Rok 1939 přinesl spoustu události nových pro slovanský národ. Zima byla dosti mírná a syrová, deštivá.

Leden úmrtí
Tomáš Režný

nar. 8 září 1862

zemřel 19.ledna 1939

Šimáčková Františka

nar. 17.září 1859

zem. 7 února 1939

Volba papeže
2.března byl zvolen Kardinal Pacelli nový papež Pius XII.

Odvody
12/3. odvedeni byli Havlíček Tomáš, Režný Slávek, Podvézký Josef, Ševčík František, Havelka Antonín, Pospíšil Jan.
Neodvedeni byli Hrdinka Richard, Kopr Slávek, Doležel Ludv., Vrbík Jiří.
Narukovali Musil František, Richter Karel, Leidorf Jaroslav, Dank František.

Uprchlíci
Naše obec dostala přiděleno 19. uprchlíků. Byli ubytováni na zámku.

Protektorát
16 března byl podepsán na hradě pražském vůdcem Kancléřem Adolfa Hitlera protektorát Německa, nad zeměmi Čechy a
Morava, Němečtí občané stávají se říšskými občany.

Nové zastupitelstvo, obecní rada
Starostou obce potvrzen Burian Jan 20/4.1939.
Pilát Fr. náměstek, Neubauer Ant. Radní, Bína Frant. a jmenování okresním úřadem Šmerda Antonín.
Členové zastupitelstva – Dvořáček Tom, Šmerda Fr., Jelínek Fr., Dvořák Ladisl., Zmrzlý Mirosl., Hádek Jan, Muselík
Rein., Švestka Josef, Chalupa Josef, Pospíšil Tomáš.
Novému zastupitelstvu nastává velký úkol dati vše do pořádku.

Úmrtí v roce 1939
Marie Chyťová

nar. 24/1.1859

zemřela 18/6 1939

Marie Vrbíková

nar. 7/4.1872

zemřela 2/6 1939

Obroučka František

nar. 15/6.1876

zemřel 11/4.1939

Varta Tomáš

nar. 7/3 1858

zemřel 29/5.1939

Pernikář Josef

nar. 13/3.1859

zemřel 19/5.1939

Skřivánová Libuše

nar. 30/5.1938

zemřela 6/9.1939 dítě

Karolina Pelikánová

nar. 12/1.1856

zemřela 23/10 1939

Švestková Anežka

nar. 20/6.1856

zemřela 27/11.1939

Havlíček Josef

nar. 22/9.1891

zemřel 12/12 1939

Chyťa František

nar. 20/4.1871

zemřel 30/5.1939

Neštěstí
Šel na návštěvu k sestře do Čechyně a byl zabit autem na státní silnici na mostě při přecházení tratě. Martin Jelínek,
starosta obce, starosta kampeličky a zednický a tesařský mistr nar. v Tučapech 14/6.1896, zemřel 15/5.1939. Účast na
pohřbu p.Jelínka byla asi 1500 lidí z celého okolí četnictvo, Obecní zastupitelstvo staré a nové Spořitelní záloženský spolek,
Živnostnictvo skrátka takový pohřeb zde v obci ještě nebyl.

Oběsil
Švestka Karel správce lidového družstva v Rousínově pokladník zdejšího záloženského spolku se s pohnutek slabosti
oběsil doma na trámě dne 23 května. Nar. 30/5.1907 zemřel 5.května 1939.

Živelní pohroma
29.června přišla na obec Habrovany živelní pohroma krupobití což nadělalo škody až 50% na trati Platice, Padělek pod
lesem – padělek mezi cesty krajiny, čloupky a tučapsko.

Žně
Přesto že byly pozemky potlučeny žně dopadly dosti dobře, že se vše za sucha dostalo do chalup, pak přišli dlouhé deště
které v některých obcích v okolí i obilí rostlo a hnilo.

Lístky na potraviny
Dnem 24.září 1939 počali býti vydávány lístky na potraviny, by bylo hospodárně rozdělováno všem stejně, byli vydány
v jazyce německém a českém. Byly též vydány lístky na mletí a lístky na šaty a obuv.

Požár
Čalkovský Josef kameník tzv. v habrovci vyhořel 18 září večer v 7hod, uhořel mu pes u boudy 1 koza a prase bylo stavení
pod doškovou střechou takže oheň měl pěknou potravu, byl částečně kryt pojištěním.

Odvod koní a auta
Místní obec musela odvádět koně ve Slavkově 10/11. Odvedli Režný Tomáš 1.koně, Zmrzlý Josef 1. Chalupa Tom 1, Kopr
Frant č.36 1. Varta Fr. nákladní auto.

Zvýšení mezd
Nařízením říšského protektora byli zvýšeny mzdy o 100%. Dnes vydělá dělník průměr 4 K – 6 K za hod.

Dělnictvo v Říši
Z Habrovan jsou v Říši zaměstnáni následující Hroch Ladislav, v Berlíně Komárek Ant. Karel H..?

Válka
20 byla vnucena Říši válka s Polskem což byli chrabří a dobří vojáci hotovi asi za 8 dní pak přišlo Polsko
k rozkladu polovice připadla k Říši a polovice k Rusku. Vláda Polská prchla do Rumunska.

Židé
Na židovstvo přišla světová a zasloužená pohroma, i u nás na zámku jest pan komisař velice hodný pán z Říše.

Úroda
Úroda brambor a cukrovky byla uspokojivá a bylo dosti pěkné počasí na dobytí ale cukrovka kdo se opozdil dosti doplatil.

Odvádění sádla
26 prosince bylo nařízeno odvádět z domácích zabijaček sádlo ze 100kg prasete 4.kg špeku.
Rok 1939 byl rokem rušným a pracovitým takže stíhala práce, práci což doufám že se polepší až vše se urovná
Zapsal Meitner

