Narozeniny p.presidenta
79 leté narozeniny našeho presidenta Masaryka byly oslaveny ve škole 6.března. Proslov učinil p.učitel Fr. Raška, načež
zapěny sbory a přednášeny vhodné básně na konci zapěny národní hymny.
Pozvání ku oslavě byly, zástupci obce, místní školní rada a rodiče.

Jaro
Zima sama skončila velmi hladko neb očekávalo se, že při náhlé oblevě tak obrovského množství sněhu budou zátopy a
byly učiněny úřední opatření na očekávanou oblevu. Než pozvolným táním, které trvalo plné tři neděle zabraňovalo zátopě
vždy silný mráz v noci, takže škody nebyly žádné. Sníh však v úvozích vydržel až do května.

Setí
Se setím započalo se v druhé polovině dubna a potrvalo do počátku května a brambory a řepa sázeli se vesměs v květnu.
Zde není pamětníka by tak pozdě se selo.
Máj donesl nám deště takže stromy počali pučeti na květ a také všechny byly plně obsypáni květem. Odkvétali v době 25 –
30 květnem.
Pouze ořechy mladé mají listy bez květu a starší stromy jsou do dnešního dne 30/V. úplně bez vegetace, takže mezi
stromy vypadají jako suché a také jsou namnoze zmrzlé.

Studení muži
Studení mužové započali na Pankráce odpoledním deštěm a vůbec nebylo ochlazení těchto jako jiné léta.

Počasí
V květnu byly časté deště takže příroda měla se k světu, obilí rychle vzcházelo, takže dnešního dne koncem května jsou
žita vymetána, brambory vylézají a započíná se s přetrhováním řepy. Dnes 30/V. byla silná bouře která započala o ¾ 5 hod
ranní a potrvala s mírným deštěm do 10 hod. Škod nijakých nenadělala. Na Moravě jsou však hlášeny velké škody
způsobené průtrží mračen a kroupami, hlavně na českomoravské vysočině.

Dovolená starosty
Starosta Ant. Novák podal obecnímu zastupitelstvu resignaci starostenství které nemůže pro nemoc a léčení této
zastávati. Obecním sezením výboru dne 24.května byla mu udělena tří měsíční dovolená a po dobu jeho dovolené bude jej
zastupovati náměstek starosty Jos. Meitner stolař.

Spála
V týdnu od 20. května vypukla spála mezi dětmi a ponejvíc mezi školními dětmi takže obvodním lékařem byla zakázána
návštěva školy, pořádání zábav, veřejných schůzí na dobu jednoho týdne jako prozatímní opatření.

Volba míst. škol. rady
V květnu provedena byla nová volba místní školní rady a zvoleni byli dle politického klíče následující:
za stranu živnostenskou Ant. Novák, starosta
za stranu republikánskou Tomáš Drápal, rolník
za stranu komunistickou Malík Jos., dělník
za stranu lidovou Varta Tomáš, rolník
Náhradníci:
za stranu čsl. soc. dem. Dominik Přikryl, zedník
za stranu občanskou Režný Tomáš, rolník
za stranu čsl sociálů Frant. Skřivánek, kameník
Dne 9.května byl zvolen předsedou místní školní rady Ant. Novák, starosta. Místopředsedou Tomáš Drápal, rolník.

Autobusové spojení
V dubnu obdržel p.Potrusil concesi na periodickou autodopravu z Olšan přes Habrovany, Vážany Kr. a Rousínov-nádraží.
Touto autobusovou dopravou dopomohlo hlavně hlavně dělníkům, kteří odjíždějí do práce městské, že nemusí choditi na
nádraží po polní cestě do Komořan za každého počasí, kdy cesty byly neschůdné a životu mnohdy nebezpečné, že mohou
jezditi k vlakům a z práce.
Platí se:
Z Habrovan do Vážan a Olšan

Kč 1,-

Z Habrovan do Rousínova město

Kč 2,-

Z Habrovan do Rousínov nádraží

Kč 3,-

Týdenní dělnický lístek do Rousínova nádraží

Kč 15,-.

Oprava cest
Obec provedla opravu tvrdých silnic na Cigánově a Kočově tím způsobem že cesty zaštěrkovala, popískovala a nechala je
zaválcovati parním válem, který zapůjčil okres. sil. výbor ve Slavkově za regijní poplatek. Náklad činil i s materiálem, prací,
dovozem a válcováním asi Kč 10.000,-.

