1975
Úvodem
Naše svoboda se zrodila z těžkých bojů, náš blahobyt se zrodil z těžké práce. Píšeme rok 1975, rok významných událostí.
30 výročí osvobození naší vlasti,30 roků svobody. Mírový vývoj vytváří podmínky pro uskutečnění našich cílů. Stavíme nové
domy, lepší se kultura bydlení, v domácnostech přibývá koupelen, ústředního i etážového topení, není pomalu již domácnost
ve které by nebyla elektr.pračka,chladnička,televizor a přibývá splněných přání, to je osobní auto. Vesnice se změnila
k nepoznání. Široké bezprašné silnice,vydlážděné chodníky,krásné veřejné osvětlení. To všechno dokumentuje skutečnost,
příjmy obyvatel se úměrně zvyšují, ceny potravin zůstávají nezměněny a to právě určuje ten velký rozvoj, že život na vesnici
se změnil k nepoznání, že není rozdílu mezi vesnicí a městem, ani v bydlení, ani v oblékání i jinak. Naše představy o
budoucnosti jsou jasné, naše plány a cíle promyšlené. Odhodlaní je splníme stůj co stůj.
Součástí našeho života jsou optimismus,jasná perspektiva,důvěra v budoucnost . Za posledních 30 let se vytvořilo dílo, o
kterém se nikomu ani nesnilo, a to vše obětavou poctivou prací, hodnou obdivu.
Pro všechny naše občany je vzhled obce vizitkou dobré práce a zároveň hodnocením činnosti poslanců NV, vesnické
organizace KSČ, Národní fronty a společenských organizací. Za to jim a všem ostatním občanům kteří se podíleli na tomto
díle, patří srdečný dík.

30 let činnosti NV
Nejdůležitější akce provedené v Habrovanech v létech 1945 - 1975

Hodnota díla Kčs
1. Zřízení místního rozhlasu (nákl.občanů)
2. Průtah přes obec včetně kanalizace
3. Otevření mateřské školy-oprava pohostinství

110.000,1,500.000,20.000,-

4. Oprava komunikace Rousínov – Olšany

2,220.000,-

5. Oprava zámecké budovy – zřízení ústavu

1,780.000,-

6. Vodovod pro ústav

320.000,-

7. Hřiště „Sokola“

120.000,-

8. Pomník rudoarmějců
9. Oprava budovy staré tělocvičny

15.000,60.000,-

10. Adaptace hostince na úřadovnu MNV

400.000,-

11. Kanalizace pod kostelem a u hřbitova

140.000,-

12. Stavba zídek u hřbitova
13. Oprava kostela a zídek kolem

20.000,110.000,-

14. Oprava požární zbrojnice

15.000,-

15. Oprava pošty,telefonní ústředny,text.prodejna

80.000,-

16. Zřízení samoobsluhy

380.000,-

17. Oprava školy,ústř.topení

420.000,-

18. Oprava návsi

180.000,-

19. Zbourání domku na návsi

15.000,-

20. Budování zábavního střed.požár.

30.000,-

21. Stavba požárního rezerváru

40.000,-

22. Kanalizace Příhony,Vinohrádek

160.000,-

23. Zpevnění komunikace Příhony,Vinohrádek

950.000,-

24. Chodníky v létech 1971 -1972

140.000,-

25. Kanalizace a komunikace Vinohrady

210.000,-

26. Přístavba a rekonstrukce sálu

480.000,-

27. Kanalizace u školy,Cikánov

820.000,-

28. Šatny, klubovna „Sokola“

360.000,-

29. Rekonstrukce el.rozvodů

940.000,-

30. Rekonstrukce venk.osvětlení

238.000,-------------------------------

celková hodnota díla

12,163.000,- Kčs

Nejdůležitější akce provedené v Olšanech v létech 1945 - 1975
Hodnota díla Kč
1.

Stavba spádového vodovodu

2,500.000,-

2.

Oprava školy,zřízení útulku

3.

Stavba kolumbária a nádrže na hřbitově

30.000,-

4.

Komunikace ke hřbitovu

80.000,-

5.

Svod vody „u Lípy“

15.000,-

260.000,-

6.

Svazarmovské hřiště

7.

Kabiny „Svazarmu“

8.

Stavba rybníku

380.000,-

9.

Oprava svazarmovského sálu

150.000,-

10. Stavba kůlny na pohřební vůz

16.000,-

11. Stavba autobusové točny

130.000,30.000,-

140.000,-

12. Stavba autobusové čekárny

15.000,-

13. Kanalizace v „Ulici“

180.000,-

14. Provedení kanalizačního řadu

680.000,-

15. Kanalizace „Močáry“

240.000,-

16. Kanalizace „Vrchní cesta“

120.000,-

17. Osvětlení obce

75.000,-

18. Oprava budovy MNV

35.000,-

19. Místní komunikace
20. Chodníky,položení obrubníků

900.000,92.000,-

21. Stavba samoobsluhy

500.000,-

22. Stavba ubytovny pro řidiče

120.000,-

23. Rekonstrukce el.rozvodny

580.000,-

24. Rekonstrukce el.osvětlení

140.000,-

25. Chodníky a obrubníky

180.000,-

26. Nádstavba požární zbrojnice(provádí se)

320.000,-

27. Studny a čerpací stanice

160.000,----------------------

celková hodnota díla
Za 30let se v Habrovanech a Olšanech provedli práce které mají hodnotu

8,068.000,- Kčs
20,231.000,- Kčs.

