1983
Rokem 1983 uzavíráme třetí rok sedmé pětiletky, rok který volal všechny naše občany do práce. Jaké budou její výsledky,
taková bude i naše životní úroveň a pevnost sociálních jistot. Byl to ale také rok boje za mír. Zabezpečení mírového života
pro náš lid, bylo hlavní starostí státních orgánů. S plnou vážností byla posuzována složitá mezinárodní situace, vyplívající
s rozmisťováním nových jaderných raket v západní Evropě. Byly také přijaty nezbytné závěry pro zajištění obrany a
bezpečnosti našich občanů.
V roce 1983 oslavil náš lid významné výročí. Dovršilo se výročí 35 let Vítězného února, kdy s konečnou platností se
rozhodlo o tom, že naše země se vydá na cestu socialistické výstavby své země.
Únorové události se trvale zapsaly do novodobé historie Československa, jako dovršení jedné etapy společenského
vývoje, jako rozhodující mezník, převzetí moci dělnickou třídou v naší vlasti. Československému lidu otevřel novou etapu,
cestu, cestu k rozvinutí lidové demokracie, přerůstání v socialistický dnešek, k budování nové socialistické společnosti.
Mezinárodní význam února 1948 pak je v tom, že představuje skutečnost, zkušenost a poučení a také obohacení
mezinárodního dělnického hnutí o zápas na dovršení a osvobození pracujícího člověka z kapitalistických vztahů. Význam
února také spočívá v definitivním rozhodnutí o zahraničně politické orientaci Československa, o jeho místě v rodině zemí,
které rozhodly a nastoupily cestu k socialismu. Únor 1948 také rozhodl s konečnou platností třídní politický zápas ve
prospěch dělnické třídy a širokých vrstev pracujících, vnitropolitickou otázku, s kým také v poválečném uspořádání Evropy.
Jak potvrdil celý další vývoj, bylo to správné rozhodnutí. Právem se pyšníme nebývalým růstem národního hospodářství,
vzdělanosti a kultůry a také všestranné péče o pracujícího člověka. Těch 35 let bylo složitou a obtížnou cestou. Bylo třeba
překonat mnohá úskalí, rozřešit tisíceré problémy a o každý krok vpřed bojovat. Nic nepadlo zadarmo o vše se bylo třeba
rvát. A tak za vším je vidět poctivou a obětavou práci, tvůrčí a tvrdé hledání.
Šedesáté páté výročí vzniku samostatného Československého státu jsme vzpoměli 28.října 1983. Dvacátý osmý říjen
1918 byl a zůstane velkým, slavným a pro věky nezapomenutelným dnem v historii našich národů, je klíčovým vstoupením
do dějin našeho státu.
Je také dnem, kdy se před našimi národy otevřela nová perspektiva naší budoucnosti, život ve vlastní svobodné zemi, vníž
opět sami sobě můžeme vládnout, život, který měl naplnit sny našich dědů, aby splatil ten obrovitý dluh tisícům obětí za něj
padlích. Život spravedlivý, život všestraně rovných lidí, příslušníků obou našich národů. Naši dědové a tátové spatřovali ve
dni vyhlášení Československé republiky, vyvrcholení svých vlasteneckých snah a tužeb.
Tužby našich předků došly svého naplnění, ale také pro nás zůstalo vlastenectví živým pojmem a trvalou hodnotou. Je a
musí být základním ideovým východiskem v socialistickém smyslu a proto také se stavíme za práva národu na sebeurčení.
28.říjen 1938, po dvaceti létech, nás zastihl v hlubokém smutku, kdy naše malá republika, okleštěná o naše pohraniční
okresy a odtržením Slovenska, prožívala snad nejhorší chvíle svého trvání. Chvíle lítosti nad zradou Francie a Anglie, tím
ale také se začaly probouzet tužby na znovu dobytí svobody a nezávislosti. Došly svého naplnění dnem 9.května 1945, kdy
se ukončila krutá léta německé okupace.
28.říjen 1945, je datem vydáním znárodňovacích dekretů a nastoupením nové cesty, nové lepší cesty, té cesty která vedla
k dnešku a snad také ještě lepším zítřkům.
18.listopadu 1883, bylo slavnostně otevřeno Smetanovou „Libuší“ Národní divadlo v Praze, aby šířilo slávu české národní
kultury.
18.listopadu 1983, znovu otevřeno po rozsáhlé úpravě, Smetanovou „Libuší“, aby uměním sloužilo pokolením nynějším i
budoucím.
Heslo „Národ sobě“, bylo doplněno „Umělci národu“, k tomu lze říci, že naše první scéna, musí teď oslavovat také tvůrce
nového řádu, svou tvorbou pozvedat hlas ve jmenu života na této planetě. Do druhé stovky, přejeme naší první scéně hodně
krásných inscenací a v hledišti nadšené diváky.
V roce 1983 se podařilo přes velmi složitou mezinárodní situaci a diskriminaci kapitalistických států zajistit rychlejší
dynamiku rozvoje, rovnovážný a plynulý chod národního hospodářství. Přispěla k tomu spolupráce se socialistickými
zeměmi. Pokračoval přechod hospodářství na intenzivní cestu rozvoje, zvyšovala se efektivnost výroby a kvalita práce.
Snížily se také náklady na státní správu, omezila se administrativa. Byla zabezpečena vyrovnanost ekonomických vztahů se
socialistickými zeměmi, dosaženo vyššího než plánovaného aktiva obchodní a platební bilance s kapitalistickými zeměmi a

pokračovalo snižování zadluženosti ve volných měnách. Udržela se a zkvalitnila vysoká životní úroveň a také se upevnily
sociální jistoty.
Rozhodující úkoly státního plánu byly splněny a překročeny. Vytvořený národní důchod se zvýšil ve srovnání s rokem
1982 o 2,2%, objem průmyslové výroby o 2,7%, zemědělská produkce o 2,2%, stavebních prací o 2,4%. Vyšší dynamikou
rozvoje ekonomiky byly vytvořeny podmínky pro zvýšení osobní spotřeby o 2% a společenské spotřeby obyvatelstva o
3,3%. Vývoj a plnění státního plánu vytvořili podmínky pro plnění cílů a úkolů ve zbývajících létech 7.pětiletky.
Vědeckotechnický rozvoj v roce 1983 a jeho aplikace ve výrobní sféře dosáhl některých dobrých výsledků. Lépe byly
zajišťovány výzkumné a vývojové úkoly státního plánu technického rozvoje, zvýšil se objem produkce vyráběné na základě
realizace vyřešených úkolů technického rozvoje. Vyřešené výzkumné úkoly vedly k úsporám paliv a energetiky.
Plánovaný rozsah realizace úkolů státního plánu technického rozvoje v hodnotném vyjádření byl splněn na 104,7%, z toho
u závazných výstupů na 98,1%.
Se zeměmi RVHP bylo v uplynulém roce uzavřeno 21 dohod o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci, takže
koncem roku bylo v platnosti celkem 369 těchto dohod.
Investiční výstavba. V roce 1983 byly provedeny investiční práce a dodávky /bez akce „Z“ a soukromých staveb/, za 141,8
miliardy Kčs, v tom stavební práce za 79,3 miliard Kčs a dodávky strojů a zařízení 62,5 miliardy Kčs. V porovnání s rokem
1982 byl objem investičních prací a dodávek vyšší o 2,2%, proti plánu byl objem investic vyšší o 4,5%.
Investice do průmyslu se zvýšily o 1,6% a činily 56,2 miliardy Kčs, jejich podíl na celkovém objemu provedených
investičních prací a dodávek se mírně snížil na 39%.
V průběhu roku bylo z 91 kapacit stanoveným jako závazné úkoly předáno do provozu 79 kapacit. Ve srovnání
s předcházejícím rokem bylo plnění plánu o něco vyšší.
Průmysl. Státní plán průmyslové výroby v ústředně řízeném průmyslu byl splněn na 100,9%. Objem výroby ve srovnání
s rokem 1982 vzrostl o 2,7% a dosažený přírůstek výroby byl ve srovnání se státním plánem o 0,9% vyšší. Plánovaný objem
upravených vlastních výkonů byl překročen o 6 miliard Kčs.
Celková hodnota odbytu vzrostla proti roku 1982 o 28 miliard Kčs. Objem dodávek pro vývoz do socialistických zemí se
zvýšil o 7,5%, do nesocialistických zemí o 3,8%, pro vnitřní trh více o 3,3%.
V průmyslu paliv vytěženo 127,4 miliony tun uhlí tj. o 2,8% více. Výroba elektřiny dosáhla 76.276 milionů kWh a byla o 2%
vyšší než loni. V hutním průmyslu včetně těžby rud se zvýšila výroba o 1,2%. Ve strojírenství bylo dosaženo celkového
vzestupu výroby o 4,8%.
Nejvyššího rozvoje bylo dosaženo v průmyslu elektrotechnickém, jehož výroba se zvýšila o 8,4%. Vzrostla výroba
součástkové základny, výroba pro sdělovací techniku, výroba strojů pro zpracování dat, rovněž výroba výrobků spotřební
elektroniky jako barevných televizorů, magnetofonů, diktafonů a černobílých televizorů.
Ve všeobecném strojírenství vzrostla výroba o 5% ve srovnání se státním plánem. Zvýšila se výroba osobních automobilů,
nákladních aut o nosnosti 5 – 8 tun, zemědělských strojů, traktorů a náhradních dílů k osobním automobilům. Ze
spotřebních výrobků určených pro obyvatelstvo bylo dosaženo vyšší výroby u mrazniček, plynových sporáků, smaltovaného
nádobí a jízdních kol.
V těžkém strojírenství se zvýšila výroba o 2,2%. Přírustku bylo dosaženo ve výrobě mostových elektrických jeřábů,
traťových elektrických lokomotiv, trolejbusů a naftových motorů.
V chemickém průmyslu zvýšila se výroba o 2,7%. Vzrostla výroba chemie, zpracování ropy a v průmyslu gumárenském.
V průmyslu zpracování dřeva vzrostla výroba o 2,8%. Státní plán však předpokládal vzrůst o 4,4%. Neplnění plánovaných
úkolů bylo zaviněno opožděním zahájení výroby v některých nových kapacitách a zpožďujícím se zvládnutím nové
technologie. Ve využití dřevní hmoty však zůstávají značné reservy.
lehký průmysl, zaznamenal celkový vzestup výroby o 1%. Zvýšila se výroba v průmyslu poligrafickém, oděvním textilním,
skla, porcelánu a keramiky. V souladu s plánem se snížila výroba v průmyslu kožedělném a obuvnickém o 0,9%. Celkové
dodávky pro vnitřní trh ve velkoobchodních cenách zvýšily
V průmyslu stavebních hmot se v roce 1983 se zvýšila výroba ve srovnání s rokem předcházejícím o 0,4%, avšak státní
plán předpokládal o 3% více.
Stavebnictví: Stavební podniky provedly vlastními pracovníky stavební práce za 84,5 miliardy Kčs, tj. o 2,4% více než
v roce předcházejícím. Přes překročení plánovaných úkolů v objemu stavebních prací na investiční výstavbě se nepodařilo

