1986
Opět odešel další z kalendářních roků, rok 1986. Proto se bude psát, co se v jeho 12 měsících přihodilo, co bylo kladného,
co se stát mělo, ale co se nestalo. Zamyslíme se především nad tím, jak se nám podařilo splnit úkoly prvního roku naší
pětiletky a tím i vstup do období, v němž máme realizovat široce založený hospodářský a sociální rozvoj naší vlasti.
Právem proto můžeme říci, že rok 1986 bude mít v našem vývoji důležité místo. Přinesl řadu významných událostí, nových
myšlenek a podnětů v životě naší země. V rozvoji socialistického společenství i v mezinárodním rozvoji. S velkou intenzitou
pokračoval zápas o odvrácení válečného nebezpečí a zachování míru.
Rozhodující politickou událostí byl XVII. sjezd KSČ, jeho závěry, založené na analyze dosavadních výsledků, ale i nových
potřeb socialistické výstavby. V květnových volbách byla dána podpora programu NF a výsledky opravňují o správném
vyjádření zájmů a odhodlání aktivně pracovat ve prospěch společnosti. Jde o podstatně vyšší úkoly v osmé pětiletce.
Proto, že výsledky prvního roku pětiletky vykazují pozitiva a to v tom, že se podařilo udržet dynamiku rozvoje průmyslu i
zajistit přes vážné sucho a proto menší úrodu v obilninách než předpokládal plán v rozvoji zemědělské výroby. Ukázalo se
však zároveň, že se nepodařilo zmobilizovat všechny zdroje růstu, zefektivnit chod národního hospodářství a tak vytvářet
předpokládané zdroje, které naléhavě potřebujeme k realizaci rozvoje naší společnosti.
Bilance je tedy taková, pozitiva jsou, v růstu průmyslové výroby, v rozvoji zemědělské výroby, tedy v celkové dynamice
růstu národního hospodářství. Přes tyto kladné výsledky se ale nepodařilo řadě kvalitativních ukazatelů plánu.
Naše materiálové náklady, energetická spotřeba a spotřeba lidské práce, jsou ve srovnání s vyspělými kapitalistickými
státy, jsou stále vysoké. Nedaří se také důsledněji uplatňovat vědu a techniku v rozvoji našeho hospodářství a tak lépe a na
vyšší úrovni uspokojovat potřeby vnitřního a zahraničního trhu. To jsou tedy úkoly, před kterými stojíme a se kterými je
nutno se vypořádat !
Náklady na výrobu se proti roku 1985 snížily, nebylo však dosaženo úkolů plánu. Společenská produktivita práce vzrostla
o 2,7%. Snížení nákladů výroby a výkonů se však nedosáhlo plánované úrovně, což bylo hlavní příčinou nesplnění
plánovaného přírůstku národního důchodu.
Hrubý národní důchod vzrostl o 3,4%, což představuje určité zrychlení proti roku 1985, plánovaného růstu o 3,5%
dosaženo nebylo. Prohoubili se však rozdíly v plnění plánu mezi jednotlivými podniky.
Ani jedna čtvrtina podniků v ústředně plánovaném průmyslu hrubou výrobu a plán upravených vlastních výkonů nesplnila.
To má negativní dopad na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Také téměř jedna pětina stavebních podniků nesplnila svůj
hospodářský plán objemu stavebních prací, prováděných vlastními pracovníky. Co netěší, je skutečnost, že plán upravených
vlastních výkonů, nebyl splněn o několik miliard Kčs. Přitom ale, nelze podnikům a organizacím upřít snahu a dobrou vůli o
splnění. To ale co se nepodařilo splnit v roce 1986, to musí býti splněno v roce 1987, a to bude mnohde ještě těžší.
Životní úroveň obyvatelstva se dále zvýšila. Proti roku 1985 vzrostla osobní spotřeba o 2,2% a reálné peněžní příjmy
obyvatelstva o 2,9%.
Celkové peněžní příjmy obyvatelstva se zvýšily a dosáhly částky 430,4 mld Kčs. Průměrná měsíční mzda v socialistickém
sektoru činí 3.022,- Kčs. Reálná mzda se zvýšila 1,2%. Výdaje obyvatelstva se zvýšily o 2,6% a představovaly částku 412,1
mld Kčs. Přírůstek vkladů činil 18,3 mld Kčs, což bylo 4,3% příjmů obyvatelstva. Stav vkladů u státních spořitelen ke konci
roku dosáhl částky 234,9 mld Kčs. Zvýšil se podíl dlouhodobých vkladů.
Zásobování obyvatelstva potravinami bylo plynulé, časové a místní problémy vyplývaly z některých sortimentních a
distribučních nedostatků. Přes zvýšení dodávek výrobků z masa o 16,9 tisíc tun, nebyla plně vykryta poptávka některých
levných druhů masa a některých masných výrobků, trval omezený sortiment mléčných výrobků a sýrů, problémy se
vyskytovaly v zásobování ovocem, zeleninou a u nealkoholických nápojů.
Řada organizací zabezpečující služby se musela vyrovnat s nedostatkem náhradních dílů, nízkou úrovní výrobních
zařízení a nedostatkem pracovníků. Je malý zájem o zakázkovou práci spotřebních předmětů. U stavebních činností trvá
nedostatek pracovníků pro práce pokrývačské, kominářské a omýtkářské. Nedostatečně jsou zabezpečovány práce
s údržbou bytového fondu.
Ve školním roce 1986-87 se připravuje ve středních odborných učilištích na dělnická povolání 394.000 žáků, z toho 54.000
ve výuce zakončené maturitní zkouškou. Na gymnazijích a středních odborných školách studuje v denním studiu 343.000
žáků, na vysokých školách ve všech formách studia 169.000 studentů. Pokračovalo vybavování škol moderní technikou a
mikropočítači. V mateřských školách je umístěno 669.000 dětí.

