Zima
Počíná tuhou zimou kdy není pamětníka, a moc sněhu velké závěje, plné 2 měsíce mrazu že je až 26% - 28 mrazu, vojáci
na frontě zmrzají, vlaky špatně jezdí, provozy se omezují.

Domácí porážky, pokuty
Domácí poráky jsou povoleny podle určení osob a musí se odevzdati do 100kg 3 ½ kg sádla. Přišla do naší obce revise,
ohledně nákupu selat a kdo neměl uzávěrkový list platil pokutu 200K až 500K. Selata v ceně od 300 až 1000K.

Pracovní povinnost, tresty
Nařízení němců o pracovní povinnosti od 18r. do 60 roků jest každý povinen pro říši. Sobota 21.února byli souzeni rolníci a
to Hrdinka Tom č.10 5 dnů vězení a k pokutě 750K. Varta František č.19 odsouzen 4 dny vězení 600K pokuty oba okamžitě
trest odsedět ve Slavkově. Trestání byli, že p.Hejtmann z Vyškova germán nalezl 20 kg obilí pěs. jak bylo hlašeno.

Zvony
Zabírání zvonů, zvon sv.Viktoria ze zdejšího kostela byli zabaveny 2 zvony, 21.dubna přišli dělníci z továrny a granichami
zdělali 2 zvony a odvezly do Vyškova k uskladnění. Místní občan František Paluda č.123 se zasloužil a jel do Brna na úřad
památkový a jeden zvon zachránil a přišel zpět do Habrovan a Hrdinka Tomáš č.10 se přičinil aby zvon přišel zpět do
Habrovan jelikož ho chtěla farnost Vážany.

Židé
29.dubna byli všichni židé odvezení do koncentračního tábora v Terezíně v Čechách. Též i cigáni byli všichni odvezení
z Rousínova.

Úmrtí
František Chyťa

nar. 26/7 1896

zemřel 15/2 1942

Marie Režná

nar. 16/3 1889

zemřela 28/2 1942

Oldřich Pavelka

nar. 29/1 1942

zemřel 10/3 1942

Teresie Gotwaldová

nar. 25/5 1858

zemřela 23/7 1942

Chyťova Marie

nar. 29/5 1858

zemřela 1/7 1942

Nováková Anežka

nar. 30/3 1904

zemřela 5/7 1942

Kolejkova Josefa

nar. 19/3 1866

zemřela 9/7 1942

Fibingerova Anežka

nar. 5/3 1869

zemřela 29/8 1942

Dundálek Jan

nar. 19/8 1869

zemřel 22/10 1942

Hroch Ladislav

nar. 10/7 1903

zemřel 25/10 1942

Vyhnálková Arnoštka

nar. 5/3 1887

zemřela 20/11 1942

Podvezky Tom

nar. 5/3 1887

zemřel 20/11 1942

Švestka Matouš

nar. 12/8 1863

zemřel 15/12 1942

Šmerdová Jiřina

nar. 24/11 1931

zemřela 3/12 1942

Žně a podzim
Žně byli mokré, stále pršelo. Podzim byl dosti suchý úroda byla pěkná.

Zima
Zima dosti mírná zato kontroly drahota mléko špatně odstředěné a bída pořád čekáme konec těch hrůz.
Končím rok 1942 ve zdraví všech občanů.

