1987
píšeme další rok naší historie, rok 1987. Je to vždy příležitost bilancovat dosažené, zamýšlet se nad úkoly které jsme si
stanovily a jak se nám podařilo je splnit.
Nastoupili jsme cestu urychlení sociálního a hospodářského rozvoje naší země. Připravujeme přestavbu naší ekonomiky,
abychom využili všech předností socialistického uspořádání. Ale současně usilujeme o prohlubování a rozvoj socialistické
demokracie, jinak bychom našich cílů nemohli dosáhnout.
Přesto pak cítíme, jak se mění společenská atmosféra, prostupuje jí větší zodpovědnost, otevřenost. V tisku, rozhlase i
televizi ale i v projevech se hovoří o věcech o nichž se dříve nemluvilo. O problémech, které se staví do cesty, o
nedostatcích, které se dříve přecházeli, ale i o omylech, jichž jsme se dřív dopouštěli. Nemluví se o nich abychom
skandalizovali, ale jen proto, abychom se jich příště vyvarovali, aby se věci napravili a uvedli na správnou cestu. To vše
souvisí s novým myšlením, s novým stylem práce, to je nutné si osvojit, abychom mohli dál.
Případy jež se objevily a v nichž šlo o porušování norem právních i jiných, jimiž se má řídit práce i život. V řadě oblastí se
uvolnila kázeň, právní vědomí není na odpovídající úrovni, čemuž napomáhá i to, že máme přemíru vyhlášek, nařízení,
směrnic a pokynů, jež není nikdo schopen znát. Snížila se i odpovědnost a také a to je nejvážnější, social.morálka není ještě
stále tou potřebnou silou kterou by měla být.
Socialistická morálka má své kořeny, dokladů je dost, ale stejně pak musíme vidět, že na straně druhé byla zasažena
řadou negativních vlivů. Některé mají ojektivní příčiny, morálka je totiž souástí společenské výchovy a vědomí, ta teprve
vyzrává a upevňuje se. U nás stále ještě přebývají zbytky dřívjší morálky, kultem věcí, bohatstvím, způsobem života,
usilováním o výlučnost, o výhody a úplatky. Nevadilo by kdyby nositelé těchto vlastností si své libůstky obstarávali za své,
vydělávali si na ně ale né na úkor jiných. Až se nasytí náš trh a máme k tomu předpoklady, budou tyto jevy mizet.
V roce 1987 ve veřejné diskuzi byly posouzeny a našly podporu návrhy klíčových zákonů, které tvoří významnou součást
přestavby, její právní základ. Usnesení o komplexní přestavbě hospodářského mechanismu, stanoví konkrétní organizační,
věcný a časový postup. Bude to ale vyžadovat, důslednost, houževnatost a kvalitnější práci. Právě proto tato přestavba se
hluboce dotýká úcty k poctivé práci. I to je součást naší občanské zodpovědnosti. Obrazně můžeme říci, jde o zajištění
našeho chleba pro dnešek i zítřek.

Ze zprávy Federálního statistického úřadu
o rozvoji národního hospodářství a plnění státního plánu v roce 1987:
Vývoj národního hospodářství ve druhém roce 8 pětiletky probíhal v náročných podmínkách zápasu na urychlení
hospodářského rozvoje. Pokračoval vzestupný rozvoj hospodářství i když s nižší dynamikou než v minulých létech.
Nekázeň způsobila problémy v zabezpečení výroby potřebnými dodávkami a v uspokojování poptávky, zejména po
průmyslovém zboží, na vnitřním trhu.
Pomalý pokrok v ekonomice je příčinou toho, že vytvořený národní důchod dosáhl více než 2% růstu, což je ale méně než
předpokládal plán.
Neplnění úkolů ve snižování nákladů, zejména materiálových, se promítlo do neplnění plánu upravených vlastních výkonů
a zisku velké části průmyslových a stavebních podniků. Nepříznivý byl i stav zásob, jejichz stav se v průmyslu i stavebnictví
zvýšil. A tak vzrůst zásob byl jednou z příčin platební neschopnosti těchto organizací. Z těchto důvodů pak nebyly plněny
odvody do státních rozpočtů.
Ve srovnání z rokem 1986 vzrostl objem hrubé výroby v průmyslu o 2,3%, státní plán předpokládal 1,9%. Napětí v
dodavatelsko odběratelských vztazích, negativně ovlivnily stav zásob.
Neplnění objemu výroby ve stavebnictví z počátku roku se podařilo vyrovnat. Objem stavebních prací se proti roku 1986
zvýšil o 2,1%. Nebyl však zcela splněn plán komplexní bytové výstavby.
Hrubá zemědělská produkce proti roku 1986 vzrostla o 0,9%. Příznivé výsledky byly dosaženy ve sklizni obylovin a řepky i
v nákupu hlavních živočišných výrobků. Nedocílilo se pak plánované sklizně okopanin, zeleniny a ovoce. Nákladovost
zemědělské výroby zůstala pak nadále vysoká.
Uplatňování vědeckotechnického rozvoje v národním hospodářství se neprojevilo v podstatnějším růstu růstu výkonnosti a
efektivnosti ekonomiky, ve zvýšení kvality produkce a její užitné hodnoty.

Do národního hospodářství byly vloženy investice za 164,8 miliard Kčs, bez akce „Z“ a vystávba obyvatelstva. Objem
provedených investičních prací a dodávek vzrostl proti roku 1986 o 3,7%. Nedodržela se plně plánovaná skladba prací a
dodávek, odvětvová struktura investic. Část rozhodujících staveb nebyla uvedena do provozu v plánovaných termínech.
Mírně se zvýšil podíl investic věnovaných na rekonstrukce a modernizaci.
Ve srovnání s rokem 1986 se obrat zahraničního obchodu zvýšil o 2,4%. Obrat se socil. zeměmi vzrostl o 3% a plánovaná
dynamika byla překročena. Obrat zahraničního obchodu s nesocialistickými zeměmi zůstal zhruba na stejné úrovni.
Podle odhadu vzrostla proti roku 1986 osobní spotřeba obyvatelstva o 2,2% a reálné osobní příjmy o 3,2%. Maloobchodní
obrat se zvýšil o 3%, avšak poptávka obyvatelstva nebyla v řadě druhu zboží, zejména průmyslového uspokojena. K růstu
životní úrovně přispěla společenská spotřeba obyvatelstva, která vzrostla o 3,9%.
Sociálním opatřením se zvýšil objem prostředků na pomoc rodinám s dětmi a na zvýšení malých důchodů, které
představují jediný zdroj příjmů. Bylo dokončeno 79,3 tisíc bytů, plánované úkoly však splněny nebyly.
Základním problémem hospodářského vývoje, který přechází do roku 1988, je pomalé prosazování intenzifikace
ekonomiky, růstu její efektivnosti a posilování rovnovážného vývoje.

