1982
Stalo se již tradicí, že za uplynulý rok předkládáme bilanci vykonaného díla. Máme na zřeteli splněné úkoly, jak jsme
pokročili dál v budování naší společnosti, hodnocení tohoto úsilí a jaké těžkosti bylo nutno překonat.
Rok 1982 prokázal skutečnost, že v mezinárodních vztazích došlo v poslední době k negativním změnám. V důsledku
řady kroků podniknutých některými státy, jež podepsaly helsinský „Závěrečný akt“, se svět ocitl na vážné křižovatce, na niž
se rozhoduje, půjdeli se cestou míru a pokroku, nebo cestou, která může skončit jadernou katastrofou. Nebezpečný vývoj
mezinárodních vztahů v posledním období, je poznamenán řadou událostí, k nímž také patří rozhodnutí paktu NATO
z prosince 1979 o rozmístění nových amerických jaderných raket středního doletu v řadě západoevropských zemí a také
odmítnutí ratifikovat smlouvu SALT2. Chceme věřit a naše přání je, aby mír byl zachován a to vyžaduje neúprosný, ale
spravedlivý boj za mír.
Je ovšem pravdou, že ve světě se odehrávají také události jiného charakteru. Návštěva našeho presidenta dr Gustáva
Husáka v Rakouské republice, vůbec jako první návštěva československého představitele ve Vídni za existence našeho
státu, hovoří o pokroku v rozvoji vzájemných vztahů a odhodlání přispívat k zachování procesu uvolnění.
V roce 1982 pokračovalo plnění sociálně ekonomických plánů, a to při náročnějších podmínkách, totiž v plánovaném
zpomalení dynamiky hospodářského rozvoje. Takové plánování vytvořilo předpoklady pro novou složitější situaci
v ekonomice, tedy udržení rovnováhy v jejich hlavních oblastech.
Přesto, že klimatické podmínky našemu zemědělství vůbec nepřály a že jsme v důsledku toho měli menší úrodu než jsme
předpokládali, že také stavebnictví nesplnilo plánované úkoly, dosáhlo se toho, že objem národního důchodu činil 454
miliard Kčs a je vyšší než v roce 1980. Proti roku 1981 se zvýšil o 18,5 miliardy Kčs.
Projevilo se to tím, že úsilí o převedení národního hospodářství pokračovalo v tendencích, snižování materiálových a
celkových nákladů, růstem rentability a zisků a hlavně úspora energie a paliv. Prostě heslo šetřit a dobře hospodařit. I když
toto heslo nebylo vždy a důsledně dodržováno, přesto v celku bylo dosaženo dobrých výsledků. Největší měrou se na tom
podílela průmyslová výroba, a to zvláště strojírenství a lehký průmysl.
Je ovšem třeba také vidět, že opatření, v oblasti řízení, plánování, financování, odměňování, zavádění chozrasčotu,
nezabrala všude jak bylo plánováno. Tyto problémy nejsou nové. Co je ale nového, je naléhavé jejich řešení. Proto cílem
všeho je, v nových podmínkách, udržet a podle možností dále zkvalitňovat životní úroveň.
Příjmy obyvatelstva se zvýšily o 2,8%, maloobchodní obrat o 2% a přírustek vkladů téměř o 11 miliard Kčs. Úroveň bydlení
vzrostla o 94 tisíc nových bytů. To všechno ale ještě neznamená, že máme vše jakbychom si přáli. To platí o nedostatcích
na vnitřním trhu. Zde pak bylo potřebí ovlivnit spotřebu společnosti.
Důvody pak, které k tomu vedly, spočívají v omezených zdrojích domácích surovin a devizy jsou potřebny pro důležitější
nákupy. Proto bylo rozhodnuto, s platností od 30.ledna 1982, zvýšit ceny některých druhů masa a masných výrobků, včetně
drůbeže, ryb, zvěřiny a výrobků z nich, také rýže, cigaret, tabákových výrobků, revových vín, rumu a vodky tuzemské
výroby.
Průměrné zvýšení cen činí u cigaret 30%, tabákových výrobků 39%, vína 18%, tuzemské vodky o 25%. Cena masa a
masných výrobků o 27%, z toho u masa výsekového v průměru o 41% a uzenin o 17%.
Je pochopitelné, že toto rozhodnutí se dotklo každé rodiny a nebylo lehké a že ne všude bylo přijato s pochopením, ale
nutnost byla tím rozhodujícím momentem. Reálná fakta a skutečnosti je nutno brát v úvahu a také respektovat.
Zvýšení cen masa a masných výrobků, představuje v průměru zvýšení výdajů zhruba asi 40 Kčs měsíčně na obyvatele a
proto byly zvýšeny přídavky na děti o 40,- Kčs, o 100,- Kčs měsíčně se zvýšil mateřský příspěvek a stejně se zvýšil
zaopatřovací příspěvek pro manželky vojáků základní služby, které pečují o nezaopatřené děti ve věku do tří let, nebo
nejsou z jiných vážných důvodů výdělečně činné.
Dále se upravily nejnižší důchody a to u jednotlivců ze 780,- Kčs na 880,- Kčs. Jestliže z takového důchodu žijí manželé,
zvýšil se tento důchod 1.330,- Kčs na celých 1.500,- Kčs. Ostatní vyplácené důchody do výše 1.200,- o 40,- Kčs a ostatní
důchody nad 1.200,- Kčs o 30,- Kčs měsíčně. Nezapomělo se ani na invalidy a zdravotně postižené občany.
K dalšímu vývoji našeho hospodaření v roce 1982, podle zprávy Federálního statistického úřadu:
Vědecko-technický rozvoj, který v současných podmínkách jedním z hlavních činitelů úspěšného ekonomického
programu, jemu se podařilo vyřešit a zavést do výroby některé důležité výzkumné a vývojové úkoly, zlepšit inovační proces
a zvýšit technickou a estetickou i kvalitu našich výrobků. Ve srovnáním s předcházejícím rokem bylo plnění plánu

