1988
Začíná se psát historie dalšího roku, roku 1988. Je to rok připomínající řadu jubilejí, připomínající důležité události
našich dějin. V roce 1988 nám nejde o to vše oslavovat, ale chceme jen připomenout, kolik významných událostí v naší
národní historii se odehrálo v rocích končících osmičkou. Je to zvláštní, ale je tomu tak:
Začneme rokem 1158, druhá korunovace českého krále Vladislava II.
1278, smrt krále Přemysla Otakara II. V bytvě na Moravském Poli.
1348, založeno Vysoké učení Karlovo.
1848, nástup revoluční doby.
1918, vznik Československého státu.
1938, odstoupení okraj. uzemí.
1948, 25.únor
1968, vznik „Federace“.
1988, nastoupena cesta „Přestavby“.
Dnes vzpomínáme především 70.výročí vzniku Československé republiky, samostatného státu Čechů a Slováků, po
staletém útisku, kruté a ponižující poroby. Byla to důležitá událost v životě našich národů, naplnění snů i úsilí mnoha
předcházejících generací.
Československá republika, která se zrodila 28.10.1918, patří k nejvýznamnějším událostem a mezníkům naší doby.
T.G.Masaryk, E.Beneš a M.R.Štefanik patřili k prvním představitelům nového státu, Tomáš Masaryk pak, za své
nepřítomnosti, zvolen za prvního presidenta , tohoto mladého státu. Tak po velkém a neúnaném úsilí o oprávněnosti
existence našeho státu uprostřed Evropy. Nový stát porazil přežilou habsburskou monarchii a vytvořil si předpoklady pro
svůj vlastní rozvoj.
Napojení nového státu na západní mocnosti, jež měly garantovat naši bezpečnost v poválečné Evropě, se pak jak ukázala
historie, měly nepevné hodnoty a náš mladý stát, byl vystaven všem kryzím, které tehdy zmítaly svět aniž jsme je mohli
ovlivnit. I přesto byl náš samostatný stát nesporným pokrokem ve vývoji našich národů. Vycházejíce z národních tradic,
vytvořilo se demokratické zřízení, které představovalo ostrov demokracie ve střední Evropě, kterou brzy zastíral hnědý mrak
fašismu.
Necelých dvacet let první republiky, bylo také časem třídních zápasů. Jen o rok a několik dnů přežila naše republika muže,
jež stál u jejího zrodu. Masarykův život a dílo, patří přesto k dějinám tohoto státu.
Koncem září 1988, také připomínáme 50 výročí Mnichova ze září 1938. je to varovné výročí času, kdy byly nejen rozbity
demokratické skladby, základy státu, ale byla naše republika okleštěna, ba zmrzačena. V Mnichově nás odepsala Francie i
Anglie v zájmu uchování svých vlastních zájmů. Tyto naše zkušenosti jsme mi, ale i oni v druhé světové válce draze
zaplatili.
Přesto však 28.říjen stal se důležitým mezníkem našich národních dějin. Vždyť po staletích mohly oba naše národy
svobodně vydechnout a budovat svůj vlastní stát, svůj vlastní domov.
Před 70 léty zástupy rozjásaných Pražanů uvítaly na Václavském náměstí zprávu o vyhlášení samostatné
Československé republiky, společného státu Čechů a Slováků.
Historiké povědomí dávné minulosti znovu ožilo 28.října 1988, to si připomělo na 200.000 občanů zase na Václavském
náměstí v Praze. To konečně vzala na vědomí naše vláda a po dlouhých létech uznala význam tohoto dne, vyhlásila 28.říjen
„Státním svátkem“!
Přestavba, slovo které se stává pojmem a znamená v našem dalším životě mnoho, pak možná všechno. Žijeme v době,
kdy se vytvářejí podmínky našeho budoucího života, jak u jedinců, tak celé národní pospolitosti. Současné období je časem
společného přelomu, kdy staré překonané odchází a kdy nastupuje nové, progresivní, jemuž patří budoucnost.
Zákon o státním podniku, nabyl platnosti od 1.7.1988, je jedním ze základů nového hospodářského mechanismu. Sám
žádné ekonomické těžkosti neřeší, jen vymezuje vztah mezi státem a státním podnikem. Vyplývá stoho, že centrální úřady
musí měnit svůj styl práce, od administrativního řízení, samostatně podnikat, obstát a tím i uspět!
Také zákon o „zemědělském družstevnictví“, ten také klade důraz na samostatné hospodaření ale i samofinancování.
Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, ale také novely zákonů, kterými se doplňují a mění hospodářský
zákoník, zákon o hospodářské arbitráži i zákon o hospodářských stycích se zahraničím.

