Rok 1940 počíná tuhou zimou která je velmi bohatá na sníh a závěje, stromy jsou mrazy roztrhány bylo až 28 stupňů
mrazů.
Nar. souručenství hrálo divadlo se složkou Sokola.

Úmrtí
Šoupalová Josefa

nar. 24/4. 1871

+ 19/1. 1940

Havlíček Matěj

nar. 18/1. 1875

+ 24/1. 1940

Marišlerová Marie

nar. 16/8 1863

+ 16/2 1940

Pospíšil František

nar. 20/2. 1858

+ 29/2 1940

zakl. Hasič.
poštmistr

Byl zakládající člen sboru dobr. hasičů a zakládající člen místní raifaisenky první a poctivý pokladník. Budiž jeho pamatce
čest.

Odvádění obilí, vajíček mléka, špeku.
Bylo nařízeno dodat obilí do družstev. Sběrna vajíček je u p. Jaroše Lad. č.80. Sběrna mléka u p. Šmerdy Antonína.
Sběrna špeku a sádla p. Hasák Tomáš.

1. května
1.května byli nařízeny vyvěsit prapory což se stalo, paní Vaňková vzala v kostele nějaké klekátko a přišila na něj hákový
kříž, německý odznak a vyvěsila, ale do rána ho někdo uklidil, a hákový kříž odstranil a prapor vyvěsil, na piramidu až do
vršku která stála v lese tak zvané lichy, bylo stoho velké vyšetřování četnictvo a pak německá policie tak zvané gestapo, pro
potupení odznaku.

Obecní tajemník zásobovací
Zásobovacím tajemníkem byl ustanoven zdejší občan Paluda štábní rotmistr legionář a byl správce budov na letišti a pak
úředník okresního úřadu.

Zatýkání
Den vzrušující a v dějinách národa v naší obci nezapomenutelný, asi v 9 hod. přijela německá auta s kriminální policií, tak
zvané gestapo a počali vyšetřovat celou vesnici, p. Kopra Frant. č.36, Frant. Piláta a spoustu chlapců skrátka mnoho lidí po
dlouhém šetření k večeru zatkly a odvezli z naší obce, pana Piláta Fr. náměstka starosty naší obce, p. Miloše Zmrzlého
p.řídícího učit. Lukášek Oldř. a pana učitele Zahraje Josefa a jako obviněného pana Havlíčka Matěje, byli odvezení jako
rukojmi byli vězněni a týráni 1 měsíc na Špilberku a v Kounicových kolejích a p. Havlíček byl odvezen někam do přístavu.
Byla to pro obec, rodinu smutné začátky okupantů.

Žně
Žně byli dosti dobré i úroda brambor a cukrovky, jen že se muselo vše odvádět vše do Říše německé jak dobytek, obilí,
sláma, seno, skrátka všechno. Rok 1940 byl smutným dějem.