Pohyb obyvatel
Úmrtí
narozena

zemřela

obec

1. Anna Fialová

24.10.1893

2.2.1975

2. Martin Sotolář

10.9.1923

22.2.1975

3. Antonín Řípa

1.5.1905

8.3.1975

4. JustinA Valehrachová

21.8.1904

18.4.1975

Olšany

5. Karel Trnavský

27.1.1901

20.4.1975

Habrovany

6. Antonín Per nica

30.11.1907

30.4.1975

Habrovany

7. Marie Olejníková

23.6.1900

29.4.1975

Habrovany

8. Žofie Zapletalová

22.6.1883

7.5.1975

Habrovany

9. Jan Hrdinka

Habrovany
Olšany
Habrovany

24.12.1912

21.5.1975

Olšany

10. Marie Ševčíková

16.4.1901

20.6.1975

Olšany

11. František Nováček

7.10.1908

20.7.1975

Olšany

12. Marie Šmerdová

21.3.1895

19.7.1975

Habrovany

13. Františka Neubauerová

3.3.1879

29.7.1975

Habrovany

14. Květa Stříbrnská

9.6.1926

18.8.1975

Habrovany

15. Bedřich Hrdinka

5.3.1910

20.9.1975

Habrovany

16. Květoslava Peterková

2.7.1919

8.10.1975

Olšany

14.1.1914

20.11.1975

Olšany

17. Josef Sotolář

(96 roků)

Narozené děti
1. Otakar Seďa

11.1.1975

Olšany

2. Jan Varta

6.3. 1975

Habrovany 212

3. Miroslav Chelík

19.3.1975

Olšany 57

4. Aleš Pořízek

30.3.1975

Habrovany 51

5. Kamil Režný

31.3.1975

Olšany 132

6. Jaroslava Stulcová

12.4.1975

Olšany

7. Josef Kalvoster

17.4.1975

Habrovany 72

8. Petr Benda

20.5.1975

Habrovany 245

9. Jan Čalkovský

23.5.1975

Habrovany 11

10. Petr Mrázek

23.5.1975

Habrovany 2

11. Tomáš Ryšánek

11.6.1975

Habrovany 118

5.7.1975

Habrovany 181

13. Antonín Doležal

16.8.1975

Habrovany 66

14. Dušan Doležel

16.8.1975

Habrovany 36

12. Gabriela Baláčová

15. Eva Štěpánková

3.9.1975

č.156

Habrovany 118

16. Evžen Rada

23.9.1975

Olšany 260

17. Jana Hrdinková

1.10.1975

Olšany 122

18. Petr Vejrosta

6.10.1975

Habrovany 253

19. David Bartošek

20.10.1975

Olšany 19

20. Roman Ross

23.10. 1975

Olšany 122

21. Pavel Blažík

17.6. 1975

Olšany 151

22. Soňa Braunová

19.11.1975

Olšany 147

23. Marek Doležel

21.11.1975

Habrovany 99

24. Martina Trávničková

25.11.1975

Olšany 64

25. Jiří Juráček

19.12.1975

Olšany 152

Přistěhováni
1. Jiří Kropáč

Habrovany 202

2. Stanislav Viktorin

Habrovany 125

z

Rousínova
Lulče

3. Helena Viktorínová

Habrovany 125

Lulče

4. Antonín Audi

Habrovany 136

Brna

5. Antonín Ross

Olšany 122

Vážan Kr.

6. Štěpánka Pešinová

Habrovany 120

Brna

7. Jana Hrdinková

Olšany 122

Moravský Krumlov

8. Jan Horeš

Habrovany 264

Brna

9. Anna Horešová

Habrovany 264

Brna

10. Hana Trávničková

Olšany 64

Vyškova

11. Petr Trávníček

Olšany 64

Vyškova

12. František Šimek

Habrovany 121

Drnovic

13. Eva Jaslová

Olšany 93

Brna

14. Marie Formánková

Habrovany USP

Velehradu

15. Růžena Studená

Habrovany 241

Brna

16. Leopolděna Paříková

Habrovany

Ždánic

17. Josef Solinowski

Habrovany USP

Vinařic okr.Kladno

18. Vojtěch Křivánek

Habrovany

Vážan Kr.

