1989
Jako každým rokem, začínáme psát zase další kapitolu děje roku 1989. Ale psaní o roce 1989 je už jiné. Kapitola tohoto
roku je úplně jiná a jako taková vchází do dějin nejen našich národů, ale do dějin celého světa.
Bylo již známo, že se něco děje, začalo to přestavbou, sice malou ale přece demokratizací společnosti, stávaly se věci,
které dřív nebyly vůbec možné. Až přišel 17.listopad, surový zásah bezpečnostních složek proti pokojné demonstraci
studentů vysokých škol a byla tu „sametová revoluce“.
Proto, pokládám za potřebné napsat pro generace příští, stanovisko k únorovým událostem roku 1948. poválečný vývoj
byl nesmírně komplikovaný a pro zachování demokracie krajně nepříznivý. V mezinárodně politické oblasti byl určován
především stalinskou zahraniční politikou a ta usilovala o naprosté podřízení střední a východní Evropy do své sféry.
Nástrojem této politiky se stala KSČ, která od závěrečných měsíců druhé světové války orientovala zcela svoji politiku na
uchvácení moci v Československu.
Na cestě za svým cílem užívala KSČ všech prostředků od vděčnosti sovětské armádě za osvobození od fašismu, přes
demagogii a křivé obvinění až po ovládnutí pozic v armádě a bezpečnosti až se stala pánem situace a ve své samolibosti
konala si, co chtěla.
Únorové události v roce 1948 nebyly vítězstvím čes. lidu, ale „komunistickým pučem“ a to lze doložit celou řadou
skutečností. Tak celý národ zbaven svobody a demokracie.
Na samém počátku vypuknutí vládní krize vyzbrojila KSČ ilegálně Lidové milice a využila je pak k politickému nátlaku,
vydírání a násilnému obsazování sekretariátů ostatních politických stran a to už v předvečer přijetí demise odstoupivších
ministrů, dočela podle programu vyvolávala psychózu strachu.
Politická totalitní stalinská prakse, která pak následovala po únoru 1948, hrubě potlačila všechna občanská práva a
nastolila období nezákonnosti a mocenské zvůle. Tisíce lidí naplnili věznice, několik set jich bylo popraveno a mezi nimi i
první žena v naší republice dr. Milada Horáková, aktivní účastnice protifašistického odboje. Únor 1948 byl počátkem
totalitního režimu jedné strany a jejich funkcionářů.
Výjimkou bylo pražské jaro 1968, krátké údobí, které bylo znovu udušeno nezákonným zásahem a vojenskou intervencí
pěti států Varšavské smlouvy 21.srpna 1968.
Dlouhých jedenadvacet let, tři měsíce a patnáct dní jsme museli v této naší zemi čekat, abychom se dověděli, že vojenská
intervence pěti členských států Varšavské smlouvy vpádem do Československa 21.srpna 1968 byla „vměšováním do
vnitřních záležitostí svrchovaného československého státu a musí býti odsouzena!“ Tato zpráva z Moskvy nás zastihla ve
chvíli, kdy prožíváme pražský podzim 1989.
Vzkázali nám to v pondělí 4.prosince 1989 z Moskvy, představitelé pěti států, jež se na potlačení čs.obrodného hnutí
podíleli. Sdělili nám to, co většina tohoto národa věděla už dávno i bez nich.
To už celý národ převzal štafetu s cílem dosáhnout tentokrát své věci až do konce a obnovit v této zemi demokratický stát,
z něhož lidé nikam neutíkají, protože jsou tady doma a chtějí tužít dobře a spokojeně. Český a slovenský národ se napřímil
a vzal osud svůj do svých rukou.
Co se však vlastně přihodilo a jak se vladtně vše stalo: 17.listopadu 1989 se konala v Praze pokojná a povolená
manifestace studentstva. Když pak ale průvod vešel na Národní třídu, kde trasa průvodu nebyla stanovena, bezpečnostní
složky státu ulici uzavřely a celý průvod opravdu surovými, dosud nebývalými prostředky napadli a mnoho studentů a i
ostatních přihlížejících doslova zmlátili do sebevědomí.
Následovala okamžitá reakce: Vysoké a střední školy vstoupili do stávky, na školách tohoto typu se přestalo s výukou v
celé republice, do stávky se solidaryty vstoupili umělci, divadla a koncertní síně umlkly a byla vyhlášena generální stávka,
která žádala změnu ústavy, vypuštění ústavního paragrafu o vedoucí úloze strany. Miliónové manifestace v celé republice
donutili KSČ, že parlament odhlasoval změnu ústavy, a tak se zrodila ta „Sametová revoluce“!
„Vláda věcí Tvých se vrátila do rukou Tvých, lide český !“
Ten dnešní zápis, ten se liší od zápisů úředcházejících formou i do jisté míry i obsahem. Nastala jiná doba. Je to zápis v
pořadí už 16. To je čas, co jsem převzal úkol psaní obecní kroniky. Nevím, co bylo příčinou, že radou MNV v Habrovanech v
roce 1974 jsem byl o tuto práci požádán. Byl jsem překvapen !

Prosím poslyšte moji výpověď:
Je určeno směrnicí pro kronikáře, napsat při nástupu do funkce svůj životopis. Záměrně jsem tak neučinil, a tak to činím
dnes, ve věku 76 let, kdy se naplňuje čas se loučit.
Já, František Chyťa, narozen 28.ledna 1914 v Habrovanech jako syn malorolníka Pavla Chytě a jeho manželky Jany.
Svého otce jsem praticky nepoznal, protože vypuknutím první světové války odešel na frontu a už se k rodině nevrátil.
Moje maminka zůstala na malém hospodářství sama v opravdu těžkých podmínkách, a tak své dětství jsem prožil ve
smutných časech, kdy v očích své maminky jsem viděl jen smutek a slzy.
Po skončení válečného běsnění se vrátil z fronty bratr mého otce, ten se nás ujal i hospodářství a tak po deseti letech
jsem dostal bratra Pavla. Nevím, zda můj vlastní otec by měl pro mne tolik pochopení a lásky jako on.
Vychodil jsem 4 třídy tehdejší měšťanské školy a chtěl jsem se stát učitelem. Do učitelského ústavu v Kroměříži mě
nepřijali, uchazečů bylo mnoho a míst málo.
Stal jsem se učněm známé knihtiskárny Obzinovy ve Vyškově. Její obchodní přátelé byli vyhlášená pražská nakladatelství
s tiskem špičkových děl naší literatury.
To byla má škola i důležitý mezník v mém nastávajícím životě. Celý svůj mladý věk jsem věnoval práci v Sokole, jako
pozdější jednatel i pak vzdělavatel, organizátor všech kulturních i ostatních podniků naší sokolské jednoty.
Knihovník naší Veřejné knihovny jsem byl 15 roků a stal jsem se propagátorem všeho, co bylo chloubou naší české vlasti.
V roce 1937 jsem se oženil a moje manželka Vlasta, jinak dlouholetá náčelnice Sokola mně dala syna Bořivoje, kterého
jsme vychovávali v duchu mravních zásad, mravnosti, čestnosti a národní hrdosti.
Čestně a poctivě jsme přečkali okupaci, ta nás dala všechny do jedné řady. Tady jsme byli „Čechy“! Přišel rok 1945, doba
osvobození, ale již také první známky zvůle, křivých obvinění. Stál jsem na straně práva a spravedlnosti. To byl počátek
nepřátelství proti mé osobě ze strany KSČ. Můj postoj a i dalších občanů nevedl k úspěchu, spravedlnosti nebylo učiněno
zadost, to přišel únor 1948.
Za svůj postoj jsem se stal nepřítelem a bylo na mě podáno 5 žalob u mého tehdejšího zaměstnavatele, Tiskárny
zemského národního výboru v Brně. Jako státní zaměstnanec jsem byl postaven před disciplinární komisi ZNV. Dík za
postoj mých představených se jejich záměr nepodařil.
Když se nepodařil pokus proti mě, jejich zloba se obrátila, že syn nesměl na studia, protože jeho otec neměl kladný postoj
k soc. zřízení.
Tato moje zpráva, není proto abych dělal ze sebe mučedníka, ale proto, že po létech jsem byl požádán o psaní kroniky
jako nestraník.