v potřebné míře dokončování staveb. Nadále trvala nerovnoměrnost v plnění úkolů stavebními podniky. Nedostatky se
projevily v řízení, plánování a organizaci i celého procesu investiční výstavby.
Zemědělskopotravinářský komplex. Celkový objem hrubé zemědělské výroby, zvýšil oproti r.1982 o 2,2%. Rostlinná
produkce oproti roku předcházejícímu byla nižší 0,8%, živočišná pak o 4,6% vyšší. Sklizeň 11,040.000 tun obilovin v roce
1983, znamenala nejen splnění plánu, ale také nejvyšší sklizeň dosaženou československem zemědělství. Plán byl vysoko
překročen ve sklizni olejnin. Sklizeň brambor, cukrovky, kukuřice na zeleno i siláž, nebyla splněna vlivem velkého sucha
v letních měsících a tak nedosáhla plánovaného rozsahu. Vyšší výnosy a tím i nákupu přispěly k lepšímu zásobení vnitřního
trhu potravinami.
Výroba potravinářského průmyslu, vzrostla o 2,4%. Příznivé plnění plánovaných úkolů bylo ovlivněno vyšším nákupem
zemědělských výrobků, jak rostlinných, tak živočišných. Nejvyšší vzestup zaznamenal průmysl mlékárenský.
Lesní hospodářství. Celková těžba dřeva dosáhla 18,630.000m3, tj. 0 1% více než v roce 1982. Dodávky užitkového dříví
3
3
ve výši 17,450.000m byly o 29.000m vyšší než v roce 1982. Ve srovnání s plánovanou úrovní, bylo vytěženo dřeva více o

1,3%, dodávky byly vyšší o 0,8%. V souladu s vyšším zpracováním dřevní hmoty v tuzemsku se dále snížil export surového
dřeva.
Vodní hospodářství. Dodávka pitné vody spotřebitelům z veřejných vodovodů se zvýšila ve srovnání s rokem 1982 o 29
3
milionů m , tj. o 2,4%. Podíl obyvatelstva zásobeného pitnou vodou z veřejných vodovodů dosáhl koncem roku 1983 73,7%,

podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci 60,1%. Mimořádně suché počasí v roce 1983 zhoršilo
zejména v některých oblastech podmínky pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Celkovou vodohospodářskou bilanci
zhoršují i trvale vysoké straty vody způsobené jak špatným technickým stavem rozvodové sítě, tak také malou
hospodárností pitnou vodou u spotřebitelů.
Doprava a spoje. Doprava zabezpečila požadavky našeho národního hospodářství. Přepravní náročnost poklesla o ve
srovnaní s rokem 1982 o 1%, přeprava zboží závodovou dopravou zůstala zhruba zachována na úrovni roku
předcházejícího.
Veřejnou nákladní dopravou bylo přepraveno 662,8 milionu tun zboží. Železniční doprava se podílela na přepravě zboží
83% a přepravila 662,8 milionu tun zboží. Proti roku 1982 se objem dopravy zvýšil o 1,1%.
Silniční nákladní dopravou ČSAD bylo přepraveno 358,7 milionu tun zboží, což je 2,3% méně, než v roce 1982.
U říční dopravy i přes nízký stav vody ve druhém pololetí vzrostla přeprava o 4%.
Pražskym metrem bylo přepraveno celkem 270 milionů osob což znamená denně 740.000 osob.
Ve spojích pokračoval rozvoj telefonizace a automatizace meziměstského a mezinárodního telefonního provozu a
modernizace radiokomunikací. Přírůstek telefonních stanic v roce 1983 představoval 95 tisíc a z toho 41.000 bytových.
K 31.12.1983 bylo v provozu 3,401.000 stanic, z toho 1,214.000 bytových. Máme na 100 obyvatel 22,1% telefonních stanic.
Zahraniční obchod. Výměna zboží se socialistickými zeměmi byla vyšší než předpokládal plán. Ve vztahu
k nesocialistickým státům, bylo dosaženo vyššího než plánovaného salda, tím se vytvořily podmínky pro rychlejší splácení
čes.závazků v zahraničí. Plán vývozu do těchto oblastí byl splněn, ne však v předpokládaném sortimentu. Celkový obrat
zahraničního obchodu se zvýšil o 9,2%.
Zivotní úroveň obyvatelstva se v roce 1983 vyvíjela v souladu se záměry státního plánu. Upevnily se sociální jistoty
obyvatel. Osobní spotřeba vzrostla proti roku 1982 o 2%. Společenská spotřeba o 3,3%. Počet pracovníků v národním
hospodářství dále vzrostl o 0,6% a dosáhl 7,480.000 osob.
Růst peněžních příjmů byl ovlivněn jak růstem příjmů z pracovní činnosti o 3% tak sociálních příjmů o 3,6%. Reálné
peněžní příjmy se v roce 1983 zvýšily o 1,9%. Průměrná měsíční mzda pracovníků socialistického sektoru národního
hospodářství /bez JZD/ se zvýšila z 2.738 Kčs v roce 1982 na 2.790 Kčs t.j. o 1,9%.
Peněžní výdaje obyvatelstva za zboží, služby a finanční platby vzrostly oproti roku 1982 o 10,7 miliardy Kčs, tj. 2,9%.
Přírustky vkladů a hotovosti činily 16,1 miliardy Kčs, t.j. 4,1% celkových peněžních příjmů obyvatelstva.
Maloobchodní obrat za všechny obchodní systémi se zvýšil v běžných cenách o 2,9%, v tom za potraviny o 1,7%, za
průmyslové zboží o 4%.
Objem bezplatně poskytovaných služeb, výrobků a příjmů obyvatelstva ze sociálního zabezpečení, stipendií a pod. dosáhl
částky 158,3 miliardy Kčs.