19. Libuše Doležalová

Habrovany

Hradce Králové

20. Stanislav Doležal

Habrovany

Hradce Králové

21. Josef Doležal

Habrovany

Hradce Králové

22. Růžena Doležalová

Habrovany

Hradce Králové

23. Břetislav Doležal

Habrovany

Hradce Králové

24. Bohumil Doležal

Habrovany

Odrovic okr.Brno

25. Rudolf Valtr

Olšany

Brna

26. Iva Tylečková

Habrovany

Dobré u Frýdku

Vystěhováni
1. Ing.Alfred Maršíček

z

Habrovan USP

do

Velehradu

2. Jiří Zachrda

Habrovan

Brna-Bystrc

3. Josef Barták

Habrovan

Rousínova

4. Kardina Ivanovská

Habrovan

Vsetína

5. Marie Šulcová-Jelínk.

Habrovan

Horákova,Brno

6. Františka Částková

Habrovan

Rousínova

7. František Částek

Habrovan

Rousínova

8. Libuše Částková

Habrovan

Rousínova

9. Pavla Bartošková

Habrovan

Rousínova

10. Zdeněk Bartošek

Habrovan

Rousínova

11. Pavel Kříž

Habrovan

Bory, okr.Žďár n.s.

12. Pavel Kramář

Olšan

Štípa,okr. Gottwaldov

13. Václav Vinter

Habrovan USP

Klobouk u Brna

14. Božena Ryšánková

Habrovan

Viničné Šumice

15. Vladimír Kasalický

Habrovan USP

Hořice,okr.Jičín

16. Luděk Valehrach

Olšan

Hořice,okr.Jičín

17. Hana Valehrachová

Olšan

Hořice,okr.Jičín

18. Miroslav Bezrouch

Olšan

Vyškova

19. Jana Palíšková

Olšan

Vyškova

20. Vladimír Palíšek

Olšan

Tábora

21. Eva Jurková

Olšan

Brna

22. Oldřich Chromý

Olšan

Nížkova,okr.Žďár n.S.

23. Přemysl Peterka

Habrovan

Blanska

Vyznamenaní občané
K významnému výročí osvobození naší vlasti byli vyznamenáni naši občané
Libuše Pospíšilová narozena 3.srpna 1923 v Habrovanech,nyní bytem v Praze, šéfdramaturg československé televize
v Praze obržela státní vyznamenání „Za vynikající práci“ za svoji práci v kulturně zábavných pořadech ČT.
Eduard Trnavský narozen 25.12.1926 v Habrovanech, syn dělníka, nyní ředitel Odborné učňovské školy obdržel státní
vyznamenání „Za vynikající práci“ za svoji dlouholetou pedagogickou činnost
Za veřejnou politickou práci, za budování soc.vesnice a za upevňování státní moci byli vyznamenáni plaketou
OV KSČ, ONV, OV NF naši občané
Josef Musil nar. 9.5.1917 v Olšanech,nyní ředitel ZDŠ v Olšanech
Josef Malík nar. 23.2.1895 nyní důchodce bytem v Habrovanech
Oldřich Konečný nar. 3.7.1914 nyní důchodce bytem v Olšanech
Anna Vysoudilová nar. 28.6.1913 nyní důchodce bytem v Habrovanech
Ing.Jaroslav Valehrach nar. 19.11.1929,stavební technik, ONV ve Vyškově, bytem Olšany 107
Za vysoce aktivní veřejnou činnost byli vyhodnoceni a obrželi diplom rady NNV , tito poslanci NV
Bohumil Říha nar. 18.7.1933, ředitel ZDŠ v Habrovanech
Karel Richter nar. 13.1.1916 ,stolařský dělník, bytem v Habrovanech
Lubomír Hrdinka nar. 9.2.1936 dělník,bytem Olšany, vyhodnocen jako nejlepší poslanec NV
Karel Pernica nar. 3.9.1941 stavební technik, bytem v Habrovanech
Jaroslav Valehrach nar. 29.4.1940 ,stavební technik OSP, bytem v Habrovanech

