Po dva roky se kronika odmlčela. Vystřídalo se několik těch schopnějších předsedů a tajemníků na M.N.V., které si vybral
předseda strany Komunistické Jan Lubina a Zabloudil František jako předseda M.N.V. se svými společníky.
V pořadí vypadalo to na obci takhle :
Zabloudil František, správce ústavu tělesně vadných, později Karel Trnavský.
Tajemníci : Malík Josef, který zaučoval Fába Emila, kterýžto prodělával několikatýdenní kurz tajemnický ; Dále Zachrdlová
Vlasta.
Nyní jest předsedou opět Škaroupka Tomáš, tesař, tajemník Láďa Paulík z Vítovic a předseda strany Komunistické Malík
Josef. Zjistivše, že se kronika nepíše, pověřili přípisem ze dne 30. srpna 1953 opět starého kronikáře psaním událostí v obci.
V listopadu 1953
Novák Ant.
Psáno dle paměti kronikářovi.

Zima.
Nový rok počíná deštěm. Počasí je teplé, jen mírné mrazy. Ku konci ledna napadlo 20cm sněhu. Za mírných mrazů, občas
sněží. V půli února napadlo opět 20cm sněhu. 16.února velká sněhová vánice, sněhu napadlo 50cm.
Silnice jsou zaváty, musí se prohazovat. Autobus po dva nejede dny. Sníh brzy roztál a ku konci února jest pěkné počasí.
V březnu 10 až 12% mrazu a sněží.

Jaro.
Počátkem dubna se seje. V červnu hodně prší, pak několik horkých dnů a zas chladno. Časté bouře s lijavci a větry, takže
obilí všechno polehlo. Následuje velké horko a sucho, obilí takměř uschlo.

Žně.
19.7. počínají žně. Během 14 dnů se mlátí. Obilí odvádí se přímo od mlátiček. Uskladňuje se v místě a to u Kopra,
Doupovce a Zéráka.
Dodávka je předepsána z každého aru půdy a nedodaný předpis má za následek nepovolení domácí zabijačky. Domácí
zabíjačky povoluje O. N. výbor.

M.N.V.
Místní národní výbor se stále mění. Předsedové, tajemníci i referenti.

Hovory s lidem.
Koncem ledna jsou u Hasáků hovory s lidem, jsou zde též zástupci okresu. Jedná se o významu společné práce práce a
založení JZD v místě. Občané však se dostavili v malém počtu, není možné jednání.

Přenešení matrik.
12.2. jsou matriky z Vážanské fary přenešeny na M.N.V. do Rousínova. Habrovany dostávají jen knihu narození od roku
1906 a knihu oddaných od roku 1926. Ostatní knihy, jakož i Olšanské, nelze od sebe oddělit a zůstávají proto v Rousínově.

Zatmění slunce.
25.2. jest u nás částečné zatmění slunce. Že však je zamračeno, není vůbec zde pozorovatelné.

Rekonstrukce půdy.
Rekonstrukce půdy. Mnoho orné půdy chybí u nás do celkové výměry obce a proto se pořizují nové pozemkové archy, aby
se tyto zatajené a neohlášené půdy zjistili, a mohli být předepsány patřičné dodávky.

Dodávky.
Pro nejmenší zemědělce do 50 arů jest dodávka 30kg obilí z míry, 50ks vajec drůbež a z domácí porážky 7.5kg sádla.
Od 50 arů již 260 vajec a též brambory. Zemědělci od 1 ha již musí pěstovat cukrovku a patřičné množství odvádět.
Zemědělci větší již musí dodávat všechno.Nařízeno jest, co musí naset, co musí vyrobit a co z toho musí dodávat.

Kontrola osetých ploch.
Oseté plochy jsou vyššími úřady kontrolovány, často jsou i měřeny, jeli zasetí dle nařízení a pak ukládány pokuty.

Co se všechno seje a odevzdává.
Seje a odevzdává se všechno. Mimo obilí, bramborů a řepy, též řepka, len, hrách, mák, hořčice a různé směsky. Tito
zemědělci již musí dodávat též maso hovězí, vepřové, husy, kachny a mléko.

Krupování.
Letošním rokem jest nařízeno také z domácí porážky též kůži z hřbetu odvádět. Toto již musí provádět odborný kruponář,
neboť kůže nesmí být poškozena. Kůže musí být nepařena.

