Zima
Zima počíná dosti mírně a rok počíná se stále větší bídou a netrpělivostí a horší budoucnost vyžádá si více obětí pro válku
a nervového vypětí. Lid zdejší více a více ustrašen.

Jaro
Jaro bylo dosti pěkné takže úroda měla pěknou pohodu. Silnice z Habrovan do Rousínova byla válcována.

Léto
Léto bylo velice pěkné, takže žně za pěkného sucha se odbyli vše se pěkně pokosilo povázalo i vymlátilo za sucha. Obilí
sypalo málo na centy ale bohatě na slámu. Bída byla o pracovní sílu, jest stále větší poněvadž občané zdejší obce jsou
povoláváni do zbrojařských průmyslů v Protektorátu.

Zámek
Zdejší zámek byl přidělen tzv. kuratoriu a byl celý připraven pro výchovu mládeže. Stavbu prováděl stavitel Hemal z Loun i
z dělníky z Čech. Byla do Habrovan svážena mládež s celého protektorátu hlavně ženy pro výchovu po germánsku.

Úmrtí r.1944
Žemla Antonín

nar. 19/6 1883

zemřel 8/1 1944

Fřicova Anna, roz. ?

nar. 4/5 1897

zemřela 28/1 1944

Hanák Felix, dělník

nar. 30/7 1900

zemřel 18/2 1944

Chyťa Jan rolník

nar. 12/12 1897

zemřel 22/2 1944

Vrbík Jan obch.

nar. 21/10 1869

zemřel 13/3 1944

Novák Jan rol.

nar. 27/1 1856

zemřel 8/3 1944

Pěček Josef, děl.

nar. 24/2 1919

zemřel 14/3 1944

Tihelka Josef

nar. 4/8 1854

zemřel 17/3 1944

nar. 15/7 1894

zemřel 5/5 1944

Flek Josef

nar. 28/9 1933

zemřel 13/5 1944

Slaná Albína

nar. 24/9 1888

zemřela 15/6 1944

Byl zabit v lomu Toman Metoděj

Legionář

Obroučka Pavel

nar. 19/12 1867

zemřel 5/7 1944

Novotný Augustin

nar. 3/8 1893

zemřel 8/8 1944

Skřivánková Liduška

nar. 19/7 1914

zemřela 13/10 1944

Chalupa Josef

nar. 29/12 1905

zemřel 14/10 1944

Toman Metoděj byl zabit veskále fir. Fiala Rob. Olšany 3. května utrhla se lana od vozíku a vozík ho přimačkl k drtiči. Vrbík
Jan obchodník měl pohřeb bez konfekce účast byla velká poněvadž je to nezvyklost v obci, syn Jiřík se loučil s otem na
hřbitově a učitel Travěnec jako jeho dobrý druh a komunista který šel s ideou. Poslední pohřeb byl nejsmutnější odchází
vzorný otec dvou dětí a obecní pokladník Josef Chalupa úředník uhelné společnosti. Byla to první oběť války. Dotyčný
uháněl smrti ze zaměstnání když byl nálet na Brno. Utekl z úřadu a schoval se na lokomotivu, hloubkoví letci napadli stroj a
prostřelili jej a párou byl opařen, takže v hrozných bolestech zemřel zanechal ženu a dvě děti.

Hřbitov
Místní hřbitov je veden ve vzorném pořádku jsou nadělané hrobky a postaveno mnoho pomníků podle měst. Hřbitov vede
obecní rada p. Dvořák Lad. Kříž Emil, hrobař Josef Pliska.

Obec
Obec spravuje Starosta Burian Jan rolník. Náměstek obce Pilát Frant. rodák z Vážan. Zasobovací komisař Paluda Antonín
ruský legionář v penzi. Hospodářství Miloš Zmrzlý a Pospíšil Fr. poštmistr ve výsl. pokl. Neubauer Ant.

Škola
Řídícím zdejší školy jest p. Oldřich Lukášek skušený a praktický učitel byl vyhostěn z německého ostrůvku, vyučování je
jest zastaveno pro nedostatek uhlí pro dobu zimní.

Kostel
Zdejší kostel je řízen církevním výborem p. Fibinger Josef ml. Tomáš Hrdinka hospodář František Paluda. Zemřel farař
konsistorní rada Matonoha řízení fary převzal kaplan p. Herbeck jest nyní farařem ve Vážanech K.

Podzim
Podzim byl krásný ….. by se vybrali brambory a pak se dalo do dešťů kdy není pamětníka že cukrová řepa se stále
vyrývala v dešti a blátě až do samých vánoc, ba ještě po vánocích Sim Vacula odvážel řepu na nádraží. Místní rolnictvo
muselo a bylo přinuceno odvážet cukrovku.

Rok 1944 byl velice těžký pro zdejší obyvatele. Rolnictvo zažilo bláto a pak bylo posláno povinně na práce do lesa než
začnou jarní práce. Snad to dlouho trvat nebude a přijde štěstí a klid.
Končí rok 1944.