Myšlenka k dnešku.
Čtyřicet jeden rok trvala ta doba, co jsme poslouchali fráze o šťastné budoucnosti a přitom jsme svým dětem jako dědictví
připravovali zemi zdevastovanou ekonomicky i duchovně.
Lidé pěstují morálku dvojí tváře, jedné doma, druhou pro veřejnost. Ve školách se dělají nové dějiny, zamlčují se velké
osobnosti našeho národa, že jsme potomci Husa, Komenského, Havlíčka, Masaryka. Cenzuruje se všechno, co neodpovídá
stalinskému duchu a nařízeným směrnicím. Srazit na kolena všechno, co zavánělo vlastenectvím a naší národní hrdostí.
Lež se stává pravdou, snaží se vsugerovat řadu falešných mýtů o vedoucí úloze strany, ideálem politického myšlení je
bezvýhradné plnění příkazů strany. Ještě parádnějším kouskem bylo okradení českého lva o korunu ve státním znaku, která
byla symbolem svrchovanosti, nezávislosti a svobody. Zbývalo jen zneuctěného lva srazit na kolena a darovat mu zlatou
hvězdu.
A tak co mnohé napadlo, vrátit tomu našemu lvu korunu, už se stalo !

Sled událostí a náš návrat ke svobodě a demokracii:
17.listopad 1989. Velká studentská demonstrace k 50.výročí uzavření vysokých škol a následné surové napadení klidné a
ukázněné manifestace.
18. a 19.listopadu: Milionové protestní demonstrace na Václavském náměstí a Letné, proti kterým už si policie netroufla
zasáhnout.

20.listopadu: Stávka studentů vysokých a středních škol, stávka divadelních a ostatních uměl. těles a demonstrace proti
násilí v celé ČSSR.
23.listopadu: Nové předsednictvo ÚV KSČ a demonstrace a stávka studentů i umělců trvá.
27.listopadu: Vyhlášena generální protestní stávka na celém území ČSSR od 12 – 14 hod.
30.listopadu: Změna v Ústavě ČSSR, vypuštěn článek ústavy o vedoucí úloze strany.
4.prosince: Jmenována nová vláda, stávka studentů pokračuje.
5.prosince: Nedůvěra nově sestavené vládě a stávkuje se dál.
6.prosince: Nová vláda České republiky.
11.prosince: Jmenována vláda národního porozumění ČSSR.
11.prosince: president republiky Gustav Husák na žádost veřejnosti odstoupil.
29.prosince: Václav Havel, presidentem ČSSR

Ze zprávy o sociálním a ekonomickém rozvoji ČSSR v roce 1989.
Loňská čísla jsou neúprosná, proto stručně:
Způsob našeho hospodaření je dvakrát až třikrát vyšší než ve vyspělých zemích spotřebou surovin a energie a to je velkou
zátěží pro naše životní prostředí.
Již po čtvrt století stagnuje střední délka života a naše postavení v mezinárodním postavení se výrazně zhoršilo.
Dynamika tvorby národního důchodu se podle odhadu snížila na 1,7%.
Naše hrubé zadlužení ke konci listopadu u nesocialistických států dosáhlo zhruba 7,4 mld US dolarů, k socialistickým
zemím vystupujeme v roli věřitelů s celkovým objemem pohledávek ve výši 43,5 mld Kč.
Nesoulad mezi potřebami a tvorbou zdrojů se odrážel v životní úrovni v uspokojování některých potřeb obyvatel
(elektronika).
Nominální peněžní příjmy obyvatel, kterými uspokojujeme svoje potřeby, se zvýšily o 3,3%. Bereme-li v úvahu skrytou
inflaci, je možno předpokládat určitou stagnaci.
Průměrná čistá mzda pracovníků, po odečtení daně ze mzdy činila 2.620 Kč. Peněžní výdaje obyvatel vzrostly o 3,5% a to
jako hlavně nákupy v maloobchodě.
Tempo růstu maloobchodního obratu se zpomalilo, v běžných cenách však je poměrně vysoké. V průběhu roku vzrostly
ceny potravin, zeleniny o 9,8%, mléka o 10,3%, osobních automobilů 17%, kamem a sporáků o 11,2%, rozhlasové přijímače
o 11,4%, osobního prádla a tkanin o 7% a svrchních oděvů o 7,4%. Zásobování potravinami probíhalo bez vážnějších
poruch, problémy byly u některých výrobků masa.
V bytové výstavbě trvá už několik let kritická situace, dokončeno bylo o 9.443 bytů méně. Dávky důchodového
zabezpečení, které tvoří 65% celkových dávek na sociální zabezpečení se zvýšili proti roku předcházejícímu o 6,8%.
V roce 1989 zemřelo v ČSSR 180 tisíc osob, což odpovídá dlouhodobému průměru. Střední délka života u nás již více než
dvacet let stagnuje, zatím co v ostatních zemích se výrazně prodlužuje. Dosahuje v průměru 67,8 roku u mužů a 75,3 u žen
a to je jedna z nejkratších dob v Evropě.
Na 100 narozených dětí připadlo u nás 88 potratů, v Praze a Bratislavě je počet potratů vyšší než počet narozených dětí.
Investice věnované na ochranu životního prostředí dosáhly v roce 1989 výše 4,9 mld Kč, z toho ochrana vod 2,7 mld Kč. V
současné době se vypouští do vzduchu cca 2,7 mil tun oxidu siřičitého, cca 1 mil tun oxidu dusíku a cca 0,2 mil tun
uhlovodíků.
Rokem 1989 se uzavírá dlouholetá etapa vývoje ekonomiky, založená na centrálním řízení !

