Úvodem
Rok 1974 vytváří atmosféru, která přímo inspiruje. Bilance uplynulého roku je bezesporu úspěšná. Dosáhlo se ve všech
oblastech dobrých výsledků. Všude vládne dobrá atmosféra. Heslo zní: „Za obec krásnější!“
V denním tisku, v rozhlase a televizi, se dovídáme o městech, vesnicích a vesničkách, které byly od roku 1945 doslova
vyměněny. K jedné s těchto obcí patří i naše sloučená obec. Jednou ze zásad dobrého hospodáře je neustále pečovat o své
hospodářství, zdokonalovat a zlepšovat své pracovní, kulturní i bytové prostředí. Ve všech ukazatelích tomu říkáme
zvyšování životní úrovně obyvatel. V prostředí menších obcí se heslo „za obec krásnější“ bez brigádnické práce pro
veřejnost neobejde. Celá řada našich občanů každým rokem pdpracuje desítky hodin na plánovaných acích, na opravě
svých domů a úpravě veřejného prostranství. Pro všechny naše občany je vzhled obce vizitkou dobré práce, a zároveň
hodnocením činnosti poslanců NV., práce VO KSČ, NF, a společenských organizací. A že se práce daří, toho je důkazem
vzhled naší obce. Opravené domky, rozkvetlé zahrádky, upravené ulice, vydlážděné chodníky, veřejné osvětlení, skrátka
radost na vše pohledět.

Pohyb obyvatel:
Úmrtí našich občanů:
1

Anežka Všeňáková,

nar. 17.2.1876,

zemřela 23.1.1974

2

Jana Chyťová,

nar. 7.7.1894,

zemřela 26.2.1974

3

Josef Vala,

nar. 1.2.1892,

zemřel 14.3.1974

4

František Válek, ÚSP

nar. 10.8.1938,

zemřel 25.3.1974

5

František Kostelka,

nar. 6.10.1896,

zemřel 23.4.1974

6

Miroslav Gottwald,

nar. 14.8.1897,

zemřel 12.6.1974

7

Pavel Odehnal, ÚSP

nar. 3.1.1948,

zemřel 21.6.1974

8

Vincenc Kadlec,

nar. 12.4.1984,

zemřel 31.7.1974

9

Josef Dvouletý,

nar. 7.4.1909,

zemřel 3.8.1974

10

František Grundel,

nar. 16.2.1904,

zemřel 13.8.1974

11

Hedvika Bartáková,

nar. 27.11.1914,

zemřela 12.9.1974

12

Anežka Možná,

nar. 28.5.1888,

zemřela 30.9.1974

13

Jan Ševčík,

nar. 12.12.1891,

zemřel 9.10.1974

14

Marie Svobodová, ÚSP

Narozené děti
1

Alena Mrázková,

nar. 11.2.1974

2

Vladislava Roštínská,

nar. 1.3.1974

3

Lenka Chrástová,

nar. 30.3.1974

4

Lenka Rousková,

nar. 12.5.1974

5

Radek Meitner,

nar. 26.5.1974

6

Hana Pekaříková,

nar. 15.7.1974

7

Zdeněk Kolejka,

nar. 15.7.1974

8

Alena Chromá,

nar. 14.8.1974

9

Roman Muller,

nar. 14.8.1974

10

Luděk Zelený,

nar. 12.12.1974

11

Martina Tesařová,

nar. 13.12.1974

Přistěhování občanů.
Obec Habrovany:

12 osob

ÚSP:

9 osob

Celkem

21 osob

Odstěhovalo se.
Obec Habrovany:

11 osob

ÚSP:

5 osob

Celkem:

16 osob

Celkový počet obyvatel je 804 osob.

MNV
Plnění volebního programu:
Akce investičního charakteru:
Brig. Hodin

přímé fin.náklady

Kanalizace

5.210

381.000

753.

Vodovody

1.300

126.

180.

Úprava míst.kom.

3.100

105.

280.

Zpevněne chod.

1.080

60.

140.

Prodejny – sam.

5.870

233.

280.

Veřejne osvětl.

8.150

260.

360.

Přistavba sálu

5.870

251.

600.

Hřiště, šatny, soc.zař.

1.940

52.

180.

Požární zbroj. /Olšany/

2.500

10.

220.

1,478.000

2,993.000

brig.hod.

přímé fin.nákl.

hod.díla

Údržba a úklid veř.prost.

220

0

22.500,- Kčs

Ošetření zeleně a parků

1.280

0

18.200,- Kčs

Ošetření příkopů

2.100

0

15.000,- Kčs

Úklid po demolici

1.000

0

15.000,- Kčs

Výsadba ovoč.stromů

510

630,- Kčs

50.000,- Kčs

Výsadba květin

50

200,- Kčs

1.000,- Kčs

Pož.ochr. a CO

500

0

6.000,- Kčs

5.600 hod.