Zákon, týkající se oblasti sociálního a nemocenského zabezpečení našich občanů. Na tuto oblast bylo uvolněno 8,6
miliard Kčs. K významnému zlepšení dřívějších důchodů (od roku 1975) se přistoupilo od 1.X.1988, bez ohledu na to, že
dosavadní výsledky naší ekonomiky neodpovídají plánovaným záměrům.
Vydání těchto zákonů vchází do dějin naší společnosti proto, že se vytváří základ přestavby naší společnosti a i svědčí o
prohlubující se demokratizaci. Lidem je proto nutné říci, že nová hospodářská reforma vyžaduje podstatně náročnější a
kvalitnější práci každého z nás!
I v mezinárodních vztazích přinesl rok 1988, nesporně výrazný pokrok v prosazení žádoucí a potřebné tendence o
uvolnění mezinárodního napětí, odzbrojení, k nastolení důvěry a spolupráce mezi národy a státy. Je však ale zřejmé, že
přes dosažený pokrok zdaleka však není ještě vše jak by mělo být.
Jaký je současný hospodářský stav našeho společenství: Národní důchod vzrostl téměř o 3%, průmyslová výroba o 2%,
zemědělská produkce 2,25%, nových státních podniků je 1.448.
Celkový objem produkce odpovídal záměrům plánu, současně ale přetrvávají nerovnoměrné vztahy jejího užití. Naše
výrobky se ukazují v nedostatečném růstu kvality a technicko-ekonomické úrovni.
Objem hrubé zemědělské produkce se zvýšil o 2,2% a byl splněn. Rostlinná produkce vzrostla o 3,2% a živočišná o 1,5%.
Lesní hospodářství : plán těžby dřeva splněn. Zalesněno 51.200 ha ploch a plán překročen.
Vodní hospodářství: dodávky pitné vody se zvýšili o 28 mil m3. Zvýšil se počet obyvatel zásobovaných vodou a dosáhl
78,9%. Kvalitu vody ohrožovalo množství případu havarijního znečištění. Zejména unikáním ropy.
Stavebnictví. Stavební podniky nesplnily plán bytové výstavby. Proti plánu dluží 12.176 bytů a úkoly modernizace bytů
splnily jen na 69,2%.
Zahraniční obchod. Nepodařilo se překonat nepříznivé dlouho trvající tendence minulých let. Exportní podmínky, ani
efektivnost českého vývozu se nezvyšují. Se socialistickými státy obchodní výměny vzrostly o 2,4%.
Životní úroveň. Osobní spotřeba vzrostla rychleji než předpokládal plán. Potřeby obyvatelstva však nebyly plněny a
uspokojovány, zejména v sortimentu a kvalitě zboží i úrovní služeb.
Růst peněžních příjmů byl rychlejší než se předpokládalo a také mzdy rostly rychleji než bylo plánováno. Průměrná
měsíční mzda činí 3.140,- Kčs tj. o 2,3%. Zásobování potravinami bylo vcelku plynulé, ale počet nedostatkového zboží dále
vzrostl. Byl to nábytek, stavebniny, řada druhů drogist. zboží u hygienických potřeb, sportovní vybavení a také některé
strojírenské a elektrotechnické zboží.
Dávky sociálního zabezpečení /důchody a nemocenské dávky/, se zvýšily a dosáhly 90,7 mld Kčs tj. o 3,9%. v důsledku
úprav provedených k 1.10.1988 vzrostly dávky důchodového zabezpečení na 58.4 mld Kčs tj. o 5%.
Počet lůžek ve zdravotnických zařízeních vzrostl o 700 a v současné době je 197.600 lůžek a z toho 124.000 lůžek je v
nemocnicích.
Kultůra: Bylo vydán 6.900 nových titulu o celkovem nákladu 102.9 mil výtisků, natočeno 1.538 filmů a z toho 58
celovečerních.
Do zahraničí vycestovalo 5.227 tis. čs. občanů, tj. o něco méně než vloni. Počet osob, které navštívily naši vlast, činil
19.234 tis.osob, tj. o 1.051 tis.osob více než loni. Z toho počet jednodenních návštěvníků včetně transitu činil 12.268
tis.osob.
V programu ochrany a tvorby životního prostředí nebyly dosažené výsledky dostatečné!
Počet pracovníků v národním hospodářství dosáhl 7.843 tisíc osob. S plánovanými záměry se zvýšil především v
nevýrobních odvětvích. Počet obyvatel se zvýšil. Narodilo se 215 tisíc dětí, zemřelo 177 tisíc osob. Ve srovnání s rokem
1987 byl počet narozených dětí a počet zemřelých přibližně stejný. Přirozený přírůstek činil 38 tisíc osob. Zhruba na úrovni
předcházejícího roku zůstala kojenecká a novorozenecká úmrtnost, ale zvýšil se počet potratů.
Sňatků bylo uzavřeno 119 tisíc, počet rozvodů dosáhl čísla 39 tisíc. Celkový počet obyvatel ČSSR k 31.12. dosáhl
15.624.000 osob.
Snad nikdy nevznikla tak silně potřeba vyburcovat národ k aktivitě, k činům směřujícím ve prospěch prosperity lidského
počínání. Snad nikdy předtím nebyla potřeba sahat tak hluboko do vědomí člověka k obnovení a nastolení důvěry prostých i
vzdělaných, dělníků i rolníků jako nyní v období přestavby, nových invencí, jež nebudou otupovat chozrasčotní sféru.

Talent neomlouvá špatné způsoby a také nedává nikomu právo využívat ho k osobnímu prospěchu a k sebeobohacování.
Toto je platné hlavně dnes, zejména pak v tak rušné době přestavby. Bohužel, že v každé společnosti se najdou lidé
zpátečníci provokateři, schopní využít chyb a omilů ve svůj prospěch a k rozvracení klidného života.
Víme o dobrých ale i špatných stránkách v našem životě, v naší společnosti a proto právě musí mít hlavní slovo ti, kteří to
myslí dnes čestně a poctivě!

Pohyb obyvatel:
Úmrtí.
1 – Josef Pavelka

Habrovany

narozen 23.12.1909, zemřel:

2.1.1988

2 – Jiří Maňásek

Habrovany 1

narozen 27.3.1933, zemřel:

9.1.1988

3 – Anastázie Všenáková

Olšany 142

narozena 18.10.1907, zemřela:

13.3.1988

4 – Stanislav Pilát

Habrovany 104

narozen 7.5.1918, zemřel:

30.3.1988

5 – Josef Malík

Habrovany 205

narozen 23.3.1895, zemřel:

7.4.1988

6 – Jan Ševčík

Olšany 23

narozen 3.2.1923, zemřel:

21.4.1988

7 – ing.Vladimír Adamec

Habrovany 210

narozen 6.7.1919, zemřel:

28.5.1988

8 – Vlasta Pantůčková

Olšany 96

narozena 4.8.1926, zemřela:

