Započal dosti velkou zimou do 10 ledna pak přišli deště a sníh kterého bylo hodně se úplně stratil.

Polární záře
25 ledna večer byla viděna polární záře velkého rozsahu která popletla více hasičským sborům hlavy. Lidé kroutili hlavami
neboť na takovou polární záři není u nás pamětníka. Poslední polární záře byla v našich krajích viditelná naposledy v roce
1831. Polární záře byla nejen viděna po celém území Čs. Republiky ale spůsobila poplach i v zahraničí, Londýně,
Holandska a Belgie.
Deště trvají.

1.únor
1.února bylo z nařízení Okresního úřadu nařízeno poplachové cvičení které bylo provedeno za řízení p.starosty Jelínka
Martina a velitele Josefa Meitnera učinkovalo 150 osob.

Úmrtí
Trnková Anna zemřela v Brně v nemocnici 20 ledna 1938.

Březen
Byl měsíc abnormálně teplý a pěkný.

Březen úmrtí
1.března zemřel Antonín Křivánek nar. 22 dubna 1903, stolařský dělník.

Úmrtí
Bestr Václav vál. invalida nar. 16/9 1875 zemřel 23/2. 1938 Malíková Františka nar. 8/9 1848 zemřela 17/3 1938.
5 března byli u odvodu ve Slavkově. Odvedeni byli následující :
Richter Karel, Leidorf Jar., Musil František, Dank František,
Neodvedeni Havlíček Fr., Kopr Slávek, Hrdinka Richard.

Duben
Měsíc duben byl škaredý a moc chladný až zima padal sníh a deště. Byli pořádány Bachmařské oslavy a den motorisace.

Květen
Měsíc květen byl dosti významný pro nás a náš celý stát, počasí bylo poněkud lepší ale květ u skorého ovoce pomrzl.
Úroda byla dosti špatná ale teť se poněkud zlepšila, spousta ječmenů musela být zaorána.

Úmrtí
20 května zemřela Havlíčková Magdalena nar. 3/6 1867.

Část. mobil.
20 května byla němci v čsl. vyvolány nepokoje a Říští němci za diktátu Hitlera obsadili hranice, což náš stát byl již dříve
připraven a předešel dalším událostem, z Habrovan byli povoláni Varta Fr. Bestr Václav, Urbánek …..učitel. V celé
Republice bylo velké nespokojení a dělali se ohromné manifestace pro stát, naši republiku. Nepokoje v čsl republice dělá
Hejlan sudetský němec.

Obecní volby
Dne 24.května byli vypsány obecní volby. Starosta obce Jelínek Martin svolal na návrh Národní rady by všechny strany se
sdružili a udělali jednotnou kandidátku, takže by v obci odpadly volby a štvanice a úspora peněz, které by se odvedli na
obranu státu. Ale 28.května se dohoda rozbila na nátlak komunistů kteří dohodu odepřeli.
29.května se podávají kandidátky – republikánská 3.kandidátky, lidová 2. Živnost 1. Soc.dem. Nar.Čs., Komunisté, Drápal
Tom, Fibinger Josef.

18.května
Byla obecním zastupitelstvem odhlasována a zadána stavba silnice Havlíčkovou ulicí dříve (kočov) za cenu asi 30 tisíc Kč
p.starostovi Jelinkovi Mar. z Habrovan.

22.května rozbité hasičské auto
Hasiči byli v Kroužku na cvičení a přijeli večer domů, ale večer byli někteří ve veselé náladě vzali asi v 10 hod v noci auto
ze zbrojnice a jeli k zábavě což se jim stalo osudným auto vjelo do příkopu p.Žemly a rozbilo se, byli raněni Leidorf Jar.
Valehrach Hynek z Olšan a Růžička. Hroch Ladisl. řídil auto a Jakub Zachrdla všichni byli ošetřeni místními samaritány a
lékařem Dr. Sklenářem z Rousínova. Dohra jízdy autem bude u soudu.

Úmrtí červen
Božena Krytinářová nar. 30/7 1933 zemřela 2/6 1938, Neubauer Antonín zem. 4/6 1938 71 roků, Chalupa Tomáš rolník
narozen 12/7 1877 zemřel 11/6. 1938.

Obecní volby
12 června byli konány obecní volby za účasti komisaře z Okresního úřadu. Volby byli provedeny ve staré škole
(sokolovna) ráno v 8 hod. do 12 h. poledne předsedou komisí byl zvolen p.Brabec Ferdinand zámecký zahradník, volby
prošly docela klidně.
1

Republik. Odborová Jednota (ponejprv ve volbách)

15 hlasů

2

Lidová zemědělská

82 hlasů

3

Republikánská

103 hlasů

4

Soc. demokraté

32 hlasů

5

Občanská drobného lidu

27 hlasů

6

Lidová odborová

85 hlasů

7

Živnostenská středostav.