Úhrnné dávky sociálního zabezpečení, peněžité a věcné dávky nemocenského pojištění dosáhly částky 49,1 miliardy Kčs.
Dávky nemocenského pojištění se proti roku 1982 zvýšily o 2,9% a dávky nemocenského zabezpečení o 3,8%.
Prostředky vynakládané na přídavky na děti se zvýšily o 2,6% a jejich celková výše činí 15,6 miliardy Kčs. Celkový objem
peněžité podpory rodinám s dětmi vzrostl o 2,3% a dosáhl 22,1 miliardy Kčs.
V bytové výstavbě bylo dokončeno celkem 94.200 bytů, což znamená zlepšení bytové situace pro zhruba 300.000
obyvatel. Neuspokojivé byly úkoly v rekonstrukci a modernizaci starého bytového fondu.
V roce 1983 se živě narodilo 230.000 dětí. V průběhu roku bylo uzavřeno 121.000 sňatků, rozvedeno bylo 36.000
manželství. Zemřelo 185.000 osob. Celkový počet obyvatel ČSSR dosáhl ke konci roku 15,438.000 osob.
Údaje k zamyšlení: V posledních letech se v naší společnosti projevují nové tendence: Zhoršení populačního vývoje
zejména v českých zemích, pokles počtu nově uzavíraných sňatků a naopak trvalý růst počtu rozvodů.
Nepříznivý vývoj porodnosti souvisí mj. s růstem potratů. Loni jich bylo zaznamenáno přes 91.500. z toho přes 74.500
případů jsou interrupce na žádost a jejich počet rok od roku stoupá.
Na nepříznivé úrovni zůstává i úmrtnost, zaviněná vysokým počtem starších věkových kategorií. S uvedeným vývojem
klesá i přírustek obyvatel. Ten dosáhl loni pouhých 13.270 obyvatel, což je nejméně v poválečné historii ČSR.
Rok 1983, byl rokem boje za mír, rokem boje proti snahám spojenců v zemích NATO zahájit nové kolo horečného zbrojení
a rozmístění nových raket.

Pohyb obyvatel:
Úmrtí.
1 – Josef Winter,

Habrovany 1,

narozen: 16.2.1928

zemřel: 5.1.1983

2 – Břetislav Potrusil,

Olšany 84,

narozen: 1.6.1935,

zemřel: 6.2.1983

3 – Františka Bezděková,

Habrovany 226, narozena:: 20.2.1900,

zemřela: 12.2.1983

4 – Marie Myslínová,

Olšany 137,

narozena: 28.9.1901,

zemřela: 21.2.1983

5 – Štěpánka Procházková,

Olšany 39,

narozena: 1.9.1914,

zemřela: 28.2.1983

6 – Libor Pospíšil,

Habrovany 68,

narozen

zemřel 25.2.1983

7 – Božena Braunová,

Olšany 15,

narozena 2.2.1931,

zemřela 17.3.1983

8 – Hildegarda Homolová,

Habrovany 150, narozena 11.7.1912,

zemřela 9.4.1983

9 – Anna Birknerová,

Habrovany 240, narozena 1.6.1911,

zemřela 26.4.1983

10 – Žofie Valehrachová,

Olšany 98,

narozena 15.7.1897,

zemřela 6.5.1983

11 – Karel Pila,

Olšany 50,

narozen 20.1.1895,

zemřel 7.5.1983

12 – František Neubaer,

Habrovany 248, narozen 13.12.1910,

zemřel 10.5.1983

13 – Žofie Pospíšilová,

Habrovany 68,

zemřela 31.5.1983

14 – Karel Chmela,

Habrovany 181, narozen 1.4.1902,

zemřel 24.5.1983

15 – Anežka Baláčová,

Habrovany 254, narozena 8.2.1924,

zemřela 15.6.1983

16 – Josefa Tlustá,

Olšany,

narozena 12.3.1896,

zemřela 8.7.1983

17 – František Havlín,

Břeclav

narozen 23.4.1927,

zemřel 26.8.1983

18 – Karel Richter,

Habrovany

narozen 13.1.1916,

zemřel 1.10.1983

19 – Anděla Ševčíková,

Habrovany 149, narozena 26.3.1904,

zemřela 8.11.1983

20 – Rudolf Suchý,

Habrovany 274, narozen 28.5.1941,

zemřel 18.11.1983

narozena 9.5.1905,

21 – Lidmila Pospíšlová,

Olšany

narozena 16.9.1919,

zemřela 18.11.1983

22 – Růžena Trnavská,

Habrovany,

narozena 1.4.1901,

zemřela 30.11.1983

23 – Bedřich Pelikán,

Habrovany,

narozen 9.10.1910,

zemřel 26.11.1983

24 – Amálie Samsonková,

Olšany,

narozena 31.5.1904,

zemřela 18.12.1983

25 – Marie Bartošková,

Habrovany 178, narozena 21.3.1910,

zemřela 13.12.1983

Zemřelo:

10 mužů,

15 žen, pohřbů 16 žehem, 9 do země.

Narození:
1 – Radim Bestr,

nar.

19.1.1983,

Olšany 139.

2 – Bronislav Nejtek,

25.2.1983,

Habrovany 12.

3 – Michal Čech,

5.3.1983,

Habrovany 190,

4 – David Hála,

23.6.1983,

Habrovany 168,

5 – Lukáš Adam,

8.7.1983,

Habrovany 283.

6 – Lukáš Kříž,

20.7.1983,

Olšany 148.

7 – Michaela Bednaříková,

30.7.1983,

Habrovany 214.

8 – Martin Jandl,

31.7.1983,

Habrovany 206.

9 – Milan Vymazal,

13.8.1983,

Habrovany 49.

10 – Hana Kuběnová,

4.6.1983,

Habrovany 236.

11 – Oto Valehrach,

9.9.1983,

Olšany 107.

12 – Aleš Křivánek,

27.9.1983,

Olšany 145.

13 – Lukáš Koudelka,

8.10.1983,

Olšany 61.

14 – František Režný,

10.10.1983,

Olšany 132.

15 – Jiří Paluda,

24.10.1983

Olšany 84.

16 – Libor Bujáček,

6.8.1983,

Habrovany 281.

17 – Michaela Spastová,

7.11.1983,

Olšany 37.

18 – Martina Dvořáčková,

9.12.1983,

Habrovany 78.

Narozeno: 14 chlapců, 4.děvčat.
Přistěhováno:
1 – Miroslav Kotulán,

Habrovany 182,

z Vyškova (Přerova?),

2 – Radek Veselý,

Habrovany 1,

z Kroměříže,

3 – Jaroslav Čada,

Habrovany 1,

z Bílovic,

4 – Jiří Dvořáček,

Habrovany 78,

z Vyškova,
z Vin. Šumic,

5 – Aleš Křivánek,

Habrovany-Olšany 25,

6 – Igor Šulc,

Olšany 51,

7 – Jiří Spasta,

Olšany 37,

z Brna,

8 – Stanislav Hála,

Habrovany 168,

z Dražovic,

9 – Zdeněk Kuběna,

Habrovany 236,

z Velešovic,

10 – Marta Kuběnová

Habrovany 236,

z Velešovic,

11 – Jana Štěpánková,

Habrovany 287,

z Vítovic,

12 – Petr Štěpánek,

Habrovany 287,

z Vítovic,

13 – Enest Horvath,

Habrovany 115,

z Bratislavy,

14 – Miloslav Plchot,

Olšany 80,

z Horákova,

15 – Jarmila Plchotová,

Olšany 80,

z Horákova,

16 – Jiří Röss,

Habrovany 224,

z Rousínova,

17 – Věra Vrbová,

Habrovany 1,

z Jevišovic,

18 – Pavel Jašek ,

Olšany 2,

ze Šlapanic,

19 – Jiří Bujáček,

Habrovany 281,

ze Suché Los,

20 – Dana Bujáčková,

Habrovany 281,

ze Suché Los,

21 – Miroslava Víchová,

Olšany 50,

z Rousínova,

22 – Petr Novák,

Olšany 50,

z Rousínova,

Přistěhováno do Habrovan: 14, Olšan:

8 osob.