28.6.1988

9 – Marie Jurková

Olšany 30

narozena 14.3.1902, zemřela:

26.6.1988

10- Františka Šoupalová

Habrovany 108

narozena 11.1.1900, zemřela

29.7.1988

11 – František Bezrouk

Olšany 118

narozen 19.8.1924, zemřel

5.8.1988

12 – Tomáš Pospíšil

Habrovany 224

narozen 20.2.1928, zemřel

16.6.1988

13 – Marie Dundálková

Olšany 130

narozena 11.8.1912, zemřela

15.9.1988

14 – Anežka Polachová

Habrovany 235

narozena 3.7.1912, zemřela

24.9.1988

15 – Františka Viktorinová

Habrovany 268

narozena 26.2.1929, zemřela

13.11.1988

16 – Josef Kopr

Habrovany 171

narozen 19.9.1908, zemřel

26.11.1988

17 – Růžena Hasáková

Habrovany 153

narozena 18.8.1897, zemřela

8.12.1988

18 – Františka Pantůčková

Olšany 60

narozena 30.6.1905, zemřela

4.12.1988

19 – Alois Hořava

Habrovany 246

20 – Václav Chromý
Zemřelo:

Olšany 11

narozen 10.4.1915, zemřela

11 mužů,

z Habrovan

8+4 osob,

Pohřbeno:

14 žehem

narozen 8.6.1924, zemřel

9 žen
z Olšan

3+5 osob.
6 do země.

Narození:
1 – David Valehrach

9.3.1988

Olšany 193

2 – Jiří Svoboda

9.3.1988

Olšany 190

3 – Pavla Chalabalova

18.5.1988

Olšany 186

4 – Soňa Kervitcerová

13.7.1988

Olšany 178

5 – Milan Štukavec

10.8.1988

Olšany 145

6 – Luboš Knapil

7.10.1988

Habrovany 15

7 – Barbora Kopecká

11.10.1988

Olšany 180

Narozeno:

4.chlapců

z Habrovan:

1.děti

3.děvčat

z Olšan: 6.děti,

Přihlášeno:
1 – Petr Maršálek

Olšany 144

z Letovic

2 – Marie Maňhalova

Olšany 21

z Kučerova

3 – Gabriela Maňhalova

Olšany 21

z Kučerova

23.12.1988
29.11.1988

4 – Martin Pantůček

Olšany 96

z Velešovic

5 – Renata Veselá

Habrovany 104

z Brna-Kohoutovic

6 – Jana Kopecká

Olšany 180

z Vítovic

7 – Elfrieda Jurková

Olšany 51

z Brna

8 – Eva Skřepková

Olšany 16

ze Šumperka

9 – Antonín Vlach

Olšany 196

z Vyškova

10 – Marie Vlachová

Olšany 196

z Vyškova

11 – Martin Vlach

Olšany 196

z Vyškova

12 – Soňa Vlachová

Olšany 196

z Vyškova

13 – Pavla Křetínská

Olšany 137

z Račic

14 – Zdeněk Svoboda

Olšany 185

z Vážan Král.

do Habrovan:

1.osob

0mužů

1.žen

do Olšan:

13.osob

5.mužů

8.žen

Celkem:

14.osob

5.mužů

9.žen

Přistěhováno:

Odhlášeno:
1 – Metoděj Makruša

Habrovany 158

Hvězdlice

2 – Lenka Piskacis

Habrovany 215

Vidnava

3 – Jakub Piskacis

Habrovany 215

Vidnava

4 – Anna Martínková

Habrovany 67

Hvězdlice

5 – Bedřich Hrdinka

Habrovany 98

Vyškov-Dedice

6 – Lenka Hrdinková

Habrovany 98

Vyškov

7 – Iveta Hrdinkova

Habrovany 98

Vyškov

8 – Tomáš Hrdinka

Habrovany 98

Vyškov

9 – Miroslava Víchová

Olšany 50

Heřmanův Městec

10 – Dalimil Vích

Olšany 50

Heřmanův Městec

11 – Petr Novák

Olšany 50

Pardubice

12 – Marie Mikulcová

Olšany 21

Vyškov

13 – Petr Mikulec

Olšany 21

Vyškov

14 – Gabriela Maňhalová

Olšany 21

Vyškov

15 – Stanislav Valehrach

Habrovany 249

Pozořice-Sivice

16 – Drahomíra Valehrachova

Habrovany 249

Pozořice

17 – Lenka Valehrachová

Habrovany 249

Pozořice

18 – Pavla Valehrachová

Habrovany 249

Pozořice

19 – Stanislav Valehrach

Habrovany 249

Pozořice

20 – Antonín Čech

Habrovany 128

Rozdrojovice

21 – Alena Pokorná

Habrovany 1

Milešovice

22 – Pavel Zouhar

Habrovany 195

Vyškov

23 – Šárka Musilová

Olšany 168

Velešovice

24 – Antonín Neubauer

Habrovany 201

Praha

25 – Vilemína Procházková

Habrovany 93

Vyškov-Brňany

26 – Arnošt Konečný

Habrovany 180

Vyškov

27 – Hana Konečná

Habrovany 180

Vyškov

28 – Aleš Konečný

Habrovany 180

Vyškov

29 – Petra Konečná

Habrovany 180

Vyškov

30 – Ludmila Levíčková

Olšany 118

Dražovice

Odstěhováno:

z Habrovan:

22.osob

11.mužů

11.žen

z Olšan:

8.osob

3.mužů

5.žen

Celkem

30.osob

14.mužů

16.žen

Nejstarší občankou v obci Habrovanech je paní Amalie Dufková 93.roků.