830,- Kčs

127.700,- Kčs

Celkem 35.020 hod.

v tis.

hod.díla

Neinvestiční část:

Celkem

Údržba bytového fondu a občanské vybavenosti:
Bílení a barvení soukr.domů

1.830 hod.

510.000 Kčs

200.000 Kčs

Nové fasády

1.500

30.000 Kčs

80.000 Kčs

Ost.údr.byt.fondu

1.500

5.000 Kčs

15.000 Kčs

Památná místa

300

2.000 Kčs

10.000 Kčs

5.130 hod.

547.000 Kčs

305.000 Kčs

Celkem

Podíl společenských organizací na celoobecním závazku:
TJ Sokol

Závazek:

Splněno:

2.500 hod.

1.355 hod.

SSM

2.500 hod.

2.531 hod.

Český svaz žen

1.400 hod.

1.458 hod.

ČSPO

2.500 hod.

2.329 hod.

Myslivecké sdruž.

2.500 hod.

2.529 hod.

SČSP

500 hod.

208 hod.

ČČK

200 hod.

292 hod.

Dobrovolní dárci krve

9 hod.

10 hod.

Svazarm

500 hod.

521 hod.

SRPŠ

500 hod.

583 hod.

Díl. výbor „Jednota“

200 hod.

215 hod.

ČSCHDZ

200 hod.

218 hod.

ČOZS

600 hod.

1.758 hod.

Český rybářský svaz

200 hod.

210 hod.

VO KSČ

450 hod.

458 hod.

PS VB
Celkem

400 hod.

428 hod.

15.159 hod.

15.103 hod.

Nové domy:
V roce 1974 byly skolaudovány dva hezké rodinné domy v nové ulici za školou:
Manželů Jaroslava a Hany Chromých č.82 a
manželů Milan a Marie Pospíšilových č.266.

Rozpočet MNV
Finanční zpráva o hospodaření MNV za rok 1974.
Příjmy:
Daň z příjmu obyvatelstva

3.658,- Kčs

Daň zemědělská

42.287,- Kčs

Daň domovní

31.364,- Kčs

Správní poplatky

17.049,- Kčs

Místní poplatky ze psů

5.065,- Kčs

Příjem z činnosti rozp.organ.

8.906,- Kčs

Dotace ONV

531.237,20 Kčs

Převod z fondu rezerv

804.527,84 Kčs

Doplňkové příjmy

408.066,83 Kčs

Úvěr u SBČS

89.595,29 Kčs
Celkem

1,941.756,16 Kčs

Výdaje:
Vodní hospodářství

21.764,60 Kčs

Stavebnictví

1,108.983,03 Kčs

Doprava

1.934,- Kčs

Místní hospodářství

480.952,62 Kčs

Všeobecná pokladní správa

90.508,23 Kčs

Školství

96.859,- Kčs

Kultůra

9.192,- Kčs

Sociální věci

9.078,10 Kčs

Vnitřní správa

113.632,55 Kčs
Celkem

Zůstatek k 31.12.1974 činí

8.851,23 Kčs.

1,932.904,93 Kčs

Přístavba sálu
Byla dokončena přístavba sálu jednoty v Habrovanech, jedná se o rozšíření o 6m po celé delce sálu, což je 16x6=96m2.
Dům služeb
Byla zahájena stavba domu služeb v místě zboru domu občana Josefa Kopra. V rámci zlepšení služeb bude v této budově
umíštěna provozovna holiče, krejčího, obuvníka a elektroúdržbáře. Náklad na budovu v rozsahu přiměřeném na počet
obyvatel asi 300.000 Kčs.
Socialistický závazek
MNV, pod záštitou NF v Habrovanech a VO KSČ se k 30.výročí Slovenského národního povstání, zavazuje, že dokončí
naplánované akce „Z“ zařazené do volebního programu MNV do 31.prosince 1974. hodnota díla je plánována částkou
850.000 Kčs a splnění předpokládá odpracování 11.000 brig.hodin. Závazek byl s občany projednán na veřejné schůzi
24.ledna 1974.