Za veřejně prospěšnou činnost obdrželi diplomy MNV
Květoslav Slavotínek člen výboru zákl.organizace ČSPO v Habrovanech
Antonín Levíček, člen výboru MS. Jeden ze zakladatelů JZD v Habrovanech
Emil Meitner, předseda TJ Sokol v Habrovanech. Je dlouholetým pracovníkem PS VB v Habrovanech
Blanka Bestrová, předsedkyně zákl.org. ČSŽ a členka pléna OV ČSŽ ve Vyškově
Marie Heinclová ,předsedkyně sboru pro občanské záležitosti MNV, členka dohlížecího výboru LSD Jednota a členka
výboru zákl.org. ČSŽ v Habrovanech
Antonín Paluda, předseda Rk zákl.org. ČOZS v Habrovanech. Ve svých 78 letech má značný podíl na jejich činnosti.
625 let Habrovan
Osada Habrovany je prastarého původu a marně bychom dnes hledali údaje o jejím prvním obyvateli. Dosud objevené
nálezy svědčí o tom, že byla osazena již v mladší době kamenné, nepřetržitě pak v době bronzové, jak dokazují objevené
tak kulturní jámy a hroby s bronzovými milodary a hromadné nálezy bronzových předmětů.
Název obce vznikl podle osadníků žijících při habrovém lese. Je zjištěno, že nejstarší historický zápis je z roku 1350, kdy
Mikuláš Habrovský postupuje tvrz, která se nalézá původně v místech domu č.44 – 46. Poté se vystřídalo více majitelů,
z nichž nejzajímavější je postava Jana Dubčanského.
Rytíř Jan Dubčanský ( 1512 – 1543) založil v Habrovanech sektu bratří Lileských neboli Habrovanských. Jeho pomocníky
byli Václav z Lulče a zvlášť Matěj řečený Poustevník. Stoupenců měli nevelké množství. Své učení přijímali od jiných
vyznání , z nichž vybrali, co jim zamlouvalo. Za zminku stojí, že roku 1530 založili tiskárnu v Lulči. Jan Dubčanský byl sice
pro své učení uvězněn na rozkaz krále Ferdinanda I. V Praze na Černé věži, ale za rok propuštěn na záruku 10.000 kop
grošů českých a na slib, že se svého učení vzdá. Po smrti Jana Dubčanského sekta zanikla.
Později patřil zámek i statek jezuitskému řádu, v roce 1684 vypukla na statku mohutná vzpoura podaných. Třicetiletá
válka se dotkla Habrovan tak, že po válce zůstala třetina obce pustá. V roce 1800 byl v obci velký požár při kterém byl v obci
velký nedostatek vody.
Z posledních majitelů habrovského panství zaslouží zmínky Karolína Bettelheimová – Gomperzová , která nepocházela
ze šlechtické rodiny, které teprve její manžel rytíř dr Julius von Gomperz , šlechtický titul vykoupil. Snad proto, že sama
pocházela ze skromných poměrů, vykonala pro obec mnoho dobrého a z jejího popudu byla postavena nová škola. Panství
a zámek po Karolíně Gomperzové, zdědil její synovec.
V letech nacistické okupace byli v zámku ubytováni němci a byl tu úřad Správa říšských velkostatků v protektorátě a
později výcvikové středisko t.zv. Kuratoria pro výchovu mládeže. Po válce v roku 1949 byly prostory zámku předány Ústavu
tělesně vadných, který je na zámku dodnes. Chovanci přispívají podle svých možností naší společnosti svojí prací. Vyrábějí
zde košíkářské výrobky, drobné výrobky ze dřeva a papíru a různé elektrické součástky do přístrojů.
Za zmínku ještě stojí , starobylí zámecký park, který byl původně čínského slohu.

Podle odhadu stáří stromů odpovídá

park věku 160 let. Do parku byly dováženy stromy z ciziny a je škoda, že park není ošetřován, jak by si zasloužil. Skleníky a
květinářství, které bylo dříve chloubou Habrovan a šířilo jejich pověst je nyní ve velmi špatném stavu.

Kulturní život obcí byl zajišťován čtenářským spolkem „Svatopluk“, založeným v roce 1899. Hasičský sbor byl založen
v roce 1897 a v roce 1911 byla založena jednota „Sokol“. Obec bývala vždy převážně dělnická. V roce 1921 byla zde
založena „Dělnická tělocvičná jednota“.
V době okupace,považovali občané za samozřejmé, pomáhat partyzánským skupinám, roztroušených po okolních lesích.
Podporovali partyzány potravinami, šatstvem, nosili jim zprávy. Řada občanů byla uvězněna a někteří se nevrátili. V bojích o
osvobození obce v roce 1945 padlo při osvobození obce 10 příslušníků RA. V roce 1961 byl jim postaven a odhalen pomník
na věčnou paměť. O pomník a parčík kolem něho se občané svědomitě starají a k pomníku kladou květiny.
V poválečných letech jednou z prvních velkých staveb bylo provedení asfaltové vozovky na trati Rousínov – Habrovany –
Olšany. Touto stavbou se umožnilo autobusové spojení do Vyškova a Brna. Další důležitou událostí, která ovlivnila život
mnoha lidí, bylo založení JZD.
JZD v Habrovanech bylo založeno v roce 1957 a mělo původně 428 ha půdy. Po počátečných potížích se práce družstva
začala slibně rozvíjet. Zemědělci začali pociťovat, jak společné hospodaření je začíná zbavovat dřiny, připravilo jim jistotu
v lepší zítřek.
MNV
Rozhlédneme-li se po obci, spatříme opravenou budovu školy, samoobsluhy, pohostinství, řadu novostaveb, upravené
komunikace, po kulturní stránce je každoročně pořádána řada přednášek všech zájmů, zábav, zájezdů do divadla i
tematických, jsou zde důstojně oslavovány památné dny a státní výročí.
Finanční zpráva o výsledku hospodaření MNV za rok 1975
Celkové příjmy:
a)od obyvatelstva
Kčs
Daň domovní

31.917,-

Daň zemědělská

51.360,-

Daň z přímu obyvat.

3.923,-

Správní poplatky

5.901,-

Poplatky psů

4.020,-

Ze stavebnictví

4.784,-

Z místního posp.
Ostatní příjmy

647,80
1.116,-

Celkem

103.668,80 Kčs

b)ostatní příjmy
Správní popl.

2.250,-

Místní hospodář.

3.600,-

Dotace ONV plán
Účelová dotace plán
Účelová dotace MNV
FRR zař.do rozp.

363.000,26.333,60
207.000,10.418,13

Ostatní příjmy

105.136,48

Úvěr u SBČS

527.047,77

Fond ved.hospod.