I dále se rozvíjela kulturní činnost. V roce 1986 bylo vydáno 7026 titulů knih o celkovém nákladu 102,2 milionů výtisků.
Bylo natočeno 1396 filmů, z toho 43 hraných celovečerních. Filmová představení zhlédlo 78.7 milionů diváků, divadelní
představení 8.5 milionu diváků. Československá televize odvisílala 7.210 hodin.
Ve zdravotnických zařízeních zůstal počet lůžek na úrovni roku 1985. K dispozici je 1,955.000 lůžek. Počet lůžek
v nemocnicích je 1,321.000 lůžek. Dále poklesl počet obyvatel na jednoho lékaře z 278 osob na 274 osoby v roce 1986, na
jednoho lékaře. Koncem roku 1986 činil počet míst v jeslích včetně mikrojeslí 1,235.000. Výběrové rekreace ROH se
zůčastnilo 6,422.000 osob, tj. našich pracujících. Uhrné dávky sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění se zvýšily
ve srovnání s rokem 1985 o 2.9% a dosáhly 86,3 mld Kčs. Počet vyplácených starobních důchodů se zvýšil ze 2,212.000
Kčs na 2,248.000. Průměrná výše důchodů činí 1.355 Kčs měsíčně. Průměrné procento pracovní neschopnosti se zvýšilo
z 4.33% roku 1985 na 4.56% roku 1986. Znamená to, že denně chybělo na pracovištích 368.000 pracovníků a to je o 18.000
více než v roce 1985.
V bytové výstavbě bylo dokončeno 78.200 bytů. Státní plán byl splněn na 94%. Výstavba bytů nebyla vždy provázena
důsledným plněním úkolů v komplexní vybavenosti. Problémy byly i s kvalitou předávaných bytů.
V akci „Z“ bylo dokončeno dílo v hodnotě 4.3 mld Kčs, z toho ve vodním hospodářství za 947.6 milionů Kčs, ve školství za
618.7 milionů Kčs. Ve srovnání s rokem 1985 byl celkový objem celého dokončeného díla zhruba stejný.
V početním stavu obyvatelstva pokračovaly tendence z minulých let. Živě se narodilo 220.000 dětí, tj. o 5.000 dětí méně
než v roce minulém. Sňatků uzavřeno 120.000, rozvedeno 37.000 man. Počet obyvatel 15,555.000 osob.

Pohyb obyvatel:
Úmrtí.
1 – Marie Škyvarová,

Habrovany 116, narozena: 7.4.1904,

zemřela: 25.1.1986

2 – František Procházka

Habrovany 93,

zemřel: 30.1.1986

3 – Marie Pavlonová

Habrovany 117, narozena: 10.7.1902,

zemřela: 28.1.1986

4 – Josefka Chyťová

Habrovany 255, narozena: 11.11.1887,

zemřela: 21.2.1986

5 – Božena Pryczková

Habrovany 1,

zemřela: 20.2.1986

6 – František Stříbrnský

Habrovany 187, narozen: 18.1.1950,

zemřel: 12.4.1986

7 – Marie Obroučková

Habrovany 105, narozena: 26.1.1918,

zemřela: 4.4.1986

8 – František Vysoudil

Habrovany 133, narozen: 31.1.1912,

zemřel: 28.3.1986

9 – Anežka Neubaerová

Habrovany 218, narozena: 6.12.1901,

zemřela: 29.3.1986

10 – Oldřiška Pelikánová

Habrovany 166, narozena: 22.10.1920,

zemřela: 28.4.1986

narozen: 21.7.1906,

narozena: 23.1.1938,

11 – Václav Navrátil

Habrovany 1,

narozen: 27.7.1920,

zemřel: 8.5.1986

12 – Jaroslav Kratochvíl

Olšany,

narozen: 21.8.1915,

zemřel: 22.6.1986

13 – František Varta

Habrovany 17,

narozen: 7.9.1906,

zemřel: 21.7.1986

14 – František Jelínek

Habrovany

narozen: 8.4.1922,

zemřel: 17.8.1986

15 – František Pelikán

Habrovany 222, narozen: 1.6.1898,

zemřel: 11.8.1986

16 – Marie Dočková

Olšany 120,

zemřela: 30.9.1986

17 – Arnošt Dundálek

Habrovany 224, narozen: 25.2.1904,

zemřel: 12.10.1986

18 – František Kopeček

Olšany 119,

zemřel: 19:10:1986

19 – Karel Hrdinka

Habrovany 161, narozen: 20.10.1901,

narozena: 25.4.1900,
narozen: 14.7.1916,

zemřel: 12.10.1986

20 – Anna Horešová

Habrovany 264, narozena: 20.8.1925,

zemřela: 1.11.1986

21 – Barbora Křivánková

Habrovany 180, narozena: 2.5.1907,

zemřela: 28.10.1986

22 – Marie Škaroupková

Olšany 9,

narozena: 4.11.1911,

zemřela: 18.10.1986

23 – Josef Svoboda

Olšany 72,

narozen: 10.1.1930,

zemřel: 1.12.1986

24 – Josef Vindiš

Olšany 178,

narozen: 6.3.1921,

zemřel: 30.12.1986

25 – Josef Pazdera

Habrovany 220, narozen: 8.4.1915,

zemřel: 31.12.1986

Zemřelo:

14 mužů,

11 žen Pohřbeno: 20 žehem, 5 zem.

V roce 1986 zemřela naše nejstarší občanka pí. Josefka Chyťová, ve věku ned. 99 roků

Občanů z Habrovan

19,

z Olšan: 6 osob.