JZD
Jednotné zemědělské družstvo „Družba“ Rousínov, vzniklo sloučením bývalých družstev Vážany Královopolske, roužek a
Rousínov. Celkem je družstvo sloučeno ze 7 obcí: Olšany, Habrovany, Vážany Král., Vítovice, Kroužek, Rousínovec a
Slavíkovice. Toto sloučené družstvo začalo hospodařit dnem 1.ledna 1974 na cca 200 ha půdy. Družstvo má celkem 546
členů, z toho 189 mužů a 357 žen. Středisko Habrovany má 117 členů a z toho 39 mužů a 78 žen. Představenstvo družstva
se skládá ze členů všech sloučených obci a má 19 členů.
Představenstvo:
Předseda družstva:

s.František Herman

Hlavní agronom:

s.Ing.Bohumil Urban

Hlavní zootechnik:

s.Ing.Karel Drápal

Hlavní mechanizátor:

s.Antonín Matoušek

Ekonom:

s.Ing.Eva Boková

Vedoucí invest.výstavby: s.Václav Reich
Kádrový referent:

s.Tomáš Kostelka

Dislokace:
JZD je rozděleno na 4.výrobní střediska, pro které byli stanoveni vedoucí, jak pro rostlinou tak živočišnou výrobu, z řad
stávajících techniků
Středisko Habrovany:
Vedoucí střediska Habrovany, rostl.výr.

s.Ing.Karel Čáp,

Ved.střediska Habrovany, živoč.výr.

s.František Mačkal.

Výsledky hospodaření:
Plnění dodávek v lis.:
Rostlinná výroba:

plán 1974

skutečnost 1974

Pšenice

30.692

33.902

Ječmen

16.430

20.005

Brambory

2.044

4.542

Cukrovka

111.044

Výnosy hlavních zemědělských plodin z ha:
Pšenice a ječmen

52,4q

Brambory

221,5q

Cukrovka

463,8q

Živočišná výroba:
Maso hovězí

2.633

Maso vepřové

1.382

Mléko v lis.litrech

1.942

Roční nadojení jedné dojnice

3.231 litrů

Průměrná dojivost na kus a den

8,86 litrů

Přírustky hovězího žíru na kus a den

0,91kg

Přírustky skotu celkem

0,80kg

Průměr odchovu selat na 1 prasnici

16,82 kusů

Užitkovost zvířat:

skutečnost 1973

skutečnost 1974

Roční dojivost na kus v tis.lit.

3.229

3.231

Odchov telat na 100 krav

89,09

94,84

Odvhov selat na prasnici

18,10

16,82

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce

28,741.000 Kčs

Výkony celkem

26,353.000 Kčs

Materiálové náklady

10,151.000 Kčs

Vyplacené mzdy

6,843.000 Kčs

Čistý zisk

8,278.000 Kčs

Doplatek družstevníkům /podíly/ na 100 Kčs 43,31 Kčs.
Rozvaha.
Produktivita práce a odměňování na jednoho přepočteného pracovníka JZD:
V tis.:

skutečnost 1973

skutečnost 1974

Celková produkce

62.261

82.721

Hrubá zemědělská produkce

56.339

72.762

Výkony celkem

54.269

66.716

Hrubý důchod

31.026

41.017

Vyplacené odměny na ha

4.199

4.772

Počet hodin odprac na 1.prac.

2.219

2.068

Průměrná měs.odměna na 1 prac.

1.685

1.798

Průměrná hod.odměna na 1. prac.

9,36

10,43

Žně:
Bohatá byla letoší úroda, žně byly započaty 25.7. a skončeny 9.8.1974. zapojeno strojů 14.kombajnů, 5 lisů na slamu,
5.samozběracích vozů na slámu, 3.čističky na obilí a 32 traktorů. Za 16 dnů byla bohatá úroda sklizena. Tvrdá práce
zakončena opravdu úspěšně za minimálních strát a rekortní výnosy. Počasí žním přálo, porosty nebyly polehlé.

Obchod
Maloobchodní obrat

v roce 1973

rok 1974

Potraviny:

2,460.000 Kčs

2,490.100 Kčs

Maso:

558.000 Kčs

562.000 Kčs
511.900 Kčs

Textil:
Celkem:

3,564.000 Kčs

Mezinárodní události
Československá zahraniční politika v roce1974, jak ji uložil XIV.sjezd KSČ. Aktivně napomáhat uskutečnění mírového
programu SSSR, rozvíjet přátelství a spolupráci se Sovětským svazem, upevňovat jednotu socialistyckých zemí. Dále pak