28 hlasů

8

Občanská Fibinger

30 hlasů

9

Domovina republ.

42 hlasů

10

Národní socialisté

58 hlasů

11

Komunisté

79 hlasů

Sdružení
S toho dostali mandátu a sdružili se tyto strany.
Republikánská odb. č.1

15

Republikánská č.2

103

Republikánská Domovina

42

Drápal Tom. drobného lidu

27

Sdružení II.

Obdrželi 5 mandátů

187

Lidová zemědělská

82

Lidová odborová

85

Občanská Fibinger

30

Obdrželi 5 mandátů
Sdružení III.

197

Nar. socialisté

58

Soc. demokraté

32

Živnostníci

28

Komunisté

79

Obdrželi 5 mandátů

197

Výsledek
1

Republik. Odborová

15 hlasů

0 mandát

2

Lidová zemědělská

82 hlasů

2 mandáty

3

Republikánská

103 hlasů

3 mandáty

4

Soc. dem.

32 hlasů

0 mandátů

5

Občanská drobného lidu

27 hlasů

0 mandátů

6

Lidová odborová

85 hlasů

3 mandáty

7

Živnostenská

28 hlasů

0 mandátů

8

Občanská Fibinger

30 hlasů

0 mandátů

9

Domovina republ.

42 hlasů

2 mandáty

10

Národní socialisté

58 hlasů

2 mandáty

11

Komunisti

79 hlasů

3 mandáty

Dohromady

15 mandátů

Zvoleni jsou:
Republikáni –

Chalupa Josef, Šmerda Fr. Dvořáček Tom
Burian Jan

Lidová -

Pilát František, Švestla Josef.

Odborová -

Bína Fr. Jelínek Fr. Hádek Jan

Nár. socialisté - Neubauer Antonín, Pelikán František
Komunisté -

Novák Antonín, Havlíček Matěj, Pelikán Frant.

Námitky – proti rozdělení mandátů byli podány námitky 19.června J. Fibingerem a p.Buchtem.

Červenec
Žně byli velice pěkné a suché takže obilí sypalo vlice pěkně. Těsně po žních se dalo do deště a pršelo 3 týdny.

Mobilisace
24.září byla vyhlášena mobilisace museli rukovat do 40 roků všichni muži.

Odvádění koní a povozů
27 září odváděli se koně a povozy. Pospíšil Fr. koně Dvořáček T. Vacula S. Kopr Fr. č.7 v sobotu v den mobilisace přišlo
do obce vojsko a bylo ubytováno na zámku v hostinci p.Palíška a p.Hasáka bylo zde též. Francouzská mise za velení
p.Generála Foše (?) která se zde zdržela asi týden.

1.října
Úkol nad který by bylo lehčí zemřít. Podmínky nám uložené nemají příkladu v dějinách, prohlásil předseda vlády Generál
Syrový.
Vláda Československé republiky musela pod tlakem světových událostí přistoupiti na odevzdání některých krajů našeho
státu sousední říši, které počalo 1.říjnem a konče 10.říjnem což zároveň i maďaři a Poláci nám vzali část území.

Odstoupení presidenta
5 října odstoupil president naší Republiky Eduard Beneš.
Strácíme Břeclav, Poštornou, Lednice, Hustopeče, Pohořelice, Znojmo, Moravský Kromlov, Mor. Třebovou, Mohelnice,
Uničov, Šternberk, Nový Jičín, Příbor, Štramberk, Kopřivnice, atd.

Listopad
Nový president zvolen 30.listopadu 1938 Dr. Emil Hácha.
Ministerský předseda vlády jest Beran R. ke konci roku jsou dobr. rozejité strany které utvořili pouze dvě strany:
1 - Národní jednota, 2 – Národní strana práce.

Úmrtí
Ševčík Jan

nar. 15 října 1858

zemřel 17/6 1938

Pavloňova Marie

nar. 24/2 1909

zemřela 16/8 1938

Bednařík Alois

nar. 20/6 1897

zemřel 2/9 1938

Hudec Rudolf

nar. 10/6 1849

zemřel 17/12 1938.

Zima byla dosti tuhá a deštivá a rok 1938 byl pro národ český velmi krytický a dlouho pamětlivý.
Zapsal Meitner Josef