Narození:
1 – Vlastimil Křivánek,

narozen 20.1.1986,

Olšany 145,

2 – Jitka Modlidbová,

narozena 10.3.1986,

Olšany 143,

3 – Jan Bečička,

narozen 17.3.1986,

Habrovany 239,

4 – Jan Meitner,

narozen 2.4.1986,

Habrovany 55,

5 – Jitka Kuběnová,

narozena 9.4.1986,

Habrovany 236,

6 – Miroslav Zonek,

narozen 23.4.1986,

Olšany 133,

7 – Miloslav Dašek,

narozen 2.7.1986,

Habrovany 215,

8 – Vojtěch Kurial,

narozen 8.7.1986,

Habrovany 217,

9 – Lukáš Pořízek,

narozen 30.7.1986,

Habrovany 288,

10 – Michal Pořízek,

narozen 30.7.1986,

Habrovany 288,

11 – Petr Ševčík,

narozen 31.7.1986,

Olšany 116,

12 – Miroslav Růžička,

narozen 24.10.1986,

Habrovany 256.

Narozeno:

10 chlapců,

V Habrovanech: 8 dětí,

2 děvčata,

v Olšanech 4 děti,

Přihlášeno:
1 – Karel Ševčík,

Olšany 64,

z Klenovic,

2 – Marie Ševčíková,

Olšany 64,

z Klenovic,

3 – Roman Klimeš,

Habrovany 1,

z Brna,

4 – Jana Růžičková,

Habrovany 1,

z Kroměříže,

5 – Jiřina Kostelková,

Habrovany 20,

z Vážan Kr.,

6 – Věra Kazdová,

Habrovany 1,

z Kuřimi,

7 – Věra Vrbová,

Habrovany 1,

z Jevišovic,

8 – František Příkopa,

Habrovany 1,

z Hvězdlic,

9 – Jiří Svoboda,

Olšany 138,

z Račic,

10 – Jana Štukavcová,

Olšany 145,

z Vin. Šumic,

11 – Jiří Šandera,

Habrovany 1,

z Brna-ven.

12 – Anna Bujoková,

Habrovany 19,

z Třince,

13 – René Bujok,

Habrovany 19,

z Třince,

14 – Hana Růžičková

Habrovany 256,

z Vážany Kr.,

15 – Pavel Maršálek,

Olšany 144,

z Bzové,

16 – Věra Drnovská,

Habrovany 60,

z Račic,

17 – Zdena Drnovská,

Habrovany 60,

z Račic,

18 – Miluše Drnovská,

Habrovany 60,

z Račic,

19 – Milan Drnovský,

Habrovany 60,

z Račic,

20 – Emilie Drnovská,

Habrovany 60,

z Račic,

21 – Jitka Drnovská,

Habrovany 60,

z Račic,

22 – Jiří Svoboda,

Olšany 138,

z Račic,

23 – Marie Mikulincová,

Habrovany 290,

z Vážan Kr.,

24 – Josef Mikulinec,

Habrovany 290,

z Vážan Kr.,

25 – Miroslava Mikulincová,

Habrovany 290,

z Vážan Kr.,

26 – Radka Mikulincová,

Habrovany 290,

z Vážan Kr.,

27 – Josef Minárik,

Habrovany 290,

z Vážan Kr.,

28 – Josef Kučera,

Habrovany 68,

z Trnavy,

29 – Dagmar Kučerová,

Habrovany 68,

z Trnavy,

30 – Michaela Fusková,

Olšany 105,

z Větřní,

31 – Pavel Frühauf,

Habrovany 187,

z Trutnova,

32 – Lenka Krásná,

Habrovany 187,

z Větřní,

33 – Štěpán Kolařík,

Olšany 53,

z Račic,

34 – Lubomír Krásný,

Habrovany 187,

z Ražic,

Přistěhováno:

do Habrovan:

26 osob,

do Olšan:

8.

Odhlášeno:
1 – Hana Trávníčková,

z Olšan 64,

do Račic 180,

2 – Petr Trávníček,

z Olšan 64,

do Račic 180,

3 – Ivana Pacolová,

z Habrovan 207,

do Vážan Kr. 206,

4 – Vladimír Mikyska,

z Habrovan 201,

do Rousínova 221,

5 – Libuše Mikysková,

z Habrovan 201,

do Rousínova 221,

6 – Jiří Khul,

z Habrovan 124,

do Brna,

7 – Marta Csáková,

Habrovany 1,

do Džbánic,

8 – Jaroslav Baláč,

Habrovany 254,

do Jablůnky,

9 – Ludmila Burianová,

Habrovany 187,

do Brna,

10 – Jana Jelínková,

Olšany 63,

do Drnovic,

11 – Jindřich Samsonek,

Olšany 128,

do Rousínova,

12 – Eliška Samsonková,

Olšany 128,

do Rousínova,

13 – Pavel Jašek,

Olšany 2,

do Šlapanic,

14 – Marie Hotárková,

Habrovany 1,

do Jevišovic,

15 – Michal Růžička,

Habrovany 256,

do Rousínova,

16 – Alena Holubová,

Habrovany 26,

do Brna,

17 – Anna Tlustá,

Olšany 6,

do Vyškova,

18 – Marta Přikrylová,

Habrovany 56,

do Brna,

19 – Monika Přikrylová,

Habrovany 56,

do Brna,

20 – Ladislav Přikryl,

Habrovany 56,

do Brna,

21 – Petr Grapl,

Olšany 112,

do Prahy,

22 – Ladislav Přikryl,

Habrovany 56,

do Brna,

23 – Helena Šulcová,

Olšany 51,

do Dědic,

24 – Karel Šulc,

Olšany 51,

do Dědic,

25 – Jiří Šulc,

Olšany 51,

do Dědic,

26 – Božena Čapková,

Olšany 89,

do Brna,

27 – Jiří Novák,

Olšany 50,

do Prahy,

28 – Filoména Hrochová,

Habrovany 127,

do Brna,

29 – Pavel Maršálek,

Olšany 144,

do Nivy,

30 – Jana Lustyková,

Habrovany 226,

do Vrchlabí,

31 – Kateřina Lustyková,

Habrovany 226,

do Vrchlabí,

32 – Gabriela Lustyková,

Habrovany 226,

do Vrchlabí,

33 – Stanislav Hála,

Habrovany 168,

do Rousínova,

34 – Zdena Doupovcová,

Habrovany 181,

do Podbřežic.