technického rozvoje vyšší a úkoly splněny na 97,3%.
Investiční výstavba: Omezením rozsahu investic a koncentrací investiční výstavby, se vytvářejí předpoklady
k překonání některých dlouhotrvajících nedostatků v této oblasti. Zásadního obratu však ještě dosaženo nebylo, zejména
v dodržování termínů jednotlivých etap a dokončování některých významných staveb.
V roce 1982 bylo ve srovnáním s rokem předcházejícím, zahájeno téměř o 15% menší počet staveb. Regulace nově
zahajovaných staveb přispěla ke snižování nadměrné rozestavěnosti a ke zkracování průměrné doby stavby. Rozpočtové
náklady se proti předcházejícímu roku snížily o 8,1%.
Průmysl: Záměry státního plánu rozvíjet průmyslovou výrobu i při omezené spotřebě paliv, energie, pohonných
hmot a i dalších surovin, byl vcelku splněn. Objem průmyslové výroby vzrostl ve srovnáním s rokem 1981 o 1%. Růst výroby
byl o 0,6% vyšší než předpokládal plán. Výroba vzrostla v průmyslu elektrotechnickém, strojnickém a těžkém strojírenství,
naopak poklesla v souvislosti s úsporami ropy v průmyslu chemickém o 0,3% a v průmyslu stavebních hmot o 1,5%. Pokles
se projevil hlavně v energeticky náročných provozech.
Stavebnictví: Na základě opatření k zabezpečení úkolů plnění plánu 7.pětiletky, byl ve srovnání s rokem 1981,
celkový objem stavebních prací nižší o 3,7% a to v důsledku změn ve struktuře investiční výstavby. Produktivita práce ve
vlastních výkonech se snížila o 1,6% a plán byl splněn na 99,8%.
Zemědělsko potravinářský komplex: Dosaženými výsledky v zemědělské výrobě, podařilo se překonat důsledky
neúrody z roku 1981, snížit dovoz krmiv z kapitalistických států a zmírnit nesoulat mezi rostlinou a živočišnou výrobou.
Celkový objem zemědělské produkce se zvýšil proti roku 1981 o 1,1%. Z toho, rostlinná výroba o 8,9% a podle záměrů
plánu, se živočišná výroba snížila o 4,2%.
Proti roku 1981 se zvýšily ha výnosy u obilovin, brambor a víceletých pcnin na orné půdě, ale přesto zůstaly nesplněny jež
předpokládal plán. Naopak překročena byla plánovaná sklizeň cukrovky a kukuřice na siláž a na zeleno. Výsledky ovlivnilo
nepříznivé počasí přezimováním a tím sníženy osevní plochy. Vzhledem k tomu a omezeným dovozem krmiv, bylo nutno
snížit stavy vepřového žíru. Naproti tomu, zase vzrostly stavy hovězího žíru. Tedy zemědělství splnilo v podstatě úkoly
v dodávce zemědělských výrobků.
Výroba masa v souladu s plánem se snížila proti roku 1981 o 9,8% a zabité drůbeže o 1,6%. Omezení výroby smetany a
šlehačky umožnilo i při neplnění plánovaného nákupu mléka, zvýšit výrobu másla a sýrů.
Lesní hospodářství: Celková těžba dřeva dosáhla 18.458 tisíc m3, to je v porovnání s rokem 1981 o 0,2% více.
Roční plán těžby dřeva a dodávek byl mírně překročen.
Vodní hospodářství: Dodávka pitné vody se proti roku 1981 zvýšila o 3%. Podíl obyvatelstva zásobeného vodou
z veřejných vodovodů dosáhl koncem roku 1982 o 0,2% více a činí 73%. Na veřejnou kanalizaci počet obyvatel činí 59,3%.
Záměry plánu byly překročeny ve všech ukazatelích.
Doprava a spoje: Veřejná doprava zabezpečila přepravu zboží pro požadavky národního hospodářství. Veřejnou
nákladní dopravou bylo přepraveno 665,6 milionů tun zboží, což je proti roku 1981 o 1,8% víc. Železniční doprava přepravila
288,4 milionů tun, což je o 0,7% více než v roce předcházejícím. Ve spojích dále pokračuje rozvoj telefonizace a
meziměstského a mezistátního provozu. Počet nových telefonních účastníků vzrostl v roce 1982 o 82.000 nových stanic.
Televize – v současné době je naše území kryto z 67,3% druhým televizním programem. Z celkové vysílací doby ČT činil
podíl barevného vysílání 81,1%.
Zahraniční obchod: Obrat vzájemné výměny zboží se socialistickými zeměmi byl v roce 1982 vyšší než
předpokládal plán, především překročením úkolů ve vývozu. Z celkového obratu čs.zahraničního obchodu představoval
podíl socialistických zemí 75%, z toho SSSR více než polovinou.
Životní úroveň: V roce 1982 se podařilo zachovat dosaženou životní úroveň. K dalšímu upevnění sociálních jistot
přispěl i růst společenské spotřeby obyvatelstva.
Zaměstnanost v národním hospodářství se dále zvýšila. Průměrný počet pracovníků dosáhl zhruba celkem 7 440 tisíc
osob. Celkové peněžní příjmy obyvatelstva se proti roku 1981 zvýšily o 14,7 miliardy Kčs. Příjmy z pracovní činnosti vzrostly
o 2,8%. Průměrná měsíční mzda pracovníků vzrostla o 83,- Kčs a činí v průměru 2.855 Kčs. Zvyšila se míra úspor, stav
vkladů činil ke konci roku 178,8 miliard Kčs.
Maloobchodní obrat byl ve srovnání s rokem 1981 vyšší o 2,9% a z toho prodej potravin o 6%, prodej průmyslového zboží
o 0,1%. Zásobování obyvatelstva potravinářským zbožím bylo uspokojivé, ačkoliv v důsledku neúrody v roce 1981, bylo

nutné se vyrovnat s některými problémi v dodávce výrobků z mléka, cukru ale také dodávce sádla rosliných jedlých tuků.
Plně byla uspokojena zvýšená poptávka u vajec, mouky, moučných výrobků a másla.
U průmyslového zboží, bylo dosaženo lepších výsledků než v roce předchozím, protože se rozšířila nabídka u řady
sortimentů, především strojírenského spotřebního zboží.
V roce 1982 se narodilo 234 tisíc dětí. Uzavřeno bylo 118 tisíc sňatků. Počet obyvatel se zvýšil proti roku 1981 o 51 tisíc a
koncem roku dosáhl v ČSSR 15,395.000 osob.
V mateřských školách je ve školním roce umístěno 715 tisíc žáků. Z 249 tisíc žáků, kteří ukončili základní školní vzdělání,
bylo umístěno 59,5% do učebních oborů a 38% do výběrových škol. V denním studiu na středních školách studuje 390 tisíc
žáků, na vysokých školách 154 tisíc studentů.
Lůžková kapacita zdravotnických zařízení dosáhla 192 tisíc lůžek, z toho v nemocnicích 120,9 tisíce. Na jednoho lékaře
připadlo 295 osob. V roce 1981 to bylo 301 osob. Počet míst v jeslích činí 117,8 tisíc a z toho připadá na závodní jesle 27%.
Výsledky dosažené v roce 1982 dokazují, že v našem národním hospodářství existují možnosti pro plnění ještě náročnější
úkoly a je možnost je zkvalitňovat.

Odvolání na první knihu.
Kronika obce Habrovany byla založena v roce 1924 zákonem, který dal povinnost tehdejším obecním úřadům je zavést.
Tato kronika obce Habrovany i s historickými údaji je psaná jako kniha první a je ukončena rokem 1970.
Jejím pokračovatelka kniha druhá nese zápisy ještě za rok 1981. je pokračovatelem nového jiného dění.
Tato v pořadí již třetí kniha, jako kronika sloučených obcí Habrovany-Olšany má a také musí býti pokračovatelem doby jiné
nové spravedlivější, bohatější.
Změnil se náš život, život na vesnici za těch uplynulých 60 let od vyjití zákona o obecních kronikách. Změnil se náš život,
změnil se k nepoznání. Je to vlastně těch 60 roků střídání dvou generací, jedna ta naše co zažila chaloupky s malými
okénky a petrolejkou. Kravky zapřažené do vozů se železnými ráfy. Zámek, kostel a velkostatek, reprezentace bohatství a
slávy. Dnešek již nezná tento pojem. Kam se poděli ti kravičkáři? Kam se poděli chudáci, žebráci, služky a čeledínové? Jsou
pryč, nenávratně pryč a není jich škoda. Tato idila, idila tohoto venkova se rozpadla, vyrostla nová, jiná vesnice. Vesnice
s vydlažděna a take asfaltovou silnicí, s tratuány (?), pouličním elektrickým osvětlením. Vesnice hezká upravená a bohatá
na vše co k příjemnému žití je potřebí.
A ta generace druhá, ta mladá, ta dnešní, té se to dění a tyto skutečnosti zdají tak nějak samozřejmé.