Staveb. ruch
2

Stavební ruch v letošním roce jest čilý, obec sama tento podporuje odprodejem obec. pozemků za cenu Kč 3,- za 1m na
Příhonech. První pozemek zakoupil Karel Paluda a ihned započal stavěti. Druhý pozemek zakoupil Frant. Ševčík který se
stavbou taktéž ihned započal.
Na těchto obecních pozemcích zřídí se nová cesta v délce až 200m, která se vyštětí a zastěrkuje, takže vznikne nová čtvrť
a na místě této nové cesty zrušila se tam stávající stará cestaby mohly se tam nové stavby provésti. Pak též na Cigánově
zrušil se chodník zvaný Pode mlýnem, by umožnil se stavební ruch.
Dále staví nové budovy:
Kolejka Vincenc, rolník

hospodářskou budovu

Skřivánek Frant., kameník

novou stodolu

Pelikán Frant., kameník

obytné stavení

Přikryl Jan, dělník

obytné stavení

Švestka Jos., kolář

obytné stavení

Matějka Adolf, obchodník

přestavba domu

Fibinger Josef, stolař

1.patro nad obyt. budovou

Plyska Ferdinand, rolník

novou kolnu

Kostelka Tomáš, rolník

novou stodolu

Šmerda Ant., rolník

stavba chléva

Režný Tomáš, rolník

přestavba obyt. stavení

Dufek Josef, rolník

stavba sklepů a sýpek

Paluda Karel, cestař

stavba obyt. domku

Dnešní cena staveb. materiálu:
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Kámen (1m )

Kč 15,-

Cihla 1000 kusů

Kč 300,-

Vápno 1q

Kč 26,-

Písek 1m

3

Kč 60,- s dovozem

3

420,- až 600,- Kč

Dřevo 1m

Křidlice 1000 kusů

pálená Kč 700,-

Zedník a tesař za 1 hod.

3.80 – 4,- Kč

Dělník za 1 hod.

2 – 2,20 Kč

Dělnice za 1 hod.

1,60 Kč

cementová Kč 650,-

Dělnice v hospodářství

denně 12,- Kč a strava

Kočí v hospodářství

měsíčně 300,- Kč

Služka v hospodářství

měsíčně 120 – 160,-Kč

Chůvy v hospodářství

měsíčně 60 – 80,-Kč

Obecní honitba
Dne 16.listopadu 1929 vydražili ve veřejné dražbě obecní honitbu, honební společnost za obnos Kč 2.150,- ročního nájmu.
Tato společnost skládá se ze 6-ti členů a
Ing. Josefa Zmrzlého, rolníka, č.52
Tomáše Režného, rolníka, č.51
Tomáše Hasáka, řezníka, č.79
Vincence Kolejky, rolníka, č.18
Františka Kopra, rolníka, č.36
Martina Jelínka, zed. a tes. mistra, č.23
Honitba jest pronajata na dobu 6-ti roků, od 1.ledna 1929 do 31.prosince 1935.

Historické propadliště
Sousedu Ant. Šmerdovi rolníku v domě č.22 propadla v měsíci dubnu 1929 dlažba na náspech a objevila se tam
propadlina v podobě kužele o hloubce 1,8m, s hrdlem vstupním o šířce 50cm a výšce 90cm. Jest bez jakéhokoliv zdiva a
majitel tuto opatřil řádným poklopem a ponechal pro upomínku.

Pád dobytka
Dne 1.června onemocnělo Jos. Hrdinkovi, rolníku č.p.21 dvouleté černé hříbě na koliku a musil jej poraziti. Jako zdravé
bylo v ceně Kč 5.000,- a odprodal je se ztrátou za obnos Kč 1.500,- do Brna.
Dne 6.června musil poraziti krávu Frant. Chyťa, rolník č.53 pro těžké telení. Tele zůstalo zachováno ve váze 90 kg.

Požáry
V neděli 9.června vznikl z neznámé příčiny požár v kolně u p.Metoděje Nováka, rolníka, v noci o ½ 2 hod. která úplně
zhořela a současně tam uložené hospodářské stroje. Škoda byla hrazena plně pojištěním.
Dne 23.června v sobotu vznikl požár obytného domku Chytě Tomáše v Habrovci o ½ 2 hod. v noci, kterému zhořela
střecha a jen částečně jest kryt pojištěním.

Živelní pohroma
Dne 17.června o ½ 2 hod. odpoledne přihnala se od západu bouře spojená s krupobitím a nadělala spousty škod na
polích, které jest úplně bez úrody. Obilí jest přímo rozbito a náplavou zanešeno. Postiženy byly pole od Olšan a katastr na
straně k Nemojanům a Tučapům.
Celkem zničeno bylo na 80% veškeré úrody a jen několik jednotlivců bylo pojištěno proti krupobití. Mnoho domů bylo
zaplaveno a každý snažil se ze všech sil ochrániti se před zaplavením domu.
U mne v č.p.23 přihnala se voda z Kočova vraty do dvora kde dostoupila výše pod kolnou 1m a zatopila veškeré obytné
místnosti a hospodářské, proudila vchodovými dveřmi na náves. Také prorazila novou zeď sousedova chlévu a též odtud
hnala voda plným proudem ven.