Plnění volebního programu NF v Habrovanech:
Rada MNV, se schází pravidelně za 14 dní a ve své práci vychazi z plánu práce a z usnesení nadřízených orgánů.
Práci členů rady, lze hodnotit kladně, až na člena rady Tomáše Němce, ve funkci místopředsedy NV, nutno hodnotit jako
nedostačující.
Plenární zasedání MNV, se konají pravidelně po dvou měsících, zde jsou projednány veškeré závažné materiály. V roce
1988 se projevil pokles účasti poslanců na zasedání. Neůčast s nimi byla projednána, ale ne všichni pochopili důležitost
účasti na zasedáních. Zato se zvětšila účast občanů, ale i s ní nemůžeme býti spokojeni.
Sbor pro občanské záležitosti, sestává se dvou skupin, které plně a v potřebném rozsahu zajišťují činnost v oblasti
občanských záležitostí. V roce 1988, došlo ke kádrové změně v pracovní skupině Habrovany dvěma mladými a schopnými
s. Vlastou Adamcovou a Aničkou Rouskovou.
Komise branné výchovy: Plně zajišťuje stanovené úkoly, jedak z branné výchovy branců, úkoly CO a celkově výchovu
občanů.
V roce 1988 provedené celodenní cvičení v rámci celého okresu, výsledek, kladné hodnocení okresního štábu CO.
Také se uskutečnila akce branné výchovy a závody mládeže u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Aktiv životního prostředí: ekologická koncepce okresu Vyškov a vyplývající úkoly VP NF. Také uzce spolupracuje s
pionýrskou skupinou mladých ochránců přírody. V roce 1988 věnována pozornost organizacím, které narušují svým
provozem ekologické podmínky naší obce.
Stanovené úkoly tj. pořízením lapačů v kameno lomu na snížení prašnosti, sice splněny byly ale s jejich účinností
spokojeni nejsme.
Místní výbory NF: Ke zvýšení činnosti práce MNV a VP předpokládá se úzká spolupráce s výborem NF. Ve druhém
pololetí roku 1988 se značně zlepšila spolupráce MV NF v Olšanech.
Ale spolupráce MV NF v Habrovanech je nadále neuspokojivá, bylo už několikrát snaha o řešení, ale přijatá opatření
nepřinesla žádoucí výsledky.
Práce s mládeží: Zlepšila se činnost ZO SSM a úkoly uložené jsou splněny. Při ZŠ byl založen kroužek kopané, pro který
TJ zajistila kvalifikované cvičitele. Bohužel stále, a to už hodně dlouho v obci tělocvična není a jak se zdá asi ještě dlouho
nebude.
V roce 1988 pracují v obci mládežnická družstva a kroužky:
−

družstvo žáků – kopaná,

−

družstvo dorostu – kopaná

−

kroužek mladých požárníků

−

PO mladých ochránců přírody

−

PO ZO SSM
Komise finanční: Zvýšená pozornost byla věnována kontrolní činnosti. Kontrolní orgán při finanční komisi, provádí

kontrolu evidence a hospodaření s materiálem v působnosti MNV. V roce 1988 uskutečněny 2 pravidelné a 1 namátková
kontrola a žádné závažné nedostatky nezjištěné. Výsledné zprávy jsou projednávány v radě MNV a v případě potřeby
navrhována opatření k odstraňování nedostatků.
Komise sociální a zdravotní: provádí pravidelné kontroly ve všech provozovnách poskytujících služby a prodej v naší obci,
tj. působnosti MNV. V roce 1988 nebyly zjištěny závažné nedostatky. Na základě kontrol, uskutečněno jednání se zástupci
SD Jednota, kde bylo řešena hlavně otázka vybavení provozoven a jejich údržba.
Socialistická soutěž: na rok 1988 uzavřen závazek:
Neinvestiční část: závazek 22.500 hodin

uskutečněno 20.000 hodin

Údržba zeleně: závazek 8.600 hodin
Druhotné suroviny:

skutečnost 8.800 hodin

železo: záv.: 40q

skutečnost: 86q

papír:

záv.: 50q

skutečnost: 45q

textil:

záv.: 10q

skutečnost: 8,5q

Poskytování služeb: V roce 1988 uděleny MNV 2 povolení občanům pofese zedník a pletení, háčkov.
Kulturní oblast: pro rok 1988, stanoven kulturní plán na 107 akcí. Uskutečněno 106 akcí za účasti 5.232 občanů. K těmto
akcím patří: pořádání tělovýchovných a kulturních pořadů. Nejúspěšnější organizacím patří v Habrovanech ČSŽ, SPO a
Zahrádkáři, v Olšanech ČSŽ, ČČK a Svazarm.
Mimo plán se uskutečnilo 35 akcí a z celkového počtu pořadů bylo 75 pro mládež. Proto celkově všech pořadů se
zúčastnilo 9.030 občanů.
V oblasti mimoškolního vzdělávání: se uskutečnil dostatečný počet přednášek, potíží zůstává počet občanů a hlavně
mládeže. Všechny oslavy proběhly důstojně za dobré účasti občanů. Také úroveň společenské zábavy se zlepšila a během
roku nebyly žádné závady. Své úkoly plnily obě Osvětové besedy, knihovny i ZOZ.
Oblast branné a tělovýchovné činnosti: se v rámci našich možností soustřeďuje na práci s mládeží, protože nemáme
tělocvičnu.
Tak rok 1988 vykazoval aktivitu a iniciativu a za tu je nutno poděkovat za obětavou a záslužnou práci. K nejúspěšnějším
pak patří: společenské plesy, převzaté pořady „Pantůček do každé rodiny, Revue Pavlíny, výstava loveckých trofejí, výstava
ovoce a zeleniny, tělovýchovná akce, plavání a turnaj kopané.
Lidová knihovna: její činnost je pravidelné půjčování knih. Počet čtenářů je 80 a to z řad mládeže i občanů. Knihovní fond
1.566 svazků, usk.5.výstav.
Oblast hospodářsko-sociální: byly odstraněny podstatné nedostatky na vodovodu a tento v roce 1988 byl dán do provozu.
Provádí se dále připojování domácností.
V neinvestiční části byla v roce 1988 stanovena plánem částka 61.000 Kčs na opravuchodníků, komunikací a na skládku
tuhého domovního odpadu. Ve skutečnosti bylo vytvořeno dílo v hodnotě 250.000 Kčs. Hodnota skutečného díla je ale vyšší
protože v částce není započítaná materiální pomoc Ředitelství dálnic.
Bylo provedeno: 70 bm kanalizace,
90 bm vodovodního řádu,
260 bm osazení obrubníků,
2
550 m živičního povrchu kom.