Pohyb obyvatel:
Úmrtí.
1 – Josef Skácel,

Habrovany 52,

narozen: 11.7.1930,

zemřel: 12.2.1982

2 – Josef Severa,

Habrovany 86,

narozen: 15.2.1909,

zemřel: 7.2.1982

3 – Miloslava Pytelová,

Habrovany 251, narozena: 14.7.1898,

zemřela: 18.2.1982

4 – Oldřiška Fryčová,

Olšany 146,

narozena: 3.9.1911,

zemřela: 25.3.1982

5 – Marie Malá,

Habrovany 81,

narozena: 1.8.1910,

zemřela: 19.5.1982

6 – Helena Růžičková,

Olšany 117,

narozena: 22.10.1898,

zemřela: 16.3.1982

7 – Božena Fábová,

Habrovany 60,

narozena: 17.9.1916,

zemřela: 9.8.1982

8 – Anna Nováková,

Habrovany 234, narozena: 5.7.1907,

zemřela: 27.8.1982

9 – Václav Konečný,

Olšany 115,

narozen: 10.10.1913,

zemřel: 7.9.1982

10 – Kateřina Valešová,

Olšany 17,

narozena: 8.4.1887,

zemřela: 30.9.1982

Pohřbů žehem 6, do země 4, celkem 10.
Narození:
1 – Stanislav Valehrach,

*

23.1.1982,

Habrovany 249.

2 – Michal Jandl,

4.2.1982,

Habrovany 266.

3 – Petr Pospíšil,

5.2.1982,

Habrovany 57.

4 – Jitka Hájková,

4.3.1982,

Habrovany 71.

5 – Petr Zonek,

23.4.1982,

Olšany 133.

6 – Jaroslava Vartová,

14.4.1982,

Olšany 174.

7 – Petra Dočková,

27.6.1982,

Olšany 147.

8 – Alexandra Bednaříková,

28.6.1982,

Habrovany 214.

9 – Michal Holub,

31.7.1982,

Habrovany 26.

10 – Marek Matoušek,

1.11.1982,

Habrovany 5.

11 – František Pilát,

21.10.1982,

Olšany 171.

12 – Luděk Pospíšil,

2.11.1982,

Habrovany 266.

13 – Vít Kunc,

9.11.1982,

Olšany 17.

14 – Jana Chromá,

18.12.1982,

Habrovany 253.

15 – Milan Skřivánek,

23.12.1982,

Habrovany 37.

Narozeno: chlapců: 10, děvčat: 5 .
Přistěhováno:
1 – Jan Nohel,

Habrovany 19,

z Vyškova,

2 – Růženka Radová,

Habrovany 260,

z Vyškova,

3 – Radoslav Holub,

Habrovany 26,

z Brna,

4 – Eva Kociánová,

Habrovany 187,

ze Slavkova,

5 – Hana Valehrachová,

Olšany 107,

z Bukovinky,

6 – František Kovařík,

Habrovany 1,

z Brna,

7 – Jan Bečička,

Habrovany 24,

z Brna,

8 – Pavel Jelínek,

Olšany /chata/,

z Brna,

9 – Eva Crhová,

Olšany 17,

z Brna,

10 – Růžena Durdová,

Habrovany 8,

z Brna,

11 – Bohumil Durda,

Habrovany 8,

z Brna,

12 – Dušan Bednařík,

Habrovany 57,

z Brna,

13 – Josef Ryšánek,

Olšany 7,

ze Vsetína,

14 – Dohumila Ryšánková,

Olšany 7,

ze Vsetína,

15 – František Příkopa,

Habrovany 1,

z Hrabětic,

16 – Jiří Pelikán,

Habrovany 253,

z Vyškova,

17 – Marcela Valková,

Habrovany 253,

z Prostějova,

18 – Lumír Pilát,

Olšany 171,

z Brna,

19 – Magdalena Slavotínková,

Habrovany 200,

ze Zelené Hory,

20 – Hana Konečná,

Olšany 12,

z Vyškova,

21 – Dr. Eva Doleželová,

Olšany 94,

z Brna,

22 – Jana Pilátová,

Olšany 171,

z Brna,

23 – Radoslav Bestr,

Olšany 139,

z Vyškova,

24 – Milena Bestrová,

Olšany 139,

z Vyškova,

1 – Marie Janovcová,

Habrovany 165,

do Nové Hvězdlice,

2 – Ladislav Rotrekl,

Habrovany 181,

do Lulče,

3 – Jaroslava Rotreklova,

Habrovany 181,

do Lulče,

Odstěhováno:

4 – Jan Gründel,

Habrovany 211,

do Vyškova-Brňan,

5 – Marie Gründelová,

Habrovany 211,

do Vyškova-Brňan,

6 – Hana Formánková,

Olšany 119,

do Rousínova,

7 – Stanislav Chyťa,

Olšany 80,

do Bukovinky,

8 – Radomír Malínský,

Habrovany 1,

do Velke Meziříčí,

9 – Matěj Havlíček,

Habrovany 232,

do Vyškova-Brňan,

10 – Františka Hrdinková,

Habrovany 10,

do Trenčína,

11 – Marie Palíšková,

Habrovany 8,

do Brna,

12 – Jaroslav Palíšek,

Habrovany 8,

do Brna,

13 – Miroslav Snášel,

Habrovany 138,

do Velešovic,

14 – Jana Slezáková,

Habrovany 224,

do Veselí n/M,

15 – Josef Segeďa,

Habrovany 239,

do Vyškova,

16 – František Braun,

Olšany 15,

do Brna,

17 – Eva Růžičková,

Olšany 73,

do Brna,

18 – Hana Formánková,

Olšany 43,

do Brna,

19 – Zdeněk Svoboda,

Olšany 72,

do Brna,

20 – Milan Reich,

Habrovany 196,

do Brna,

21 – Zdeněk Modlitba,

Olšany 136,

do Velešovic,

22 – Alena Klinotová,

Olšany 62,

do Brna,

23 – Igor Šulc,

Olšany 51,

do Karviné,

24 – Antonín Toman,

Olšany 35,

do Rousínova,

25 - Zdena Tomanová,

Olšany 35,

do Rousínova,

26 – Růžena Radová,

Habrovany 260,

do Vyškova,

27 – Ivana Měřínská,

Olšany 149,

do Žabčic,

28 – Zdeněk Kuběna,

Habrovany 236,

do Velešovic,

29 – Blanka Kupčíková,

Olšany 5,

do Bukovinky.

Počet přistěhovaných:
Habrovany:

13 mužů,

8 žen,

5 dětí,

Olšany:

11 mužů,

4 ženy,

7 dětí.

Celkem:

24 mužů,

12 žen,

12 dětí.

Habrovany:

16 mužů,

9 žen,

7 dětí,

Olšany:

13 mužů,

6 žen,

7 dětí.

Celkem:

29 mužů,

15 žen,

14 dětí.

Habrovany:

mužů,

žen,

dětí,

Olšany:

mužů,

žen,

dětí.

Celkem:

1.240 mužů,

628 žen,

612 dětí.

Počet vystěhovaných:

Počet obyvatel:

Plnění volebního programu, akce „Z“ v roce 1982.:
1. Vodovod II.etapa:

objem finančních prostředků 312.000 Kčs.
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Tato II.etapa vodovodního řádu, zahrnuje trasu do Olšan, včetně vodovodu zapojeného na vodojem o ploše 12m

v Olšanech. Zařazením mechanizmů byla provedena část rozvodu v Habrovanech podle plánů II.etapy a buduje se
vodojem.
Při pracích na vodojemu však dochází ke skluzu, který je zapříčiněn, jednak pozdním nástupem mechanizmů k dokončení
prací pro založení stavby a také složitostí stavby pro kterou se nepodařilo zajistit schopného odborníka jako vedoucího.
Rada MNV přijala opatření k dalšímu postupu prací, se snahou vyrovnat skluz ve výstavbě. Jednak bude nutné zvýšit
pracovní aktivitu jak společenských organizací tak i ostatních občanů. Na základě skutečností je nutné přepracování plánů
ale i rozpočtu III.etapy výstavby vodovodu ve kterých se promítnou nastalé skutečnosti.

2. Kanalizace v obci Habrovanech:

objem finančních prostředků 69.000 Kčs.