Životní úroveň.
Úkoly životní úrovně a zvyšování růstu osobní a hmotné spotřeby obyvatelstva byly plněny v souladu se záměry
8.pětiletky. Počet pracovníků v národním hospodářství koncem roku dosáhl 7810 tisíc, což je proti roku 1986 o 0,8% více.
Normální příjmy obyvatelstva se zvíšily proti předchozímu roku o 3,3% a dosáhly částku 444,3 miliardy Kčs. Příjmy z mezd
vzrostly o 22,7%, sociální příjmy o 1,4%. Průměrná měsíční mzda pracovníka v socialistickém sektoru národního
hospodářství včetně JZD činila 3.087 Kčs /bez JZD 3.072 Kčs a její zvýšení proti roku 1986 činí 2,1%.
Peněžní výdaje obyvatelstva na nákup zboží a služeb a na finanční platby se zvýšily o 3,2% a představovaly částku 424,9
miliard Kčs. Stav vkladů u stát. spořitelen dosáhl částky 251,7 miliard Kčs a během roku se zvýšil o 16,8 miliard Kčs. Nadále
se zvyšoval podíl dlouhodobych vkladů. Stav půjček představoval koncem prosince částku 41,4 miliard Kčs. Stav hotovosti
činil u obyvatel částku 54,4 miliardy Kčs.
Zásobování obyvatel potravinami bylo v celku plynulé. V důsledku nízké úrody se však se srovnáním s předchozím rokem
zhoršilo zásobování zeleninou a ovocem mírného pásma. V důsledku nedostatku surovin, materiálů, náhradních dílů a
součástek nepodařilo zlepšit materialové a technické zásobování provozoven poskytující služby, ani výrazně zlepšit kvalitu
těchto služeb. Počet povolení vydaných národnímy výbory občanům pro poskytování služeb se zvýšil z 35 tis na 38 tisíc.
Ve školním roce 1987 – 88 se připravuje na dělnická povolání ve středních odborných učilištích 411.000 žáku, z toho
59.000 ve výuce zakončené maturitní zkouškou. Na gymnaziích a středních odborných školách studuje v denním studiu
351.000 žáků, na vysokých školách studuje ve všech formách 170.000 studentů. V mateřských školách je umístěno 660.000
dětí, tj. téměř 100% dětí příslušné věkové skupiny. Celkem zůstalo nevyřízeno 11.000 žádostí o umístění dětí do
mateřských škol v důsledku nedostatečných kapacit v některých místech.
Počet lůžek ve zdravotnických zařízeních vzrostl o 1442 lůžek, takže v současné době je k dispozici 197 tisíc lůžek, z toho
v nemocnicích 123.700 lůžek. Počet obyvatel připadajících na 1.lékaře se snížil z 274 osob v roce 1986 na 271 osob v roce
1987.
Úhrnné dávky sociálního zabezpečení /dávky důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění/, se zvýšily ve
srovnání s rokem 1986 o 1,8% a dosáhly 87.7 mil. Kčs. Dávky důchodového zabezpečení vzrostly na 55,9 mil. Kčs, tj. o
3,1%. Počet vyplácených důchodů se zvýšil ze 4019.000 na 4056.000 tj. o 0,9%, především zvýšením počtu vyplácených
starobních důchodů. Průměrná výše starobního důchodu vzrostla na 1380 Kčs, činila 1357 Kčs. Od 1.10.1987, byly zvýšeny
nejnižší důchody, které byly jediným zdrojem příjmu z 950 Kčs na 1000 Kčs, u jednotlivce a 1.600 Kčs na 1.700 Kčs
měsíčně, jeli na důchod odkázán též rodinný příslušník.
Nová opatření provedená v rámci společenské pomoci rodinám s dětmi od 1.1.1987 se podílela na zvýšení peněžité
pomoci rodinám s dětmi proti roku 1986 o 0,8% na 23,6 miliard Kčs. Na přídavky na děti bylo vynaloženo 16,3 miliard Kčs.
Nadále se rozvíjela oblast kultury. Bylo vydáno 7000 titulů knih v celkovém nákladu 102 mil.výtisků, natočeno 1.265 filmů,
z toho 34 hraných celovečerních. Představení v kinech zhlédlo 72.4 miliony diváků, představení v divadlech 8.7 milionu
diváků.

Ve všech formách bytové výstavby bylo dokončeno celkem 79.300 bytů, což je o 624 bytů více než v roce minulém. Státní
plán tím splněn jen na 93,9%. V uplynulém roce bylo modernizováno 4.427 bytů, tj. o 1.500 bytů více než v roce 1986.
V akci „Z“ bylo dokončeno dílo za 4.7 miliard Kčs, z toho ve vodním hospodářství za 1,1 mil. Kčs, ve školství za 0,5 mil.
Kčs, v odchodě a veřejném stravování za 0,5 miliard Kčs.
V populačním vývoji pokračovaly dosavadní tendence charakterizované mírným přírustkem obyvatel. Narodilo 215.000
dětí, tj. o 5.000 méně než v roce 1986 a zemřelo 177.000 osob, tj. o 8.000 méně než loni. Bylo uzavřeno 121.000 sňatků a
rozvedeno 41.000 manželství. Celkový počet obyvatel ČSSR k 31.12.1987 dosáhl 15,589.000 osob.
Rok 1987 vznesl do našeho ale i do celého mezinárodního života novou naději. Celý rok 1987 byl prodchnut úsilím
skoncovat s horečným zbrojením, zejména s jaderným. Závěr roku pak přinesl první plody tohoto úsilí podepsáním dohodo o
likvidaci raket středního doletu mezi SSSR a USA. Je to první velký krok k jadernému odzbrojení. Tento první krok by měli
následovat další, tj. oblast chemických zbraní ale i konvenčních zbraní. Jsme si vědomi, že zápas o mír a odzbrojení o
světovou bezpečnost neskončil a že je nutné v něm pokračovat.
Život naší společnosti je hluboce spjat s mezinárodním děním. I když bude třeba překonávat ještě mnoho překážek,
věříme že po něm bude následovat další řešení klíčových otázek. Dnešní tendence mezinárodních otázek nás opravňují k
důvěře, že i v budoucnu budeme mít podmínky pro mírový život a práci.
„AIDS“, mor dvacátého století ! Podle všeobecně panujícího mínění, jde o nemoc již nikdo nevyléčí. Zatím se neúspěšně
hledají cesty zábrany.
Velká kampaň proti zlozvyku kouření !