Odhlášeno:

z Habrovan:

20,

Počet obyvatel sloučené obce:
Mužů:

626,

Žen:

574,

Celkový počet:

1.200,

Mužů:

-4,

Žen:

-9,

V roce 1985:

-13.

z Olšan 14 osob,

Volby.
Ve dnech 23.a 24.května 1986, byly na celém území našeho státu provedeny volby do všech zákonodárných sborů.
Představuji kandidáty našeho voleb.obvodu:
Kandidátka do Sněmovny lidu:
Helena Flösslerová, dělnice,
Narozena 11.11.1935, 50 let, vdaná, nár.česká, bezpartijní, bytem Rousínov, Kalouskova 55.
Kandidátka do Sněmovny národů:
Anděla Řičánková, členka JZD,
Narozena 5.4.1946, 40 let, vdaná, nár.česká, členka KSČ, bytem Hostěrádky-Rešov.
Kandidátka do České národní rady:
Jarmila Chmelařová, učitelka MŠ,
Narozena 7.2.1932, 54 let, vdaná, nár.česká, bezpartijní, bytem Hvězdlice 207.
Kandidát do Jihomor. Krajského nár.výboru:
Stanislav Patík, dělník,
Narozen 28.11.1935, 50 let, nár.česká, ženatý, bezpartijní, bytem Rousínov, ul. Čes.armády 17.
Kandidátka do Okresního nár.výboru:
Ludmila Růžičková, adm.úřednice,
Narozena 16.8.1941, vdaná, členka KSČ, národnost česká, bytem Habrovany 256.
Kandidáti do SL, SN, ČNR, JKNV a ONV, byli zvoleni 869 hlasy, tj. všemi hlasy.
Kandidáti do Místního národního výboru v Habrovanech-Olšanech:
Z Habrovan:

Z Olšan:

1.

Josef Adam, tech.úředník, člen KSČ,

2.

Ing. Vladimír Adamec, tech.úřed.

3.

Ing. Milan Chládek, ekonom.náměstek, člen KSČ,

4.

Bohuslav Jandl, řidič, člen KSČ,

5.

Jan Kadlec, člen JZD, člen KSČ,

6.

Dana Křížová, adm.úřednice,

7.

Marie Kostelková, prodavačka, KSČ,

8.

František Kuss, důst.ČSLA, člen KSČ,

9.

Jaromír Luska, člen JZD, člen KSČ,

10.

Antonín Masařík, dělník,

11.

Zdena Obroučková, pečovatelka, KSČ,

12.

Milan Pěček, řidič, člen KSČ,

13.

František Pořízek, člen JZD, člen KSČ,

14.

Alois Rozčínský, dělník,

15.

Bohumil Říha, řed.školy, člen KSČ,

16.

Vítěslav Skřivánek, dělník,

17.

Oldřiška Severová, dělnice, členka KSČ,

18.

Zdeněk Slavotínek, dělník, KSČ,

19.

Ing. Jitka Uhrová, nám.řed., člen KSČ,

20.

Jaroslav Valehrach, stav.techn., člen KSČ,

21.

Miroslav Bezrouk, technik,

22.

Karel Braun, zedník, člen JZD,

23.

Martin Dundálek, údržbář, kand. KSČ,

24.

Božena Cheliková, prodavačka,

25.

Zdena Jelínková, dělnice,

26.

Josef Mikulec, řidič, člen KSČ,

27.

Stanislava Nováková, dělnice, členka KSČ,

28.

Tomáš Němec, technik, člen KSČ,

29.

Jana Pilátová, prodavačka,

30.

Pavel Polák, montér,

31.

Miloš Plchot, lesník,

32.

František Růžička, zedník,

33.

Zdena Střelčová, prodavačka,

34.

Ivan Škaroupka, traktorista,

35.

Hana Valehrachová, krejčová,

35 kandidátů na poslance bylo zvoleno 866 hlasy.

Členové rady MNV.
1.

Josef Adam, předseda MNV, Habrovany,

2.

Tomáš Němec, místopředseda, Olšany,

3.

Milan Pěček, tajemník MNV, Habrovany,

4.

Bohumil Říha, předseda KŠK, Olšany,

5.

Jaroslav Valehrach, před.stav.kom., Habrovany,

6.

Ing. Milan Chládek, před.zem.kom., Habrovany,

7.

Josef Mikulec, před.kom.veř.pořádku, Habrovany,

8.

Marie Kostelková, před.sociální kom., Habrovany,

9.

Miloš Plchot, před.finanční kom., Olšany,

Členové komisí MNV:
1.

Stavební komise:
Předseda: Jaroslav Valehrach, Habrovany 46.
Členové:

František Růžička, Pavel Polák, Boh. Jandl, Karel Braun, Frant. Ludvík, Mirosl. Čech,
Ant. Neubaer, Jana Kotulánová, Stan. Pernica.

2.

Komise veř.pořádku:
Předseda: Josef Mikulec, Olšany 21.
Členové:

Martin Dundálek, Zdeněk Slavotínek, Vítěslav Křivánek, Mirostav Bezrouk, Blanka
Rotreklová.

3.

Kulturní a školská komise:
Předseda: Bohumil Říha, Olšany 141.
Členové:

Antonín Masařík, Hana Valehrachová, Zdena Střelcová, Zdena Jelínková, Radek
Bezděk, Jaroslava Říhová.

4.

Sociální a zdravotní komise:
Předseda: Marie Kostelková, Habrovany 20.
Členové:

Staňa Nováková, Zdena Obroučková, Jana Pilátová, Božena Cheliková, Liba
Neubaerova, Eliška Skřepková, Marie Konečná.

5.