200 bm chodníků.
Za vytvoření tohoto díla je nutno vzpomenout práce těchto důchodců: Stanislav Pernica, Josef Juruj a František
Krásenský. Tito pak odvedli kus vzorné a poctivé práce. Ještě jednou dík !
V oblasti VP bylo uloženo zpracovat studii pro výstavbu výčeúčelové budovy. Byla projektantem zpracována geologická
studie a pokračuje se na dalším zpracování.
Stav zásob: se podařilo snížit při výstavbě místních komunikací, přesto je nutné jejich regulace. Hospodaření a plnění VP
MNV je uspokojivé, svědčí o tom vykonané dílo, které přispělo na celkový obraz obce.

Rozbor hospodaření MNV v Habrovanech-Olšanech:
Příjmy:
Vodní hospodářství:
Školství:
Vnitřní správa:

5.179,10 Kčs
73.736,10
7.559,-

MH:

55.331,-

Stavebnictví a KBV:

14.044.-

Daň zemědělská:

50.181,-

Daň z příjmů obyvat.

4.874,-

Daň domovní:

47.841,-

Správní poplatky:

33.510,-

Poplatky ze psů:

6.060,-

Místní poplatky:

1.299,-

Pokuty:

400,-

Sankční poplatky:

129,60

Příspěvek STP:

1.613,-

Úroky:

331,-

Ostatní a nah.příjmy:

495,-

Převod z FRR na akci „Z“

44.636,-

Převod z FRR na ostatní účely:

11.900,-

Plánovaná glob.dotace:

138.000,-

Subvence na IV. RO:

128.914,88

Úhrn rozpočtových příjmů:

626.034,37 Kčs

Příjmy byly překročeny z důvodu zpětného vydávání stavebních povolení na domovní vodovodní přípojky. Přesto však v
této oblasti je největší podíl nedoplatků ve výši 12.500 Kčs.
Výdaje:
Vodní hospodářství:

14.524,- Kčs,

Doprava:

61.698,48

Školství:

201.239,97

Kultura:

69.272,40

Vnitřní správa:

65.253,22

Sociální věci:

23.400,-

MH:

46.357,59

Stav. a KBV:

29.893,-

Akce „Z“:

49.456,-

Úhrn rozp. výdajů:

561.094,66 Kčs

Hospodaření v roce 1988 je uspokojivé o tom svědčí velký přebytek 64.939,77 Kčs.

Školství
Každým rokem v čase, kdy začíná školní rok, začínají diskuse, o škole a vše co s ní souvisí. Letos tato diskuse začala
mnohem dřív a byla trochu odlišná. Zájem se soustředil nejen na věci běžné, ale diskuse šla hloub na věci podstatně
důležitější.
Je věcí těch, kteří za práci celého našeho vzdělávacího systému odpovídají, aby nalezli nejsprávnější postup. Vymanit
školu formalismu, vychovávat nejen pro počítače, ale především k mravnosti, citlivosti a na ni navazující společenské
zodpovědnosti.
Kantoři v naší minulosti představovali sílu, která nejen vzdělávala, ale i vychovávala nové zástupy vlastenecky a
pokrokově smýšlející za vlast a pokrok !
Škola je dílnou lidskosti !

Základní škola v Habrovanech.
V I.třídě: 1. a 3.ročník vyučuje J.Říhová, ve II.třídě, 2. a 4.ročník vyučuje ředitel školy Bohumil Říha.
Počty žáků:

1.ročník

14.žáků,

2.ročník

14.žáků,

3.ročník

13.žáků,

4.ročník

12 žáků.

Během roku škola zakoupila druhý mikropočítač Odra a nový filmový projektor Meoklub 16 Elektronik v hodnotě 21.000
Kčs. Škola pravidelně každých 14 dní promítá filmy pro mládež.

Ve spolupráci s JZD „Družba“ Rousínov, byla při škole založena stanice mladých přírodovětců – ochránců přírody. Jako
vedoucí pracuje Ing Hana Ludvíková. Stanice vyvíjí celoroční činnost.
Během roku byla ve škole natřena všechna okna a na pozemku školy bylo zřízeno letní školní hřiště. Staré ovocné stromy
odstraněny a pracuje se na úpravě celé plochy hřiště.
Začátkem roku odešla do důchodu školnice Marta Kadlecová a na její místo nastoupila Marta Lusková. Žaci pravidelně
zajíždí pravidelně plavat do krytého bazénu, zúčastní se kulturních příspěvků při památných dnech a také akce „Mládež a
kultura“.
Paní učitelka J.Říhová je členkou redakčí rady učitelského odborného časopisu „Komenský“.
Ukoly základní školy: podporovat činnost Stanici mladých přírodovědců – ochránců přírody, připravit kulturní pořady pro
všechny oslavy a významné dny v obci.