Krávy, koně a prasata byly s velkou námahou zachráněny a zatopila se všechny kuřata, housata, kvočny a honící pes
(štěně). Po bouři byla ze dvora a sklepa pumpována stříkačkou voda nepřetržitě 3 hodiny.
Také kopky sena právě sušeného byly odplaveny a lidé ukrývající se před bouří v těchto kopkách byli unášeni přívalem
vod, takže v nebezpečí života octly se tři ženy a sice pí Tomanová, vdova a její dcera Anna, pak pí Hodaňová které si
zachránily s napětím život v rozbouřeném živlu.
Příval vody byl tak silný, že hračkou hnal ohradní kamenné zídky a ploty. Bouře trvala do 5 hod. Poslední krupobití
pamatováno jest před 28 roky avšak nebylo tak silné, neb po bouři bylo ještě druhý den ač bylo slunečno celé haldy krup.
Z okolí byly nejvíce poškozeny Olšany kde úroda jest zničena na 100% a okresní silnice spojující Habrovany byla na
několika místech prorvána do hloubky 2m. Dále postiženy byly Komořany, Tučapy a Podbřežice. Nemojany a Vážany byly
ušetřeny.
Druhý den po bouři dojel zhlédnouti škody p. okresní hejtman Dr. Přikryl a přísedící zemského výboru Stoupal se členy
zemského zastupitelstva p.Martináskem ze Studnice a okresního zastupitelstva p. Janem Smutným z Nemojan a přislíbily že
se přičiní by všichni postižení byly podpořeny podporou od státu a země a byla udělena sleva na daních.

Žně
Doba kosení obilí započala v pondělí dne 29.července za velkých veder kde bylo zaznamenáno +43°C, takže obilí kvapem
dozrávalo. Vedro trvalo plných 14 dnů a skončilo deštivým počasím že pokosené obilí počalo ve snopích i volně uložené
klíčiti.
V druhé polovině srpna za pěkného počasí byly žně i výmlat skončeny.

Úmrtí
Dne 19.srpna o 3 hod. ranní zemřel vlastní násilnou otravou strychinem rolnický syn Frant. Hrdinka z čís. 21 stár 26 roků
pro omrzelost života. Pochován byl za velké účasti občanstva dne 20.srpna na místním hřbitově.

Generál Petain
Dne 31.října v 7 hod. veřer navštívil Habrovany vrchní velitel francouzských vojsk generál Petain a to na žádost nájemce
zdejšího zámku vrchního ředitele čsl. Zbrojovky v Brně. Na zámku uvítala jej deputace obce Habrovan a sice starosta obce
Novák Antonín, náměstek Meitner Jos., členové obec zastupitelstva Martin Jelínek a Tomáš Drápal, který jej uvítal
proslovem za obec a okres Slavkovský co hosta na proslavené půdě Slavkovska z dob Napoleona. Po odpovědi zapsal se
generál do pamětní knihy.
V originále kroniky následuje vlepený článek z novin a obrázek generála s podpisem.

Nový řídící
Dne 1.září nastoupil jako nový řídící na místě p.řídícího Zapletala p. Bohumil Koukal nar. r.1855 v Nížkovicích u Slavkova.
Působil na různých 25 roků a do naší obce přišel z posledního působiště obce Bohdalice, kde za svoje 10-ti leté působení
byl vyznamenán čestným občanstvím.

Podpora na živelní pohromu
Na podané žádosti o podporu při živelní pohromě, bylo zemědělskou radou přidělena peněžitá podpora rolníkům
v celkovém obnosu Kč 112.700,- dle dolejšího rozvržení:
Šmerda Ant., č.22

2.900,-

Kostelka Tom., č.20

1.600,-

Bartl Frant.

Kostelka Fr., č.128

2.100,-

Varta Jan

1.400,-

Drápal Arnošt

6.000,-

Obroučka Fr., č.147

2.000,-

Malá M.

1.200,-

Bartl Jan

3.500,-

Obroučka Fr., č.71

1.200,-

Bartl Pavel

1.500,-

Havlíček Jos.

600,-

Šmerda Frant.

1.400,-

Plyska Ferd.

1.000,-

Hodaň Richard

500,-

Varta Tomáš, č.169
Šimáček Al., č.19

Dvořáček Tom.

900,-

400,800,4.200,-

Chyťa František

1.300,-

Jandl V.

700,-

Pospíšil Frant.

3.500,-

Dufek

2.000,-

Vrbík Frant.

800,-

Hrdinka Jos.

4.400,-

Chalupa Jos.

1.900,-

Kostelka B.