Pohyb obyvatel:
Úmrtí:
1.

Štěpánka Pešinová

Habrovany 120

narozena 20.9.1917

zemřela 7.1.1989

2.

Karel Růžička

Olšany 83

narozen 4.1.1915

zemřel 11.1.1989

3.

Jan Klučka

Habrovany 51

narozen 17.9.1954

zemřel 22.1.1989

4.

František Svoboda

Habrovany 1

narozen 27.2.1923

zemřel 17.2.1989

5.

Marie Rousková

Habrovany 4

narozena 14.1.1922

zemřela 29.4.1989

6.

Marie Snášelová

Habrovany 138

narozena 23.8.1908

zemřela 6.5.1989

7.

Františka Žížlavská

Olšany 16

narozena 6.10.1903

zemřela 30.4.1989

8.

Božena Svobodová

Olšany 72

narozena 10.7.1936

zemřela 8.6.1989

9.

Miloslav Kolejka

Habrovany 216

narozen 18.12.1923

zemřel 12.6.1989

10. Karel Masařík

Habrovany 59

narozen 21.12.1889

zemřel 21.12.1989

11. František Růžička

Olšany 23

narozen 25.10.1909

zemřel 26.7.1989

12. Ladislav Zbořil

Habrovany 247

narozen 4.6.1912

zemřel 24.9.1989

13. Oldřich Chyťa

Olšany 164

narozen 19.11.1920

zemřel 20.10.1989

14. Milan Pospíšil

Habrovany 266

narozen 11.10.1945

zemřel 23.10.1989

15. Bohumil Šmíd

Olšany 155

narozen 5.2.1907

zemřel 10.11.1989

16. Stanislav Bestr

Habrovany 154

narozen 2.6.1912

zemřel 13.12.1989

17. Metoděj Ševčík

Olšany 116

narozen 9.2.1909

zemřel 17.12.1989

Zemřelo: 12 mužů

5 žen

Habrovany: 2 + 10

Olšany: 3 + 4

Pohřbeno:

5 do země

12 žehem

Narození:
1.

Jan Skřepek,

10.1.1989

Olšany 16

2.

Roman Hrdinka,

1.3.1989

Olšany 109

3.

Ivana Růžičková,

16.4.1989

Habrovany 256

4.

Jiří Vladař,

21.5.1989

Habrovany 214

5.

Soňa Hrdinková,

7.7.1989

Olšany 200

6.

Veronika Štukavcová,

16.8.1989

Habrovany 104

7.

Vlastimil Hořava,

30.8.1989

Habrovany 246

8.

David Kalvoster,

25.9.1989

Habrovany 259

9.

Jan Bříštěla,

3.10.1989

Habrovany 281

10. Lucie Vrbíková,

16.10.1989

Habrovany 292

11. Eva Hutařová,

19.10.1989

Habrovany 225

12. Tereza Kopecká,

18.11.1989

Olšany 180

13. Jiří Šídlo,

27.11.1989

Habrovany 293

Narozeno: 7 chlapců
z Habrovan: 9 dětí

6 děvčat
z Olšan: 4 děti

Přejeme našim dětem zdravý a šťastný, krásný, radostný život v míru !

Sňatky uzavřené v roce 1989.
1.

7.1.

Svaťa Kalvoster, Habrovany 257

Blanka Hálová, Dražovice 171

2.

22.4.

J. Kalvostr, Habrovany 259

Jana Kučerová,

3.

29.4.

A. Daněk, Habrovany 5

Renata Holubová,

4.

17.6.

Hana Čalkovská, Habrovany 11

Rostislav Hloušek,

5.

20.6.

S. Kummerová, Olšany 45

Pavel Šoltys,

6.

17.6.

Vlastimil Štukavec, Olšany 25

Renata Veselá, Habrovany 104

7.

23.6.

Milena Wenstová, /Režná/, Habrovany 251 Jiří Orsag,

8.

5.8.

Petr Rozčínský, Habrovany 149

Iveta Trňanová, Velešovice

9.

30.9.

Vincenc Turony, Habrovany 1

Marie Součková, Habrovany 213

10. 14.10.

Alena Vojtková, Habrovany 186

Miloš Hanáček, Luleč 34

11. 21.10.

Marcela Herodesová, Olšany 114

Václav Hlásenský, Kroužek 168

12. 11.11.

Lubomír Vévoda, Olšany 176

Marcela Tkáčová, Vyškov

13. 11.11.

Anna Kalostrová, Habrovany 257

Petr Miksche, Brno

14. 25.11.

Jiří Svoboda, Olšany 138

Jana Tebková, Vyškov

15. 25.11.

Ivona Kabátová, Habrovany 110

Lubomír Kaláb,

16. 23.12.

Jan Korčian, Habrovany 260

Mir. Žampachová, Křenovice.

Přihlášeno:
1.

Zdeněk Zemánek,

Habrovany 1

z Brna 15

2.

Zdena Šterclová,

Habrovany 181

z Komořan

3.

Zdeněk Hořava,

Habrovany 246

z Brna

4.

Alena Horáková,

Habrovany 246

z Tišnova

5.

Sylva Svobodová,

Olšany 185

z Král. Vážan

6.

Martin Svoboda,

Olšany 185

z Král. Vážan

7.

David Svoboda,

Olšany 185

z Král. Vážan

8.

Šárka Musilová

Olšany 168

z Velešovic

9.

Tomáš Kostelka,

Habrovany 20

z Král. Vážan

Olšany 63

z Drnovic

10. Jana Müllerová,
11. Jiří Müller,

Olšany 63

z Drnovic

12. Jiljí Kalvostr,

Habrovany 259

ze Slavkova

13. Angela Dundálková,

Habrovany 205

z Brna

14. Petr Tichý,

Habrovany 3

z Bobrové, Ždár

15. Anna Tichá,

Habrovany 3

z Bobrové, Ždár

16. Tomáš Štercl,

Habrovany 181

z Podbřežic

17. MUDr. Ivan Hutař,

Habrovany 225

z Brna

18. Ivana Hutařová,

Habrovany 225

z Brna

19. Vilma Hutařová,

Habrovany 225

z Pozořic

20. Stanislava Šidlová,

Habrovany 293

z Král. Vážan

21. Iva Šídlová,

Habrovany 293

z Král. Vážan

22. Markéta Šídlová,

Habrovany 293

z Král. Vážan

23. Miroslav Šídlo,

Habrovany 293

z Král. Vážan

24. Jana Kalvostrová,

Habrovany 259

z Markvarce

25. Miroslava Doleželová

Habrovany 1

z Brna

26. František Pospíšil,

Habrovany 1

z Jihlavy

27. Rostislav Hloušek

Habrovany 11

z Ostravy

28. Václav Hlásenský,

Olšany 114

z Kroužku

29. Jitka Rösová,

Habrovany 224

z Rousínova

30. Jana Rössová,

Habrovany 224

z Rousínova

31. Jiří Röss,

Habrovany 224

z Rousínova

32. Radomír Maňák,

Olšany 45

z Brna

33. Monika Maňáková,

Olšany 45

z Brna, Pozořic.