Finanční komise:
Předseda: Miloš Plchot, Olšany 80.
Členové:

František Kuss, Dana Křížová, Oldřiška Severová, Ing. Vlad. Adamec, Miroslav Ševčík,
Ludmila Růžičková.

6.

Zemědělská komise:
Předseda: Ing. Milan Chládek, Habrovany 7.

Členové:

Ing. Jitka Uhrová, Jaromír Luska, Frant. Pořízek, Jan Kadlec, Ivan Škaroupka, Alois
Roštínský.

7.

Branná komise:
Členové:

František Kuss, Jos. Adam, Tomáš Němec, Milan Pěček.

Samostatná ref. MNV: Dana Křížová, nar. 1961, Olšany.

Plnění volebního programu NF za rok 1986:
a)

Oblast politicko organizátorské práce:

V této oblasti jsou stanoveny úkoly ke zvýšení účinosti práce NV, dbát o politicko odborný růst poslanců MNV. Vzhledem
k tomu, že v tomto volebním období bylo zvoleno mnoho nových poslanců, bylo pro ně provedeno školení k osvojení práce a
pravomoci poslanců, znalost práv a povinností, seznámení s řídící, správní a kontrolní funkcí MNV.
Stěžejním úkolem pak je zachovat návaznost jednotlivych komisí MNV. Jejich činnost pak je plně zajištěna.
Činnost rady NV vychází z plánu práce. V novém období je rada MNV 9členná a tvoří ji předseda, tajemník, místopředseda
a 6 předsedů komisí.
Při MNV ustaveny následující aktivy:
Občanský výbor Olšany, který byl zvolen na shromáždění občanů, části Olšan dne 26.9.1986, je 5.členný a jeho předsedou
zvolen Karel Jelínek. Hlavním posláním občanského výboru je seznamovat občany částí obce Olšany s úkoly a problémy
MNV, zpětně přenášet připomínky a náměty občanů. Bude zajišťovat plnění volebního programu NF v Olšanech.
Sbor pro občanské záležitosti, předsedkyní zvolena plenárním zasedáním MNV poslankyně Jana Pilátová. Sbor
pro občanské záležitosti se skládá ze dvou pracovních skupin, které působí v jednotlivých obcích. Předsedkyní pracovní
skupiny pro Habrovany zvolena Věra Ludvíková, pro Olšany p.Hašková.
Komise jednotného systému branné výchovy: tato odpovídá za výcvik civilní obrany, byla celkově přebudována
s cílem vytvořit akceschopný pracovní kolektiv. Jejím předsedou zvolen poslanec Fran. Kuss a členové jsou ze
společenských organizací, které pracují s mládeží a ve své činnosti mají i branné prvky.
Ke zvýšení účinnosti politicko-organizátorské práce, ukládá volebná program NF, uzavření dohody o spolupráci MV NF na
léta 1986 – 90, v níž se stanoví úkoly a vzájemné odpovědnosti.
V práci s mládeží, uložené úkoly zajišťuje: Úkol „TJ Sokol“, zabezpečit činnost družstev žáků a dorostenců je plněn.
Svaz požární ochrany: úzc spolupracuje se SSM a zabezpečuje činnost mladých požárníků.
Uložené úkoly jsou měsíčně kontrolovány !
Současná pozornost je též věnována kontrolní činnosti. Při finanční komisi je ustanoven kontrolní orgán, který 2x ročně a 1x
namátkově provádí kontrolu evidence a hospodaření s materiálem v působnosti MNV.
Komise sociální a zdravotní provádí kontroly ve všech prodejnách v působnosti MNV. V hodnoceném období při
prováděných kontrolách nebyly zjištěny žádné podstatné závady.
Nemalé úkoly připadají komisi veřejného pořádku, a to hlavně v oblasti životního prostředí, tím pak nekompromisně
vystupovat proti narušovatelům pořádku v obcích a při ochraně vzhledu a čistotě ovzduší.
Účinnou formou zvyšování pracovní iniciativy občanů, je agitační práce a soc.soutěž. Pro tuto práci je určen agitační
kolektiv vedený Ing. Tomášem Kostelkou.
Uzavřený socialistický závazek pro rok 1986:
Závazek:

skutečnost:

Akce „Z“:

5.000 hod.

6.000 hod.

Neinvet.část:

3.310 hod.

5.730 hod.

Sběr surovin:

b)

železo: 40 tun

42 tuny

Papír:

115 tun

100 tun

Oblast ideově výchovná:

Volební program NF ukládá podstatné zvýšení intenzity a účinnosti ideologického působení. V MNV je tato činnost
prováděna jak komisí školství a kultury, tak i činností volených orgánů NV. Je využíváno všech možností k působení na