Pohyb obyvatel:
Úmrtí.
1 – Marie Konečná

Olšany 61

narozena 26.3.1910,

2 – Josef Rýšánek

Olšany 7

narozen 12.12.1908,

zemřel: 12.2.1987

3 – Čeněk Kadlec

Habrovany 196

narozen 24.12.1931,

zemřel: 18.2.1987

4 – Františka Gründelová

Habrovany 186

narozena 1.3.1908,

zemřela: 25.4.1987

5 – František Pilát

Habrovany 53

narozen 13.1.1906

zemřel: 14.5.1987

6 – Štěpánka Jelínková

Habrovany 230

narozena 17.9.1905

zemřela: 14.5.1987

7 – Marie Reichová

Habrovany 196

narozena 16.8.1907

zemřela: 18.5.1987

8 – Ing Jaroslav Valehrach

Olšany 193

9 – Ladislav Valter

Habrovany 149

10 – Marie Šmerdová
11 – Antonín Koudelka

zemřela: 6.2.1987

narozen 19.11.1929

zemřel: 9.8.1987

narozen 30.7.1920

zemřel: 28.8.1987

Habrovany 37

narozena 12.1.1897

zemřela: 26.8.1987

Olšany 90

narozen 4.4.1902

zemřel: 24.8.1987

12 – Jaroslav Varta

Habrovany 212

narozen 6.2.1912

zemřel: 16.9.1987

13 – Ladislav Skřepek

Olšany 19

narozen 4.12.1923

zemřel: 17.9.1987

14 – Jan Skřivánek

Habrovany 37

narozen 19.5.1906

zemřel: 24.10.1987

15 – Bohumil Zouhar

Habrovany 73

narozen 6.11.1904

zemřel: 6.10.1987

16 – Štěpán Kolařík

Olšany 53

narozen 5.12.1909

zemřel: 4.12.1987

Zemřelo:

11 mužů,

z Habrovan

10,

Pohřbeno:

14 žehem

5 žen

Pohřbeno: 2 zem, 14 žehem

z Olšan 6.
6 do země.

Narozeno:
1 – Zbyněk Slavotínek,

narozen 14.3.1987,

Habrovany 200,

2 – Zdeněk Motlilba,

narozen 26.3.1987,

Olšany 136,

3 – Dušan Hrdinka,

narozen 27.3.1987,

Olšany 191,

4 – Luboš Hála,

narozen 28.5.1987,

Olšany 125,

5 – Jakub Pikacis,

narozen 25.8.1987,

Habrovany 215,

6 – Jaroslav Fibinger,

narozen 2.9.1987,

Habrovany 233,

7 – Jan Kranich,

narozen 30.9.1987,

Habrovany 44,

8 – Milan Rybnikář,

narozen 12.10.1987,

Olšany 31

9 – Milan Šídlo,

narozen 22.10.1987,

Habrovany 222,

10 – Tomáš Hrdinka,

narozen 8.11.1987,

Habrovany 98,

11 – Ivana Němcová,

narozena 16.11.1987,

Habrovany 228,

12 – Lenka Chromá,

narozena 20.11.1987

Habrovany 253,

13 – Bohumír Vladař,

narozen 26.11.1987,

Habrovany 214.

Narozeno:

11 chlapců

2 děvčat:

z Habrovan:

9 dětí

z Olšan: 4 děti,

Přihlášeno:
1 – Bohumír Vladař

Habrovany 214,

z Vážan Kr.

2 – Františka Vladařová

Habrovany 214,

z Vítovic,

3 – Markéta Jelínková

Habrovany 214,

z Vítovic,

4 – Zdeněk Jelínek

Habrovany 214,

z Vítovic,

5 – Margareta Fedrová

Habrovany 92

z Brna,

6 – Pavel Kervicer

Olšany 178

z Brna,

7 – Světlana Formánková

Olšany 178

z Brna,

8 – Luboš Kvapil

Habrovany 15

z Rousínova,

9 – Jiřina Pěčková

Habrovany 63

z Nemojan,

10 – Pavel Jašek

Olšany 2

ze Šlapanic,

11 – Milan Rybnikář

Olšany 31

z Rašovic,

12 – Arnošt Konečný

Habrovany 180

z Nemojan,

13 – Hana Konečná

Habrovany 180

z Nemojan,

14 – Aleš Konečný

Habrovany 180

z Nemojan,

15 – Petra Konečná

Habrovany 180

z Nemojan,

16 – Jitka Kranychová

Habrovany 44

z Rousínova,

17 – Ludmila Doleželová

Olšany 184,

z Uher. Brodu,

18 – Jakub Doležel

Olšany 184,

z Uher. Brodu,

19 – Břetislav Vrbík

Habrovany 90,

z Brna,

20 – Jana Slezáková

Habrovany 224,

z Veselí n/M.,

21 – Jitka Slezáková

Habrovany 224,

z Veselí n/M.,

22 – Věroslav Slezák

Habrovany 224,

z Veselí n/M.,

23 – Vlastimil Slezák

Habrovany 224,

z Veselí n/M.,

24 – Antonín Crha

Olšany 49

z Brna,

25 – Eva Crhová

Olšany 49

z Brna,

26 – Zdeněk Rychlý

Habrovany 286

z Brna,

27 – Ing. Jindřiška Rychlá

Habrovany 286

z Brna,

28 – Marek Rychlý

Habrovany 286

z Brna,

29 – Roman Rychlý

Habrovany 286

z Brna,

30 – Dana Obhlídalová

Habrovany 223

z Rousínova,

31 – Žaneta Obhlídalová

Habrovany 223

z Rousínova,

32 – Eva Trčková

Habrovany 8

z Brna,

33 – Bronislava Trčková

Habrovany 8

z Brna,

34 – Monika Trčková

Habrovany 8

z Brna,

35 – Petr Máčer

Habrovany 1

z Brna,

36 – František Neubauer

Habrovany 248

ze Šošůvky,

37 – Danuše Neubauerová

Habrovany 248

ze Šošůvky,

38 – David Neubauer

Habrovany 248

ze Šošůvky,

39 – Marek Neubauer

Habrovany 248

ze Šošůvky,

40 – Ing.Václav Doček

Olšany 120

z Uhřic,

41 – Alena Dočková

Olšany 120

z Uhřic,

42 – Iva Dočková

Olšany 120

z Uhřic,

43 – Petr Doček

Olšany 120

z Uhřic,

44 – Jaroslav Baláč

Habrovany 254

ze Vsetína,

45 – Milan Šídlo

Habrovany 202

z Rousínova,

46 – Marie Kopecká

Olšany 180

ze Žďáru n/S.

Přistěhováno:

do Habrovan:

33 osob,

mužů: 17.,

žen: 16,

do Olšan:

13 osob,

mužů: 7.,

žen: 6,

Celkem:

46 osob,

mužů: 24.,

žen: 22.