Odhlášeni:
1 – Obhlídalová Darja,

Habrovany 223,

do Rousínova,

2 – Petr Jandl,

Habrovany 32,

do Nemojan,

3 – Dana Pazderová,

Habrovany 220,

do Dol. Kounic,

4 – Vítěslav Kuběna,

Habrovany 236,

do Slavkova,

5 – Josef Baldík,

Habrovany 28,

do Vyškova,

6 – Helena Hrnčířová,

Habrovany 274,

do Vyškova,

7 – Jaroslav Hrnčíř,

Habrovany 274,

do Vyškova,

8 – Ludmila Neubaerová,

Habrovany 200,

do Hvězdlic,

9 – František Příhopa,

Habrovany 1,

do Hvězdlic,

10 – Václav Mičík,

Olšany 91,

do Brna II.,

11 – Božik Křivánek,

Habrovany 180,

do Slavičína,

12 – Vlasta Křivánková,

Habrovany 180,

do Slavičína,

13 – Dagmar Severová,

Habrovany 86,

do Rychtářova,

14 – Antonín Audy,

Habrovany 133,

do Brna, 1.,

15 – Ivana Kadlecová,

Habrovany 195,

do Brna 4.,

16 – Alena Dočková,

Olšany 147,

do Brna 4.,

17 – Vítěslav Doček,

Olšany 147,

do Brna 4.,

18 – Josef Dostál,

Habrovany 180,

do Slavičína,

19 – Pavla Marešová,

Habrovany 281,

do Brna,

20 – Ivo Mareš,

Habrovany 281,

do Brna,

21 – Magdalena Síkorová,

Habrovany 281,

do Karviné,

22 – Barbora Síkorová,

Habrovany 281,

do Karviné,

23 – Kamila Síkorová,

Habrovany 281,

do Karviné,

24 – Gustav Síkora,

Habrovany 281,

do Český Těšín,

25 – Anna Ševčíková,

Habrovany 140,

do Hvězdlic,

26 – Anna Pilová,

Olšany 50,

do Hvězdlic,

27 – Františka Dvouletá,

Habrovany 156,

do Kobylí,

28 – Josef Pila,

Olšany 50,

do Rousínova,

29 – Vlasta Pilová,

Olšany 50,

do Rousínova,

30 – Radoslav Bestr,

Olšany 139,

do Vyškova,

31 – Milena Bestrová,

Olšany 139,

do Vyškova,

32 – Hana Konečná,

Olšany 12,

do Vyškova,

33 – Arnošt Konečný,

Olšany 12,

do Vyškova.

23.,

10.osob.

Odešlo z Habrovan:

z Olšan:

Počet obyvatel sloučených obcí:
Celkem:

1.222,

mužů: 633, žen: 589 osob.

Hospodaření MNV Habrovany-Olšany:
Inventarizační zápis o výsledku periodocké inventarizace všech hospodářských prostředků ve správě MNV
v Habrovanech-Olšanech a jeho zálohových organizací ke dni 30.11.1983.
Inventarizaci provedla hlavní inventarizační komise ve složení: Ing. Vladimír Adamec, před.finanční komise, Frantšek
Bezrouk, tajemník MNV, Bohumil Říha, člen rady MNV a Marie Dundálková, účetní MNV.
Fysické i dokladové inventury ukončeny 21.12.1983.

I.Základní prostředky:
1. Budovy -

stav dle inventury:
dle evidence:

2,597.516,2,597.516,-

rozdíl není.
2. Stavby včetně staveb rozvodných:
stav dle inventury:
dle evidence:

5,633.970,5,633.970,-

rozdíl není.
3. Energetické a hnací stroje:
stav dle inventury:
dle evidence:

27.361,27.361,-

rozdíl není.
4. Dopravní prostředky:
stav dle inventury:
dle evidence:

106.116,106.116,-

5. Pozemky a porosty:
stav dle inventury:
dle evidence:

266.930,266.930,-

6. Inventář:
stav dle inventury:
dle evidence:

99.270,99.270,-

7. Celková hodnota základních prostředků:
stav dle inventury:
dle evidence:

8,731.153,-Kčs
8,731.153,-Kčs

II.Drobné a krátkodobé předměty:
1. Hodnota od 60,- Kčs do 300,- Kčs.
stav dle inventury:

39.097,-Kčs

dle evidence:

39.097,-Kčs

2. Hodnota od 300,- Kčs do 500,- Kčs.
stav dle inventury:

70.638,-Kčs

dle evidence:

70.638,-Kčs

III. Materiálové zásoby:
stav dle inventury:

143.703,-Kčs

dle evidence:

143.703,-Kčs

Stav materiálových zásob odpovídá rozpracovanosti akce „Z“ vodovod.
IV. Ceniny:
Známky:

a 0,50 Kčs

400ks

200,- Kčs

a 1,- Kčs

108ks

108,- Kčs.

V. Zůčtovatelné tiskopisy a depozita nejsou.

Rozbor hospodaření MNV Habrovany-Olšany.
Rozpočet:
Příjmy: Vodní hospodářství:

Skutečnost:

3.000,- Kčs.

Školní jídelna

856,80 Kčs

81.000,-

76.978,50

Vnitřní správa:

4.000,-

789,-

Místní hospodářství:

35.000,-

38.277,60

Stavebnictví:

10.000,-

7.596,-

Daň zemědělská:

45.000,-

44.648,-

Daň z příjmu občanů:

5.000,-

4.800,-

Domovní daň:

42.000,-

37.883,-

Správní poplatky:

3.000,-

7.610,-

Poplatky za psů:

5.000,-

3.720,-

Pokuty:

800,-

Nahodilý příjem:

10.000,-

8.210,50

Celkový nahodilý příjem:

66.380,61

Na akci „Z“ SFVH:

176.000,-

Plánovaná dotace ONV:

101.000,-

Jiné investice:

55.198,1.509,-

FRR:
Celkový příjem MNV Habrovany-Olšany

662.571,86 Kčs

Výdaje MNV:
Školství:

MŠ:

36.000,- Kčs

34.706,45 Kčs

ZŠ:

73.000,- Kčs

66.315,05

110.000,- Kčs

108.939,75

Kultůra:

28.000,- Kčs

32.636,40

Vnitř. správa MNV:

51.000,- Kčs

49.663,06

Sociální péče:

13.000,- Kčs

10.971,10

Místní hospodářství:

31.000,- Kčs

43.307,36

Školní jídelna:

Výkup pozemků:

55.198,-

Za vynětí z půdního fondu:

8.312,-

Akce „Z“ vodovod:

220.655,08

V této položce bylo provedeno opatření, výpomoc z ONV a to částka 100.000 Kčs, byla vrácena koncem roku 1983 po
obdržení SFVH v celkové částce 176.000,-.
Materiál na akci „Z“ činil 187.131 Kčs a mzdy 56.333,20 Kčs. Na této kapitole bylo vysoké čerpání a to z důvodů výstavby
vodojemů v části obce Habrovany i Olšany. Dále se zakoupil materiál, který je nutný na pokračování ve výstavbě.
Celkové výdaje v roce 1983 jsou:

636.420,65 Kčs

Zůstatek u SBČS ve Vyškově:

26.151,21 Kčs

FRR:

1.509,85 Kčs.

Volební program a jeho plnění v roce 1983.
Volební program, orientuje MNV, MVNF a organizace v ní združené, podniky, závody, družsvaa občany na uskutečnění
cílů příštího rozvoje. Svým obsahem, zejména v oblasti hospodářské a sociální, je programem otevřeným.