názory a přesvědčení občanů podle zásady, že řídící pracovník je povinen aktivně vystupovat v zápase o vědomí lidí.
V odvětví kultury zabezpečuje kulturně výchovnou činnost, jednotný plán kulturní činnosti a tělovýchovné a branné
výchovy obyvatelstva. Pro rok 1986 stanovil plán 107 akcí, uskutečnilo se 105 akcí a účast 7.341 obyvatel.
V politicko výchovné práci roste i podíl a význam Sboru pro občanské záležitosti. Za rok 1986 uspořádal sbor 3x vítání
občánků, navštívil 37 občanů při jejich životním jubileu a provedl 18 rozloučení se zemřelými občany, 1 beseda s důchodci a
1 zlatá svadba.
Činnost lidové knihovny je pravidelná. V roce 1986 navštěvovalo knihovnu 80 čtenářů z řad mládeže a občanstva.
V agitační práci je využíváno názorné agitace, místního rozhlasu a osobní agitace. Bylo docíleno dobrých výsledků.
Pro mimoškolní vzdělávání občanů a mládeže uspořádala Osvětová beseda 16 přednášek, pro školní mládež pak 40
kinopředstavení.
Jedním z úkolů volebního programu je důsledně zajišťovat ochranu půdního fondu. Z toho důvodu vypracován plán
pozemků pro výstavbu RD, který byl schválen ONV, který zabezpečuje dostatek stavebních míst a to 11 stavebních míst pro
řadovou výstavbu, 7 míst pro dvojdomky nebo solo domky, jedná se o část obce Habrovan. V roce 1986, byla přidělena
stavební místa pro 4 řadové domky a již také zahájena výstavba. Jsou to stavebníci Vrbík, Šídlo, Pospíšil a Meitner, na trati
zvané „Cikánov“.
Schválen projekt na výstavbu odkalovací nádrže pro Jihom.štěrkovny a pískovny Olšany.
Ve školství je úkol, formování social.člověka již v útlém věku. Pozornost je věnována ochraně mládeže proti kouření,
alkoholismu a toxikomanii.
V mateřské škole s celodenním provozem je zajištěno místo pro všechny děti od 3 – 6 let zaměstnaných rodičů.
Ve výchově mládeže, zaujímá významné místo SSM. Pro jeho činnost zajištěny prostory, které někdy však nejsou ale
využívány pro potřebnou činnost. Činnost tato trpí nedostatkem výchovných pracovníků. Nelze se proto spokojit, že mládež
vychovává mládež. Zde je nutné mnohé napravovat.
V oblasti tělesné výchovy, je vypracován program rozvoje a je nutno získat co největší počet mladých lidí do masové
tělovýchovné činnosti.
Byly také vytvořeny podmínky pro vytvoření systému CO v obci.
c)

Oblast hospodářsko – sociální

V investiční části volebního programu r 1986, byla zařazena akce :
Rozšíření vodovodu – fin.nákl.: 149.000 Kčs
- hod.díla.: 199.000 Kčs
Na rok 1986 byl úkol dokončit tak zvané nedodělky. Tyto dokončovací práce byly až na nepatrnou část provedeny. Byla
zabudována technologie, propojen vodovodní řád a obvod do Olšan. Provedeno oplechování střechy, dokončení fasády a
odtlakování vodojemů. Zbývá ještě provést terení úpravy, oplocení, osazení obrubníků a elektro – kabelovou přípojku.
Provoz celého vodovodu závisí na dokončení automatiky, to musí provést odborná organizace po dodání odborných
přístrojů, které MNV zabezpečuje.
Předpokládáme, že vodovod by měl být dán do provozu v I.čtvrtletí r 1987.

Akce oprav a údržby:
a) oprava místních komunikací:
Provedena oprava místní komunikace „Příhony a Nová ulice“. Byly osazeny obrubníky v délce 817 bm, položeno 100 tun
balené směsi a provedena patřičná úprava dešťových vpustí. Provedeno zadláždění chodníku u pomníku Rudoarmějců,
provedena terení úprava na rozcestí Příhony – Nová ulice. Úprava podlah a úřadovny MNV.
Na těchto pracích, bylo odpracováno celkem 2430 brig.hodin, finanční náklady 8.223 Kčs a vytvořená hodnota díla ve výši
32.535 Kčs.
Je nutné podotknout, že práce provedeny v prvotřídní kvalitě, esteticky dokonalé a podtrhnout dobrou org.práci taj.MNV M
Pěčka, dále St. Pernice, Fr. Kusse, J. Juruje a hodně dalších za příkladnou ochotu !
Pro zlepšení veřejného osvětlení byly zakoupeny a instalovány sodíkové výbojky, mají větší světelnou intenzitu a menší
spotřebu elektrické energie.

Na závěr, při hodnocení volebního programu MNF lze říci, že se práce daří tam, kde je práce dobře organizována, pak je i
dílo vidět !

Společenské organizace MV NF v Habrovanech:
Činnost MV Nfvychází z úkolů stanovených volebním programem ideologické práce, zabezpečováním oslav významných
výročí a dalším zkvalitňováním práce jejich zájmové činnosti.
ZO ČSŽ: předsedkyně Ludmila Růžičková, počet členů ZO 110, počet členů výboru 10. V roce 1986 uspořádala
organizace 2 přednášky, 2 odbb.kursy, účast na 2 směnách NF. Pro děti a mládež, pořádány 4 sportovní odpoledne, 1
kulturní akce a 2 zájezdy. Členky odpracovaly 710 hod na zvelebení obce, 360 hod v zemědělství, odevzdáno 800 kg šípků,
752 kg papíru a 20 kg textilu.
TJ „Sokol“ Habrovany: předseda Miroslav Růžička. Počet členů TJ 127, počet členů výboru 9. Činnost jednoty
zaměřena převážně na sport. Má 3 fotbalová družstva a to žáky, dorost a muže, dále pak turistický a šachový oddíl. Kromě
této sportovní činnosti pečuje o rozsáhlý majetek – udržováním hřiště a kabin. V práci z mládeží se aktivně zůčastní s
ost.slož.NF. Odpracováno: akce“Z“ 150 hod., zař. TJ 420 hod., vlast.činn.: 600 hod.
ZO Český zahrádkářský svaz: předseda Karel Pavlon, počet členů 114, počet členů výboru 21. V roce 1986
uspořádáno: 2 zájezdy, 1 ples, 1 přednáška, 1 výstava. Při plnění volebního programu odpracováno v akci „Z“ 360 hod.,
spolkové práci odpracováno 80 hod.
Výkup ovoce:
třešně:

3.099kg,

angrešt:

1.587kg,

višně:

235kg,

červ.rybíz: 3.563kg,

čern.ryb.:6.512kg,

meruňky: 1.416kg,

ryngle:

170kg,

hrušně: 9.055kg,

šípky:

švestky:

229kg,

padanky: 80.965kg,

1.699kg,

trh.jablka: 7.295kg.
Celkem vykoupeno 115.555 kg ovoce.
ZO Socialistický svaz mládeže: předseda Jan Kranich. Počet členů 10, počet členů výboru 5. V roce 1986 se
podíleli na zabezpečení oslav 1.a 9.května, VŘSR, na organizaci MDŽ a branného odpoledne. Pro plnění volebního
programu, pracovali na stavbě vodojemu, na úpravě chodníků a také vlastní prací si upravili přidělenou klubovnu.
Registrované členky vedou skupinu „Jiskry“.
ZO Svaz českoslovětského přátelství: před. Marie Kabátová. Počet členů 76, členů výboru 7. V roce 1986 byly
provedeny 3 relace v rozhlase, 2 zájezdy do divadla, besedu nad sovědskou knihou a prodejní výstavu knih sovětských
autorů. Provedena úprava parku před pomníkem RA výsadbou růží a okrasných keřů. Na akci „Z“ odpracováno 180 hod a v
rámci skrášlení životního prostředí 240 hod.
Svaz požární ochrany: před. Ing. Tomáš Kostelka. Tato organizace je velmi aktivní, podílí se na plnění volebního
programu, na kulturním dění v obci.
Celou činnost všech společenských organizací NF je možno hodnotit kladně, je ale nutné, obrátit se na výbory těchto
organizací, aby s větší důsledností se zaměřovaly na zkvalitnění členské základny aby byla rozvíjena větší pracovní
angažovanost jednotlivců.

Mateřská škola v Olšanech:
Ředitelka školy Jana Jandlová, zapsáno 45 dětí, 14 dětí odešlo do 1.třídy ZŠ. Úkoly MŠ: Důsledně dbát na kompletnost
výchovného procesu ve sjednocování výchovné stránky se vzdělávací. Soustavně prověřovat znalosti dětí.
Účiněji působit na spolupráci školy s rodinou dosahovat jednoty ve výchovně vzdělávací práci a spolupracovat na principu
vzájemné důvěry.
Vést kolektiv pracovnic ke zkvalitňování přípravy na celodenní činnost – hry dětí, pobyt dětí v přírodě a jejich zájmovou
činnost.

Základní škola v Habrovanech:

Ředitel školy Bohumil Říha, Jaroslava Říhová učitelka. Pí učitelka Jaroslava Říhová je členkou redakční rady
odb.časopisu „Komenský“. K 110.výročí časopisu dostala „Bronzovou medaili“ za rozvoj Jihomoravského kraje.
Počet žáků:
I.třída /1 a 2 ročník/ - 27 žáků, učit. J. Říhová,
II.třída /3 a 4 ročník/ - 30 žáků, učit. B. Říha.
Úkoly politicko - výchovné a kulturní akce, plán porad, pedagogických rad, individuálního studia, plán spolupráce SRPŠ,
MŠ a ZŠ, vše plněno dle pracovního plánu.

Pošta Habrovany, ved. J.Richterová.
Počet televizních koncesionářů,

351,

Počet rozhlasových koncesionářů,

361,

Počet telefonních účastníků:

69,

Osoby pobírající důchod:

316,

Průměrný částka měsíčních výplat:

415.958 Kčs,

Průměrný měsíční důchod 1 důchodce:

1.316,60 Kčs,

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

3,193.000 Kčs,

Skutečnost:

3,098.000 Kčs,

Rozdíl:

- 95.000 Kčs,

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

794.000 Kčs,

Skutečnost:

767.368 Kčs,

Rozdíl:

- 26.631,50 Kčs,

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

537.000 Kčs,

Skutečnost:

498.000 Kčs,

Rozdíl:

- 39.000 Kčs,

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

829.000 Kčs,

Skutečnost:

833.634 Kčs,

Rozdíl:

+ 4.634 Kčs,

„Maso-uzeniny“ Jednota Vyškov, ved. B. Cheliková:
Plán tržby:

543.000 Kčs,

Skutečnost:

630.000 Kčs,

Rozdíl:

+ 87.000 Kčs,

„Brněnské papírny“, ved. S.Nováková.
Plán výroby:

2,400.000 Kčs,

Plnění:

100%

Počet stálých pracovnic 20 osob.
Pracovní náplní je skládání a šití obalových krabic na různé průmyslové výrobky.

Štěrkovny a pískovny n.p. prov. Olšany:
Vedoucí závodu: Jaroslav Bednář.
Plán výroby:

12,958.000 Kčs,

Skutečnost:

13,300.908 Kčs,

Rozdíl:

+ 342.908 Kčs,

Počet manuelních pracovníků:

28, technici 3.

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

Skutečnost:

5.800 tun

4.900 tun,

Ječmen:

5.800 tun

5.700 tun,

Brambory:

190 tun,

20.78 tun,

Řepa: Cukr:

4.100 tun,

3571 tun,

Pšenice:

ha výnosy celkem:
Obylniny:

5,15 tun

Brambory:

20.78 tun

Cukrovka:

35.71 tun

b) Živočišná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Maso hovězí v tunách

320 tun

344,9 tun,

Maso vepřové:

560 tun

547,3 tun,

Mléko v tis. Litrech:

2.300

2.571,

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.872 litrů,

Průměrná dojivost na kus a den:

10.61 litrů,

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.687 kg,

Průměrný přírůstek vepř.žířu na kus a den: 0.519 kg,
Odchováno telat na 100 dojnic:
Odchováno selat od jedné prasnice:

103 kusů,
18 kusů,

Rok 1986 se jevil na produkci obilovin nepříznivý a na okopaniny tak středně !
c)

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce:

21.469 Kčs na 1ha,

Výkony celkem:
Materiálové náklady:

23.625 Kčs na 1 ha,
14.050 Kčs na 1 ha,

Vyplácené mzdy:

4.181 Kčs na 1 ha,

+ výkonové podíly:
Doplatky družstevníkům /podíly/:

524 Kčs na 1 ha.
367 Kčs na 1.000 Kčs.

Produktivita práce a odměňování na 1.pracovníka:

Celková produkce:

175.264 Kčs,

Hrubá zeměd.produkce:

126.748 Kčs,

Hrubý důchod:

56.531 Kčs,

Výkony celkem:

139.481 Kčs,

Vyplácená odměna na 1 ha:

5.072 Kčs,

Počet hod. odpracovaných man.prac:

1.985 hod.