Odešlo:
1 – Anna Ludvinská

Habrovany 264

do Rousínova,

2 – Ondřej Šebela

Habrovany 264

do Rousínova,

3 – Šárka Šebelová

Habrovany 264

do Rousínova,

4 – Libor Šebela

Habrovany 264

do Rousínova,

5 – Anna Tichá

Habrovany 3

do Bobrové,

6 – Zdeněk Reich

Habrovany 196

do Brna,

7 – Zdena Zouharová

Habrovany 60

do Račic,

8 – Jana Kolkopová

Habrovany 286

do Prahy,

9 – Petr Kolkop

Habrovany 286

do Prahy,

10 – Martin Kolkop

Habrovany 286

do Prahy,

11 – Soňa Kolkopová

Habrovany 286

do Prahy,

12 – Vladimír Freiberg

Habrovany 6

do Vyškova,

13 – Eva Kociánová

Habrovany 187

do Rousínova,

14 – Jiří Dvořáček

Habrovany 78

do Vyškova,

15 – Hana Dvořáčková

Habrovany 78

do Vyškova,

16 – Romana Dvořáčková

Habrovany 78

do Vyškova,

17 – Martina Dvořáčková

Habrovany 78

do Vyškova,

18 – Eva Matůšková

Habrovany 5

do Rousínova,

19 – Marek Matůška

Habrovany 5

do Rousínova,

20 – Eva Matůšková

Habrovany 5

do Rousínova,

21 – Hana Dušková

Habrovany 215

do Brna,

22 – Miloslav Dušek

Habrovany 215

do Brna,

23 – Dagmar Pantůčková

Olšany 96

do Velešovic,

24 – Martin Pantůček

Olšany 96

do Velešovic,

25 – Sylva Pilátová

Habrovany 96

do Březníku,

26 – Josef Minárik

Habrovany 290

do Ostravy,

27 – Jaroslav Baláč

Habrovany 254

do Jablůnku,

28 – Marcela Šterclová

Habrovany 280

do Vyškova,

29 – Růžena Durdová

Habrovany 8

do Brna,

30 – Soňa Durdová

Habrovany 8

do Brna,

31 – Ilona Durdová

Habrovany 8

do Brna,

32 – Václav Homola

Habrovany 150

do Brna,

33 – Marie Jelínková

Habrovany 164

do Horákova,

34 – Ludmila Šimáčková

Habrovany 111

do Vyškova,

35 – Jiří Fusek

Olšany 105

do Uhřic,

36 – Michaela Fusková

Olšany 105

do Uhřic,

37 – Ladislav Lotrek

Olšany 139

do Slavkova,

38 – Blanka Lotreková

Olšany 139

do Slavkova,

39 – Jaroslav Lotrek

Olšany 139

do Slavkova,

40 – Jiří Fibinger

Habrovany 223

do Brna,

41 – Jarmila Fibingerová

Habrovany 223

do Brna,

42 – Patrik Fibinger

Habrovany 223

do Brna,

43 – Jaroslav Fibinger

Habrovany 223

do Brna,

44 – Anna Matůšková

Olšany 86

do Ždánic.

Odešlo:

Habrovany:

36 osob,

mužů 15,

žen 21,

Olšany:

8 osob,

mužů 4,

ženy 4.

Celkem:

44 osob,

mužů 19,

žen 25.

Celkový pohyb obyvatel:
Habrovany:

Olšany:

zemřelo:

10 osob,

zemřelo:

6 osob,

narozeno:

9 dětí,

narozeno:

4 děti,

přistěhováno:

33 osob,

přistěhováno:

13 osob,

odhlášeno:

36 osob,

odhlášeno:

8 osob,

úbytek

4 osoby,

přírůstek

1 osoba.

Celkový počet obyvatel:

1.199 osob,

631 mužů,

568 žen.

Hodnocení práce MNV v Habrovanech-Olšanech:
Stanovené úkoly jsou zaměřené na práci MNV, jeho složek a aktivů. Stěžejním úkolem je dbát o politicko odborný růst
všech poslanců MNV.
Činnost rady národního výboru vychází z plánu práce. Rada se schází pravidelně za 14 dnů. Plenární zasedání pak za 2
měsíce. Účast poslanců na zasedáních je 80 až 90%. Plenární zasedání se konalo v roce 1987 jen 4x. Nadále přetrvává
slabá účast občanů na plenárních zasedáních MNV a z toho lze soudit, že je ze strany občanů o práci MNV nezájem.
Při MNV pracují tyto aktivy:
Občanský výbor Olšany, předseda Karel Jelínek, práci OV však nelze kladně hodnotit. Nepracuje podle plánu práce,
uložené úkoly zajišťuje těžkopádně. Proto jeho nedostatečná činnost se projevuje malou aktivitou občanů.
Sbor pro občanské záležitosti: předsedkyně Jana Pilátová, sestává ze dvou skupin působících v jednotlivých obcích. Obě
skupiny zajišťují svoji činnost v běžných záležitostech jako, vítání občánků, návštěvy u jubilantů, projevy na rozloučeních při
úmrtí. Výhledově je nutné řešit omlazení v časti obce Habrovany a tím zapojit do práce mladší spoluobčany.
Komise jednotného systému branné výchovy: činnost komise, zásluhou jeho předsedy, se dostala na požadovanou úroveň
a zajišťuje úkoly jednak systému CO, ale také uzce spolupracuje se společenskými organizacemi NF, při zajišťování
branných akcí pro naši mládež. V letošním roce zajistili dvě zdařilé akce a to v červnu ku dni dětí, branný závod a v říjnu
branné závody.
Obránci přírody: v roce 1987 byl ustaven aktiv Obránců životního prostředí jehož předsedou byl zvolen Ing.Vladimír
Adamec, jehož činnost bude zaměřena k plnění úkolů vyplývajících jednak z VP NF ale hlavně na kontrolní činnost v této