Volební program naší obce odraží zvyšující náročnost při zvyšování hospodářského a sociálního rozvoje obce a
prohlubování odpovědosti na splnění.
Svým zaměřením poskytuje realizace celospolečenských úkolů. Soustřeďuje se na úsilí národního výboru a všech občanů
na úkoly týkající se mladé generace, péče o rodiny s dětmi, péče o starší občany, zaměstnané ženy, o zkvalitňování
životního a pracovního prostředí, péče o posilování nového způsobu života.
Jednotlivé části volebního programu byly realizovány za přímého podílu společenských organizací a občanů a to takto:
1. Spolupráce MNV a MVNF se závody v obci:
Spolupráce s MVNF není na žádoucí úrovni a to hlavně v části obce Habrovany, což se projevuje v nízké aktivitě
společenských organizací a občanů. Proto bylo přijato opatření a uloženo Radě MNV projednat s MVNF zlepšení
spolupráce.
Dobrá spolupráce je s podnikem „Štěrkovny a pískovny provozovna Olšany“. Zde došlo k obnově a doplnění smlouvy o
spolupráci, což se výrazně projevilo při plnění investičních úkolů akce „Z“.
Další dobrá spolupráce je z provozovnou Brněnských papíren, kde každoročně dochází k upřesňování dohody, která je
oboustraně plněna.
To ale se již nedá říci o spolupráci s JZD Družba. Rada MNV tuto spolupráci již několikrát během roku projednávala
s předsedou družstva, avšak naše požadavky nejsou ze strany JZD plněny v požadovaných a potřebných termínech.
2. Komise MNV:
Činnost komisí při MNV je řízena radou MNV. Každá komise pracuje podle svých plánů práce. Bylo řešeno kádrové
obsazení zemědělské komise. Do funkce předsedy zvolen Al. Rozštínský a tím se práce komise stabilizovala. Zbývá ještě
dořešit posílení stavební komise a tak zajistit pravidelnou její činnost, vzhledem ku zvýšeným nárokům na tuto komisi.
Radou MNV bylo přijato opatření ke zlepšení práce komisí ve styku s občany a to tím, že byly zavedeny úřední hodiny
předsedů komisí pro občany, aby své záležitosti mohli projednat se zodpovědnými funkcionáři. Přesný rozpis úředních hodin
pro jednotlivé komise byl vyvěšen na úřední tabuli MNV.
3. Aktivy při MNV.:
Při MNV pracují 4 aktivy, jejichž činnost je řízena radou a plénem MNV.
a) Občanský výbor: Byla provedena změna ve funkci předsedy Občanského výboru. Jeho činnost má být
zaměřena na získávání občanů pro plnění celospolečenských úkolů, seznamovat občany s úkoly a problémy MNV, plněním
volebního programu. Občanský výbor pracuje podle svého plánu práce. Tuto činnost je pak ale nutno zlepšit.
b) Sbor pro občanské záležitosti: Take zde bylo nutné radě MNV dořešit kádrové obsazení. Bylo splněno
a do funkce předsedy byla jmenována s.Střelcová. Dílčí funkce: pro Habrovany s.V.Ludvíková a pro Olšany s.M Konečná.
Úkoly které plynou z činnosti Sboru jsou plněny. Tyto Sbory zajišťují vítání občánků, rozloučenou při úmrtí, slib pionýrů,
předávání občanských průkazů a blahopřání při životních jubilejích našich občanů.
c) Osvětová beseda: Tato pracuje v rámci materiálních možností. Její činnost se projevuje v koordinaci
kulturní činnosti v obci, spolupracuje s KŠR při sestavování programu a zajišťuje jeho plnění. To znamená, že zajišťuje
odborné přednášky a i jiné kulturní pořady. V rámci daných možností organizuje filmová představení a podílí se na
kulturních pořadech při oslavách.
d) Branná komise: Komise nepracuje a nezajišťuje úkoly na úseku branné výchovy. Rada MNV přijala
opatření k vyřešení kádrového opatření, aby komise obnovila svoji činnost na žádoucí úroveň. V současné době její úkoly
převzala Rada MNV, která plní úkoly na úseku branné výchovy. Byla zajištěna výchova branců a plánované školení CO
občanů. Celoroční úkol na tomto úseku splněn.
4. Plénum MNV.
Plénum MNV jako vrcholný orgán státní moci pracuje podle schváleného plánu na rok 1983. Na jeho zasedáních jsou
řešeny a schvalovány rozhodující dokumenty v práci celého NV. Všechna zasedání jsou veřejná a je škoda, že občané
nevyužívají možnosti se těchto jednání zůčastnit. Účast občanů na zasedáních by prospěla jak práci poslanců, tak občané
by získali lepší informovanost o práci MNV a nedocházelo by někdy ke zbytečným dohadům.
5. Školství:
Na úseku školství bylo hlavním úkolem zabezpečit v Mateřské škole docházku všem dětem zaměstnaných rodičů a
v základní škole zaměřit výchovu k politické uvědomělosti a k socialistickému vlastnictví. Oba úkoly jsou plněny. V mateřské

škole jsou umístěny všechny děti podle požadavků zaměstnaných rodičů.
V základní škole se daří v plném rozsahu realizovat úkoly jednak vyplívající z poslání školy, ale i v oblasti mimoškolní
činnosti. Spolupráce s SRPŠ je zaměřena na úsilí v jednotném působení rodiny a školy. V letošním školním roce se do
náboženství přihlásili 2 žáci, je to 2,2% a to je nižší než celostátní průměr. To je důkaz dobrého působení školy a rodiny na
myšlení žáků, ale i rodičů.
a) Mateřská škola: V mateřské škole v Olšanech bylo přijato:
do I. třídy 24 dětí ve věku 21/2 až 4 let.
do II. třídy 21 dětí ve věku 4 až 6 let.
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Provoz školy je od 6

do 17 hod., což zcela vyhovuje pracujícím matkám. Ve škole nedošlo oproti předcházejícímu roku

k personálním změnám. Výchovně vzdělávací práce s dětmi zaměřeny byly hlavně: dosahovat efektivnost ve výchovně
vzdělávacím procesu, rozvoj estetické výchovy a prostřednictvím té ovlivňovat emocionální stránku, mravní a jazykovou
výchovu, spolupráci s rodiči a základní školou. Byly pořádány různé politicko výchovné akce: 3x zájezd do divadla „Radost“
v Brně, 2x relace s dětmi v místním rozhlase, zájezd s dětmi do ZO v Vyškově, exkurse do závodů v UP n.p. Rousínov, ŠaP
Olšany a besedy s příslušníky VB a PO.
V hospodářské oblasti nedošlo ke změnám, ale bylo zlepšeno vnitřní vybavení školy novými didaktickými pomůckami a
zlepšena estetičnost učeben.

Základní škola v Harovanech:
Ve školním roce 1983-84 měla škola počet žáků:
1.třída: 13 žáků, třídní učitelka Jar. Říhová,
2.třída: 21 žáků, třídní učitelka Bož. Navrátilová,
3.třída: 19 žáků, třídní učitel Ivo Hruška,
4.třída: 27 žáků, třídní učitel Bohumil Říha.
Od 1.ledna 1983 nastoupil na naši školu nove p.učitel Ivo Hruška, narodil se 9.5.1938 v Brně, bydlí v Brně. Vyučoval na
řadě škol okresu Brno město, Brno venkov a Břeclav.

Osvětová beseda:
V obci máme vypracovaný Jednotný plán kulturně výchovné činnosti na kalendářní rok, na jehož přípravě se podílely
všechny složky NF kromně SSM a ČsČK a kulturní zařízení a škola v obci. Plán je dobře plněn, průměr 89%. Školská a
kulturní komise pravidelně kontroluje plnění plánu, rozbor plánu a projednává jej 2x ročně rada MNV, 2x plénum MNV, 1x
ročně ZO KSČ a 1x ročně MV NF.
V roce 1983 se ve sloučené obci Habrovany-Olšany uskutečnilo:
26 tematických přednášek,

18 tanečních zábav,

17 rozhlasových relací,

24 besed,

11 filmových představení,

15 tem.zájezdů,

13 vyznam.oslav

5 výstav,

7 akcí SPOZ,

4 veřejné schůze,

2 kursy,

1 těl.akce.

K nejaktivnějším složkám patří ČSŽ, ČSPO, ČZS. Na úseku mimoškolního vzdělání dociluje naše obec dobrých výsledků.
Počet přednášek je dostačující, potíže však jsou, že účast by měla být vyšší !
V oblasti propagace došlo k zlepšení v tom, že všechny organizace NF mají vlastní vývěsní skříňky a většina z nich je
pravidelně obměňována. Důležité místo v působení na občany zaujímá místní rozhlas. MNV zajistil opravu vedení v hodnotě
15.000 Kčs, zlepšila se slyšitelnost a tak i dobrá informovanost občanů.
Osvětová beseda pravidelně zajišťuje kulturní pořady na kulturní a vzdělávací akce.

Místní lidová knihovna:
Pravidelně půjčuje knihy, počet čtenářů však by mohl být větší, hlavně v zimních měsících.

Celkový stav knihovního fondu:

2.004

Výpůjčky úhrnem -

2.263

knihy:
Periodika:

Počet čtenářů:

dospělí – 86,

498

děti do 14 let – 43.

Sbor pro občanské záležitosti.
V roce 1983 předkládá tato instituce Školské a kulturní komise při MNV části obce Habrovany zprávu o své činnosti:
a) gratulace: 15x k šedesátinám písemně, 4x k sedumdesátinám a všem ostatním již osobně, 12x
k pětasedumdesátinám, 3x k osmdesátinám, 5x 81, 6x 82, 4x 83, 2x 84, 2x 85, 4x 86, 2x 87, 2x 88, 2x 89, a 1x nejstarší
občanka obce Habrovan pí Josefa Chyťová.
Návštěva v Domově důchodců ve Vyškově-Brňanech u pí Marie Fedrové 85 roků a Matěj Havlíček 80 roků.
Zlatá svatba manželé Antonín a Marie Levíčkovi 25.6.1983.
Všem jubilantům byly odevzdány malé upomínkové dárky.
b) kondolence: 13 rodinám byly zaslány písemné projevy soustrasti nad ztrátou příslušníka rodiny.