Přistěhováno:
24 do Habrovan:

11 mužů

13.žen

9 do Olšan:

5 mužů

4 ženy

16 mužů,

17 žen.

Celkem:

33,

Odešlo:
1.

Irena Hálová

Habrovany 168

do Rousínova.

2.

David Hála

Habrovany 168

do Rousínova

3.

Svaťa Kalvostr

Habrovany 257

do Dražovic

4.

Anna Chyťová

Olšany 42

do Hvězdlic

5.

Květuše Káčerová

Olšany 36

do Vyškova-Brňan

6.

Luboš Knapil

Habrovany 15

do Rousínova

7.

Jarmila Knapilová

Habrovany 15

do Rousínova

8.

Luboš Knapil

Habrovany 15

do Rousínova

9.

Renata Kovářová

Habrovany 232

do Rousínova

10. František Kummer

Olšany 45

do Račic

11. Anna Kuriálová

Habrovany 217

do Brna

12. Karel Kuriál

Habrovany 217

do Brna

13. Dominik Kuriál

Habrovany 217

do Brna

14. Vojtěch Kuriál

Habrovany 217

do Brna

15. Martina Němcová

Habrovany 228

do Rousínova

16. Ivana Němcová

Habrovany 228

do Rousínova

17. Renata Valehrachová

Olšany 28

do Královopolských Vážan

18. Lubomír Krásný

Habrovany 187

do Frýdlantu

19. Leopolda Paříková

Habrovany 213

do Rousínova

20. Štěpánka Foltysová

Olšany 45

do Račic

21. Lenka Krásná

Habrovany 187

do Frýdlantu

22. Vlastimil Slezák

Habrovany 224

do Rousínova

23. Věroslav Slezák

Habrovany 224

do Rousínova

24. Jana Slezáková

Habrovany 224

do Rousínova

25. Jitka Slezáková

Habrovany 224

do Rousínova

26. Stanislav Opatrný

Habrovany 1

do Zbýšova

27. Vlastimil Štukavec

Olšany 25

do Brna

28. Renata Štukavcová

Olšany 25

do Brna

29. Veronika Štukavcová

Olšany 25

do Brna

30. Věra Kazdová

Habrovany 1

do Brna

31. Ctibor Dvořák

Habrovany 1

do Brna

32. Alena Hanáčková

Habrovany 186

do Lulče

33. Zdeněk Jeřábek

Habrovany 157

do Vyškova

34. Marie Raková

Habrovany 132

do Brna

35. Anna Mikscheová

Habrovany 257

do Brna

Odešlo:
z Habrovan:

27 osob

13 mužů

14 žen

z Olšan:

8 osob

2 mužů

6 žen

Celkem:

35 osob

15 mužů,

20 žen

Počet obyvatel sloučených obcí Habrovany-Olšany:
Stav obyvatel k 31.12.1988:

Celkový stav:

- zemřelo:
Zůstatek:

1.170 osob,

tj. 615 mužů,

555 žen.

17 osob,

tj. 12 mužů

5 žen

1.153 osob,

603 mužů,

550 žen,

+ narozeno:

13 dětí,

7 chlapců,

6 děvčat,

Zůstatek:

1.166 osob,

610 mužů,

556 žen,

33 osob,

16 mužů,

17 žen,

Zůstatek:

1.199 osob,

626 mužů,

573 žen,

35 osob,

15 mužů,

20 žen,

1.164 osob,

611 mužů,

553 žen.

+ přistěhováno:
- odešlo:
Zůstatek:

Celkový počet obyvatel obcí Habrovany-Olšany k 31.12.1989:
v Habrovanech:

v Olšanech:

zemřelo:

10 osob

zemřelo:

7 osob

narozeno:

9 dětí

narozeno:

4 děti

přistěhováno:

24 osob

přistěhováno:

9 osob

odešlo:

27 osob

odešlo:

8 osob

úbytek:

- 4 osoby

úbytek:

- 2 osoby

Celkem 1.164 osob, tj. 611 mužů, 553 žen. Došlo k dalšímu snížení počtu obyvatel o 6 osob.

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

2.000 Kčs

příjmy ze školní jídelny

76.000 Kčs

Školství
Vnitřní správa
příjmy od obyvatel

2.000 Kčs

příjmy od organizace

6.000 Kčs

8.000 Kčs

Místní hospodářství
bytové hospodářství

39.000 Kčs

pohřebnictví

3.000 Kčs

skládka

1.000 Kčs

43.000 Kčs

Stavebnictví
výstavba v obci

9.700 Kčs

zemědělská daň

219.000 Kčs

domovní daň

48.000 Kčs

správní poplatky

6.000 Kčs

Ostatní

Plán globální dotace

105.000 Kčs
Příjmy celkem:

517.000 Kčs

Výdaje:
školství

212.000 Kčs

vodní hospodářství

20.000 Kčs

školní stravování

120.000 Kčs

kultůra

18.000 Kčs

vnitřní správa

53.000 Kčs

sociální věci, péče o staré občany

25.000 Kčs

místní hospodářství, veřejné osvětlení

31.000 Kčs

Výdaje celkem:

479.000 Kčs

Rozvaha
Příjmy celkem

517.000 Kčs

Výdaje celkem

479.000 Kčs

Rozdíl

+38.000 Kčs

Hodnocení činnosti MNV za rok 1989
Činnost MNV v roce 1989 vycházela z úkolů stanovených programem pro léta 1986 až 1990. Jednotlivé úkoly byly
rozpracovány do plánu práce rady MNV a plenárního zasedání MNV. Celková činnost je rozdělena na 3 oblasti.
Oblast organizační:
Nejvyšším orgánem MNV je plenární zasedání. Tento orgán se v roce 1989 sešel 4x. Na svém zasedání projednával
zprávy jednotlivých komisí a schvaloval pololetní zprávu o hospodaření MNV.
Na červnovém zasedání byl odvolán z funkce místopředseda MNV p.Tomáš Němec z Olšan pro neplnění poviností. Do
této funkce zvolen p.ing. Miroslav Chládek a do funkce předsedy zemědělské komise zvolen p.Alois Rozčínský. Těmito
změnami se zlepšila práce rady MNV.
Omlouvám tento chyný záznam. Do funkce místopředsedy zvolen p.Miloslav Plchot z Olšan a do funkce předsedy finanční
komise p.ing.Milan Chládek.
Stanovené úkoly, jako boj proti nekázni a přestupkům jsou kladné, bezpečnostní situace je pěkná. V roce 1989 nebyla v
naší obci zaznamenána žádná trestná činnost ani přečin jak z řad mládeže, tak z řad občanů.
V oblasti životního prostředí byla hlavní pozornost věnována na provoz provozovny Štěrkoven a pískoven Olšany a cíl
zlepšení ekologických podmínek těžby a ochrany přírodních vodních zdrojů nacházejících se v oblasti těžby. Většina těchto
opatření jsou dlouhodobá, která by měla být realizována do konce roku 1992. Dále pak byl stanoven konečný termín o
ukončení těžby kamene v roce 2001.
Rada MNV v roce 1989 vyvíjela značné úsilí k vybudování stáčírny kojenecké vody nebo alespoň stolové vody. Problém o
využití vhodného zdroje vody pro nezájem ONV nevyšel. Celý problém byl vysílán Československou televizí. V relaci
vysílanou ČST vystoupili se svými názory občané, kteří podporovali snahu MNV k využití kvalitního vodního zdroje vody pro
přípravu kojenecké stravy. Přes všechna tato opatření se nepodařilo docílit záměru MNV, ale přece bylo docíleno dílčího
úspěchu a to ve stanovení ochranného hygienického pásma vodního zdroje a zamezení rozšíření těžby kamene směrem k
vodnímu zdroji.
V roce 1989 se nepodařilo vyřešit obnovu zámeckého parku a jeho další údržbu. Z jednání za účasti dosavadního
uživatele ÚSP, ONV, OHS, vyplynulo, že ONV není schopen zabezpečit finanční prostředky pro realizaci zpracovaného
projektu na jeho obnovu. Realizace projektu předpokládá finanční náklady ve výši 3 mil. Kčs.
Kontrolní činnost prováděná příslušnými komisemi MNV v roce 1989 neshledávala zásadní závady nebo nedostatky v
činnosti služeb neb obchodu. Zjištěné drobné závady byly okamžitě odstraněny.
Proto úkoly volebního programu v oblasti organizační byly plněny a to se projevilo v dobré práci všech komisí a schůzích
MNV.
Oblast kulturně-výchovná:
Tato oblast řízená Jednotným plánem kulturním, branným a tělovýchovné činnosti sestaveným na základě požadavků
všech společenských organizací se v roce 1989 uskutečnily následující akce:
Kulturní akce v Habrovanech a Olšanech:
18 přednášek:

účast

590 občanů

4 taneční zábavy

800 občanů

33 filmová představení

1240 občanů

17 oslav

1130 občanů

4 výstavy

380 občanů

4 výtvarné soutěže

100 občanů

16 branných a sport.soutěží

430 občanů

4 besitky

140 občanů

10 vlastivědných a témat.zájezdů

390 občanů

1 vystoupení profesionálů

130 občanů

7 zájezdů na plavání

315 občanů

K nejlepším akcím patřila výstava obrazů našeho rodáka architekta K.Zmrzlého a hudební vystoupení souboru „Karabina“
/trampské písně/.
Velká pozornost je věnována školní a mimoškolní výchově a činnosti mládeže. Jako pěknou lze nazvat práci s mládeží ve
společenských organizacích ČSPO, TJ Sokol, a organizaci ochránčů přírody.
UB zajišťovala jednou týdně promítání filmů pro mládež.
Oblast rozvoje obce:
V roce 1989 ukládal VP zajistit zpracování projektové studie víceúčelové budovy MNV. Tento úkol splněn a studie této
budovy oprávněnými orgány schválena. Další zpracování objektu je závislé od finančního krytí.
Zahájena výstavba sociálního zařízení na MNV. V roce 1989 činily investice na údržbu komunikací, chodníků, zeleně a
vybudování výtokového a vodního stojanu v areálu hřbitova 57.541 Kčs.
Dále bylo v obci zkolaudováno a obydleno 4 rodinné domky a též vydána 2 povolení výstavby 2 nových rodinných domků.
Obydlené nové rodinné domky:
Manželé Vrbíkovy, Šidlovy, Pospíšilovi, Meitnerovi.
Zahájena výstavba 2 nových rodinných domků:
Manželé Trávníčkovi, ….
Asanován byl rodinný domek pí. Šimáčkové č.73 z důvodu rozšíření vozovky. Bylo odpracováno na údržbu obce a
zelených ploch 16.700 hodin.
Vydána 3 nová povolení k poskytování služeb obyvatelstvu a tím činí počet povolení 19. Na závěr lze říci, že rok 1989 na
plnění daných úkolů byl úspěšný. V roce 1989 byl vydán nový zákon o MNV, který sice zvýšil pravomoci NV, ale na druhé
straně klade důraz na vytváření vlastních finančních zdrojů a to se odrazilo i v práci našeho MNV, protože dosud nejsou
vytvářeny potřebné předpoklady k získání finančních prostředků. Tímto problémem se budeme zabývat a to opravdu rychle.
Oblast sociální:
Ústav sociální péče v Habrovanech oslavil v roce 1989 své 40. narozeniny. V ústavu jde o péči dospělým osobám vážně
postiženým tělesně. Těmto občanům má ústav nahradit domov, má poskytnout jak péči zdravotní, kulturní a i jiné další
potřeby. Pěkné okolí se zahradou, vybavení i vnitřní zařízení odpovídá úrovní a potřebám člověka, je útulné, pohodlné a
vkusné.
Vstupuješ-li do brány tohoto ústavu, zastav se člověče a hluboce se skloň před lidskou bytostí, která žije v duších více jak
sedumdesáti obyvatel tohoto zámku. Učiň tak proto, že vstupuješ na teritorium, kde žijí lidé, jimž osud odepřel žít takovým
způsobem, jak žijí milióny jiných lidí. Učiň tak proto, poněvadž jsou to lidé plaší, jako ptáčata, ale hrdí. Jsou to lidé, kteří
denně zápasí o každou minutu svého štěstí !
Osud jim odepřel jedno, ale dal jim mnoho jiného, být vděčným, milovat dobro a nenávidět zlo. Milovat krásu a tvrdě
prohlašovat, že válka je zločin.
Tak před 40 léty se brána tohoto „tajemného a neznámého“ otevřela poprvé a ti, kteří překračovali práh tohoto zámku se
ptali sama sebe nedůvěřivě: „Co nás čeká“? Přijde k nám láska nenávist? Budou to nová přátelství, či nová zklamání ? Ale
na všechny tyto otázky odpovídá čas. Ať je tak či onak, všichni, co sem během těch čtyřiceti let vstupovali, nosí to největší,
co člověk má, co mu dává sílu žít, bít se za kousíček toho, co lidé nazývají štěstím a čemu se prostě říká „Naděje !“
Vzpomínky a naděje jsou statky lidí, jichž nemůže být žádný člověk zbaven. Žijí v nás, od našeho zrodu a jichž nemůže
být žádný člověk zbaven.
Jsou místa, kde vedle sebe žije krutost i prostá lidská touha žít ! Přijďte k nám, ta místa jsou zd u nás v Habrovanech, tu
žije obojí !
Ten habrovský zámek, který se tyčí nad vrcholky kaštanů a i jiné zeleně je toho svědek.

