Zima
Rok 1941 počíná tuhou zimou a velkými závějemi a hrubou zimou, velkou persekucí českého národa, pod germánským
panstvím, nařízení stíhá nařízení.

Odvod dobytka, sádlo aj. Domácí porážky
Povinné odvádění hovězího dobytka vepřového, povozů atd. Kdo poráží domácí prase musí zaplatit 56 Korun a odevzdati
4kg sádla rozpuštěného.

Germani, vojsko němec.
2.června přijelo do Habrovan Říšsko německé vojsko a ubitovalo se na zámku u Palíšků a v hostinci p. Hasáka Františka,
armáda přijela z Jugoslavie k nám na odpočinek, byli to lidé velice mladí a pěkně urostlí a chovali se k občanům zdejší obce
dosti slušně až na malé výjimky. Pan Škaroupka Frant. dostal od jednoho vojína po hubě a vyrazil mu tři zuby, občan si
stěžoval a dostal náhradu a vojín byl potrestán.

Válka, válka se Sověty
Vojsko zde bylo na odpočinku a dělali zde výcvik měli i taneční zábavu u p.Palíška v zahradě vypilo se piva 85 ¼ piva za 1
den a likéru nekonečné množství. Piva bylo dostatek.
2.června byla vyhlášena válka Německo Ruská, když přišlo prohlášení radiem byl jsem přítomen v hostinci p.Hasáka, jak
trapně zapůsobila správa na armádu a ještě více na místní obyvatelstvo byl každý jak zmražen, po té asi za 8 dnů odjížděli
na frontu Ruskou a prodali vše deky, šaty kávu fíky hlavně cigarety skrátka vše co u Slovanských národů nakradli.

Žně
Žně byli uspokojivé, jen že se muselo odvádět 3q z míry a brambory 11q.

Stané právo
V září bylo vyhlášeno stané právo v celé oblasti tzv. Protektorátu byli zde podřezany telegrafní tyče podel trati Rousínova ,
Lulče, nastalo veliké šetření. Obce dostali nařízení celé noci tyto objekty hlídati. Došlo k zatýkání v okolních vesnicích,
nejvíce bylo zatýkáno komunistů napr obec Šumice asi 29 lidí, 7 popraveny. Z Rousínovce 1, Vítovice 2, Rousínov, pak byli
zatýkáni předražovatelé tzv. keťasi byla velká spousta Čechů popravených a spousta židů.

Židé
Židé stratili pravomoc svých majetků, byli jim odebrany a dány do rukou správců někteří pracují v lese tzv. říčkách.

Cukrovka
Dobývání bramborů bylo dosti dobré a suché, i cukrovky, ale na statku p.Vacule se práce spozdila a zapadla sněhem
kravska řepa zamrzla.
Byla nařízena pracovní povinnost což se lidu nelíbilo ale dobyla se.

Povinný výkrm dobytka, odvoz dřeva
Místní obyvatelstvo bylo povinno dle nař. říšského vykrmovat a dodávat dobytek tzv. prispol. (?) dle výměry půdy. Místní
rolnictvo má nařízeno povinný odvoz kulatiny a jiného dřeva z lesa na pile a nádraží.

Vejce, maso, sběrna mléka
Nařízeno dodati z každé slepice 65 vajec do sběrny p. Jaroše L. cena 1.40 i více dle váhy. Sběrnu mléka má p. Antonín
Šmerda č.22 ten mléko sbírá a posílá do Brna. Odstředěné se vozí z Brna za cenu 2.10K. Maso seká p.Tomáš Hasák řezník
jen podle lístků a příděl dostává v Rousínově maso se seká v obchodě jen jednou týdně.

Obchody
Obchody dostali nařízeno otevření od 8 ráno do 1 hod. odp. a od 3.h. do 6.h večer chodí velké kontroly jak cenové a jiné a
udělují pokuty. Obchody zde stávaji Vrbík jan Adam Jos. Kostelka F. Pelikán J.
Zrušili obchody Vrbík Fr. Chalupa Josef Palíšek Ed. řezník.

Tabák
Dle vládního nařízení přišlo úsporné hospodaření s tabákem a vydány lístky na tabák a sice 30 cigaret na týden později
bylo přidáno 15 kusů celkem 45 cigaret týdně cena zora cig. 30hal. Vlasta 38 hal. Egypská 1.K atd.
Trafiky mají p.Nováková Svatoslava vdova p.Šmerda Josef. Matějka Adolf později byli dány přídavkové lístky pro těžce
pracující a to 60 cigaret na měsíc, ale samozasobitelé nedostanou nic.

Úmrtí
1

Marie Dundálková

nar. 24/3 1905

zemřela 11/1. 1941

2
3

Metoděj Novák

nar. 1/7. 1896

+ 31/1. 1941

Marie Obroučková

nar. 2/2. 1867

+ 31/1. 1941

4

František Bartl

nar. 15/11. 1875

+ 12/3 1941

5

Františka Pavelková

nar. 10/4. 1867

+ 14/3 1941

6

Miluška Vojtková

nar. 6/2 1940

+ 16/3 1941

7

Anežka Obroučková

nar. 5/5. 1856

+ 21/3 1941

8

Alžběta Pelikánová

nar. 1/11. 1856

+ 21/3 1941

9

Petronila Režná

nar. 8/5. 1877

+ 5/4 1941

10

Ondřej Pernica

nar. 28/2 1872

+ 5/4 1941

11

Tomáš Kostelka

nar. 26/9. 1856

+ 7/4. 1941

12

Teodor Pelikán

nar. 9/11. 1865

+ 14/8 1941

13

Frant. Pelikán

nar. 7/8 1909

+ 7/9. 1941

14

Vincenc Jandl

nar. 5/8 1858

+ 5/10 1941

15

Antonie Kostelková

nar. 21/1. 1853

+ 29/10 1941

16

Josef Švestka

nar. 13/2 1866

+ 10/11 1941

17

Jan Zachrdla

nar. 31/5 1941

+ 9/12 1941

Odvádění obilí
Poslední výzva vyprázdnit všechny sýpky a odevzdat veškeré obilí, zablokovat všechny šrotovníky a pouze mlet a šrotovat
na povolení asi 16kg na osobu měsíčně ale lid schovával a mlel na černo.

Živnosti, řemesla, rolníci
Živnostníci musejí vykazovati denní tržbu. Vésti knihy a záznamy kalkulace a chodí cenové kontr. Rolníci též musí vésti
knihy hospodářské co vydal a koupil. Cena selat byla od 300K až 1100K.
Rok 1941 byl krutý snad se vše změní ve prospěch národa českého.

Udání
Zdejší velkostatek p.S.Vacule byl udán zdejšími občany germánům, ze sabotáže statku tak postupoval Čech proti
Čechovi.