oblasti. Radě NV budou předkládány návrhy na opatření pro ochranu životního prostředí a zajišťování celostátních opatření
v rámci oblasti životního prostředí.
Ke zvýšení politicko organizátorské práce byla uzavřena dvoustranná dohoda s V NF, která která dosud uzavřena nebyla,
protože V NF dosud nepovažoval za nutné spolupracovat s MNV. Přestože tato situace byla několikrát projednávána,
nedošlo k nápravě.
V práci s mládeží uložené úkoly VP NF jsou plněny. Uskutečnily se 2 besedy s mládeží, které přispěly ke zlepšení práce.
Mládež ve společenských organizacích zajišťuje TJ Sokol v družstvech žáků a dorostu, SPO úzce spolupracuje s SSM a
organizuje činnost mladých požárníků v kroužcích.
V září byl při Základní škole ustaven kroužek mladých ochránců přírody, jehož činnost bude úzce navazovat na akci NV o
životním prostředí při MNV.
Soustavná pozornost je věnována kontrolní činnosti. Kontrolní orgán při finanční komisi provádí pravidelné kontroly
evidence a hospodaření s materiálem v působnosti MNV. Ročně se provádí kontrola 2x a 1x namátková kontrola. Při těchto
kontrolách, nebyly zjištěny závažné nedostatky. Závažné nedostatky byly prokázány v prodejně masa. Nedostatek
projednán s provozující organizací Jednota která na základě skutečnosti provedla kadrovou změnu. Tímto opatřením však
zůstává problém obsazení prodejny. Podle sdělení „Jednoty“ ta však nemá a nemůže zabezpečit vhodnou pracovní sílu.
Celková činnost všech provozoven „Jednoty“ v naší obci byla projednána v radě MNV a byla přijata následující opatření.
Na starém pohostinství bude provedena stavební úprava skladování přepravek tak, aby nedocházelo ke skladování v sále
a tím k jeho poškozování. Dále dobudovat zadní vchod a úpravu dvora.
Na nové budově prodejního střediska také dojde k opravám aby nebylo důvodu ku stížnostem. Provest koordinaci prodejní
doby v obou pohostinství s cílem zabezpečit prodej v jedné z nich.
Rada NV projednala s předsedou JZD v Rousínově úklid odpadů do roku 2000. V hodnoceném období nepředpokládá JZD
rozšíření hosp. objektů v naší obci, ale jen s jejich úpravou. Pro udržování životního prostředí, bude vybudováno pevné
hnojiště u silnice III.tř. Rousínov-Habrovany. Rada NV požaduje předložení projektu.
V oblasti agitační práce nemůže rada MNV být spokojena, protože agitační dvojice přistupují k úkolům formálně, bez
jakékoli vlastní iniciativy k našim úkolům.
V socialistické soutěži byl na rok 1987 uzavřen závazek na odpracování hodin:
Neinvestiční část:
23.500 hodin,

do 1.11.1987 odpracováno: 21.400 hodin

Údržba zeleně:
závazek 9.700 hodin,

odpracováno 10.200 hodin do 1.11.1987

Druhotné suroviny:
Závazek:

železo: 40q,

skutečnost: 50q,

papír:

70q,

skutečnost: 60q,

textil:

15q,

skutečnost: 10q.

V oblasti služeb vydal MNV dvanáct povolení:
Kožešník:

Rudolf Klígl,

Holič:

Oldřich Chyťa,

Obkladač:

Karel Braun,

Autoopravář:

Svatopluk Kalvostr,

Autozámečník:

Vladimír Bartošek,

Kameník:

Milan Obroučka,

Řezník:

Květoslav Slavotínek,

Švadlena:

Magdalena Slavotínková,

Malíř, natěrač:

Josef Večerka,

Karosář:

Antonín Masařík,

Karosář:

Ladislav Skřivánek,

Kameník:

Stanislav Chyťa.

K vydaným povolením ukládá rada MNV podstatné dodržování kvality objednaných prací.

Jedním z úkolů Volebního programu NF je důsledně zajišťovat ochranu půdního fondu, aby k výstavbě byly použity
výhradně jen nevyužité plochy uvnitř obce. Proto byl vypracován plán těchto pozemků pro výstavbu, který byl schválen
radou ONV a proto zabezpečuje dostatek stavebních míst. Je to 11 míst pro řadovou výstavbu, 7 pro individuální výstavbu
v části obce Habrovany.
V roce 1987 byly přiděleny 4 místa pro řadovou výstavbu a 2 místa pro výstavbu individuální.
V investiční části voleb.programu, nebyla zařazena žádná akce.
V neinvestiční části:
V roce 1987 byla zahájena výstavba odkalovací nádrže v Jihomoravských štěrkovnách a pískovnách v Olšanech, ta však
nebyla ve stanoveném termínu dokončena.
V Habrovanech byla provedena úprava chodníků a místní komunikace: oprava chodníků v délce 230 bm, osazení
obrubníků na místní komunikaci v úseku ZŠ a Nová ulice, délka 350 bm. K 1.11.1987 čerpáno na tyto práce částka 41.300
Kčs, ale vytvořené dílo v hodnotě 357.300 Kčs.
Opravy v MŠ v Olšanech si vyžádaly náklad 20.000 Kčs. Potřebné opravy byly zajištěny dodavatelsky. Byly provedeny
nátěry oken.
Dále volební program ukládá, zabezpečit vypracování studie výstavby víceúčelové budovy. Tuto studii zpracovává
Stavoprojekt Brno. V říjnu proběhlo stavební řízení, t.j. výběr staveniště. V současné době se zajišťuje potřebné údaje pro
projektanta.
Finanční prostředky do konce listopadu byly čerpány a vytvořená hodnota díla činí 450.000 Kčs.
Ve školství je hlavním úkolem formovaní člověka již od útlého věku. Ve výchovné práci je věnována péče preventivní
ochraně mládeže proti kouření, alkoholismu a toxikomanii. Žáci jsou vedeni k aktivní kulturní práci v systému „Mládež a
kultura“.
V mateřské škole s celodenním provozem je zajištěno místo pro všechny děti zaměstnaných rodičů od 3 do 6 let.
Ve výchově mládeže zaujímají významná místa PO i SSM. Oběma organizacím jsou zajištěny prostory pro jejich činnost. Po
pravdě nejsou pro tuto práci dostatečně a hlavně pro účel, který mají, využívány. Problémem zůstává nedostatek vedoucích
pro tuto práci. Protože nelze se spokojit s tím, že vlastně mládež vychovává mládež.
Lidová knihovna: činnost knihovny je zajišťována pravidelně. V roce 1987 je registrováno 80 čtenářů z řad mládeže i
dospělých.
Osvětová beseda: Pozornost je věnována i pro mimoškolní vzdělávání občanů a mládeže. Cílem je zvýšení kvality
všeobecného vzdělávání. Smyslem je vytvoření lepšího člověka, aby mohl lépe žít, pracovat i odpočívat. Proto je potřebí
důsledně zajišťovat odbornou i zájmovou osvětu.

Rozbor hospodaření MNV za rok 1987:
Příjmy:
Vodní hospodářství:
Školství:
Vnitřní správa:
MH:
Stavebnictví:
Daň zemědělská:
Daň z příjmů obyvat.
Domovní daň:

2.425,30 Kčs
69.981,80 Kčs
7.428,- Kčs
31.063,- Kčs
9.089,- Kčs
49.426,- Kčs
3.724,- Kčs
43.849,10 Kčs

Správní poplatky:

3.270,- Kčs

Poplatky ze psů:

5.460,- Kčs

Pokuty:
Sankční poplatky:
Úroky:

200,- Kčs
1.831,70 Kčs
416,40 Kčs

Ostatní nah.příjmy:

71.923,- Kčs

Převod z FRR na akci „Z“

59.843,60 Kčs

Převod z FRR na ostatní účely:

12.475,- Kčs

Subvence na IV. RO:

5.612,10 Kčs
46.000,- Kčs

Ostatní prostředky od ONV:
Úhrn rozpočtových příjmů:

529.058,30 Kčs

Výdaje:
Vodní hospodářství:

14.018,- Kčs,

Doprava:

9.929,- Kčs

Školství:

188.831,40 Kčs

Kultura:

18.716,- Kčs

Vnitřní správa:

96.387,80 Kčs

Sociální věci:

21.000,- Kčs

MH:

35.405,10 Kčs

Stavebnictví:

5.612,10 Kčs

Akce „Z“:

60.045,60 Kčs

Úhrn výdajů:

449.944,90 Kčs

Přebytek hospodaření v roce 1987 činí 79.113 Kčs.