Mateřská škola v Olšanech:
Zapsáno 42 dětí ve věku 2,5 až 6 roků. V průběhu roku přijaty 3 děti.
Výchovně vzdělávací práci zabezpečovaly: Jana Jandlová, Blanka Matějková, Marie Hyslová a Radka Gardelková, která
odešla na mateřskou dovolenou a zastoupila ji Pavla Křetinská.
Na škole bylo prováděno otužování dětí v Klubu malých otužilců. Přihlášeno 41 dětí. Z 15 dětmi – předškoláky, prováděn
předplavecký výcvik v krytých lázních ve Vyškově.
Výchovně vzdělávací práce na školce prováděny dle směrnic a úkolů min.školství a z pedagogických závěrů jednání
Fulneckých dnů J.A.Komenského a doplňků úkolů OŠ ONV.
Práce zaměřena na rozvoj jazykového projevu dětí, vyjadřovací schopnosti dětí spojené s rozvojem myšlení dětí, na
prosazování nových forem práce s rodiči.
Ve školce jsou prováděny, inspekce, návštěvy, kontroly stravování a také zdravotní prohlídky.
Ve školce je bohata i vzdělávací činnost formou návštěv divadla i exkursí:
1.

Mě knihovna v Rousínově, beseda o knihách,

2.

Mateřská školka v Rousínově, Z.Š. Habrovany,

3.

Divadelní představení v Brně, také v Rousínově,

4.

Beseda u samovaru, letní i zimní branná cvičení, výlety zakončené táborákem.

Místní lidová knihovna Habrovany:
Nachází se v budově MNV, knihovnice pí Anička Rousková, půjčuje knihy jednou týdně a další její činnost je zaměřena na
zvýšení počtu čtenářů, prohlubovat zájem mládeže o vědu a techniku formou konání výstav odborné literatury a vysíláním
relací v místním rozhlase. Konáno 5 výstav.
Knihovní fond činí 1504 svazků, 77.čtenářů mělo 596 návštěv.

Osvětová beseda Habrovany:
hlavním úkolem bylo zvyšování obsahového zaměření kulturně výchovné činnosti a prohloubení vzájemné koordinace
kulturních zařízení a společenských organizací NF. Práce orientována na 70.výročí založení republiky, ale i na ostatní
památná výročí.
V roce 1988 bylo plánováno 137 akcí a uskutečněno 138 akcí, z toho pak 75 pro mládež. Těchto akcí se zůčastnilo 9.030
občanů, je to více než v roce předešlém. Přesto však zůstává potíží přece jen stále malá účast občanů. Mezi účastníky je
malý počet mládeže.
Konané oslavy proběhly na dobré úrovni a i účast byla dobrá. Také úroveň společenských zábav se zlepšila. Rok 1988
vykazoval aktivitu a iniciativu v kulturně výchovné, tělovýchovné a branné činnosti.

Sbor pro občanské záležitosti v Habrovanech:
záměr, stále skvalitňovat ideovou i estetickou úroveň společenských aktů.
Sbor se zůčastnil: předání občanských průkazů, slibu pionýrů a jisker, zahájení školního roku v ZŠ.

Vítání občánků 17.4.1988:
Ivana Němcová,

narozena 16.11.1987

Lenka Chromá,

narozena 20.11.1987

Bohumír Vladař,

narozen 26.11.1987

David Valehrach,

narozen 9.3.1988

17.2.1988. provedena návštěva bývalých občanů Habrovan: M.Mokuša, A.Havlíčková, Ševčíkova a Martínkova v
D.D. Ve Hvězdlicích.
Jubilanti v roce 1988:
60.let

Dagmar Kučerová,

Josef Chyťa,

Drahomíra Režná,

Tomáš Pospíšil,

Emilie Jandlová,

Anna Kolejková,

Ludvík Veselý,

Božena Gottwaldová,

Vlasta Veselá,

Zdena Bezděková,

70.let

Marie Dufková,

Rudolf Štěpánek,

75.let

Anna Vysoudilová,

Marie Levíčková,

80.let

Marie Sedlaříková,

Marie Pelikánová,

Teodor Hodaň

Josefa Jandlová,

Adolf Bouček,

František Pilát,

Milada Obroučková,

Marie Snášelová,

Josef Kopr
86.let

Antonín Novák,

Anna Bestrová,

Ludvík Kapounek,

Josef Šenkýř,

87.let

Josef Hrdinka,

88.let

Františka Šoupalová,

Blažena Kadlecová,

91.let

Růžena Hasáková,

Karel Masařík,

93.let

Amalie Dufkova,

Josef Malík.

Všem našim jubilantům popřáno pevné zdraví do dalších let a předán upomínkový dar MNV.

Pošta Habrovany, ved. J.Richtrová.
Počet osob pro výplatu důchodů:

312 osob,

Průměrná měsíční výplata důchodu:

427.612 Kčs,

Průměrný měsíční důchod na osobu:

1.373,85 Kčs,

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

13,092.000 Kčs,

Skutečnost:

13,299.616 Kčs,

Rozdíl:

+ 207.616 Kčs,

Počet pracovníků 28, + 3 technici.

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

2,515.639 Kčs,

Skutečnost:

2,810.457 Kčs,

Rozdíl:

+ 294.818 Kčs,

Počet pracovnic:

stálých 10, domácí prac.10 osob.

„Potraviny“ Jednota s.d. ved. M.Vartova:
Plánovaná tržba:

3,295.000 Kčs,

Skutečnost:

3,393.000 Kčs,

Rozdíl:

+ 98.000 Kčs,

„Maso-uzeniny“ – Jednota s.d. ved. I.Jandlová:
Plánovaná tržba:

648.000 Kčs,

Skutečnost:

556.258,50 Kčs,

Rozdíl:

- 91.741,50 Kčs,

Plán nesplněn pro dlouhodobé onemocnění.