Byla provedena kanalizace v délce cca 400bm a to v Nové ulici za školou, ulice Kočov a na Vinohrádku až ke kostelu.
Protože se nepodařio zajistit mechanizmy, nepodařilo se dokončit úsek od kostela až po bránu JZD „Družba“. Potrubí je
dovežené a uskladněné práce bude dokončena na jaře roku 1983.
3. Rozšíření posilovače vodovodu „Ostrá“:

do úseku Habrovec, objem finančních nákladů 30.000 Kčs.

Na základě skutečnosti, že v Habrovci, této části naší obce není zajištěna pitná voda bylo ONV odborem pro výstavbu,
zařazeno do plánu, rozšíření vodovodu „Ostrá“. V současné době je vybudována jímka pro vypouštěcí hydrant.
Vládním rozhodnutím o rozšíření pravomoci NV a střediskových obcí, byla k 1.8.1982 rozšířena pravomoc štřediskové
obce Rousínov o odbor výstavby a proto od tohoto data naši občané svoje žádosti o stavební povolení již nemusí na ONV
ve Vyškově, ale tyto přijíma a také vyřizuje na MNV v Rousínově.
Výstavba v Habrovanech: V roce 1982 došlo již k dokončení výstavby bytovek za školou v Habrovanech, a do nových
pohledných domů se již nastěhovali:
Manželé Hrdinkovy

čís.domu 280

Adamovi

283

Obroučkovi

284

Veselí

285

Kolkopovi

286

Hanákovi

287

Jandlovi

278.

Finanční správa MNV Habrovany-Olšany za rok 1982.:
1. Příjmy od obyvatelstva:
Daň domovní:

37.712,- Kčs

Daň zemědělská:

48.145,- Kčs

Daň z příjmů obyvatel:

4.030,- Kčs

Poplatky z psů:

4.298,- Kčs

Správní poplatky:

2.391,- Kčs

Celkem:

96.576,- Kčs

Stravné ve školní jídelně:

91.880,- Kčs

2. Ostatní příjmy:
Vnitřní správa:

4.237,- Kčs

Místní hospodářství:

66.953,- Kčs

Stav. a KBV:

14.880,- Kčs

Ostatní a nahodilý příj.:

12.495,- Kčs

Pokuty:

200,- Kčs

Státní fond vod.hosp.:
Celkem:
Celkový příjem MNV

240.000,- Kčs
430.465,- Kčs
527.221,- Kčs

3. Dotace ONV:
Požární ochrana:

22.063,- Kčs

Správa MNV:

12.989,- Kčs

Akce „Z“ vodovod:

422.643,- Kčs

Výdaje MNV za rok 1982.:
Školství: MŠ, ZDŠ, škol.jíd. MŠ.:

210.348,86 Kčs,

Kultura:

18.492,55 Kčs,

Vnitřní správa: /Požární ochrana/

22.758,- Kčs,

Poslanci a aktiv NV:

16.220,- Kčs,

Správa MNV:

75.940,40 Kčs

Sociální věci:

13.996,- Kčs,

Místní hospodářství:

51.179,66 Kčs,

Akce „Z“ vodovod:

422.643,51 Kčs,

Výkup pozemků:

42.559,- Kčs,
840.233,- Kčs

Celková finanční rozvaha:
Celkový příjem v roce 1982:

935.764,80 Kčs

Celkové vydání v roce 1982:

874.137,98 Kčs

Na účtu u SBČS Vyškov k 31.12.1982:

PS.

61.626,80 Kčs

1. Položka „Požární ochrana“ částka ve výši 22.063 Kčs byla uhrazena ONV odborem pro vnitřní potřebu.
2. Správa MNV, na této položce nebyly stanoveny výdaje na údržbu budov MNV, ani výdaje DKP. ONV odbor pro

vnitřní věci uhradil částku pro tyto účely obnosem 12.989,- Kčs.
3. Akce „Z“, na této položce, bylo učiněno rozpočtové opatření na pokrytí prací na zdárné dokončení předepsané
provedením rozvodu vody.

Komise kulturní a školská.
Dne 28.března vzpoměl náš národ jednoho ze svých význačných synů – Jana Amose Komenského, nazývaného „Učitel
národů“. Tento světově uznávaný pedagog se narodil před 390 léty. Z jeho bohatých pedagogických názorů a pokrokových
snah o výchovu a vzdělání všech lidí na celém světě i z jeho promyšlených návodů jak učit co nejlépe, vychází naše
pedagogika a výchova. Na díle Jana Amose Komenského je zbudován celý systém novodobého školství, protože pokrokové
myšlenky tohoto génia mají platnost v každé době, i v době dnešní, v době vědecko technické revoluce.
Také ve škole v Habrovanech je dílo Komenského respektováno a ctěno. Při vytváření výchovného systému školy bylo
přísně přihlíženo k zásadám vytyčeným v jeho díle. Film, který o škole natočilo pro studijní účely Okresní filmové středisko
ve Vyškově s názvem „Technika jde do školy“ s opírá o idee a dále je rozvádí v duchu další modernizace školy, zejména
zavádění techniky do vyučovacího procesu.
Tradici díla Komenského střeží a rozvíjí časopis „Komenský“, odborný a nejvyhledávanější časopis pro učitele. Letos tento
časopis už své 106 výročí. Učitelka naší základní školy Jaroslava Říhová, byla v roce 1971 vybrána ministerstvem školství
do redakční rady tohoto časopisu a aktivně v něm pracuje jako recenzentka i autorka odborných článků.
Komenského díla si hluboce náš lid váží. V duchu klademe k vzdálenému hrobu v holandském Naardenu dnešní jubilejní
symbolickou kytičku i my občané Habrovan.

Základní devítiletá škola v Habrovanech:
Po mnohaleté přestávce /naposledy v období II.světové války/, se opět vyučuje ve 4.třídách.
I.třída:

27 žáků,

vyučuje Jaroslava Říhová,

II.třída: 21 žáků,

vyučuje Božena Navrátilová,

III.třída: 26 žáků,

vyučuje Ivo Hruška,

IV.třída: 22 žáci,

vyučuje ředitel Bohumil Říha.

Ve školní budově je nyní prostor rozdělen takto: v 1.poschodí jsou 3 učebny, v přízemí jedna učebna, v místnosti pod
schody je šatna, v bývalém bytě pro ředitele je sborovna, kabinet, jídelna a umyvárna na nádobí, takže prostor celé školy je
plně využit.
Na obědy je přihlášeno 62 dětí a 5 zaměstnanců školy. Děti platí za obědy 3,20 Kčs a zaměstnanci 4,95 Kčs. Obědy se
vaří v mateřské škole v Olšanech a poledním autobusem jsou dováženy do Habrovan. Obědy vydává a následný úklid
provádí p. Kadlecová. Na obědy mohou docházet všechny děti zaměstnaných matek z Habrovan a všechny děti přespolní
z Olšan. Školní stravování je velkou výhodou pro rodiče, kterým ubyly starosti s přípravou obědů pro děti.
Členové učitelského sboru jsou:
Bohumil Říha, ředitel školy,
Jaroslava Říhová, učitelka,
Božena Navrátilová, učitelka,
narozena 26.10.1915 v Olšanech, bytem Olšany. Vyučovala v řadě škol na okrese Vyškov.
Jana Střížová, učitelka,
narozena 14.7.1962 v Zábřehu, vyučuje od roku 1981, na škole vyučovala do 6.12.1982, pak se přestěhovala do
Klatov.
Ivo Hruška, učitel,
narozen 6.5.1938 v Brně, bytem v Brně. Vyučoval na řadě škol na Brněnsku a Břeclavsku a v Habrovanech
nastoupil po odchodu p.Střížové.