U nás v obci žije 301 důchodců a podle informace pošty v Habrovanech, která proplácí výplaty, tyto činí měsíčně 427.959
Kčs. Či-li měsíční průměr činí 1.421,60 Kčs.

Školství v roce 1989:
Základní škola v Habrovanech
Počty žáků:

1.ročník

13 žáků

2.ročník

13 žáků

3.ročník

15 žáků

4.ročník

13 žáků

Škola je dvoutřídní, řed. školy Boh. Říha. Práce školy pokračuje dle platných směrnic, tj. prozatím bez změn. Ve škole
provedeny opravy sociálního zařízení.
Na obědy ve školní jídelně je přihlášeno 36 žáků.
Mateřská škola v Olšanech
Zapsáno 44 dětí ve věku 2,5 roku do 6 let. Průměrná docházka v průběhu roku 38 dětí. Psychologické testy předškolních
dětí zvládlo 13 dětí, jedno dítko zařazeno do zvláštní školy.
Provoz školy přerušen na 14 dnů v červenci a 3 dny v prosinci. V červnu onemocněly hromadně neštovicemi. Ředitelka
školy Jana Jandlová.
Místní lidová knihovna v Habrovanech
Knihovna se nachází v budově MNV, knihovnice Anička Rousková, půjčuje knihy a časopisy v pondělí 2x měsíčně.
Průmysl:
Štěrkovny a pískovny, prov. Olšany
Výrobní program v roce 1989 činil 12.300.000 Kčs, tj. zpracování 370.000 tun materiálu. 28 prac. a 3 admin. prac., s
čistým ziskem 3.600.000 Kčs, pěkné !
Brněnské papírny, provozovna Habrovany
Zaměstnává 11 žen, jsou to maminky dětí, školou povinné a proto zaměstnání v místě je pro ně opravdu výhodné. Jejich
pracovní náplní je různá galanterie, jako skládání různých krabic a krabiček různých velikostí a to jako obaly pro všeliké
zboží.
Problémy se zakázkami nejsou a vedoucí prov. je pí. Stáňa Nováková z Olšan.
Obchod:
Potraviny „Jednota s.d.Vyškov“, ved. pí. M. Vartová:
Plán prodeje:

3.375.000 Kčs,

Skutečnost:

3.259.000 Kčs,

Rozdíl:

-116.000 Kčs.

„Textil“ Jednota s.d.Vyškov, ved. pí.A. Dvořáčková:
Plán prodeje:

852.000 Kčs,

Skutečnost:

914.630 Kčs

Rozdíl:

+62.630 Kčs.

„Maso, uzeniny“, Jednota Vyškov, ved. p. I. Jandlová,
Tato pro občany důležitá prodejna potravin si v roce 1989 prodělala svoji kalvarii, protože původní vedoucí p. Cheliková,
pro nesrovnalosti z prodejny odešla, prodejna byla dlouho uzavřena než se podařilo obsadit nynější vedoucí.
„Pohostinství“ Jednoty Vyškov, ved. p. Mačkal,
„Pohostinství „ Jednoty Vyškov, ved. p. Růžička,
Obě během roku měnily někol. své vedoucí !

Zemědělství:
Výsledky hospodaření a dodávky „JZD Družba“.
Rostlinná výroba:
Plán

Skutečnost

Pšenice

3.692 tun

3.493 tun

Ječmen

965

919

Brambory

303

208,6

Cukrovka

12490

9519,8

ha výnosy celkem:
Obyloviny:

5,51 tun

Brambory:

13,91 tun

Cukrovka:

34,62 tun

Živočišná výroba:
Plán

Skutečnost

Maso hovězí

328 tun

337,3 tun

Maso vepřové

563 tun

570 tun

Mléko v tis.litrech

2360 tis.litr.

2349 tis.litr

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.624 litrů

Průměrná dojivost na kus a den:

9.93 litrů

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.808 kg

Průměrný přírůstek vepř.žíru na kus a den:

0.660 kg

Odchováno telat na 100 dojnic:

101.9 kusů

Odchováno selat od jedné prasnice:

18.21 kusů

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce:

31.141 Kčs na 1ha

Výkony celkem:

29.668 Kčs na 1ha

Materiálové náklady:

16.894 Kčs na 1ha

Vyplacené mzdy:

5.004 Kčs na 1ha
+ výkonové podíly:

Doplatky družstevníkům /podíly/:

272 Kčs na 1ha
13,20 Kčs na 1.000 Kčs

Produktivita práce a odměňování: 1.pracovníka:
Celková proukce:

247.960 Kčs

Hrubá zemědělská produkce:

197.536 Kčs

Hrubý důchod:

81.300 Kčs

Výkony celkem:

188.193 Kčs

Vyplácená odměna na 1ha:

5.276 Kčs

Počet hod. odprac. man. prac:

2.113 hod.

Průměrná měsíční odměna pracovníka:

3.063 Kčs

Průměrná hod. odměna man.pracovníka:

16,67 Kčs

Předseda družstva:

Ing. Jan Křička

ekonom:

Ing. Eva Baková

agronom:

Ing. František Havíř

zootechnik:

Ing. František Toman

mechanizátor:

Ing. Tomáš Kostelka

Výroční členská schůze konána 16.2.1990.
Středisko Habrovany:
Hospodaří na rozloze 936 ha,

agronom: Ing. Bubniak,

z toho Olšany 78 ha,

Pavel Julínek,

osevní plochy:

obyloviny:

479 ha

brambory:

15 ha

cukrovka:

64 ha

krmná řepa:

4 ha

kukuřice:

143 ha

pícniny:

231 ha

V době žní nasazeno 16 obilních mlátiček a sklizeno za 12 prac. dní, na cukrovku nasazeny 2 soupravy a sklizeno
za 35 prac. dní.
Stavy živočišné produkce:

zootechnik: Jan Kranich,
Ivo Mareš,
Dojnice:

174 kusů

jalovice:

56 kusů

hov. žír:

352 kusů

vepř. žír:

95 kusů

telata:

381 kusů

prasnice:

42 kusů

koně:

3 kusy

Počet pracovníků střed. Habrovany:
tech prac.