„Textil“ - Jednota s.d. ved. Dvořáčková:
Plánovaná tržba:

823.000 Kčs,

Skutečnost:

837.245 Kčs,

Rozdíl:

+ 14.245 Kčs,

„Pohostinství“ Jednota s.d. ved. B.Kučera:
Plánovaná tržba:

903.000 Kčs,

Skutečnost:

871.315 Kčs,

Rozdíl:

- 31.685 Kčs,

„Pohostinství“ Jednota s.d. ved. J.Kalová:
Plánovaná tržba:

529.000 Kčs,

Skutečnost:

515.003 Kčs,

Rozdíl:

- 13.997 Kčs,

Hospodaření a plán dodávek JZD:
a) Rostlinná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Pšenice:

3.783 tun

3.773 tun,

Ječmen:

988 tun,

901 tun,

Brambory:

303 tun,

7.223,1 tun

ha výnosy celkem:
Obilniny:

5,41 tun

Brambory:

10.00 tun

Cukrovka:

28.32 tun

b)Živočišná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Maso hovězí:

330 tun

330,1 tun

Maso vepřové:

540 tun

541,3 tun

Mléko v litrech:

2.460 tis.litrů,

2529 tis.litrů,

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.857 litrů,

Průměrná dojivost na kus a den:

10.54 litrů,

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.712 kg,

Průměrný přírůstek vepř.žířu na kus a den: 0.628 kg
Odchováno telat na 100 dojnic:

102.1 kusů

Odchováno selat od jedné prasnice:

16.3 kusů

Rok 1988 se jeví z hos. hlediska jako špatný !
c)

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce:

21.236 Kčs na 1ha,

Výkony celkem:

25.305 Kčs na 1 ha,

Materiálové náklady:

15.145 Kčs na 1 ha,

Vyplácené mzdy:

5.145 Kčs na 1 ha,

+ výkonové normy:

314 Kčs na 1 ha.

Doplatky družstevníkům /podíly/:

314 Kčs na 1 ha.

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

159.751 Kčs,

Hrubá zem.produkce:

125.962 Kčs,

Hrubý důchod:

51.791 Kčs,

Výkony celkem:

150.099 Kčs,

Vyplácená odměna na 1 ha:

5.397 Kčs,

Počet odpracovaných hod.prac:

2.054 hod.

Průměrná měsíční odměna na 1.pracovníka:

2.667 Kčs,

Průměrná hodinová mzda man.pracovníka:

16,54 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 konána dne 3.3.1989.

Středisko Habrovany:
Hospodaří na rozloze 500 ha.

Agronom: Ing. Milan Bubniak,

z toho Olšany 83 ha.
osevní plochy:

Ing. František Havíř,
obiloviny:

176 ha,

brambory:

0 ha,

cukrovka:

178 ha,

krmná řepa:

3 ha,

kukuřice:

14 ha,

pícniny:

173 ha.

V době žní nasazeno 7 obilních mlátiček a sklizeno za 11 dní. Na cukrovku nasazeny 2 soupravy a sklizeno za 21 dní.
Stav živočišné produkce:

Zootechnik:

Ivo Mareš,
Jan Kranich,

Dojnice:

172 kusů

jalovice:

195 kusů,

hov.žír:

359 kusů,

vep.žír:

151 kusů,

telata:

301 kusů,

prasnice:

42 kusů,

koně+hříbata:

8 kusů,

Počet pracovníků man.středisko Habrovany:

60 osob,

Počet pracovníků techniků:

6 osob,

Administrativní pracovnice:

1 osoba

Živnosti a obchody provozované v letech 1920 – 1945 v Habrovanech.
Později:
Kováři:
Koláři:

František Kaluža v čísle 26

Antonín Šafránek,

Julius Mašek,

192

Bohumil Pikner,

Jakub Lokos,

173

Josef Švestka

Petr Pavelka,

130

Petr Pavelka,

Antonín Novák,

219,

Josef Šenkýř,

110,

Josef Fibinger,

9,

č.101

Josef Vaněk,
Krejčí:

Stolaři:

Pekaři:

Řeznici:
Obuvníci:

František Doupovec,

157.

Ladislav Zerák,

244.

František Kotraš,

16.

Simeon Vrbík,

90,

Karel Polach,

235,

Jan Vrbík,

89,

Staňa Birkner,

89,

Tomáš Režný,

8.

Tomáš Hasák

79.

Eda Palíšek,

13.

Josef Balnoha,

63,

Vladimír Jandl,

190,

Emil Režný,

8,

František Kostelka,

24,

Holiči:

František Kostelka,

192,

Bedřich Hrdinka,

98,

Malíři:

Raimunt Muselík,

58,

Bednáři:

Teodor Šmerda,

37,

Švadleny:

Anežka Fibingerová,

9,

Anežka Neubaerová,

201,

Božena Chyťova,

110,

Stavitel:

Martin Jelínek,

23,

Pokrývač:

Rudolf Chyťa,

95,

Obchody:

Josef Varta,

115,

Josef Šmerda,

185,

Jan Vrbík,

42,

Frant. Kostelka,

266,

Tomáš Režný,

8,

Frant. Vrbík,

90.

Tomáš Hasák,

49,

František Palíšek,

49,

Arnoš Šebela,

49,

František Hasák,

49,

Eda Palíšek,

13.

Hospody:

Napsáno pro paměť budoucím !

Složky národní fronty v Habrovanech:
1.

Český svaz žen, zákl.org. Habrovany:
Agilní organizace zaměřující svou práci na všestrannost, pořádá kurzy, odborné přednášky, zájezdy i společenské
zábavy. Dělá vše a v patřičné úrovni.

2.

Český svaz požární ochrany:
Stará se o odbornou přípravu svých požárních družstev, koná zájezdy pro výcvik v plavání i jeho činnost na poli
společenské zábavy, má svoji úroveň.

3.

Tělovýchovná jednota „Sokol“:
Bohužel nemá tělocvičnu tak se věnuje sportovní činnosti jen v přírodě, kopaná, tenis, turistika a atletika.