Investiční výstavba:
V investiční oblasti akce „Z“ byla v roce 1983 naplánována III.etapa výstavby vodovodu v hodnotě díla 300.000 Kčs a to ve
věcných nákladech Kčs 197.000,-. K 30.9.1983 byl objem věcných nákladů vyčerpán v celé výši.
3
3
V roce 1983 byly zahájeny vlastní práce na vodojemech a to v Habrovanech na 2x150m a Olšany 12m . s průběhem

výstavby nemůžeme býti spokojeni v Habrovanech. Vzhledem k tomu, že na počátku roku nebyla žádoucí aktivita občanů,
ale i společenských organizací, bylo nutno na základě doporučení rady a schválení pléna MNV, přijmout opatření v tom, že
byla uzavřena hospodářská smlouva na výpomoc s Ústavem nápravné výchovy Kuřim. Tato pomoc je hodnocena kladně,
neboť bylo uděláno hodně práce a celková výstavba vodojemů se přiblížila k plánovanému harmonogramu výstavby. Na
dokončení výstaby organizované brigády společenských organizací, nebyly zajištěny ze strany výborů těchto organizací, co
do počtu brigádníků, takže stanovené úkoly na konec splněny nebyly.
Situace v obci s pitnou vodou je opravdu vážná, všichni ji dobře známe a je tudíž zarážející, že občané, zdá se, že nemají
zájem o dokončení výstavby vodovodu a tedy zajištění si potřeby pitné vody. Jako dodatkem, velký počet studní v obci je
úplně bez vody. Je to následkem, že již po několik roků jsou dešťové srážky pod normál.
Opakem jsou občané Olšan, kteří si vážnost situace uvědomují a postup výstavby vodovodu pokračuje podle plánu.
Vodojem včetně technologické budovy je stavebně dokončen, za co patří občanům poděkování. Přes veškeré potíže však je
ještě reálná možnost podle plánu v roce 1984, výstavbu dokončit.
A. Akce investičního charakteru:
1. Kanalizace /Olšany/ 200 bm,
3

2. Vodovody + 2 vodojemy 927m
2

3. Úprava komunikací 750m
Celková hodnota

B.

hodnota

29.000 Kčs

hodnota

305.000 Kčs

hodnota

45.000 Kčs

379.000 Kčs

Neinvestiční část:

Údržba a úklid veřejných zařízení a prostranství hodnota díla celkem 94.300 Kčs.
1. Sběr odpadových surovin:
Železný šrot:

70q

Papír:

82,3q

Textil:

15,3q

2. Služby pro obyvatelstvo:
Vydáno 10 povolení k činnosti pro konání služeb a konání údržby pro obyvatelstvo.
3. Údržba zeleně:
ošetření a údržba veřejné zeleně:

40.000,- Kčs

výsadba ovocných stromů:

1.500,- Kčs

výsadba lesních a okrasných stromů a keřů:

15.000,- Kčs

výsadba květin:

15.000,- Kčs

úprava společných zahrádek u obyt.dom.

154.000,- Kčs

Celková hodnota díla:

225.000,- Kčs

Podíl společen. Org. NF na celoobecním závazku:
Sokol:

2.900 hod.

SSM:

2.500 hod.

ČSŽ:

5.380 hod.

ČSPO:

5.600 hod.

Mysl.sdr.

4.800 hod.

SČSP:

1.200 hod.

ČČK:

1.050 hod.

Dárci krve.

Svazarm:

4.100 hod.

SRPŠ:

3.050 hod.

DV Jednota:

1.020 hod.

ČZS:

4.700 hod.

ČRS:

33 hod.

900 hod.

Celkem odpracováno:

37.200 brig.hod.

Individuální výstavba rodinných domků v Habrovanech.
V roce 1983 byla dokončena hrubá stavba rod. dom na nové trati k zámku /ÚSP/:
manželé Korčianovi a Mikulincovi.

Pošta Habrovany:
Počet osob které se starají o provoz našeho poštovního úřadu jsou tři ženy, 1 vedoucí úřadu a 2 doručovatelky, 1 pro
Habrovany a druhá pro Olšany.
Počet osob pobírající důchod:

348 osob,

Částka vyplácená měsíčně:

408.512,- Kčs,

Počet televizních koncesionářů:

364

Počet rozhlasových koncesionářů:

356

Počet telefonních stanic:

66

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

Skutečnost:

Pšenice:

5,4 tun

5,4 tun,

Ječmen:

5,4 tun

5,4 tun,

Brambory:

13 tun,

8,5 tun,

Cukrovka:

40,6 tun,

28,8 tun,

ha výnosy celkem:
Obiloviny:

5.53,4 tun

Brambory:

153,1 tun

Cukrovka:

9.081 tun

b) Živočišná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Maso hovězí:

3.310 q

3.314 q

Maso vepřové:

5.230 q

5.776 q

Mléko v tisíci litrech:

2,220

2,440

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.590 litrů,

Průměrná dojivost na kus a den:

9,83 litrů,

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.70 kg,

Průměrný přírůstek vepř.žířu na kus a den: 0.56 kg,
Odchováno telat na sto dojnic:

105,3 kusů,

Odchováno selat na jednu prasnici:

17,4 kusů,

V letošním roce 1983, bylo příznivé počasí na obilovyny ale špatné na okopaniny.
c)

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce:

20.931,- Kčs na 1ha,

Výkony celkem:

19.333,- Kčs na 1 ha,

Materiálové náklady:

12.425,- Kčs na 1 ha,

Vyplacené mzdy:

3.847,- Kčs na 1 ha,

+ podíly:

384,- Kčs na 1 ha.

Doplatky družstevníkům /podíly/:

115,- Kčs na 1.000 Kčs.

Produktivita práce a odměňování na jednoho pracovníka:
Celková produkce:

212.630 Kčs,

Hrubá zeměd.produkce:

136.335 Kčs,

Hrubý důchod:

49.694 Kčs,

Výkony celkem:

125.926 Kčs,

Vyplácená odměna na 1 ha:

4.231 Kčs,

Počet hod. odpr. manuel.prac:

2.093 hod.

Průměrná měsíční odměna 1 prac.:

2.285 Kčs,

Průměrná hod. odměna man.prac.:

13.83 Kčs,

Volené vedení družstva:
Předseda:

Antonín Matoušek,

ekonom:

Ing. Eva Boková,

kádr. refer.:

Dorotka Hálová,

agronom:

Milan Brtník,

zootechnik:

Ing. Josef Drápal,

mechanizátor:

Ing. Jan Křička.

Středisko Habrovany:
Hospodaří na rozloze 934.52 ha.

agronom.: O. Pospíšil,
F. Havíř

Osevní plochy:

obiloviny:

471 ha,

brambory:

16 ha,

cukrovka:

190 ha,

řepka:

20 ha,

kukuřice:

132 ha,

pícniny:

100 ha.

Krmná řepa:

6 ha.

V době žní nasazeno 8.obilních. kom. a sklizeno za 10.dní.
Cukrovka sklizena za 29 dní a nas. 3 skliz.souprav.
Zootechnik

Stavy živočišné produkce:

Ivo Mareš,
Jan Kránych,

Dojnice:

168 kusů

jalovice:

227 kusů,

hovězí žír:

445 kusů,

telata:

400 kusů,

prasnice:
koně:

40 kusů,
2 kusy,

vepř.žír:

,

Počet členů JZD Družba, středisko Habrovany:

138 osob,

Počet fysicky pracujících:

60 osob,

Počet techniků:

6 osob,

Počet administrat.prac.:

1 osoba,

Počet neprac.prac.:

78 osob..

Prodejna „Jednota“ potraviny: ved.s. M.Vartová.
Plán 1983:

2,917.000 Kčs

Skutečnost:

2,900.000 Kčs.
-

17.000 Kčs.

Prodejna „Textil“, ved.s. Dvořáčková:
Plán 1983:

1,232.000 Kčs,

Skutečnost:

1,012.024 Kčs.
-

219.976 Kčs.

Pohostinství ved.s. J. Vymazal:
Plán 1983:

525.000 Kčs,

Skutečnost:

552.037 Kčs
+

27.037 Kčs

Pohostinství ved.s. B. Kučera:
Plán 1983:

811.000 Kčs,

Skutečnost:

741.398 Kčs.
-

69.602 Kčs.

Prodejna „Maso – Uzeniny“:
Během roku 1983 ved.prodejny s. M. Hasáková vážně onemocněla, takže prodejna byla uzavřena, do vesnice dojížděla
pojízdná prodejna. Teprve poslední čtvrtletí byla prodejna v provozu.

Výkup ovoce a zeleniny „Jednota“ s.d. Vyškov:
1. Angrešt:

2.497 kg

7. Třešně:

3.881 kg

2. Červený rybíz 4.946 kg

8. Meruňky:

2.182 kg

3. Černý rybíz:

3.760 kg

9. Ryngloty:

366 kg

4. Hrušky:

4.112 kg

10. Česnek:

299 kg

5. Ořechy:

3.315 kg

11. Šípky:

433 kg

6. Pad. jabl.:

16.282 kg

12. Med:

445 kg

Celkem vykoupeno:

42.815 kg.