500,-

Chalupa Tomáš

3.300,-

Kopr Frant., č.36

3.000,-

Pospíšil Jiří

800,-

Hrdinka Tomáš

2.500,-

Kopr František

7.500,-

Kopr Čeněk

1.700,-

Švestka Matěj

1.500,-

Režný Tomáš

6.000,-

Polách

1.300,-

Bartl Tomáš

1.500,-

Pospíšil Jos.

1.100,-

Novák Met.

2.000,-

Zmrzlý Jos.

1.500,-

Burian

1.300,-

Hořava

Vacula Simeon

16.000,-

Chyťova Jana

2.800,-

Varta Tomáš

2.800,-

Drápal Tomáš

1.200,-

Musil Karel

2.500,-

Bartl Fr.

2.800,-

Režný Tomáš

400,-

900,-

Podzim
Podzim byl celkem velice suchý takže nebylo možno rolníkům obdělati pole a zasíti obilí. Pršeti počalo 1/XI. a teprve bylo
možno síti a deštivé počasí trvalo do poloviny listopadu.

Volby
Národní shromáždění i senát byly po čtyřletém působení předčasně rozpuštěny a volby vypsány na den 27.říhna
dopoledne. U nás konaly se ve školní budově a obdrželi kandidující strany následující počet hlasů do poslanecké sněmovny:
Voliti mělo – 296 mužů a 320 žen = 616
Volilo skutečně – 285 mužů a 283 žen = 568
Z toho 3? hlasy neplatné, takže platných hlasů bylo 564? a z tohoto čísla obrželi:
Čís.1

Čsl. komunistická strana

hlasů

135

Čís.3

Der Deutscher Wollgemamantschaft

1

Čís.4

Der Deutscher soc. dem. sociál

0

Čís.5

Polit. strana židovská

1

Čís.8

Čs. strana národně sociální

100

Čís.10

Čs. strana sociálně demokrat.

46

Čís.13

Národní demokracie

3

Čís.14

Čsl. strana lidová

81

Čís.15

Čsl. strana republikánská

122

Čís.16

Čsl. strana živnost. Obchod. středostavovská

73

Čís.18

Slovenská ludová strana Hlinky

1

Čís.19

Der Deutsche nacionál arbeit

1

Předseda volební komise byl Jos. Zmrzlý, místopředseda volební komise byl Frant. Paluda. Členové : Jandl Čeněk,
Hrdinka Tomáš, Zouhar Pavel, Možný Štěpán.
Do senátu mělo volit mužů 267 a žen 275 = 542, volilo 236 mužů a 258 žen = 494, z toho byly 3 hlasy neplatné, takže
platných hlasů bylo 491 a z toho obdrželi:
Čís.1

Komunistická strana čsl.

115

Čís.8

Čsl. strana národně sociální

80

Čís.10

Čsl. soc. dem. strana

42

Čís.13

Čsl. národně demokrat.

1

Čís.14

Čsl. strana lidová

70

Čís.15

Čsl. strana republikánská

110

Čís.16

Čsl. živnost. obch. středost.

66

Čís.17

Der Deutsche Volks.

1

Čís. 18 Hlinkova strana ludová

1

Čís. 19 Der Deutsch. national Arbeitpart.

5

Předseda volební komise Burián Jan, místopředseda Švestka Jos., členové volební komise – Meitner Jos., Hasák Jos.,
Přikryl Dominik.

28.říjen
V předvečer 28.října byl uspořádán průvod všeho občanstva od zámku na náves, kde o významu jedenáctiletého
osvobozování vlasti ze jha rakouského promluvil řídící učitel Koukal, vřele procítěným proslovem tak, že dojati byly všichni
přítomní. Po přednášce byly zahrány obě národní hymny se zpěvem všech.
Na dalším programě byly recitace školních dětí které nacvičil p.řídící Koukal. 28.října večer v hostinci p. Fr.Palíška bylo
sehráno za velké účasti divadlo „Za Rakouska to nebylo.“ Divadlo uspořádala místní jednota „Sokola“.

Deputace obce Bohdalice
Dne 8.prosince dostavila se deputace místní školní rady a obecní rady z obce Bohdalice a odevzdaly diplom čestného
občanství p.řídícímu Koukalovi za jeho 10-tileté působení v jejich obci a to za činnost jak ve škole, tak i mimo školu.
Místní starosta Ant. Novák za obec gratuloval p.řídícímu s přáním by i v naší obci pracoval tak jako v Bohdalicích s přáním
by dosáhl i nás čestného diplomu za jeho práci a snaživost. Po té prohlédla si deputace školu která se jim velmi líbila a
zámek.

Zima
Zimní počasí počalo silným mrazem a sněhem dne 18.prosince po stálých deštěch trvajících po celý prosinec z konce
listopadu.