4.

Český zahrádkářský svaz, zákl. org.:
Zájmová organizace která zaměřuje svoji činnost na obstarávaní zahrádkářských potřeb, školkařských výpěstků,
odborných přednášek, tematických zájezdů. Pro veřejné zásobování vykoupeno: 59 tun ovoce jádrového a
peckového, 12 tun bobulovin, 1.480 kg léčivých rostlin a 10 kg česneku.

5.

Český svaz přátel Sovět.svazu:

6.

Socialistický svaz mládeže:

Přednášky, vystavy knih a divadelní zájezdy to je jeho činnost. Činnost je všestranná a bohatá.
Ještě nové vedení nemá jen prozatím hledá ten správný dech.
7.

Československý červený kříž:
Zůčastní se jako takový cvičení CO, vybere příspěvky, ale jinak také není nic slyšet !

V roce 1988 pokračuje útěk mladých do města a tak nám, ovšem k naší malé radosti přibývá chalupářů:
číslo domu

41: Věra Zdeňková, Brno, Škretova 4.

číslo domu

165: Josef Čermák, Brno, Sýpka 32.

číslo domu

153: Helena Hasáková, Ostrava.

číslo domu

176: Marie Šulcová, Horákov 337.

číslo domu

205: Vlastimil Dundálek, Brno.

číslo domu

235: Karla Pelikánová, Vyškov, Joklova 7.

Ale také v roce 1988 byly a provedena kolaudace a obydleny nové domy:
číslo domu

292: Břetislav Vrbík, s rodinou,

číslo domu

294: Jan Meitner, s rodinou.

Dále pak dům číslo 111 poslední majitelka pí M.Šimáčková, vykoupen a určen k asanaci.

Zvláštní události v roce 1988:
15.3.

započato s likvidací odbočky silnice „Černý most“.

27.5.

Průtrž mračen a kroupy, nebylo větších škod.

9.6.

Zahájen provoz veřejného vodovodu.

18.6.

Výstava mysliveckých trofejí.

28.10.

Oslava 25.výročí založení zákl.org.ČZS.

30.11.

Zemřel Josef Kopr, odvoz ku zpopelnění bez obřadu.

Přehled počasí a teplot v roce 1988:
Leden:

22,5mm

Červenec:

46mm

Únor:

56mm

Srpen:

72,5mm

Březen:

36mm

Září:

83,5mm

Duben:

13mm

Říjen:

24,5mm

Květen:

61mm

Listopad:

17mm

Červen:

98,5mm

Prosinec:

70,5mm

Celkově 601mm srážek !
Ráno:

Odpoledne:

Leden:

I.

-4°až +4 °

-2° až +6°

bez sněhu

dekáda

II.

0° až -7°

-4° až +1°

mír. popraš.

III.

-4°až 0°

+1° až +4°

bez sněhu

I.

-2°až +1°

+1°až 8°

bez sněhu

II.

-4°až 0°

+1°až +4°

plýskanice

III.

-3°až -6°

-2° až +4°

plýskanice

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:

Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

I.

-2°až -6°

+1°až +5°

sníh

II.

-4°až +1°

0° až +7°

tání

III.

-2° až +2°

+1° až +8°

I.

+2° až +8°

+6° až +12°

II.

-2° až +6°

+6° až +20°

III.

-3° až +7°

+9° až +18°

I.

+6° až +11°

+17° až +22°

II.

+5° až 17°

+17° až +24°

III.

+6° až +14°

+14° až +25°

I.

+8° až +13°

+12° až +21°

II.

+10° až +14°

+13° až +23°

III.

+8° až +14°

+15° až +26°

I.

+11° až +18°

+16° až +25°

II.

+10° až +15°

+15° až +21°

III.

+11° až +22°

+20° až +32°

I.

+10° až +15°

+20° až +28°

II.

+11° až +17°

+25° až +30°

I.

+7° až +14°

+16° až +23°

II.

+6° až +10°

+9° až +20°

III.

+7° až +14°

+12° až +23°

I.

+3° až +6°

+9° až +16°

II.

+3° až +11°

+6° až +20°

III.

-6° až +4°

+4° až +10°

I.

-9° až -1°

0° až +7°

II.

-7° až +1°

-2° až +7°

III.

-13° až +1°

-6° až +5°

I.

-7° až +1°

-5° až +4°

II.

-15° až +2°

-8° až -1°

III.

-3° až +2°

0° až +5°

prší

velké sucho

zaprchá

Bez sněhu

Bez sněhu.

Počasí rozmarné po celý rok, jara chladná, byli jsme bez meruněk a broskví, květy pomrzly.

Na závěr: přestavba:
Důvodů pro další uskutečnění přeměn v naší společnosti je několik. Chcež-li někoho vychovávat, pak musíš být vzorem.
Jinak je vše straceno.
Socialismus znamená pro každý národ velkou šanci. Ale je důležité, jak se tato šance využije a co se sní dá vyzískat. To
znamená napřed dát a ne jen brát. A to záleží na každém z nás.
Jak naši dobu pozvednout je potřebí plnit tyto zásady: poctivá práce, čestnost, pravdivost, takt, poctivost za každých
okolností.
Argumentem pro uskutečnění přeměn je požadavek sociální spravedlnosti, demolracie, humanismu a opravdového
vlastenectví.
Dosažením těchto požadavků a jejich důsledné naplňování je smyslem a i cílem našeho života.
„Ať pravda vítězí !“
Chceme mír, svět krásný a radostný !
Habrovany v květnu 1989.
Zapsal František Chyťa, kronikář.
Boh. Říha,
předseda ŠKK

Razítko MNV
Dne 29.5.1989 viděla Renata Kotulánová, okresní metodička.

předseda MNV

Razítko MNV

