Nový kronikář Meitner Josef č.25
Psáno a počato 1.ledna 1937
Následkem zvolení starostou obce a přetížením práce vzdal se pan Jelínek Martin kronikáře a byl jsem zvolen já, Josef
Meitner č.25 stolařský dělník.

Zima
Letošní zima byla mírná, jen začátkem února byli větší mrazy.

Jaro
Jaro bylo pěkné a dosti deštivé takže úroda byla velmi pěkná, jen že bylo hodně myší.

Léto
Léto bylo velmi pěkné takže za celé žně nepršelo a vše se za sucha sklidilo, obilí pěkně sypalo, ceny obilí se něco zvýšili.

Úrazy
3 srpna mlátili u p.Jelínka, a při svážení se přihodilo neštěstí, přimáčknutím mezi vozy. P.Gregorová Marie z Olšan měla
roštípenou kost na ruce, byla odvezena do nemocnice a Alois Doležel též byl přimáčknut.
11.srpna mlátili na mláičce u p.Bartla Jana č.16 a syn Ludvík Bartl 16letý, podával snopy a přitom spadl do mlátičky a
nešťastnou náhodou spadl nohou do stroje což mu ji rozdrtil byl odvezen do nemocnice a noha mu byla amputována.

Odstěhování
22 září se odstěhoval p.řídící učitel p.Bohumil Koukal do Slavkova na měšťanskou školu.

Republika osiřela
T.G.Masaryk mrtev
Dne 14 září zemřel náš čestný občan a první president osvobodil Ph.Dr.T.G.Masaryk ve věku 87 let.
Mrazivé ticho je dnes v Lánech a pronikavý chlad rozechvívá nitra československého lidu. Šlechetné srdce Velikého
člověka dotlouklo dnes naposledy. Zjihlé oči už se nebudou dívat na skotačivé děti, vznešená ruka již nepromění myšlenky
v slova a dobrácká, třeba vrasčitá tvář se již neusměje.
Zpráva nejsmutnější
Ve 3hod. 31min v noci telefonoval zpravodaj tiskové kanceláře v Lánech tuto zprávu : První president Osvoboditel
T.G.Masaryk zemřel na zámku v Lánech dnes v úterý 14.září ve 3hodiny 29minut v noci když naplnil svého života 87 let,
šest měsíců a sedm dnů. Tuto smutnou zprávu přišel sdělit zástupcům Československé tiskové kanceláře v Lánech
vyslanec Jan Masaryk a oznámil jim ji těmito slovy : Otec skonal ve 3 hodiny 29 minut
Pan starosta Jelínek Martin zařídil smuteční projev, za součinnosti obecní rady a členů obec. zastupitelstva následovně :
Nařídil okamžitě vyvěšení smutečních praporů a ozdoba oken, v sobotu dne 18 září 1937 o 71/2 hod. večer konaná byla
smuteční schůze obecního zastupitelstva , nad úmrtím našeho čestného občana p.presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka.
K této památce schůzi se zvete by jste se poklonili památce mrtvého. Pietní schůze bude se konati za účasti učitelského
sboru, všech spolků, občanstva, žactva.
Program
Chorál
Schůze obecního zastupitelstva
Projev p.Řídícího p.Bednáře
Projevy spolků
Projevy a proslovy dětí
Hymny

Sál p.Hasáka Fr. byl úplně přeplněn. Jeviště bylo dekorováno smutečně poprsí p.presidenta osvoboditele rozženy svíce a
stála tam čestná stráž Sokolstva, hasičů, branná výchova. Starosta Jelínek zahájil smuteční projev po zahrání chorálů,
věcnými a dojemnými slovy že celý sál slzel a pak předal slovo p.řídícímu Bednářovi. Slova p.řídícího byla ve velkém klidu a
smutku vyslišená pak měli děti velice pěkné proslovy za řízení učitelského sboru. Starosta Jelínek všem poděkoval a
požádal členy obecního zastupitelstva ku konání smuteční schůze která se ihned odbyla smutnou vzpomínkou povstáním 5
m ticha.
Starosta Jelínek upozorňuje, že by byla povinnost zůčastnit se pohřbu p.presidenta Osvoboditele že jest 50% sleva, hlásí
se dobrovolně p.Fibinger Josef a p.Kostelka F. obchodník, dále usneseno prapory na domech nutno ponechati až do 8 h.
večer v den pohřbu.
V den pohřbu bude státi čestná stráž u pomníku padlých, byl to smuteční den dělnictvo nepracovalo ani rolnictvo vše
drželo den smutku. Starosta Jelínek nechal k pomníku zaříditi amplion u pomníku padlých kde mohli všichni poslouchat
zprávy o pohřbu zaroveň se postaral o posezení starých lidí nechal postaviti židle a lavice. Byl to dojemný den na který
čslovenský národ nikdy nezapomene.
Obecní zastupitelstvo zaslalo smuteční telegram rodině.
6/11. jsme dostali poděkování podepsané
Alice Masaryková

Úmrtí v roce 1937
Šlimar Pavel

nar. 22/IV.1846

zemřel 14/II 1937

Bartlova Anna

nar 28/1.1917

zemřela 8/III.1937

Trnavská Marie

nar. 14/9 1872

zemřela 5/4. 1937

Pavelková Marie

nar. 4/6 1855

zemřela 25/5 1937

Musilová Florentina

nar. 11/11 1885

zemřela 13/6 1937

Kostelka František

nar. 21/10 1893

zemřel 10/10 1937

Večerková Marie

nar. 4/6 1863

zemřela 12/12 1937

Štaud Josef

kočí ve dvoře u p.Vacule pohřben v Brně

Cecava Metoděj vojín sražen autem pohřben v Brně
Paludová Marie

nar. 30/12. 1851

zemřela 1/1.1938

Odvody
11.března 1937 byli konány odvody. Pan starosta Jelínek dovezl 6 vojáků
Pernica Slávek
Hasák Miloslav
Pelikán Josef
Vrbík Jan
Hrdinka Miloš
Chalupa Tomáš

Primici
Habrovany prožili jednou v roce 1937 – byl promován na Dr. lékařství p.Dr.Bohuslav Jandl, syn zednického dělníka Čeňka
Jandla. Dr. Bohuslav Jandl nar……..
Obecní rada udělila diplom uznání a darovala krásný diplom.
Rok 1937 skončil dosti příznivě byl lepší pracovní ruch.
S chutí do nového roku 1938 mnoho zdaru.