Je to poprvé co se nevykupovala trhaná jablka pro malý zájem spotřebitelů a také, že se vůbec neurodily švestky a
duranče. V obci se začíná objevovat napadení švestek velmi zhoubnou „Šarkou“.

Brněnské papírny, n.p. provozovna Habrovany:
Různé druhy krabic, různých velikostí a na různé zboží jako na mýdla, bonbony a jiné zboží, to je náplň 15 žen tj. pracovnic
této provozovny, která již 9 roků plní plán výroby a v naší obci umožňuje našim mladým maminkám pracovat než jejich děti
opustí školní lavice. Takže je to dočasné pacoviště pro maminky s dítky školou povinnými.

Štěrkovny a pískovny n.p. provoz Olšany.
31 zaměstnanců splnilo státní plán na rok 1983 na 101,5%. Odměna, v rámci okresu Vyškov 1.místo a „Standarta 1983“.
Dva kolektivy jsou BSP.

Ústav sociální péče v Habrovanech:
I když se jedná o státní ústav pro tělesně postižené a jeho 72 obyvatel nemá postaven výrobní plán, přece jeho obyvatelé
dosáhli v kooperaci s národními podniky čistého zisku 110.000 Kčs.
Práce provádí pro Brněnské papírny, Fotochemu, MEZ Brno, Rostex Vyškov, UP závody Rousínov, Lisovny nových hmot
Vyškov a Zbrojovku Vyškov.
Dále obyvatelé ústavu, občané – důchodci podílí se svojí prací na živočišné i rostliné výrobě v rámci ústavu.
Vyprodukovali pro svoji potřebu čerstvou zeleninu i ovoce a masa v hodnotě 41.597,- Kčs jehož jsou schopni vyprodukovat
30% vlastní potřeby.
V roce 1983 pro zlepšování životního prostředí byla provedena oprava střech na 3 objektech a to výměna stávající krytiny
za hliníkový plech. Vynaložená částka činila cca 600.000 Kčs. V celém ústavu pak se menila podlahová krytina za Kčs
100.000,-. Také byla provedena modernizace kuchyně a provedeny opravy kotle ústředního topení a výmeníků tepla.

Zemědělské stavby n.p. Brno.
V naší obci v lese zvaném „Panský“ se nachazí kamenolom, který sloužil pro potřeby této organizace. Již několik roků pro
údajnou stratovost byl v klidu a v letoším roce definitivně uzavřen.

Zpráva sociální a zdravotní komise MNV.
Plán práce soc. a zdravotní komise na rok 1983 byl sestaven na základě rozpracovaneho usnesení pléna MNV. Jako
základní body tohoto plánu byly stanoveny ty, jimž je v naší obci nutno věnovat zvýšenou pozornost.
Jsou to zejména: péče o staré občany, kterým soc. komise poskytuje sociální výpomoci během roku a to zejména u těch,
kde je vyměřena nejnižší hranice důchodu, u jednotlivců jako jediný zdroj příjmu 880,- Kčs a u dvojice 1.500,- Kčs. Po
posouzení komise, byla poskytnuta nejvýše částka 500,- Kčs a to z toho důvodu, aby skutečně potřebnému občanu
pomohla. Dle zdravotního stavu a rodinných poměrů je uplatňován nárok na odebírání obědů s USP a další i jiná opatření.

Na úseku péče o děti a mládež a neůplných a rozvrácených rodin je prováděno pravidelné sledování a na základě
nedostatků šetřením je prováděno opatření. Pozornost je věnována dodržování zákona o požívání alkoholických nápojů. Pro
tento účel jsou prováděny kontroly v pohostinstvích, aby alkoholické nápoje nebyly podávány mladistvým a osobám již
podnapilým.
Na úseku obchodu za účelem ochrany spotřebitele, poctivosti prodeje, hygieny v prodejnách, dodržování záručních lhůt u
jednotlivých druhů potravin a u nedostatkového zboží pak rovnoměrnost rozdělování a to ve spolupráci s dohlížecím
výborem.
Zdravotní péče, pravidelná informace občanům o změnách ordinačních hodin na zdravotním středisku Rousínov a OUNZ
Vyškově, pomoc geriatrickým sestrám v jejich náročné práci s našimi starými občany.
Nemalý zájem je věnován ochraně životního prostředí v našich obcích. Tato práce je prováděna se složkami MV NF.
Činnost sociální a zdravotní komise je rozsáhlá a velmi náročná a je konána svědomitě !

Základní organizace Českého svazu žen.
Svoji činnost v roce 1983 zahájila ZO ČSŽ Společenským plesem, v bžeznu oslavy MDŽ s pěkným kulturním programem.
Slavné májové dny. Červen MDD, zájezd s nimi do ZOO Lešná v Gottwaldově a branné odpoledne. Slavné a tradiční
„babské hody“ s průvodem 30 krojovaných žen vesnicí. Konec roku beseda nad kronikou obce. Tematické přednášky, sběr
léčivých rostlin, to je jen malá část bohaté činnosti. Svojí všestranností zaslouží za to dík.

Základní organizace Svazu požární ochrany.
Členská základna 61 mužů a 22 žen. V roce 1983 splněny úkoly na všech úsecích prevence. Výcvik členů je prvořadou
záležitostí. ZO obhospodařuje požarní vozidlo Tatra 805, PS 8 a PS 12 s potřebným příslušenstvím. Tuto techniku udržuje 3
členný kolektiv na patřičné úrovni. I když prevenci je věnováno hodně času, došlo v roce 1983 v naší obci k 6 požárům, dva
požáry v JZD, tři požáry obytných budov a jedenkrát porost na okraji obce.
Ani v kulturní činnosti se nezaostává, tradiční „Požární ples“, taneční zábavy, ostatky s maškarádou a karneval, vše
v areálu pod lipami.

Myslivecká sdružení „Družba“.
Poslední léta nejsou na drobnou zvěř příznivá, bylo mnoho negativních vlivů působící na zvěř zaječí a bažantí. Ztráty za
těchto podmínek jsou daleko vyšší než v minulých létech, což platí všeobecně na celém revíru a tedy pro výše uvedenou
honitbu. Z plánovaných osmi honů na nízkou zvěř, bylo pouze šest, při čemž byly hony, zvláště na zajíce co nejvíce
omezeny.
Počet členů Mysliveckého sdružení v roce 1983 – 77 členů. Přesto, že vzteklina je všude na postupu, případy této nemoci
se u nás na honitbě nevyskytly.
Uloveno bylo celkem: 3 kusy jelen, 3 kusy laň, 2 kusy kolouch, 9 kusů srnec, 8 kusů srna, 12 kusů srnče, 12 kusů muflon,
1 kus muflonka, 36 kusů divočák, 3 kusy bachyně, 101 zajíc, 264 bažanti, 7 slepic bažantí, divkrálík 12 kusů a 4 lišky.
Poměrně vysoký počet divočáků byl uloven z důvodů, že tato zvěř působí velké škody na polích. Zvěř se přistěhovala po
dobré úrodě žaludů. Jinak zvěř strádala, že po celý rok bylo neobyčejné sucho a při nepatrném množství srážek, studánky a
potoky vyschly.

Rybáři:
Na návrh MO ČRS ve Vyškově, rozhodlo se o ustavení Místních skupin ve střediskových obcích pro lepší styk se členy
ČRS a proto byla ustaveny MS Rousínov s přilehlými obcemi, m.j. též Habrovany-Olšany. Do obhospodařování byly dány
rybníky v našich obcích.
Ve skupině je 25 členů z Habrovan, kteří se aktivně zapojili do úpravy rybníka v Habrovanech. Snaha u uhájení čistoty
vody, byla marná, neboť kamenolomy vypláchnutím komorového odstřelu a pustily do rybníka splašky, které násadu a 400
hodin práce znehodnotily. Bude to ovšem dlouho trvat, než se zase vše zlepší.

MO Českého zahrádkářského svazu:
Zájmová organizace s největším počtem členů, patří též kdo se poctivě starají o zájmovou, vzdělávací i kulturně
společenskou činnost.

Tělovýchovná jednota Sokol.
Naše tělovýchovná jednota patří na vyškovsku ke středním jednotám. Má tři oddíly, kopané, šachu a turistiky. V organizaci
je registrováno 88 členů a z toho 16 dorostenců. Žactvo bohužel organizováno není. Nepodařilo se pro žákovské oddíly
obstarat vedoucí. Pro cvičení všech složek ani nejsou podmínky, protože nemáme tělocvičnu, asi ani dlouho nebude.
Hlavní činností je kopaná a té má oddíl 2 mužstva v soutěžích a to mužstvo dospělých a dorostu. Dospělí jsou v tabulce
na 7. a dorost na 3.místě.
Jednota se aktivně podílí na všech akcích pořádaných NF.