Průměrná měsíční odměna pracovníka:

2.495 Kčs,

Průměrná hod. odměna man.pracovníka:

15.87 Kčs,

Předseda družstva:

Antonín Matoušek,

ekonom:

Ing. Eva Baková,

kádrový referent:

Dorotka Hálová,

agronom:

Ing. Jan Křička,

zootechnik:

Ing. Josef Drápal,

mechanizátor:

Ing. Tomáš Kostelka,

Středisko Habrovany:
Hospodaří na rozloze 950 ha.

Agronom: Ing. František Havíř,

z toho kat.Olšan 116 ha.
Osevní plochy:

obilovin:

470 ha,

brambory:

15 ha,

cukrovka:

180 ha,

krm. řepa:

4 ha,

kukuřice:

100 ha,

pícniny:

140 ha.

V době žní nasazeno 8.obilních mlátiček a sklizeno za 8.dní. Na cukrovku nasazeno 3 soupravy a sklizeno za 21 dnů,
Stavy živočišné produkce:

Zootechnik

Ivo Mareš,
Jan Kranich,

Dojnice:

165 kusů

jalovice:

250 kusů,

hovězí žír:

366 kusů,

vepřový žír:

217 kusů,

telata:

327 kusů,

prasnice:
koně:

41 kusů,
3+2 hříbata,

Počet pracovníků střed. Habrovany:

94. osob,

Počet techniků střed. Habrovany:

5. osob,

Administrativa střed. Habrovany:

1. osoba,

Sociální ústav pro tělesně postižené Habrovany:

Vedoucí ústavu Jaroslav Baláč, instituce se 72 obyvateli, tělesně postiženými, o které pečuje 10 zdravotních sester, 12
členů pomocného personálu a 2 administrativní pracovnice. S tohoto početního stavu je 49 mužů a 23 žen.
V pěkném prostředí je o naše tělesně postižené spoluobčany důstojně postaráno jak pro stránce společenské tak kulturní.

Zvláštní události v roce 1986.:
6.března,

obleva, konečně se ohlásilo jaro.

24.a 25.května,

volby do zastupitelských sborů.

30.července,

počátek žní,

11.srpna,

ukončení žní.

12.srpna,

došlo k tragické události, při které po pádu do odpadové jímky zemřel náš občan František
Pelikán, 88 let.

2.září,

bylo započato s napuštěním vodovodu.

25.října,

se přihlásil první mráz.

7.listopadu,

naši chalupáři, členové Státního divadla v Brně, uspořádali velmi pěknou kulturní brigadu
/M.Horský a spol./.

29.prosince,

přišla obleva.

V červenci r 1986, oslavili manželé František a Božena Vartovi, svoji zlatou svadbu, při této příležitosti věnoval p. Oldřich
Dostál z Prostějova na opravu a instalaci rozhlasu v budově památ.objektu 5.000 Kčs.

Počasí v roce 1986:
Srážky v mm:

Leden:

26.

Červenec:

44.

Únor:

33.

Srpen:

66.

Březen:

31.

Září:

25.

Duben:

13.

Říjen:

26.

Květen:

61.

Listopad:

26.

Červen:

95.

Prosinec:

41.mm

Celkem: 485 mm srážek.
Teploty v roce 1986:
Ráno:

Odpoledne:

Leden:

I.

-2°až -10°

-2° až -6°

dekáda

II.

+2° až -7°

+2° až +4°

III.

-8°až 0°

+4° až -2°

I.

-19°až -5°

-2°až -6°

II.

-11°až -8°

-2°až -6°

III.

-16°až -5°

0° až +2°

I.

-8°až 0°

+2°až +7°

II.

0°až +2°

+1° až +9°

III.

-1° až +4°

+8° až +21°

I.

+2° až +11°

+2° až +15°

II.

+1° až +6°

+8° až +25°

III.

+6° až +14°

+16° až +24°

I.

+7° až +13°

+17° až +20°

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:

Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

II.

+9° až +12°

+9° až +24°

III.

+9° až +12°

+9° až +24°

I.

+7° až +12°

+10° až +21°

II.

+8° až +13°

+11° až +22°

III.

+9° až +14°

+12° až +21°

I.

+9° až +14°

+13° až +22°

II.

+10° až +11°

+17° až +22°

III.

+12° až +17°

+13° až +28°

I.

+12° až +19°

+21° až +29°

II.

+13° až +16°

+22° až +28°

III.

+8° až +14°

+11° až +22°

I.

+6° až +7°

+11° až +21°

II.

+3° až +16°

+17° až +26°

III.

+3° až +9°

+17° až +19°

I.

+3° až +8°

+15° až +19°

II.

+3° až +6°

+13° až +17°

III.

+2° až +7°

+6° až +13°

I.

-2° až +2°

+4° až +9°

II.

-1° až +2°

+2° až +9°

III.

-1° až +1°

-3° až +3°

I.

-1° až -6°

0° až -4°

II.

-1° až +3°

0° až +1°

III.

-6° až -10°

-4° až -8°

Závěr.
Končím zápis roku 1986 a ocítáme se na prahu velkého a významného procesu, jehož cílem je pozvednout nejen naši
ekonomiku, ale celý náš společenský život na vyšší úroveň.
Stavíme náročné cíle, dosažení vyžaduje, soustředěné, houževnaté i obětavé úsilí. Cíl je „Obstát se ctí“ !
V Habrovanech, duben 1987, zapsal Fr. Chyťa, kronikář.
Boh. Říha,
předseda ŠKK

Razítko MNV
Dne 21.4.1987 viděl Radek Mikulka, okresní metodik.

podpis za MNV

Razítko MNV