Školství
Mateřská škola:
Přijato 43 dětí ve věku 21/2 až 6 let. Personál školy 4.učitelky, 2 kuchařky, 1.vedoucí stravování, 1 školnice a 1 uklízečka.
Od nového školního roku se pracuje dle nově upravených osnov.
Základní škola v Habrovanech:
Počty žáků:

1.ročník: 13 žáků,
2.ročník: 13.žáků,
3.ročník: 12.žáků,
4.ročník: 18.žáků

V 1.třídě /1.a 3.ročník/ vyučuje J. Říhová, ve 2.třídě /2.a 4.ročník/ vyučuje řed.školy B. Říha.
Na začátku školního roku zakoupilo SRPŠ z výtěžku kulturních pořadů a za přispění JZD, mikropočítač „Ondra“. Byl zřízen
zájmový kroužek programování, který vede B. Říha. Žáci se seznamují s počítačem prostřednictvím různých her a později
přistupují i k výuce programování dle jazyka Karel. V kroužku pracuje 12 žáků a o tuto práci je velký zájem.

Lidová knihovna v Habrovanech:
Knihovnice Anička Rousková půjčuje knihy a časopisy jednou týdně. Počet výpůjček 1.823 sv. Počet registrovaných
čtenářů 76, z toho 56 čtenářů do 14 let. Počet propagačních akcí 22 a z toho 10 výstavek knih a časopisů.

Osvětová beseda Habrovany:
Předseda učitelka Jaroslava Říhová. Za 11 měs. roku 1987 bylo plánováno 121 akcí a uskutečnilo se 103 s účastí 6.119
osob. Z tohoto počtu se uskutečnilo 18 vzdělávacích akcí. Z celkového počtu, celkem 55 akcí uskutečněno pro mládež.
Celkově počet akcí odpovídá počtu akcí let předcházejících a ty pak odpovídají potřebám i našim možnostem. Ke kladům
osvětové činnosti lze přičíst, že řada organizací pracuje podle plánu a dobře je plní.
Rok 1987 vykazoval aktivitu a iniciativu v kulturně výchovné, tělovýchovné a branné činnosti.

Sbor pro občanské záležitosti v Habrovanech:
Vedoucí sboru pro záležitosti v Habrovanech Věra Ludvíková vykazuje v roce 1987: Bylo vykonáno návštěv u našich
jubilantů:

60. – 6 osob,

80. – 5 osob,

87. – 4 osoby,

70. – 7 osob,

85. – 4 osob,

90. – 3 osoby,

75. – 9 osob,

86. – 1 osoba,

91. – 1 osoba,
92. – 2 osoby,

Vítání občánků 2x = 10 dětí.

Pošta Habrovany, ved. J.Richterová.
Počet vyplácených důchodů:

315 osob,

Průměrný obnos měs.výplat:

405.000 Kčs,

Osobní průměr:

1.285 Kčs,

Počet telef.stanic:

67 účast.

Jednota Vyškov „Potraviny“, ved. M.Vartová:
Plán tržeb:

3,182.000 Kčs,

Skutečnost:

3,443.000 Kčs,

Rozdíl:

+ 261.000 Kčs,

Jednota Vyškov „Textil“, ved. Dvořáčková:
Plán tržby:

786.000 Kčs,

Skutečnost:

822.854 Kčs,

Rozdíl:

+ 36.854 Kčs,

Jednota Vyškov „Pohostinství“, ved. B.Kučera:
Plán tržby:

882.000 Kčs,

Skutečnost:

958.251 Kčs,

Rozdíl:

+ 76.251 Kčs,

Jednota Vyškov „Pohostinství“, ved. J.Kalová:
Plán tržeb:

537.000 Kčs,

Skutečnost:

450.140 Kčs,

Rozdíl:

- 86.860 Kčs,

Jednota Vyškov „Maso-uzeniny“, ved. B. Cheliková:
Pro nesrovnalosti a manko dočasně uzavřena !

Štěrkovny a pískovny závod Olšany:
ved.závodu J.Bednář:
Výrobní plán:

13,093.000 Kčs,

Skutečnost:

13,349.352 Kčs,

Rozdíl:

+ 256.352 Kčs,
Počet pracovníků:

30 osob,

Počet techniků:

3 osoby.

Brněnské papírny, provoz Habrovany-Olšany:
ved provozovny S.Nováková.
Výrobní plán:

2,220.000 Kčs,

Plnění:

100%

Výrobní náplň: Skládání, lepení, šití různých obal.krabic.
Počet stálých pracovnic 21 osob.

Sociální ústav pro tělesně postižené Habrovany
Ved. J. Baláč.
V habrovanském zámku, našlo domov přes 70 invalidních občanů a nebylo by správné, že uvnitř panuje nuda. Ústav
kooperuje se šesti národními podniky, pro které pracuje polovina obyvatel. Hrubý objem výroby dosahuje přibližně 200.000
Kčs. Z této částky přispívá rozhodující měrou k tvorbě kultůrního fondu.
Ve volném čase se mnozí věnují zájmové činnosti. Vyšívají, malují, tapikují, pletou a vyšívají. Baví se !

Výsledky hospodaření a plán dodávek JZD:
a) Rostlinná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Pšenice:

3.770 tun

3.685,1 tun

Ječmen:

1.104 tun

824,9 tun,

Brambory:

303 tun,

120,0 tun

Cukrovka:

12.345 tun,

12.113,0 tun

ha výnosy celkem:
Obylniny:

5,59 tun

Brambory:

8.00 tun

Cukrovka:

46.45 tun

b)Živočišná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Maso hovězí:

334 tun

348,1 tun

Maso vepřové:

562 tun

550,7 tun

Mléko v litrech:

2.460 tis.litrů,

2.460 tis.litrů,

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.669 litrů,

Průměrná dojivost na kus a den:

10.13 litrů,

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.78 kg,

Průměrný přírůstek vepř.žířu na kus a den: 0.63 kg
Odchováno telat na 100 dojnic:

99,9 kusů

Odchováno selat od jedné prasnice:

18,1 kusů

Rok 1987 pro nepřízeň počasí se neprojevil na roční výnosy nijak příznivě !
c)

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce:

9821 Kčs na 1ha,

Výkony celkem:

25.628 Kčs na 1 ha,

Materiálové náklady:

15.799 Kčs na 1 ha,

Vyplácené mzdy:

4.847 Kčs na 1 ha,

+ výkonové normy:

492 Kčs na 1 ha.

Doplatky družstevníkům /podíly/:

94.77 Kčs na 1.000 Kčs.

Produktivita práce a odměňování na 1.pracovníka:
Celková produkce:

186.513 Kčs,

Hrubá zeměd.produkce:

142.928 Kčs,

Hrubý důchod:

59.049 Kčs,

Výkony celkem:

159.382 Kčs,

Vyplácená odměna na 1 ha:

5.329 Kčs,

Počet odpracovaných hod.prac:

2.163 hod.