Mateřská škola v Olšanech:
53 dětí ve věku od 21/2 do 6 let se bohatě vyžívá v naší mateřské škole, v roce 1982 se zůčastnily, 3x zájezd do divadla
„Radost“ v Brně, zájezd do ZOO koutku ve Vyškově, návštěva UP závody Rousínov, papírny Olšany, obstarávají a také
účinkují na besedě s důchodci, na oslavách MDŽ, rozhlasové relace k významným výročím, beseda s příslušníky VB a ve
spolupráci s dohlížecím výborem „Jednoty“ pořádaly výstavu dětských prací. V pěkném prostředí se cítí dobře a jsou
spokojené.
Ředitelkou MŠ se stala 1.8.1982 Jana Jandlová když dosavadní ředitelka Eva Seďová, přešla do funkce okresní
inspektorky. Dalšími členy učitelského sboru jsou:
Blanka Prášková, učitelka,
Marie Hýzlová, učitelka a
Eva Buzková, učitelka.

Knihovna v Habrovanech.
V opravdu pěkném prostředí, vybavena novým nábytkem, čistém a vzorně zařízené místnosti obklopena knihami a
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časopisy půjčuje každé pondělí od 18

do 2000 hodin naše nová knihovnice Anička Rousková.

Kromně půjčování knih, obstarává nástěnky a výstavky.
Naše knihovna čítá: 364 titulů pol.literatury, 1.034 knih beletrie, 368 knih pro mládež, 220 svazků ostatní literatury a 5 druhů
časopisů.
19 dospělých čtenářů a 37 mladistvých vypůjčilo 1.491 knih a 200 časopisů v uplynulém roce 1982.

Kulturně vzdělávací činnost.
V jednotném plánu kulturně výchovné činnosti na rok 1982 bylo 151 kulturně vzdělávacích akcí, ze kterých se uskutečnilo
149, jsou uvedené v celé sloučené obci: 20 rozhlasových relací, 14 tanečních zábav, 15 výstavek knih, 22 besed, 4 zájezdy
do divadla, 12 oslav, 5 filmových představení, 7 zájmových zájezdů, 1 dopravní soutěž, 4 cvičení CO, 12 akcí SOZ, 11
soutěží pro mládež / dopravní, branné, myslivecké/, 17 přednášek, 4 veřejné schůze a 1 výstava ovoce.
Mezi nejlepší složky v kulturně výchovné činnosti v Habrovanech patří ČSŽ, ČSZ, ČSPO.
Kromně kulturního plánu byl v obci vypracován i Plán rozvoje tělesné výchovy a sportu. Z plánovaných 40 akcí se
uskutečnilo 39 akcí, většinou uspořádaných pro mládež. V naší obci není tělocvična a proto mládež kromně kopané nemá

možnost pravidelného sportovního vyžití, ale tyto sportovní a branné akce jsou velmi důležité pro zdravý rozvoj naší mladé
generace.
V roce 1982 byla dokončena úprava místní lidové knihovny a knihovna dostala nové regaly a tak se zde výrazně zlepšila
kulturnost celého prostředí.

Sbor pro občanské záležitosti v Habrovanech:
V roce 1982 připravil SOZ v Habrovanech tyto akce: 3x vítání občánků /přivítáno 10 dětí/, 5 smutečních rozloučení,
1 vítání žáků do 1.třídy základní školy, 1 předávání občanských průkazů, 1 slib pionýrů a jisker, 1 návštěva v domově
důchodců, 1 beseda s rodiči žáků 1.třídy, 1 beseda s branci, 1 přednáška o partnerských vztazích, 23 písemných blahopřání
k 50 a 60 narozeninám, 24 návštěv občanů při 70 a 75 výročích narozenin, 10 návštěv občanů při 80 a 89 jubilejích, 2 při
více než 90 let, 1 diamantová svatba.
V roce 1982 schválila rada MNV změny ve složení SOZ. Předsedkyní byla zvolena Zdena Střelcová, členka rady MNV,
která nyní vede činnost SOZ v Habrovanech i Olšanech. V Habrovanech obstarává záležitosti SOZ, místopředsedkyně Věra
Ludvíková a jako členové jsou J. Říhová, L. Růžičková, R. Bezděková, M. Kolejková, ing. M. Chládek a B. Říha.
Rada MNV i okresní orgány hodnotí její činnost kladně.

Komise sociální a zdravotní:
Pečuje o zdravé životní prostředí a pracovní a provádí účinná opatření. Provádí soustavnou výchovu obyvatelstva po
stránce zdravotní. Organizuje kontrolní působnost zdravotních služeb a také zneužívání zdravotní péče. Občanům se
zmenšenou zdravotní schopností a bezmocným obstará pečovatelskou péči. Organizuje peněžitou výpomoc. Navrhuje
potřebu umístit občany v domovech pro přestárlé. Dává souhlas ke jmenování vedoucích prodejen, rozhoduje o výjimkách
prodejní doby, zabezpečuje plynulost zásobování, o kulturnost a hygienu prodeje, poctivost prodeje a provádí opatření na
ochranu spotřebitelů. Současnou občanskou kontrolu nad obchodní činností obstarává prostřednictvím VD.
Sociální výpomoc v roce 1982 byla poskytnuta:
9 občanům v potravinách

hodnota 2.220 Kčs,

9 občanům v textilním zboží

hodnota 2.250 Kčs.

Soustavnou kontrolu provádí nad výchovou ohrožených dětí, a také o poskytování obědu pro přestárlé občany. Tyto obědy
se vaří USP v Habrovanech a počet podávaných obědů je 23.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené Habrovany:
Areál zámku a obklopujícího historické zeleně v Habrovanech je zapsán ve Státním seznamu historických nemovitých
kulturních památek pod rejstříkovým číslem 3627. Je významným a hodnotným arealem památkové zeleně a po stránce
dendrologické je svým významem vyjímečný.
A v tomto areálu habrovanského zámku našlo svůj domov 72 tělesně postižených našich občanů. Je to 23 mužů a 49 žen.
Schopní obyvatelé tohoto ústavu jsou zapojeni do ústavní výroby. Pracují pro 7 národních podniků /UP Rousínov, Zbrojovka
Vyškov, Rostex Vyškov, Fototechna Hradec Králové, Brněnské papírny a Mez Brno/. Provádí se zde lepení a sešívání
krabic,, letování různých kontaktů, kompletace fotokazet aj.
V této oblasti bylo v roce 1982 dosaženo téměř 140.000 Kčs čistého zisku. Hrubý objem výroby představuje zhruba
600.000 Kčs. Dále pak jsou obyvatelé ústavu zapojeni do rostlinné a živočišné výroby. Vlastní produkcí pokrývají 30%
spotřeby vepřového masa.
Také ústavní kulturní činnost je bohatá. Ústav je bohatě zásobován denním tiskem, různými časopisy, mají bohatou
knihovnu. Pravidelně 1x týdně je promítán film, 4x ročně je promítán filový festival a také ústav navštěvují různé umělecké
soubory.
Obyvatelé ústavu si pak sami vytvářejí kulturní pásma a tak se aktivně podílejí při tvorbě kulturní činnosti. Rovněž každý
rok je uspořádán 3 denní zájmový zájezd. Je rovněž potěšitelné, že je zajímá i historie a i současnost nového domova.
Každý rok je pořádaná beseda nad habrovanskou kronikou.

Finanční rozpočet ústavu dosahuje částky 2.100.000,-, Kčs a dá se říci, že plně pokrývá potřeby ústavu. O péči a
spokojený život těchto tělesně postižených našich občanů se stará kolektiv stálých pracovníků:
Vedoucí ústavu:

Jaroslav Baláč

Administrativní pracovnice:

Marie Iwoniaková

Zdravotní personál:

9 pracovnic:

Vrchní sestra:

Marta Sychrová

Rehabilitační sestra:

Alena Černá

SZP:

Jana Skřivánková

NZP:

Marta Smetanová

PZP:

Božena Daňková, Libuše Daňková, Hana Jedounková, Jana Smetanová, Zdena Večerkova.