5 osob,

administr.

1 osoba

Společenské a zájmové organizace:
Český svaz žen, m.org.Habrovany
Zájmová organizace žen, aktivní činitelka v oblasti kultury i tematických zájmů žen, 96 členek.
Český svaz požární ochrany v Habrovanech
Také tato organizace obohatila naši obec o kulturní i společenské dění. Kromě své zájmové činnosti vychovává si i doros
pro svoji činnost.
Tělovýchovná jednota „Sokol“ Habrovany
Sportovní zájmová organizace, kromně aktivní činnosti oddílu kopané příslušníku IV. výkonostní třídy, pracuje s mládeží,
vybudovala si nový tenisový kurt a i po stránce společenské výchovy vykazuje činnost.

Český zahrádkářský svaz Habrovany
Zájmová organizace zahrádkářů, vzdělává svoji členskou základnu přednáškami, zásobuje potřebami pro zahrádkáře,
koná tematické zájezdy končící volnou zábavou. Pro veřejné zásobování bylo dodáno 71.122 tuny jádrového a peckového
ovoce a 15.239 tuny jahod a bobulovin. Členská základna 117 členů.
Svaz přátel Sov. svazu v Habrovanech
Také vyvíjel aktivní činnost, ale zdá se, že 17.listopad 1989, jemu dal těžkou smrtící ránu, ale ještě svoji existenci oficiálně
neskončil.
Svaz mládeže v Habrovanech
Papírově existuje, ale tvrdě spí !
Československá strana lidová
První pol. vlaštovka 21.12.1989 ustav. Schůze !

Zvláštní události roku 1989 v naší obci:
Tak jak je zaznamenal kronikář:
1.leden 1989,

ještě bez sněhu,

6.ledna,

silně padá sníh,

9.ledna,

už obleva, bez sněhu,

7.února,

chřipková epidemie, zákaz shromažďování, bez sněhu, je to 27 den bez srážek,

13.února,

započato s demolicí Zouharova stavení

12.března,

konečně prší

1.března ,

výstava o historii Habrovan

18.června,

do této doby sucho, dnes vel.déšť,

v srpnu,

nás trápí velké sucho,

16.září,

oslava 40 let ÚSP /zámek/,

17.listopad,

konečně se něco děje, začíná svítat, studentské demonstrace,

23.listopadu,

první sníh, stud.demonstrace pokračují, přidávají se umělci,

27.listopadu,

generální stávka od 12 – 14 hod.,

3.prosince,

reorganizace vlády, dem pokr.,

29.prosince,

volba nového pres. republiky.

Jak je vidět ze záznamu kronikáře, celý rok byl takřka ve znamení starostí s počasím až na závěr roku. Ale i ten, těžko
pochopit, ale vesnice nereaguje. 2X svolána schuze OF, ale bez úspěchu !

Na výzvu metodika Muzea vyškovska:
Považuji za svoji povinnost kronikáře, postarat se o napravení křivdy spáchané na našem občanu Simeonu Vaculovi,
narozeném 17.2.1880, a zemřelém 1.5.1958 v Rousínově. Doba 26.květen 1945 až do doby jeho úmrtí.
Simeon Vacula, nedokončil studia na právnické fakultě a dal se na politickou dráhu už za trvání Rakousko-Uherska a už v
té době byl zvolen do rakouského parlamentu za zemi českou.
Svoji poslaneckou činnost pokračoval i v našem Ústavodárném národním shromáždění v roce 1918 za tehdejší
Republikánskou stranu /Agrární/. Byl zvolen i pro další období 2x za tuto stranu. V pozdější době pak se svého mandátu
vzdal a stal se předsedou Syndikátu řepařů a správní rady Sokolnického cukrovaru.
Po naší první pozemkové reformě odkoupil od vídeňského průmyslníka Júl. Gomperce jeho zbytkový statek v
Habrovanech. Podtrhuji koupil.
Pan Vacula se veřejného života po celou dobu neúčastnil. Po osvobození v r.1945 byl 26.5.1945 zatčen a uvězněn v
internačním táboře v Rousínově, šikanován, zesměšňován a obviněn jako kolaborant. Naše veřejnost neinformována,
neměla tudiž o jeho osudu ani žádný zájem.

Simeon Vacula pak stanul před Lidovým v Brně a v době kdy tato instituce rozdávala 10 až 15 let, byl p Vacula sproštěn
obžaloby. Veřejnost začínala něco tušit. Majetek p Vaculy zabaven, rozparcelován, ale zase ticho, nic nikdo nevěděl, vše
drženo v tajnosti !
Až přišel rok 1947, kdy Malým retribučním dekretem, který přikazoval, že všechny výnosy L.S. ktere automaticky
přecházely na trestní komisi ONV ve Vyškově musí být vyřízeny do května 1947 přišel výměr, který teprve celou záležitost
objasnil. Až do této doby záměrně držel komunista předseda této komise p.Šperlink z Rousínova.
Dávejte pozor p.Vacula zajištěn 26.5.1945 a obžalovací spis zněl:
Na podaní p.M.Havlíčka, A.Bednaříka, K.Trnavského, A.Daňka, P.Bartla /všichni KSČ/, a J.Švestky /ČSL/ ze dne 6.1.1946,
se p.S Vacula obviňuje, že v létech 1939 až 1945, v Hasákově hostinci v Habrovanech, propagoval nacismus, hanobil hlavu
štátu /Dr Beneše/ a zesměšňoval zařízení Sovětského svazu.
Jako korunní svědek u Lidového soudu vystupoval hostinský p Fr Hasák, ten prohlásil p.Vacula, byl mým hostem v
československou mobilizaci v roce 1938 jeho hosty byli důstojníci a vojáci čsl. armády t.č. posádkou v Habrovanech /Hr.Pr./
a jeho slova na rozloučenou byla „hoši teď jde o naši národní čest“. Víc za celý protektorát nebyl.
Celé obvinění bylo křivé, vymyšlené a podlé !
Tím publikováním byl p.Vacula obžaloby sproštěn, veřejnost informována a tři politické strany ČSL, ČSNS a ČSD se
začaly starat o rehabilitaci p.S. Vaculy, situace s konfiskací začala brát jiné obrátky, ale přišel únor 1948 všechno úsilí
zmařeno.
S. Vacula, znovu štván, okna jeho bytu vytlučena kamením a sám hanoben a štván, že musel opustit Habrovany, odešel
do Rousínova, kde těžce nemocen zemřel.
Tímto zápisem chci celou záležitost uvést na pravou míru. Je to historie osudu jednoho člověka štvaného proto, že měl
majetek !

