Zima
Zima byla dosti mírná a rok počíná čím dál tím horší. Stále jsou povoláváni do říše německé na práce, povoláni jsou z naší
obce Peterka Antonín ml. Daněk Ant. Hrdinka R. Pospíšil Miloš Pěček Emil, Zachrdla Frant. Pavlíček Jar., Šmerda Ant.,
Částka Fr., Pliska Fer. Chyťa Oldř. Chyťa Jeník, Chyťa Slávek, Krytinář Sl. Děvčata Meitnerová Zdeňa do Burgstátu Jurova
Milena do Grázu, Nebojsova Fr. Mnichov.

Jaro
Jaro bylo dosti příznivé, takže úroda měla pohodu.

Žně
Žně byli velice pěkné a bohaté jenže se muselo ihned po žních hodně odevzdat na 70% a pak chodili hospodářské
prohlídky, po kterých chodili hospodářské kontroly a museli dále dodávat, dík našemu náměstku starosty Františku Pilátovi
rolníku zde, že vždy spoustu rolníků upozornil by byli připraveni aby nepřišli do sporu.

Podzim
Podzim je též velice krásný ale pro nás všechny smutný protože je válka vše se sklidilo za sucha.

Drahota
Drahota čím dál tím větší a počíná výměna zboží tak zvaná šmelina.

Vystěhovalci
S obcí Rychtářov, Senetářov, Kulířov, Ježkovice, Kotvrdovice, Mariánov, Krásensko a další. Do Habrovan se nastěhovali
Bednář Pavel dělník z Rychtářova na č.26. Konc Josef ze Senetářova na č.45. Baldík Fr. na č.7, Baldík Jan č.36. Z Kulířova
další rodiny Doležalovi, Dvořákovi je to smutné stěhování rodin ze svých příbytků, byla udělána střelnice na Vyškovsku pro
němce a náš lid za pár marek musel opustit rodiště.

Úmrtí r.1943
Josef Zmrzlý rolník

nar. 6/1 1887

zemřel 12/2 1943

Zdeňka Kostelková, dítě

nar. 23/11 1942

zemřela 13/3 1943

František Chalupa

nar. 22/4 1913

zemřel 14/6 1943

Františka Šoupalová

nar. 2/4 1878

zemřela 6/6 1943

Amalie Trnková

nar. 30/3 1870

zemřela 22/10 1943

Zdeňka Pěčková

nar. 25/11 1942

zemřela 22/11 1943

Zmrzlý Josef měl velice krásný pohřeb česko bratrský hrálo asi 30 hudebníků byl to vzorný občan, člen zastupitelstva.
Tím bych končil rok do dalšího …..?