Dějiny divadla v Habrovanech.
Na popud Okresního osvětového domu ve Vyškově, který k 100.výročí otevření Národního divadĺa v Praze, měl v úmyslu
vydat tiskem Dějiny divadla na vyškovsku, byla vypracována tato zpráva:
Divadlo v Habrovanech má bohatou, ale i úspěšnou historii. Prvním průkopníkem této činnosti byl Čtenářský a vzdělávací
spolek „Svatopluk“, založený v roce 1889. první divadelní hrou v roce 1900 byla činohra „Lumpáci vagabundus“. V roce
1911 byla v obci založena Tělocvičná jednota Sokol a ta převzala do své činnosti i hraní divadla. Tato organizace tuto velmi
úspěšnou divadelní činnost ukončila v roce 1953, od toho roku, byla divadelní představení hrána pod Osvětovou besedou.
Zpěvohrou Muzikantská Liduška v roce 1958 byla divadelní činnost ukončena.
Naše divadlo bylo známo po celém okolí, hrálo se v mnoha okolních obcích. Hlavně se líbily operetky, zpěvy z nich zpívala
dlouho celá vesnice. Orchestr byl složen ze studentů a byl výborný. Propagaci nebylo potřebí dělat, bylo vždy vyprodáno a
hrálo se vždy vícekrát (někdy i 4x).
Za dobu činnosti divadla v TJ Sokol, pod vedením zkušených režiserů bylo nastudováno 115 premier činoher, 14
zpěvoher, 7 dětských představení a 5 náročných divadel v přírodě: Pasekáři, Mistr Jan Hus, Maryša, Radůs a Mahulena a
Jan Výrava, kde účinkovalo 150 osob. Tato hra byla nastudována společně se Sokolem Nemojany.

Zvláštní události:
20. ledna: Požár u Kolkopů. Malé děti, školáci, měli rozdělat oheň v ústředním topení. Použili k tomu též hořlavinu,
ta se vzňala. Štěstí, že pomoc sousedů byla okamžitá, takže vše skončilo bez vážnějších následků.
27. ledna: V objektu JZD vznikl požár, byl včas zpozorován a uhašen. Je domněnka, že vznikl od nedopalku
cigarety.
22. února: V chalupě p. Milana Horského, jinak člena Státního divadla v Brně, vznikl požár. Zapřičilo to krátké
spojení na elektrickém vedení. Vyhořel průjezd, ve kterém byl uskladněn různý materiál a stolařské výrobky. Škoda byla
značná.
27. února: Požár u p. A. Ševčíkové. Příčina, zapnutý elektr. spotřebič bez dozoru. Štěstí, že chodci požár včas
zpozorovali a likvidovali. Škoda na vnitřním zařízení a nějakém textilu byla malá.
26. března: K vážné autonehodě došlo těsně u vesnice na silnici vedoucí od nemojan. Příčina? Nepřiměřená
rychlost, nezvládnutý smyk a důsledek 1 mrtvý, 1 těžce zraněný a zničené vozidlo. Mládež, která před odchodem na
pres.službu se jela loučit s dívkami, už nedojela.
1. května: Občané Olšan vzpomínali 250 výročí založení obce, pěknou výstavou kronik, dokumentů a fotografií,
připomínající život v obci za dobu jejího trvání.
9. května: Olšanský rodák, Václav Doček, bývalí profesor kreslení, uspořádal výstavu obrazů. 80 pláten na motivy
z rodné vesničky, vyjadřovaly opravdu krásný vztah autora ke svému rodišti.
11. června: V Habrovanech „Babské hody“, 40 našich žen a dívek v krásných kyjovských krojích, prošlo průvodem
vesnicí za nádherného počasí a byla to radost pohledět.
28. července: Rozkopaná vesnice pokládáním vodovodního řádu, dostávala normální vzhled. Započalo se totiž

s úpravou vozovek, položením nového asfaltového povrchu.
1. října: Děti si dělali ohníček, silný vítr zapříčinil, že se oheň přenesl na velký stoh slámy JZD, kteý lehl popelem.
Škoda značná zhořelo velké množství slámy. Celá příhoda se odehrála tak rychle, že veškerá snaha byla marná.
3. října: poslední trať našeho vodovodního řádu se začala hloubit ve čtvrti zvané „Habrovec“.

Počasí.
Leden:

Bez sněhu. 6.leden nejteplejší za posledních 200 let.
1.-10.ledna,

Únor:

+1°až -6°, odp.

+2° až +4°

11.-20.ledna,

-2° až +4°,

-2° až +6°

21.-31.ledna,

-3°až +2°,

+1° až +4°

Sněhové přeháňky, vodnatý sníh, který taje.
1.-10.,

Březen:

+1°až -6°, odp.

-2° až +3°

11.-20.,

-3° až -13°,

-2° až +2°

21.-28.,

-3°až -13°,

0° až +3°

0°až +4°, odp.

+2° až +7°

11.-20.,

-1° až +7°,

+6° až +14°

21.-31.,

+2°až +7°,

+3° až +12°

Červenec:

+8° až +15°

21.-30.,

+4°až +14°,

+15° až +20°

Začíná se projevovat sucho !
+14° až +24°

21.-31.,

+10°až +16°,

+20° až +26°

1.-10.,

tepl.ráno

+10°až +16°, odp.+19° až +24°

11.-20.,

+8° až +14°,

+14° až +25°

21.-30.,

+14°až +15°,

+18° až +26°

Nejteplejší červenec za posledních 100 let. Velké sucho, srážky hluboko pod průměrem !
1.-10.

+9° až +16°

odp.

+19° až +24°

11.-20. +14° až +18°

+28° až +30°

21.-31. +10° až +22°

+20° až +34°

Opravdu vážná situace s vodou, studny, vodovody, vodní nádrže, řeky, potoky hluboko pod nor.
1.-10.

+9° až +15°

odp.

+18° až +29°

11.-20. +15° až +16°

+23° až +30°

21.-31. +15° až +16°

+26° až +32°

Velké sucho trvá.
1.-10.

+9° až +16°

odp.

+26° až +28°

11.-20. +7° až +12°

+17° až +20°

21.-30. +5° až +11°

+15° až +22°

Stále velké sucho.
tepl. ráno od

Listopad:

+7°až +12°, odp. +15° až +21°
+6° až +12°,

tepl. ráno od

Říjen:

tepl.ráno

11.-20.,

tepl. ráno od

Září:

+1°až +10°, odp. +9° až +11°
+2° až +8°,

tepl. ráno od

Srpen:

tepl.ráno

11.-20.,

1.-10.,

Červen:

tepl.ráno

Jarní počasí, prší !
1.-10.,

Květen:

tepl.ráno

Sníh, který napadnul, prudce tál.
1.-10.,

Duben:

tepl.ráno

1.-10.

+6° až +10°

odp.

+14° až +21°

11.-20. +3° až +6°

+11° až +16°

21.-31. 0° až +4°

+8° až +14°

Kritické sucho.
tepl. ráno od

1.-10.

+1° až +5°

odp.

+8° až +12°

Prosinec:

11.-20. 0° až +4°

+7° až +11°

21.-30. -5° až -12°

-5° až +2°

9.12. první poprašek sněhu. V mnoha studních není voda, ta se dováží !
tepl. ráno od

1.-10.

-4° až -9°

odp.

-6° až +1°

11.-20. +1° až -6°

0° až -6°

21.-31. +1° až +4°

+3° až +6°

Konec měsíce, prší, Vánoce na blátě.
Leden:

40 mm

Červenec:

14 mm

Únor:

39

Srpen:

23

Březen:

19

Září:

43

Duben:

49

Říjen:

30

Květen:

42

Listopad:

19

Červen:

67

Prosinec:

32

Celkem napršelo 337 mm.

Závěr.
Živo je krásný, stojí za to jej prožít. Naše přání, ať je krásný pro všechny lidi, bez rozdílu barvy pleti, národnosti a povolání.
Nechť zdraví, radost, práce a hojnost, patří všem na této planetě. Práce a vědění je majetkem a právem pro všechny. Našim
i jejich dětem patří ta všechna krása kolem nás. Věda a umění, láska, čestnost a pevnost charakterů je vlastní nám všem. A
k tomu všemu je nám potřebí mír. Svět bez válek a bezpráví, to je naše snažení !
V Habrovanech, 22.května 1984.
Zapsal František Chyťa, kronikář obce.
Boh. Říha,

Pěček M.

Razítko komise

razítko MNV

Dne 25.5.1984 viděla Renata Novotná, okresní metodička.