121.700,-

FRR, výp. ONV
Příjmy celkem

50.000,1,521.054,78 Kčs

Celkové výdaje
Kčs
Akce „Z“

810.626,42

Výkup pozemků

26.333,60

Vodní hospodářství

139.640,48

Místní hospodářství

92.833,21

Všeobecná pak.správa

158.815,44

Školství

68.779,90

Kultura

10.940,60

Sociální věci

15.384,90

Vnitřní správa

165.627,55

Výdaje celkem

1,488.982,10 Kčs

Rekapitulace
Příjmy

1,521.054,78

Výdaje

1,488.982,10

Zůstatek 31.12.1975

32.072,68 Kčs

Stavební komise MNV
V roce 1975 byly zkolaudovány tyto hezké rodinné domy:
Manželé

č.p.

Šarochovi

u hřiště

261

Masaříkovi

za školou

262

Kučerovi

za školou

263

Horešovi

u hřbitova

264

Pekaříkovi

za školou

265

Meitnerovi

za školou

267

Viktorinovi

za školou

268

Na „Domě služeb“ bylo odpracováno 2.931 brigádnických hodin a hodnota vybudovaného díla je 658.000,-Kčs.
Plnění volebního programu
A.

Akce invest.charakteru

Kanalizace : 200 b/m

1.680 brig.hodin

75.200,- Kčs př.nákl.

158.000,- hod.díla

Vodovody : 300 b/m

1.202

93.300,-

193.600,-

Zpevněné chodníky

360

3.620,-

12.600,-

Samoobsluha

4.235

293.100,-

658.000,-

„Sokol“ šatny

1.117

-

320.000,-

pož.zbrojnice

1.197

-

180.000,-

B.

Neinvestiční část

Údržba a úkl.veř.prost.

3.121 hod.

-

40.120,- hod.díla

Ošetř.zeleně a parků

3.218

-

Výsadba ovoc.stromů

206

800,-

4.600,-

Výsadba růží

320

3.200,-

3.200,-

PO-CO-výstroj ošet.

322

52.720,-

-

4.820,-

Podíl spol.organ. NF na plnění závazku
„Sokol“

závazek

1.117 hodin

spl. 1.150 hodin

SSM

1.220

1.778

ČSŽ

1.300

1.368

980

984

1.580

1.593

SČSP

620

620

ČČK

400

460

ČSPO
Misl.sdružení

Dobr.dár.krve

16

18

Svazarm

350

530

SRPŠ

400

1.512

DV Jednota

205

285

ČSCH DZ

190

259

ČSOB

2.120

2.070

Včelaři

540

360
Zemědělství

JZD Družba se sídlem v Rousínově
Výsledky hospodaření – plán dodávek:
a) Rostlinná výroba

plán 1975

skutečnost

pšenice

33.323 q

31.372 q

ječmen

19.148 q

18.800 q

brambory

5.158 q

3.001 q

cukrovka

120.540 q

127.000 q

Výnosy za rok 1975 celkem:
Obiloviny

49,4 q z 1 ha

Brambory

150 q z 1 ha

Cukrovka

411,3 q z 1 ha

b) Živočišná výroba

plán 1975

skutečnost

maso hovězí

2.600 q

1.341 q

maso vepřové

340 q

495 q

mléko v tis.litr.

1.760 l

1.928 l

roční nadojené od jedné dojnice

3.477 litrů

průměrná dojivost na kus a den

8,86 litrů

přírustky hovězího žíru na kus a den

0,910 kg

přírustky ostatní

0,802 kg

na kus a den

odchováno telat od dojnice

0,91 ks

odchováno selat od prasnice

16,2 9 ks

c) ekonomická část
hrubá zeměděl.produkce

26,816.000 Kčs

výkony celkem

26,088.000 Kčs

mat. náklady

11.541.000 Kčs

vyplacené mzdy

6.636.000 Kčs
+ 1,105.000 Kčs (podíly)

čistý zisk

6,624.000 Kčs

Doplatek družstevníkům (podíly) 18% na 1.000 Kčs.
Produktivita práce a odměňování na jednoho pracovníka JZD
Kčs
celková produkce

82.145,-

hrubá zeměděl.produkce

71.130,-

výkony celkem

69.199,-

hrubý důchod

38.135,-

vyplacená odměna na 1 ha

3.990,-

počet hod. odpr. 1 pracovníkem

1.784 hod.

prům. měs. odměna na 1 prac.

2.123 Kčs

prům. hod. odměna na 1 prac.