Průměrná měsíční odměna na 1.ha:

2.735 Kčs,

Průměrná hod. odměna man.pracovníka:

16,57 Kčs,

Předseda družstva:

Antonín Matoušek,

ekonom:

Ing. Eva Baková,

Kádr. referent:

Dorotka Hálová,

agronom:

Ing. Jan Křička,

zootechnik:

Ing. Josef Drápal,

mechanizátor:

Ing. Tomáš Kostelka,

Výroční členská schůze se konala dne 4.3.1987.

Středisko Habrovany:
Hospodaří na rozloze 934,5ha.

Agronom: Ing. Fr. Havíř,

z toho Olšany 80.0 ha.
Osevní plochy:

Ing. Milan Bubniak,
obiloviny:

460 ha,

brambory:

11.5 ha,

cukrovka:

112.5 ha,

krmná řepa:

3.0 ha,

kukuřice:

50.0 ha,

pícniny:

297.5 ha.

V době žní nasazeno 11 obilních mlátiček a sklizeno za 11 dní. Na cukrovku nasazeno 3 souprav a sklizeno za 14 dní.
Stavy živočišné produkce:

Zootechnik

Ivo Mareš,
Jan Kranich,

Dojnice:

174 kusů

jalovice:

116 kusů,

hov.žír:

377 kusů,

vepř.žír:

137 kusů,

telata:

322 kusů,

prasnice:

42 kusů,

koně:

4. kusů,

Počet pracovníků střed. Habrovany:

108 druž.

Počet pracovníků technic.směru:

6 tech.

Počet administr.prac.:

1 prac.

Počet obytných domů v Habrovanech.
V naší obci je registrováno 291 domovních čísel, tj. domů k obývání. Ale počet domů v trvalém užívání se každým rokem
snižuje. Naši mladí rodáci za pohodnějším životem se stěhují do města, místa svého zaměstnání. Tak se stává, že nám
narůstá počet domů obývaných jen částečně /chalupaři/, nebo i neobydlených.
Dávám tímto přehled, o našich chalupářích:
1. čís.domů:

2.

Svatopluk Slavík,

Brno,

2.

10.

Jaroslav Vašinka,

Adamov,

3.

16.

Jiří Novák,

Brno,

4.

22.

Jiří Pilát,

Brno,

5.

25.

Josef Kříž,

Hulín,

6.

27.

Zdeněk Smílek,

Blansko,

7.

29.

Lubomír Krupica,

Brno,

8.

34.

Stanislav Paluda,

Vyškov,

9.

35.

Karel Zmrzlý,

Brno,

10.

39.a 40. Miroslav Šiller,

Brno,

11.

41.

Marie Buchtová,

Brno,

12.

53.

Ivo Schachl,

Brno,

13.

64.

Ing. Miloslav Zmrzlý,

Brno,

14.

67.

Eduard DVořák,

Bohumín,

15.

72.

Jiří Zachrdla,

Brno,

16.

84.

Jarmila Somrová,

Brno,

17.

88.

František Šoupal,

Rousínov,

18.

91.

Ing. František Vysoudil,

Brno,

19.

99.

Alena Zůbková,

Brno,

20.

100.

Ing. Svatopluk Čalkovský, Brno,

21.

100.

Karla Jíšová,

Praha,

22.

101.

Ing. Luděk Kapounek,

Brno,

23.

112.

Ing. Miloš Krušina,

Brno,

24.

116.

Ing. Stanislav Heger,

Brno,

25.

117.

Vladimír Pexa,

Brno,

26.

119.

Jan Suchánek,

Brno,

27.

126.

Milena Kubátová,

Brno,

28.

127.

Filoména Hrochová,

Brno,

29.

129.

Jiří Staněk,

Brno,

30.

130.

Ing. Anežka Pavelková,

Šumperk,

31.

131.

Zdeněk Procházka,

Vyškov,

32.

133.

Věra Kejíková,

Brno,

33.

134.

Jana Havlíková,

Brno,

34.

135.

Ing. Stanislav Baláš,

Brno,

35.

136.

Ludmila Nováčková,

Brno,

36.

137.

Petr Urbánek,

Brno,

37.

139.

Ing. Miroslav Průcha,

Brno,

38.

141.

neobydlený,

39.

143.

Vladimír Žádník,

Brno,

40.

150.

Václav Homola,

Brno,

41. čís.domů

156.

Miroslav Hála,

Brno,

42.

157.

Petr Jeřábek,

Vyškov,

43.

158.

Mojmír Šafránek,

Kroměříž,

44.

161.

MUDr. Jiří Vojta,

Brno,

45.

162.

Milan Horský,

Brno,

46.

164.

Věra Konečná,

Brno,

47.

165.

Ing. Jaromír Filip,

Brno,

48.

166.

Zdeněk Franc,

Brno,

49.

169.

Ing. Jindřich Vomela,

Brno,

50.

173.

Hedvika Mikschová,

Brno,

51.

175.

neobydlen,

52.

176.

Marie Šulcová,

Brno, Horákov,

53.

183.

Ing. Ilja Vyskot,

Brno,

54.

188.

Viktor Vítek,

Brno,

55.

203.

Rostislav Vala,

Ostrov nad Ohří

56.

208.

Josef Tyleček,

Brno,

57.

209.

František Bílý,

Brno,

58.

211.

Ing. Pavel Grundel,

Brno,

59.

222.

František Pelikán,

Vyškov,

60.

225.

Eva Zelená,

Jindřichov,

61.

229.

Jiří Babyrád,

Brno,

62.

237.

Miroslav Kohlminzer,

Brno

63.

240.

Dana Birknerová,

Trutnov,

64.

245.

Jaroslav Laidorf,

Brno,

65.

247.

František Slavotínek,

Kojetín,

66.

277.

Jaroslav Grepl,

Brno.