Rok 1968 až 1969 – 21.srpen:
Tohoto nešťastného dne, jsem se setkal až ráno v Brně, kde jsem pracoval, s prvními vojáky okupačních armád. Byli to
maďarští vojáci, kteří kulometným hnízdem u voj. kasáren na okraji Brna, kryli ten obrovský tábor sovětské armády na
brněnském letišti. Ve městě samotném to byli Poláci, Němci a sov. tanky. Kdo to neviděl, neuvěří jak spontalní byl odpor
proti těto armádám !
U nás na obci jsem zádného vojaka z okupačních armád neviděl, ani nevím, zda do naší obce někdo z nich vkročil, ale
nálada obyvatel, ta byla stejná, velký odpor proti násilí.
U Rousínova zůstal nepojízdný sovětský náklad. automobil, vojákovi nikdo ani vodu nepodal ! Německá okupace, byla
ještě v živé paměti a teď jsme zase, po čase stali v jedné řadě a stejné mysli. Bohužel ještě za rok 1969, ale pak už nás
systematicky, rafinovaně drobili a tu nastala ta pravá zkouška charakterů.

Počasí v roce 1989:
Rozmarné, jako málo který rok:
Leden:

Bez sněhu, sr.16mm, tep R -8°až +1°, odp. -4°až +4°,

Únor:

bez sněhu, sr.15mm, R -4°až +6°, odp. -3°až +9°,

Březen:

srášky 19mm, R -2°až +6°, odp. +2°až +10°,

Duben:

sr.33+19mm, R -3°až +7°, odp. +1°až +21°,

Květen:

sr.22mm, R +2°až +13°, odp. +6°až +24°,

Červen:

sr.93mm, R +5°až +16°, odp. +13°až +24°,

Červenec:

sr.32mm, R +7°až +14°, odp. +13°až +28°,

Srpen:

sr.57mm, R +6°až +11°, odp. +8°až +25°,

Září:

sr.45mm, R +7°až +11°, odp. +10°až +24°,

Říjen:

sr.12mm, R 0 až +7°, odp. +7°až +18°,

Listopad:

sr.20mm, R +6°až -8°, odp. -1°až -8°,

Prosinec:

sr.21mm, R +4°až -12°, odp. -8°až + 6°,

Srášky celkem:

404mm.

Proti roku 1988 deficit činí 197mm.
Krytické sucho v měsíci:

Březnu, 4.dubna déšť, Dubnu, až 29.dubna déšť, Květnu, velké sucho, déšť 2.7., Srpen, velké

sucho, déšť až 4.9.

Na závěr:
Nikdy mě nenapadlo, jak bezradně budu psát tyto řádky, abych bez vášně a zaujetí napsal, pravdivou, čistou a jasnou
pravdu. Jasně a věrně, vidím stále obraz krásy, radosti a nadšení, slavné listopadové dny na Václavském náměstí a
Letenské pláni. Nemohl jsem se ubránit dojetí a i celá moje rodina, slzy v očích při pohledu na moře našich praporů a při
zpěvu státní hymny.
Taková sláva a radost hlavně mládeže ve městěch a u nás na vesnici, rozpačitý klid a u mnoha lidí, co bude dál. Ta
minulá doba, ty desítky let, člověk, který to prožil, padá na něj hrůza a děs, ty vykonaly své zlé dílo. Mladí i ti nejmladší, co z
nich ta doba udělala ?
Po velkých změnách, ve vládě i jinde v úřadech i u nás uvažoval celý MNV o celkové demisi a odstoupení, jako všude i u
nás, měli většinu členové KSČ a ustanovení nového MNV. Z celé rozpravy ale vyšlo, že by se nový MNV vůbec neustavil
pro naprostý nezájem mezi mladými o jakoukoli veřejnou i politickou práci. To by pak ale znamenalo, připojení naší obce do
rangu MěNV Rousínov a obci a jejímu zájmu by to neprospělo. Tak do konce roku 1989 zůstalo vše při starém. Složení,
beze změn a otázkou co dál.
Co dál ? Mladí nám z vesnic odcházejí za pohodlnějším životem, více lidí umírá než se rodí, vesnice se pomalu ale jistě
vylidňují, města se rozrůstají. To je ta smutná pravda.
Proto do budoucna se musíme dívat s větší nadějí a očekáváním. Obnova bude vyžadovat aktivní úsilí všech občanů v
morální i lidskou obnovu, upevnění principů mravnosti ve vědomí na všech.
Usilujme rovněž o vytvoření takových podmínek, hospodářských i ekologických, aby náš venkov a celá naše země se
stala skutečně domovem krásným a radostným nás všech.
Budou volby v roce 1990, máme všichni zájem, aby byly svobodné, demokratické, aby zvolení poslanci, byli lidé čestní,
rozvážní a zodpovědní, kteří dokáží, danou problematiku přijmout, ale také odpovědnost za její správné řešení.
Přeji Vám, nám všem, aby to byl krok šťastný, aby ve volbách zvítězili lidé slušní, aby zvítězila pravda, svoboda a
demokracie.
V Habrovanech v květnu 1990.

František Chyťa, kronikář.

Razítko MNV, školská a kulturní komise
Boh. Říha
Dne 4.6.1990 viděl R. Mikulka, okr. metodik.

Razítko MNV
Pěček Milan

Kronikář zemřel
28.7.1990 pan František Chyťa, dlouholetý kronikář obce Habrovany, zemřel ve vyškovské nemocnici. Trpěl mnoho let
astmatickou chorobou. Špatně se mu dýchalo a následně se přidružily srdeční těžkosti, kterým nakonec podlehl.
Jeho osobou odešel velmi dobrý člověk. Pilný, družný, ohleduplný. Člověk, milující rodinu, přírodu, vlast i svoje
spoluobčany. Habrovany v něm ztratily moudrého rádce, spravedlivého a pečlivého kronikáře. Jistě často u jeho hrobu na
habrovanském hřbitově postojí občané s úctou a tichou modlitbou vzpomenou všeho dobrého, co po jeho bytí zůstalo. Celé
generace budou číst jeho zápisy v obecní kronice, myslet jeho myšlením, hodnotit podle jeho pohledu.
Těmto připomínám, že se v letech jeho kronikářských zápisů žilo bez možnosti svobodného projevu, nebylo možno
svobodně projevit názory, takže se občané vlastně ani důkladněji neznali. Zápisy do kroniky musely být několikrát
kontrolovány a to už v konceptu. Kronikář proto nemohl psát co by snad byl chtěl, ale jen to, co mohl nebo dokonce musel.
Tím záslužnější je, pokud náš kronikář dovedl najít správnou míru možností sdělit objektivně pravdu.
Vzdejme tedy i na stránkách obecní kroniky čest jeho památce.