11,90 Kčs

Tak pracovníci JZD „Družba“ vyvinuli max. úsilí, aby co nejvíce přispěli k zabezpečení co největšího množství potravin
pro obyvatelstvo a surovin pro průmysl. Červnové a červencové počasí příliš nepřálo dozrávání obilovin, tropické teploty a
poloviční srážky vykonaly své. Obiloviny spíše předčasně zaschly, než dozrály. Zvláště sladovnický ječmen značně utrpěl a
pšenice také nevyšla bez úhony. Přesto můžeme považovat úrodu obilovin za dobrou i když dosaženo zatím rekordní úrody
minulého roku. Špičkové výnosy u ječmene byly až 53 q z ha a u pšenice 62,9 q z ha. Zato výnosy v lehkých písčitých
půdách Olšanska byly podstatně nižší a pohybovaly se kolem 30 q z ha. Žně trvaly 12 dnů. Celkem pracovalo na polích JZD
14 kombajnů, převážně stroje z NDR, tovární označení E512.
Stejně tak i úroda brambor, velkým suchem utrpěla. V tvrdé půdě měly kombajny opravdu těžkou práci a proto hodně
brambor zůstalo v zemi a teprve hlubokou podzimní orbou mohly být pozbírány.
Říjnové deště pak už usnadnily sklizeň cukrovky, která byla provedena celá mechanicky.
Rovněž hluboká orba byla provedena včas a bez obtíží.
Dosažené tržby „Lidové spotřební družstvo Jednota“
Potraviny a průmyslové zboží:
plán:
Textil
Pohostinství
Maso

skutečnost: 2,665.000,- Kčs
748.459,- Kčs

780.000,- Kčs

779.204,- Kčs

Průmysl
V naší obci mají tři průmyslové podniky své provozy:
Jihomoravský průmysl kamene:
počet zaměstnanců : 30

Plán splněn na 107 %
Výroba zboží 5,829.000,- Kčs

Brněnské papírny: 19
Kultura
OB : Kulturní činnost v Habrovanech
akce

Habrovany Olšany

kursy

2

účast: Habrovany Olšany
53

zábavy

12

5

3.200

650

filmy

12

7

550

160

zájezdy div.

14

4

475

140

výstavy

3

6

250

260

polit.přednáš. 9

22

400

510

zeměděl.před. 3

4

95

100

zdrav.před.

1

2

30

60

ostatní

9

10

360

200

oslavy

4

3

1.050

360

besedy

6

2

450

130

ostatní akce

5

6

Z tabulky je zřejmé, že kulturní činnost byla bohatá, ale účast na přednáškách mohla býti větší.
Knihovna
Práce Místní lidové knihovny v Habrovanech
Místní lidová knihovna spadá pod kulturní a školskou komisi MNV a Osvětovou besedu. V roce 1975 byla umístěna
v malé místnosti zadního traktu MNV. Počítá se s jejím přemístěním do zasedací síně MNV a má být spojena s čítárnou.
MLK spolupracuje se střediskovou knihovnou v Rousínově. Dobrá byla i její spolupráce s ZO SSM. Knihovnu vede profesor
Karel Richter, který klade důraz na práci s mládeží, názornou agitaci, propagaci a práci s politickou literaturou.

V roce 1975 měla knihovna 1.500 svazků, v čemž jsou taky započteny soubory knih zapůjčených střed.knihovnou
v Rousínově. Knihovnu navštěvovalo 89 stálých čtenářů, z nich 32 je mládež. Vypůjčeno bylo 2.205 svazků. Knihovna
půjčuje svým čtenářům také časopisy. Z propagační činnosti bylo provedeno 6 nástěnek, 2 výstavy knih a 3 relace
v rozhlase.

Školství
Základní devítiletá škola v Habrovanech
Počet žáků:
1.ročník

4 žáci

2.ročník

5 žáků

3.ročník

9 žáků

4.ročník

9 žáků

5.ročník 11 žáků
V roce 1975 byla provedena výměna střešní krytiny na školní budově. Manželé Říhovi uvolnili ve škole byt pro ředitele
školy a tyto prostory využila škola pro svoji potřebu. V bytě byla zbudována knihovna pro pionýry, ředitelna a kabinet pro
pomůcky. Tím se uvolnila jedna učebna, která je používána jako tělocvična. Byl zakoupen nový nábytek do klubovny i
ředitelny a škola je teď vybavena velmi dobře nábytkem a pomůckami. Ve všech místnostech byly položeny parkety. Škola
zakoupila další pomůcky pro zkvalitnění vyučování. K nejvýznamějším patří souprava didaktickým strojků KE-3 s ovládacím
prutem KE-12. Tyto strojky umožňují kvalitní procvičování učiva s okamžitou zpětnou vazbou – ukazují, zda řešení je
správné či chybné. Také na střeše budovy byla instalována siréna pro potřebu CO obce. Je to siréna, dobře slyšitelná
v celém okolí.
Mateřská školka v Habrovenech
K 1.září bylo zapsáno 21 dětí, ke konci roku 23. Výchovná práce s dětmi pokračovala jako v minulých letech. Ve
vyučovacim procesu se v tomto roce odrážely 30.výročí osvobození naší vlasti a využití moderních učebních pomůcek.
Oslavy a zájezdy jako součást činnosti MŠ :
Vánoční nadílka, MDŽ s pohoštěním a kulturním programem, který připravily děti.
Oslavy osvobození a slavné májové dny-zůčastnily se děti za doprovodu rodičů na oslavách v obci.
Dětský karneval ve spolupráci s ČSZ.
Mezinárodní den dětí. Dohlížecí výbor „Jednoty“ a ČSŽ připravily dětem pohoštění a drobné dárečky.
Ve spolupráci se složkami NF, bylo uspořádáno „Sporovní odpoledne“ , děti se zůčastnily v různých soutěžích a hrách.
2 zájezdy do divadla „Radost“ v Brně na představení: „Kůzlata a vlk“ a „Veselá medvíďata“.
Zájezd na „Kníničskou přehradu“ spojenou s projížďkou lodí.
Pro zlepšení prostředí ve škole byly zakoupeny pěkné věci.
Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti v Habrovanech, svoji práci věnuje, službu pro člověka. Vítá děti do života 4x do roka.
Navštěvuje jubilanty při životních jubilejích nad 80 roků. Předávány jsou kytičky a drobné dárečky. V roce 1975 to bylo 36
občanům. K lepšímu „mezinárodnímu roku ženy“ bylo předáno 21 babičkám po kytičce. Dále SPOZ pečuje o osamělé,
předává naší mládeži občanské průkazy. Zůčastní se zahájení školního

