro cukrovar 10.80 Kč, krmná 15 – 20 Kč

Oves 65 – 70 Kč

Brambory 35 Kč

Žito 90 Kč

Jetel 60 – 70 Kč

Pšenice 140 – 145 Kč
Rodinnou vilku si též postavil na „Křibě“ Novák Ant. Jako zedník, postavil si ji sám, bez cizí pomoci. Nese
č.234.
Tento záznam je na konci roku 1932 doplněn pozdějším kronikářem obce z roku 1951 p. Ant. Novákem.