Stravovací provoz:
Prádelna:

Vrchní kuchař:

Karel Kříž

Kuchařky:

Marie Kranichová, Marie Konečná, Marta Toronyová.

Marie Trnavská, Zdena Chyťová a
Švadlena: Jana Pernicová

Úklid:

Marie Gründelová, Hana Chromá, Libuše Vojtková

Ostatní personál:

Zdena Kuběnová, skladnice, Jiří Svoboda, zahradník.

Údržbáři:

Vincenc Turony a Josef Večerka,

25 prac. celk.

Jednotné zemědělské družstvo „Družba“ se sídlem v Rousínově:
Výsledky hospodaření a plán dodávek:
a) Rostliná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Pšenice:

1.770 tun

1.770 tun,

Ječmen:

900 tun

900 tun,

Cukrovka:

12.800 tun,

14.700 tun,

ha výnosy celkem:
Obiloviny:

5,4 tun

Brambory:

15 tun

Cukrovka:

46,7 tun

b) Živočišná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Maso hovězí v q:

330

330

Maso vepřové v q:

600

634

Mléko v 1000 litrech:

2,190

1,997

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.175 litrů,

Průměrná dojivost na kus a den:

8,7 litrů,

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.53 kg,

Průměrný přírůstek vepř.žířu na kus a den: 0.46 kg,
Odchováno telat na sto dojnic:
Odchováno selat na jednu prasnici:

94,2 kusů,
18 kusů,

V letošním roce přesto, že jaro nebylo příznivé, chladno a sucho, přes to se dá říci, že rok byl příznivý.

c)

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce:

21,956,- Kčs na 1ha,

Výkony celkem:

21,436,- Kčs na 1 ha,

Materiálové náklady:

12,603,- Kčs na 1 ha,

Vyplácené mzdy:

4,122,- Kčs na 1 ha,

+ podíly:

365,- Kčs na 1 ha.

Doplatky družstevníkům /podíly/:

100,- Kčs na 1.000 Kčs mzdy.

Produktivita práce a odměňování na jednoho pracovníka:
Celková produkce:

204,612,- Kčs,

Hrubá zemědělská produkce:

134,372,- Kčs,

Hrubý důchod:
Výkony celkem:

131,192,- Kčs,

Vyplacená odměna na 1 ha:

4.484,- Kčs,

Počet hodin odpracovaných pracovníkem:

2.152

Průměrná měsíční odměna 1 pracovníka:

2.338,- Kčs,

Průměrná hod. odměna 1 pracovníka:

13,04,- Kčs,

Vedení družstva: předseda:

Antonín Matoušek,

ekonom:

Ing. Eva Boková,

kádr. ref.:

Tomáš Kostelka,

agronom:

Milan Brtník,

zootechnik:

Ing. Josef Drápal,

mechanizátor:

Ing. Jan Křička.

Středisko Habrovany:
Hospodaří na rozloze 944 ha,

agronom: Oldřich Pospíšil a
Ing. František Havíř,
Zootechnik: Ivo Mareš, Vinc. Minařík,

Osevní plocha:
obiloviny:

528 ha,

cukrovka:

154 ha,

brambory:

10 ha,

řepka:

92 ha,

pícniny:

78 ha.

kukuřice:

82 ha,

V době žní nasazeno 7 žacích mlátiček a sklizeno za 10 dnů. Cukrovka za 27 dní a nasazeno 3 sklízecích souprav.
Stavy živočišné produkce:
Dojnice:

165 kusů

jalovice:

220 kusů,

hovězí žír:

455 kusů,

telata:

362 kusů,

prasnice:
tažné koně:

43 kusů,
2 kusy,

Počet členů JZD „Družba“ se sídlem v Rousínově:

512,

Počet fysicky pracujících:

345 osob,

Počet technických pracovníků:

28 osob,

Počet administrativních pracovníků:

14 osob,

Počet členů družstva v nepr.věku:

356 osob.

Poštovní úřad Habrovany-Olšany:
Vedoucí poštovního úřadu:

Jaroslava Richterová,

Poštovní doručovatelka:

Dáša Hrdinková, Habrovany,
Jaroslava Ambrozová, Olšany

Tyto tři pracovnice se starají o provoz našeho poštovního úřadu, úřední dny pondělí až pátek peněžní, listovní, balíková,
telefonní i telegramy v sobotu jen novinová služba. Naše doručovatelky přináší měsíčně 355 důchodcům jejich důchod který
v průměru činí na jednu osobu 1.561 Kčs. V obci máme 65 telefonních stanic, 363 rozhlasových koncesionářů a 352
televizních koncesí.

„Jednota“ spotřební družstvo prodejny v Habrovanech.
Prodejna Potraviny:
Plán tržeb:

2,960,000 Kčs,

skut.:

2,863,000 Kčs,
- 97.000 Kčs,

780.000 Kčs

Prodejna „Maso Uzeniny“:

720.000 Kčs,
- 60.000 Kčs,

1,208.000 Kčs

Prodejna „Textil“:

1,171.479 Kčs,
- 36.521 Kčs,

740.000 Kčs

Pohostinství ved. Kučera:

844.400 Kčs,
+ 104.400 Kčs,

Denně se podává 15 obědů a v roce 1982

17 svatebních hostin.

501.000 Kčs

Pohostinství ved. Vymazal:

494.469,30 Kčs,
- 6.530,70 Kčs.

Dohlížecí výbor „Jednoty“ v Habrovanech:
Spotřební družstvo „Jednota“ v Habrovanech má 305 členů. Její volený dohlížecí výbor má na starosti lidovou kontrolu nad
prodejem, hygienou prodeje, přejímkou zboží, jakost zboží, cenovky na zboží a garanční lhůty. U masa zda je maso
opracováno podle normy, šetření elektrickou energií a palivem. Kontrol bylo provedeno 130. v pohostinství kontrola
provedena 65. dodržování vyhlášky 120 o nalévání lihovin mladistvím a o provádění čištění pivních trubek. Ve veřejném
stravování pak o dodržování cen dle ceníku.
Po stránce společenské a kulturní pracuje DV se všemi složkami NF. Je uzavřena dohoda o spolupráci ČSŽ, se kterým
bylo uspořádáno pro děti sportovní odpoledne, dětský karneval, vítání občánků, rozloučení při pohřbech a návštěva
přestárlých občanů pro ktere se dělají nákupy do tašky.
V akci „Z“ odpracováno 287 hodin, na úpravě veřejného prostranství 250 hodin a v zemědělství 2.000 hod.
Předsedkyní je pí. Anna Vysoudilová.

Brněnské papírny, provoz Habrovany-Olšany.
Vedoucí pracovnice Stanislava Nováková.
Výrobní program, ruční práce, skládání vík, lepení pouzder, lepení alb a šití krabic. Počet stálých zaměstnanců je 20 žen,
domácích dělnic 2. Plnění plánu na 106%. Provoz v Olšanech, 4 pracovnice na stroji, 2 na ruční práci.

Štěrkovny a pískovny n.p.provoz Olšany.
Naše kamenolomy v Olšanech, zaměřily jsoučasnou výrobu na zásobování stavby dálničního úseku drtí štěrkopísku a
kamene. Je to velké možství materiálu, který je ve 2 směnném provozu nepřetržitě na stavbu odvážen. Jsou ovšem s těmito
tunami materiálu také ne malé problémy. Zničená vozovka přes obec, padající materiál z přeložených nákladních aut a tím
znečišťování vozovky.
Závod sám je ovšem vybaven moderní technikou, takže bývalá těžká práce je nahrazena výkonnými stroji. Počet
zaměstnanců je

, kteří pracují ve 2 směnách.