roku a MDD. Pořádá besedu na rozloučení

s branci. K 30.výročí osvobození naší vlasti bylo vysázeno 30 keřů růží. V roce 1975 proběhla na Vyškovském okrese
soutěž o nejlepší SPOZ, kde získal čestné uznání a velmi pěkné 3 místo. Čestné uznání bylo předáno předsedkyni s.Marii
Heinclové. Svědčí to o obětavé práci sboru.

NF
Činnost NF v Habrovanech lze shrnout do 6 bodů:
1.Soustavné prohlubování politickovýchovné práce ve všech členských organizacich NF a jejich prostřednictvím na ostatní
občany.
2.Za jeden z předních úkolů plnění volebního programu NF a prohlubovat spolupráci s NV a vytvářet pro něj široké zázemí.
3.Pečuje o výchovu mládeže a výchovné působení mezi dětmi.
4.Věnuje trvalou pozornost problematice žen a zvyšování jejich podílu na správě a řízení společnosti.
5.Koordinuje s organizacemi NF úkoly branné výchovy obyvatelstva.
6.Podílí se na úspěšném zajištění průběhu významných celost. akcí, významných oslav tak aby v jejich průběhu se
prohlubovala aktivita občanů a upevňovalo se přátelství a spojenectví se zeměmi soc. společenství.
ČSŽ
ČSŽ základní organizace v Habrovanech , jehož předsedkyní je s. Heinclová, čítá 85 členek a organizaci spravuje
10členný výbor. Členky se podílí na zlepšování životního prostředí, závazek na rok 1975 byl překročen o 200 hodin.
Základní organizace je velmi agilní, vyvíjí bohatou a pestrou činnost. Pořádá přednášky, kurzy, zájezdy které mají vysokou
úroveň a bohatou náplň. Na příklad zájezd do Lidic a Prahy. Z přednášek celá serie: Recept na krásu a jiné. Zvláště pak
spolupráce s Dohlížecím výborem „Jednoty s.d.“se stará o dobré zásobování obyvatel.
ČSPO
Český svaz požární ochrany v Habrovanech na své výroční členské schůzi bilancoval za hojné účasti členů i hostů svou
úspěšnou činnost za jubilejní rok 1975. Do oslav se základní organizace také zapojila, což dokázala splněným závazkem.
V roce 1975 měl ČSPO

78 členů, předsedou byl Karel Pavlon ml., velitelem Květoslav Slavotínek. ŠPO je důležitou

součástí NF. Nejvíce se projevila splupráce TJ Sokol a Dohlížecím výborem Jednoty. Požárníci mimo kulturně politickou a
brigádnickou činnost pečovali i o protipožární a preventivní oblast. Byl uspořádán zdařilý Den otevřených dveří požární
zbrojnice, spojenou s výstavkou. Celá činnost byla bohatá.
ČSCHDZ
Český svaz chovatelů drobného zvířectva zákl. organizace v Habrovanech, měla v roce 1975 21 členů. Členové jsou
vesměs důchodci a věnují se chovu čistokrevných zvířat. Předepsané povinné dodávky splnili na 192% a to:králičí maso469
kg, vajíček 6.043 kusů, kozlečích kůžek 11 ks, 519 králičích a ks kožky nutrie, 46 kožek norčích a 1 kg angorské vlny. Na
penězích to dělá částku 32.000 Kčs. Členové se zůčastnili i výstav a byla přít. Ant. Paludovi udělena čestná cena a tři
I.ceny. Bohatá činnost, předsedou je Josef Chládek, jednatel Ant. Paluda.
ČSOZ
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, zákl.organizace v Habrovanech čítá 105 členů a zahrádkáři obhospodařují 25,40
ha půdy. Rok 1975 byl v pravdě kritický neboť jarní mrazíky udělaly své dílo a velké sucho zavinilo, že ovoce předčasně
spadlo. Předseda J. Juruj, Jednatel Břet. Jandl.