Cena selat.
Cena selat je kolem 100Kč za kilo, takže stojí sele až 2.000 Kč. Tato váha selat počítá se do dodávky masa, proto žádný
hospodář sele malé neprodá. 1kg vepře na dodávku stojí 30 Kč, živí tedy chovatel vepře celý rok za 200 Kč.

Obrna vepřů.
Mnoho vepřů hyne na obrnu, proti kteréž nemoci není dosud pomoci. Toto zvíře se musí dopravit na jatky do Vyškova a
zdechneli cestou, musí hospodář zaplatit ještě i práci s porážkou zvířete.

Nedostatek bytů.
Potraviny jsou stále na lístky. Letošním nařízením, kdo má kousek půdy, nedostane přídělové lístky. Tímto nařízením jsou
postiženi všichni mladí ženáči, kteří bydlí u rodičů a proto překotně zhání se po bytech, že to až hezké není.

Posunutí svátků, památné dny.
Všechny svátky během roku jsou odsunuty na sobotu, aby se nerušil běh týdne. Památné dny, jako 1.květen, 9 květen,
narození státníků a 7 listopad jsou oslavovány veřejně přenáškami, recitací, zpěvy, aneb filmem.

Odvody.
K odvodu se dostavilo 18 mužů a všichni jsou vojáci.

Oprava rybníčka
Rybníček na návsi se opravuje dobrovolnými brigádami. Čistí se a břehy se znovu vyzdívají. Pracuje se pouze v sobotu
odpoledne a v neděli dopoledne.

Stavba nové silnice.
Nová silnice postavila se v „Platicích“. Od Nemojanského křížka k lesu k myslivně. Upravila ji lesní správa v Olšanech.

Pozdní mrazy.
20.5. přišly mrazy. Pomrzlo víno, fazole, kukuřice, brambory i lesní stromy.

Květopas.
Ovocné stromy jsou napadeny květopasem a ovoce je proto všechno červivé.

Artista.
4 října navštívil naši obec artista a horolezec, který své umění prováděl na 20m vysoké tyči.

Slintavka.
17 října vyskytla se u Švestků v čísle 236 slintavka u prasete a kozí. Následkem toho nařídil okres dalekosáhlá opatření.
Očkovali se v místě všechny kozy a hovězí dobytek. Kravské potahy nesmějí ven. Hodová zábava zakázána, kostel
uzavřen. Slintavka trvala 3 týdny.

Nařízení o výpomoci řepy.
JZD v Komořanech a v Čechyni jsou velice pozadu s řepou. Naši koňáci musí jim pomáhat, takže nemohou ani svoji orbu
provést. Musí chodit klást řepu i v noci.

Zima.
9 listopadu padal sníh a zmrzlo.

Šetření proudem.
Elektrický proud jest velice obmezován.

Neštěstí.
1

Nešťastnou náhodou utopil 1 října se 2 /2 ročný Stanislav Chromý. Spadl do nádrže s vodou pod okapem.

Úmrtí – nejstarší občanka.
Nejstarší občanka Kristina Meitnerová zemřela v dubnu ve stáří 92 roků.

Zakladatel této kroniky.
21.listopadu zemřel náhle rolník Tomáš Drápal, dobrý hospodář, dřívější dlouholetý starosta obce, starosta sokola,
starosta místní záložny a spoluzakladatel této kroniky.

Umístění žáků.
Ze střední školy vyšlo 11 žáků ročníku 1937 a to 4 děvčata a 7 hochů. Umístěni jsou takto:
Děvčata, 1 vyšší zdravotní škola, 1 krajčovství, 1 soustružnice kovů a 1 nemocná v léčení
Hoši.: 1 horník, 1 slevač, 1 elektromechanik, 2 strojní zámečníci, 1 zbrojovka a 1 nemocný.

Odvoz cukrovky.
Do půli prosince musí ještě rolníci pomáhat na řepě v Komořanech a Čechyni.

S.N.B.
Ustavení Okrsku Národní bezpečnosti v místě. /Jako četnická stanice/. Pověřenec má na starosti 3 vesnice a to
Habrovany, Olšany a Vítovice. Prvním tímto okresním zmocněncem jest Jaroslav Leidorf, který služebně podléhá do
Vyškova.
V prosinci 1953.
Novák Ant.