Odpracované hodiny a plnění závazků NF.
Závazek:

Plnění:

Sokol

650 hodin

1.517 hodin

ČZS /zahrádkáři/

1.200 hodin

2.106 hodin

ČSŽ /ženy/

2.050 hodin

2.325 hodin

DV /dohlížecí výbor/

1.360 hodin

2.537 hodin

SSM /mládež/

250 hodin

123 hodin

SPO /požárníci/

800 hodin

1.591 hodin

SČSP /svaz přátel/

525 hodin

1.862 hodin

Celkem:

6.905 hodin

12.404 hodin

Akce „Z“

1.330 hodin

2.329 hodin

Životní prostředí

1.800 hodin

3.814 hodin

Pomoc „JZD“

2.080 hodin

4.112 hodin

Vlastní činnost

1.575 hodin

2.149 hodin

Rozvaha:

Svaz československosovětského přátelství.
Bohatá je činnost Svazu přátel. Za rok 1982 získali 21 nových členů, upravili park a zasadili 10 keřů růží u pomníku RA.
V okresní soutěži o nejlepší propagační skříňku získali 5.místo. relace v místním rozhlase při výročích narození a úmrtí
V.I.Lenina, L.Brežněva, výročí VŘSR. V listopadu beseda nad sovětskou knihou „Hranice imunity“, také uspořádaná soutěž
s pionyry „Co víš o SSSR“ účast 18 dětí a uděleny 2 diplomy. Provedena propagace a prodej dětských knih v ceně 1.318
Kčs. Předsedkyně učit. Marie Kabátová.

Český svaz žen, místní org. v Habrovanech.
Z akcí politicko kulturních byla činnost zaměřena na akce vlastní a účast na akcích pořádaných ostatními složkam NF.
V lednu pořádán Společenský ples, kurs kosmetiky. V únoru lyžařský zájezd, byl velice zdařilý. Na oslavě MDŽ, odeslána
rezoluce proti neutronové bombě. V červnu pořádáno pro děti sportovní odpoledne s táborákem. V červenci „Letní noc“
v přírodě. Září beseda se zážitky na „Světovém kongresu žen v Praze. Na říjen připadl zájezd do brněnského Rozmarýnu.
Byl úspěšný a účast hlavně mladých byla dobrá. A v listopadu přednaška pí magistr z Rousínova, jak zacházet s léky.
V prosinci se hodnotila celoroční práce a podíl jednotlivých členek výboru na práci organizace.

Myslivecké sdružení „Družba“.
Slučování honiteb probíhalo ve dvou etapách. V roce 1981 se sloučila sdružení Habrovany, Vážany Kr., Vítovice,
Rousínov-Slavíkovice, část Komořan a teprve v roce 1982 nastalo další sloučení se sdružením Olšany-les. Tak že nově
utvořená honitba s názvem „Družba“ má plochu 3272 ha a počet členů celkem 78. Je to útvar dosud neobvyklých rozměrů.
Hony se prováděly od 1.listopadu a bylo pořádáno celkem 7 honů na drobnou zvěř ale množství ulovené zvěře je
podstatně slabší než v létech minulých. Je ovšem známo, že nízké zvěře na celem území Čech i Moravy rapidně ubývá. Po
koroptvích následují bažanti i zvěř zaječí.

Celkem bylo uloveno v roce 1982: jelen 2 kusy, 1 laň, 3 mufloni, 8 kusů černé zvěře, 8 srnců, 6 srn, 4 kusy uhynuly, 4
srnčata a 1 uhynulo. Zajíců 77 ks, 143 bažanti, 7 lišek, 9 toulavých psů a 41 koček.
Byl proveden také odchyt zvěře a chyceno 13 zajíců. Silnější odchyt by znamenal narušení kmenových stavů zvěře. U
lišek na území honitby zjištěny 2 případy vztekliny, této i pro člověka nebezpečné nemoci. Nákaza zjištěna směrem od
Rychtářova. Z uloveného množství bylo dodáno „Jednotě“ 35% váhy.
Myslivci odpracovali hodně hodin na zařízeních pro myslivost. Pomohli také při pěstění řepy v JZD a zato poskytlo
družstvo dostatek jadrného krmiva na zimní krmení.
Loveckých psů se zkouškou upotřebitelnosti k lovu je 12 a z toho vysokých plemen 10. Nájemné obnáší Státním lesům
2.535 Kčs a JZD 1.300 Kčs. Státním lesům se však také hradí škody způsobené zvěří na porostech a za odbornou správu.

Český zahrádkářský svaz, zákl.org. Habrovany.
Zájmová organizace s největším počtem členů 106, stará se o své členstvo nejen po stránce zásobování členů
školkařskými výpěstky, sadbami a veškerými potřebami ale i po stránce odborného školení. Provádí každým rokem
tematické zájezdy s odborným výkladem.
Stará se rovněž aby přebytky výpěstků svého členstva se dostaly na stůl spotřebitele. Rok 1982 byl mimořádně úrodným
na ovoce, zeleninu a hlavně úroda jablek byla tak velká, že zpracovatelský průmysl nebyl schopen nabízené množství bez
obtíží zpracovat. V roce 1982 bylo jako ještě nikdy, zpracováno velké množství jablek doma na mošty a ovocné syrupy.
V naší výkupně ovoce bylo vykoupeno pro zásobování obyvatel a zpracovatelský průmysl :
Angreštu

2.298 kg

po 5,30 Kčs,

Ryngle

6.002 kg

po 3,- Kčs,

Třešní

8.161 kg

po 4,- až 6,- Kčs,

Švestky

13.897 kg

po 3 – 2,40 Kčs,

Rybíz černý

3.446 kg

po 11,- Kčs,

Ostatní pec.

111 kg

po 2,- Kčs,

Rybíz červený

4.104 kg

po 5,- Kčs,

Hrušky

13.077 kg

po 1,80 Kčs,

po 8,- Kčs,

Meruňky

90 kg

Jablka

5.656 kg

po 1,70 – 3,20 Kčs,

Padanky jab.

39.180 kg po 0,50 Kčs,

Ořechy

826 kg

po 14,- Kčs,

Šípky

964 kg

po 6,- Kčs,

Česnek

45 kg

po 24,- Kčs,

Višně

845 kg

po 5 – 7,- Kčs,

Med

245 kg

po 35,- Kčs.

Protože obchodní organizace neměly zájem o výkup starších druhů jablek, /je rozuměno staré odrůdy/ byly tyto prodávány
ve sběrně jako padanky a proto jak obchod tak zpracovatelský průmysl byl vystaven kritice.

Svaz požární ochrany, zákl.organizace Habrovany.
ZO SPO v Habrovanech, na své Výroční členské schůzi vzpoměla 85.výročí svého založení a také na této slavnostní
schůzi byli odměněni starší členové věrnostními medailemi.
Hodnotíli se práce za rok 1982, bylo nutné zamyslet se nad plánem práce, vyzvednout body které se dařily ale také věci
záporné, o kterých se již tak dobře nehovoří.
Úsek výcviku: je prvořadou záležitostí každé org. PO. Na tomto úseku se plánované akce cvičení plnily. Jinak výcvikový
rok, který po celý rok byl plánován, je záležitostí velitele okrsku. Požární družstvo má 17 členů.
Úsek prevence: Splnily se úkoly prevence ve všech skupinách. Prohlídky proběhly po přípravě dvojic včas. Zápisy byly
předány na MNV, který má zajistit odstranění závad.
Úsek politicko výchovné činnosti: V průběhu roku vysílané relace v místním rozhlase o požární technice a prevenci proti
vzniku požáru, zejména při topném období a v době žní. Jako složka NF jsme zapojeni do významných společenských akcí
pořádaných NF. V májovýh dnech se podíleli na výzdobě obce.
Členská základna: 83 členů, z toho 61 mužů a 22 žen. Předseda ing. Tomáš Kostelka.