MS
Myslivecké sdružení Habrovany – Kr. Vážany se sídlem v Habrovanech čítá 29 členů. Poněvadž byla mírná zima, trochu
sněhu, který napadl koncem ledna a začátkem února, trvala jen 7 dní, zvěř dobře přezimovala. Z jara bylo jen mílo bouří
s krátkými dešti, ale chladno mělo nepříznivý vliv na přírustky zvěře. To se projevilo na výsledcích podzimních honů. Bylo
uloveno 5 srnců, 2 sr ny, 6 srnčat,1 divočák, 254 bažantů a 131 zajíců. Celková váha ulovené zvěře činí 1035 kg. Škodné
zvěře bylo uloveno 5 lišek. Úlovky zajíců byly oproti jiným létům slabší. Z dravců je u nás jestřáb, méně krahulík, také obě
káně i poštolka jsou hojně. Velké lány mají vliv na koroptve, křepelka je vzácností.
Tělovýchova
Tělovýchovná jednota „Sokol“ v Habovanech zaměřuje svoji činnost hlavně na kopanou. 1.mužstvo hraje ve IV.třídě a
umístilo se na 2 místě.Trenerem je Josef Snášel. Kromě toho má oddíl kopané ještě družstvo žáků. Svoji práci mimo
tělovýchovu , dělají si opravdu pěkné prostředí v klubovně, šatnách a ostatním příslušenství na hřišti. Jinak nám v obci chybí
tělocvična na provádění všeobecné výchovy.
Zvláštní události
3.září se nám neznámí pachatelé v nočních hodinách vloupali do místní prodejny textilu, kde si vybrali a pak odvezli
zboží v hodnotě 10.000,-Kčs.
Významné politické události, těžko scházely.
Rok 1975 byl vyhlášen jako „mezinárodní rok ženy“. To za jejich práci a činnost na úseku politickém i hospodářském.
Další významnou událostí bylo zvolení Dr. Gustava Husáka prezidentem Československé socialistické republiky.
V sobotu 2.srpna 1975 byla ukončena v Helsinkách „Evropská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě“. 35
podpisů na dokumentu nesoucí název „Charta mírového soužití v Evropě“ má zaručit novou eru v mírovém snažení.
Počasí
Možno říci, že rok 1975 nebyl zrovna nejlepším. Zima takřka bez sněhu, poměrně chladné jaro a pozdější mrazíky
nadělali hodně škod v zahradách, kde krásně rozkvetlé stromy pomrzly. Těžkou hlavu měli i zemědělci. Zaseté jařiny i řepa
pro velké sucho po zasetí . Suché počasí se projevilo i v nedostatku pitné vody. Některé studny byly bez vody. Léto bylo
krásné a suché. I začátek podzimu byl pěkný.
V říjnu nastalo prudké ochlazení a v půli října teprve první vydatné deště a tyto zase značně stížily dobývání cukrovky,
které se provádělo jen mechanicky. Zbytek roku pak mírná zima s mrazíky. Vánoce pak bez sněhu na blátě.
Srážky:
leden

17 mm

únor

5 mm

březen

43 mm

duben

27 mm

květen

93 mm

červen

36 mm

červenec

35 mm

srpen

58 mm

září

25 mm

říjen

78 mm

listopad

42 mm

prosinec

16 mm

celkem

475 mm

Závěr
Končí pátý rok páté pětiletky. Jsme v cíli. Dobré výsledky hospodaření se zjevně promítly v uspokojení hmotných a
kulturních potřeb obyvatelstva. Vyšší tvorba zdrojů umožnila rozšiřovat osobní i společenskou spotřebu obyvatelstva a
realizovat rozsáhlý sociální program. Dařilo se to i v citlivé oblasti, jakým je vnitřní trh. Udržela se celková hladina
maloobchodních cen. Nestouply ceny základních potravin. Je pravdou že jsme v druhé polovině páté pětiletky vstoupili do
podmínek podstatně složitějších, než byly v předcházejících obdobích. Změny, které probíhaly ve světovém hospodářství,
vedly k zostření konkurence na světových trzích. Naše hospodářství dovedlo však těmto nepříznivým podmínkám čelit.
Rozsáhlá bytová výstavba vytvořila moderní domov pro mnoho našich občanů. Naše vesnice se změnila k nepoznání.
Nemalou zásluhu na tom má náš předseda MNV s. Ing. Jaroslav Valehrach a členové rady i tajemník MNV. Chtěl bych
několika čísly demonstrovat růst osobních potřeb a životního standartu: 64 osobních automobilů v obci, 319 televizorů a
stejný počet rozhlasových příjmačů. Jistě nebude domácnosti kde není automatická a nebo mechanická pračka. A pro ty
kteří jsou na zasloužilém odpočinku: Máme na obci 368 důchodců a průměrná mě síční výplaty pro ně činí 316.800 Kčs.
Tedy z těchto několika čísel plyne, dobrý životní standart, pevné soc.

a životní jistoty. Toho všeho se dosáhlo

pozoruhodnými výsledky ve výrobě a zemědělství.
Naše představy do budoucnosti jsou jasné, naše plány a cíle promyšlené, naše odhodlání splnit stůj co stůj je pevné.
Nuže přejme si do nového roku šesté pětiletky mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti.
Zapsal : Frant. Chyťa
Podpisy:

Valehrach
tajemník

27.7.76 viděl
Dr. F. Jxxx
okr.metodik

Boh. Říha
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