Rok 1987 v našich zahrádkách:
Už několik roků přetrvává nepřízeň počasí na jaře. To pak se projevuje na úrodě ovoce v našich zahrádkách. Letoši rok
pak byl z posledních let ten nejhorší na sklizeň ovoce, to se projevilo v neúrodě hlavně meruněk, třešní, višní, modrého
ovoce a také na sklizni jablek.
Že jsme u nás měli výbornou jakost švestek a tím i výbornou slivovici, to už patří dávné minulosti. Přes to výkup ovoce pro
veřejné zásobování zaznamenal :
angrešt:

3.353,50 kg

třešně:

2.022 kg

višně:

74,- kg

rybíz černý:

5.359 kg

včelí med:

70,- kg

rybíz červený:

5.413 kg

šípky:

2.668 kg

padanky:
hrušky:

17.400,- kg
7.400,- kg

jabl. trhaná:

255 kg

Nemoc „Šárka“ na porostech švestek zničila veškeré porosty.

Rekonstrukce parku v Habrovanech:
Iniciativa vedení Ústavu pro tělesně postižené v Habrovanech a MNV na záchranu zámeckého parku pokračuje. Po
předběžném jednání v březnu se sešli začátkem dubna v Habrovanech zástupci podniků a organizací, aby jednali o
konkretních krocích k záchraně tohoto přírodního skvostu.
Všichni přítomní byli zajedno v tom, že nedobrý stav habrovanského parku včetně rybníka, je potřebí změnit a přispět
k jeho obnově. Letitý zámecký park, jeho stáří se odhaduje podle věku nejstarších stromů asi na 180 roků, se může chlubit

nejednou vzácnou dřevinou, a tu je nutno uchránit. Rekonstrukce pak přispěje ku zlepšení prostředí a pak se stane
příjemným místem odpočinku.
Akce na ochranu objektu bude probíhat po etapách. Nejdříve je nutno odstranit nečistoty.

Zvláštní události v roce 1987.
5.1.

Padá první sníh.

9.1.

Napadlo hodně sněhu.

10.1.

Sněží, smetá se a tvoří se závěje.

12.1.

Sněhová kalamita, nejedou ranní autobusy.

15.1.

Sněhová kalamita, silnice nesjízdné, v prodejnách není mléko, chléb, maso.

16.1.

Sněhová kalamita vrcholí, autobusy celý den nejezdí, školy nevyučují, lidé nejsou v práci, není chléb,
mléko.

28.1.

50.výročí sňatku se dožívají manželé František a Vlasta Chyťovi.

16.až 18.3.

Stále sněží, takové množství sněhu zaznamenáno v roce 1921.

30.3.

Chladno, plískanice, příroda spí !

13.4.

Na polích mokro, žádné polní práce.

23.5.

Chladno nic neroste, zelenina, řepa, rajčata.

5.6.

Stále prší, sena nelze sklidit, na zeleninu velké chladno.

16.8.

Deně prší, žně ještě nezačaly, opravdu špatný rok, brambory hnijí, na okurky přišla plíseň do 3 dnů bylo
po sklizni.

17.8.

Začaly žně !
A pokračuji, září, říjen, listopad, déšť, chladno plískanice.

9.10.

Za zmínku stojí úmrtí Bohumila Zouhara, občana žijícího neobvyklým životem.

8.12.

Smlouva Gorbačov – Regan v USA.

Přehled počasí a teplot v roce 1987:
Leden:

60mm

Červenec:

80mm

Únor:

17mm

Srpen:

70mm

Březen:

36,5mm

Září:

46mm

Duben:

19mm

Říjen:

53,5mm

Květen:

87mm

Listopad:

23,5mm

Červen:

96mm

Prosinec:

36mm

Celkově srážky 624 mm.
Teploty:
Ráno:

Odpoledne:

Leden:

I.

+2°až -13°

+5° až -10°

dekáda

II.

-11° až -23°

-4° až -18°

III.

-4°až -18°

0° až -10°

I.

0°až -15°

+2°až 5°

II.

+3°až -2°

+1°až +4°

III.

0°až -10°

-3° až -4°

I.

-4°až -15°

+1°až -6°

II.

-2°až -11°

+1° až +2°

III.

-2° až -5°

+2° až +11°

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:

Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

I.

-2° až +7°

+2° až +14°

II.

+3° až +5°

+6° až +14°

III.

0° až +7°

+9° až +20°

I.

+5° až +7°

+8° až +21°

II.

+5° až 12°

+8° až +18°

III.

+1° až +9°

+4° až +19°

I.

+7° až +14°

+10° až +19°

II.

+7° až +14°

+11° až +24°

III.

+10° až +18°

+20° až +27°

I.

+14° až +16°

+17° až +24°

II.

+9° až +14°

+22° až +28°

III.

+14° až +16°

+16° až +27°

I.

+9° až +10°

+13° až +21°

II.

+6° až +14°

+12° až +22°

III.

+11° až +16°

+21° až +26°

I.

+5° až +14°

+13° až +24°

II.

+7° až +15°

+21° až +26°

III.

+3° až +5°

+10° až +22°

I.

+3° až +9°

+12° až +18°

II.

+3° až +11°

+10° až +17°

III.

+1° až +7°

+5° až +11°

I.

-3° až +3°

+2° až +8°

II.

-3° až +4°

+1° až +7°

III.

0° až +3°

+2° až +8°

I.

-4° až -7°

-2° až -4°

II.

-4° až -7°

-3° až -6°

III.

+3° až -3°

+1° až -3°

Celý rok počasí nestálé, rozmarné, vánoce na blátě !

Závěr.
Nalézt odvahu a zodpovědnost, to je otázka těchto dnů. Jsme země s hlubokou demokratickou tradicí, ale v uplynulých
létech jsme se ubírali cestou direktivního řízení, které zakořenilo byrokratismus jako hlavní překážku rozvoje a uplatňování
občanské iniciativy. Lidé se naučili rozhodovat podle předpisů, ke škodě nejen veřejného zájmu, ale i své vlastní, osobní
morální. Proto patří demokratizace politického a veřejného života vůbec ke stěžejním otázkám dneška. O tom rozhoduje
sám život, nikoliv popsaný papír.
Víme, že je to proces který musí vyzrát v každém z nás. Musíme mu však nejen tleskat, ale vážně jej uskutečňovat,
chcemeli bezpečně a tvořivě jít kupředu.

Rok 1987 také vznesl do mezinárodního života novou naději. Byl prodchnut úsilím skoncovat s horečným zbrojením,
zejména jaderným. Závěr roku pak přinesl první plody tohoto úsilí. Podepsáním dohody o likvidaci raket středního a kratšího
doletu je tou velkou naší nadějí !
Chceme mír. Svět bez válek. Svět krásy, radosti a pohody.
Habrovany v květnu 1988.
Zapsal František Chyťa, kronikář.
Boh. Říha,

Pěček Milan,

předseda ŠKK

tajemník MNV

Razítko MNV
30.5.1988 – Hana Gernešová, okresní metodička.

Razítko MNV