Tělovýchovná jednota „Sokol“ Habrovany.
Také „Sokol“ jako složka NF je zapojen do významných společenských akcí. Čítá 88 členů. Má 1 mužstvo fotbalové a
družstvo fotbal.dorostenců, oddíl šachystů a také oddíl turistiky. Bohužel v naší obci není tělocvična a tudíž to hlavní ta
masová tělesná výchova se po větší část roku neprovádí, protože není tělocvična.

I členové „Sokola“ na své Výroční členské schůzi vzpoměli 70.výročí založení Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Habrovanech.
Stalo se to 3.prosince 1911. byla to vlastně jediná organizace provozující tělesnou výchovu v obci tak jako dříve tak i dnes.
Chci vzpomenout při tomto jubileu na její bohatou ale i záslužnou činnost po dobu jejího trvání než její činnost byla nuceně
zastavena za okupace v červnu 1940. Za tuto dobu bylo vykonáno:

veřejných cvičení, 20 slavnostních programů

k významným výročím, 11 přednášek pro veřejnost, 20 tanečních věnečků, 16 plesů ale hlavně 115 divadelních představení
pro dospělé, 11 dětských divadelních představení, 18 zpěvoher a 6 divadel v přírodě. Všechna tato představení měla
vysokou úroveň, byla vždy předvedena v reprisách a odměna vyprodané hlediště a potlesk za dobře vykonanou práci.

Socialistický Svaz mládeže v Habrovanech.
Svazácká organizace utrpěla odchodem svého předsedy, který odešel do školy pro příslušníky VB a tak co se jistě stát
nemělo, činnost tím utrpěla, protože výsledky nejsou takové jaké mají být.
Jiskřičky: vedoucí studentka VŠ Hanka Ludvíková, se o 24 členný oddíl stará a pečlivě se na schůzky připravuje. Jsou to
vycházky, hry a pro svoji potěchu inspirovaná divadelka.
Pionýrský oddíl vede pí Kolkopová, oddíl čítá 25 dětí a činnost jako u jiskřiček stejná. Navíc naši pionýři účinkují na všech
významných a památných dnech, recitacemi ale i jinými příspěvky. Škoda, že oba oddíly nemají svoji klubovnu, kde by se
mohli scházet v případě nepříznivého počasí.

Zvláštní události.
12.března 1982, vnikly do rodiného domku Zdeňka Neubaera, 2 cikánky, využily že v domě nebyl nikdo přítomen a
odcizily částku asi 5.000,- Kčs.
20.října 1982 zažila rozsáhlou akci příslušníků VB vojska při pátrání po nebezpečném recidivistovi, který údajně
měl v naší obci být viděn. Delikvent dopaden toho dne v obci nebyl, ale za dva dopaden u Brna.
10.listopadu 1982, zemřel L.I.Brežněv, a 15.listopadu byl pohřeb v Moskvě.
16.listopadu 1982, zemřela v domově důchodců ve Vyškově-Brňanech naše občanka Marie Vrbíková, známá a u
občanů oblíbená. Pohřeb žehem, na její přání, bez obřadu.

Počasí:
Leden: Počátek měsíce mírně až od 8 nastává nová zima, napadl nový sníh a teploty R -15° odpolední -10°. V druhé
dekádě už od 11. napadlo hodně sněhu a teploty ráno kolem -11° odpolední -9°, tuhá zima trvá. Od 22. teploty ráno
od -4° do -6°, odp. -3° až -6°, mírněji.
Únor:

Obleva, první dekáda ráno -0 až -2, odpol. +2° až +10°, Dekáda druhá: ráno mlhy teplota -1° až -3°, odpolední 0°
až +4°, ve třetí dekádě sníh už roztál teploty ráno -8° odp až +3°.

Březen: Raní teploty +2° odp až +6°, druhá dek. dešť. přeháňky teploty ráno +1° až -1°, odp až +4°. V dekádě třetí ráno
kolem +2°, odp. +6° až +12°.
Duben: Začatek měsíce studené drsné počasí tepl. +4° až +6°, sněhové přeháňky, vítr, druhá pol.měsíce ráno kolem +4°,
odpoledne až +11°.
Květen: Rozmarné počasí trvá, prší, sněží, teplota 5.května odp +25°, po dlouhém suchu, konečně prší.
Červen: Po velkém suchu konečně pořádně napršelo 7.6. a 12.6. prudké bouře, napadlo hodně vody. Ráno +10° až +12°,
odp +17° až +21°.
Červenec: Začátek měsíce teploty ráno +11° až +14°odp. Celý měsíc deštivo a chladno. Sluníčka je málo.
Srpen: V první dekádě oteplení, a také konec měsíce pěkné počasí trvá.
Září:

Slunečno teplo, ale nastává údobí sucha. Rekordní počet dnů bez deště.

Říjen:

Začátek měsíce raní teploty +5° až +7°, odp. +11° až +15°, 5.10. konečně trocha deště. Konec měsíce sucho trvá,
pořádně ještě nenapršelo, teploty ráno +3° až +10° odpolední až +18°, od 27.10. R +3°, odp +8°.

Listopad: Začátek měsíce chladné počasí trvá. 6.11. první mráz, ráno -4° odp +6°. Druhá dekáda ráno +2° až +7° odp. až
+10°. Ve třetí dekádě se počasí zhoršilo, ráno -1°, až +2° odpolední +3° až +6°.

Prosinec: 7.12. mírně sněhu, první dekáda ráno námrazy, mlhy, deštivo, teploty ráno -1° až +3°, odp. +2° až +4°, ve druhé
dekádě ráno -1° až +2°, odp +3° až +6°. Konec měsíce od 28.12. deštivé přeháňky se sněhem teploty, ráno 0° až
-4°, odp. 0° až +4°.
Dešťové srážky v mm.
Leden:

49

Červenec:

50

Únor:

3

Srpen:

27

Březen:

22

Září:

15

Duben:

9

Říjen:

23

Květen:

49

Listopad:

16

Červen:

60

Prosinec:

49

Celkem 364 mm.
Celkově počasí v roce 1982 by se dalo hodnotit, jaro po celkem mírné zimě přišlo brzy a bylo velmi chladné, ale léto suché
a srážky hluboko pod průměr.

Závěr.
Od památných květnových dnů roku 1945 jsme prošlo velikou bohatou cestou. Této budovatelské práci jsme zasvětili svoji
budoucnost, svůj celý život. Tak jako se dnes vracíme ve svých vzpomínkách na léta která pomalu přicházela k dnešku,
k bohatému lidsky důstojnému životu pracujícího člověka, tak se budou příští pokolení vracet k našim současným snahám.
Budou v nich hledat poučení a inspiraci, budou v nich čerpat skušenosti pro řešení dalších úkolů, které se před námi rysují
v budoucnosti. Právě v tom je velikost a dějiný smysl cesty, po níž jdeme. Tímto měříme nároky, jež na nás doba klade. A
také zde je nutno spatřovat odpovědnost za dnešek, ale i zítřek naší země.
Uplynulý rok byl perný, bylo nutno se vyrovnat s mnohými novými podmínkami, zvládnout další obtíže, rozřešit nemalé
problémy. Ale vše, čeho až dosud bylo v historii budování socialistického státu a socialistické společnosti dosaženo, je
výsledkem poctivé, obětavé práce. Za vysokou životní úroveň, sociální jistoty, vyspělé školství, zdravotnictví, bohatý kulturní
život, za život v míru a klidu vděčíme moudré a prozíravé politice, mající v programu spokojenost a blaho lidu.
Konec roku je důvodem k přání, ať v míru a klidu je nám, našim dětem a všem lidem na naší planetě je dopřáno žít pro
radost, krásu a štěstí.
V Habrovanech, 28.května 1983.
Zapsal: František Chyťa, kronikář obce.
Boh. Říha,
předseda ŠKK
Dne 31.5.1983 viděl PhDr. Jiří Mikulka, okresní metodik.

Razítko obce s podpisem.