mít aktivní podíl na vytváření vztahů mezi zeměmi rozdílného společenského zřízení, a aktivní přístup k plnění zahraničně
politické linie XIV.sjezdu KSČ.
Leden
7.ledna byla v Praze zahájena porada představitelů 76.komunistyckých a dělnických stran o práci časopisu „Otázky
míru a socialismu“.
18.ledna. Na 101km silnice Kahira-Suez, podepsána egypsko-izraelská dohoda o odpoutání vojsk na suezké linii.
26.ledna. V Bruselu zahájena konference komunistických a dělnických stran kapitalistických zemí.
31.ledna. Zahájeny práce na vyklizení suezkého průplavu.
Únor
3.února. Ministr zahraničních věcí SSSR A.Gromiko, odletěl k jednáním do USA, Paříže, Damašku a Kahiry.
270.000 britských horníků vstoupilo do stávky.
11.února. Třídení stávka zaměstnanců veřejných služeb ohrozila natolik život v NSR, že vláda musila vyhovět
požadavkům pracujících.
28. Britské volby vyhrály labouristé.
Březen
11.března. Československá stranická a vládní delegace navštívila PLR.
12.března. V černomořském letovisku Picundě, přijal L.Brežněv, francouzského presidenta G.Pompidoua.
18.března. Delegace Federálního shromáždění ČSSR vedená s.A. Indrou, navštívila Indii.
28.března. V Budapešti skončilo zasedání vojenské rady Varšavské smlouvy.
Duben
2.dubna. Zemřel francouzský president G. Pompidou.
10.dubna. Do Prahy přiletěla maďarská stranická a vládní delegace vedená J. Kadárem.
17.dubna. Ve Varšavě se sešel politický a poradní výbor států Varšavské smlouvy.
25.dubna. Portugalská armáda svrhla nejstarší fašistickou diktatůru v Evropě. V zemi byly obnoveny základní lidské
svobody. Byla obnovena činnost komunitické a socialistické strany Portugalska.
Květen
6.května. Willy Brant odstoupil z funkce kancléře NSR., a kancléřem se stává H.Schmidt.
15.května. Preidentem NSR byl zvolen Walter Scheel. Portugalským presidentem byl zvolen generál Spinola.
16.května. Presidentem SFRJ byl zvolen J Broz-Tito, bez omezení mandátu.
18.května. Presidentem francouzké republiky byl zvolen Valery Giskard d´Estaing.
31.května. V Ženěvě byla podepsána dohoda o odpoutání vojsk mezi Syrií a Izraelem.
Červen
2.června. Portugalská vláda navazuje diplomatické styky se socialistickými zeměmi.
16.června. Volby v SSSR vyzněly jako manifestace důvěry v sovětské vedení.
23.června. Rakouským presidentem zvolen dr. Kirschläger.
27.června. President Nixon navštívil SSSR a byly podepsány další dohody mezi oběma zeměmi.
30.června. Etiopská armáda se chopila moci v zemi.
Červenec
3.července. kosmická loď „Sojuz 14“ se spojila s orbitální stanicí Saljut v rámci příprav na společný sovětskoamerický kosmický let.
10.července. Spolkový sněm schválil po opakovaných obstrukcích křesťanských demokratů, smlouvu o normalizaci
vztahů mezi ČSSR a NSR.
11.července. Vládní krise v Portugalsku vyřešena, vytvořením nové vlády v čele s plukovníkem V. Goncalvesem.
15.července. Napětí na Kypru, vyvrcholilo reakčním pučem vedeným řeckými důstojníky v kyperských jednotkách a
podporovanými vojenskou juntou z Athén. Turecko odpovědělo vysazením vojenských jednotek na ostrov.
19.července. V Bonu si vyměnili ministři zahraničních věcí ratifikační listiny ke smlouvě o vztazích mezi ČSSR a
NSR.
23. Nezdar puče na Kypru vedl k pádu řecké voj.junty.

Srpen
8.srpna, odstoupil president USA Nixon, 38.presidentem se stal G. Ford.
23.srpna. Oslavy 30.výročí osvobození Rumunska.
Září
4.září. USA navázaly diplomatické styky NDR.
9.září. Oslavy 30.výročí osvobození Bulharské lidové republiky.
16.září. Generální tajemník KSČ s.Husák dlí na oficiální návštěvě ve Finsku.
25.září. V Řecku legalizována činnost komunistické strany Řecka.
Říjen
8.října. Oslavy 25.výročí vzniku NDR.
14.října. ČSSR přivítala stranickou a vládní delegaci NDR vedenou s.E.Honeckerem.
16.října. Konzultační setkání 28.evropských komunistických a dělnických stran ve Varšavě.
19.října. První legální sjezd komunistické strany Portugalska, přijal platformu okamžitých opatření.
28.října. Západoněmecký kancléř Schmidt, jedná v Moskvě.
Listopad
7.listopadu. Oslavy 57 výročí VŘSR.
11.listopadu. Předseda vlády L.Štrougal navštívil Syrii.
18.listopadu. Generální stávka ve Francii.
23.listopadu. L.Brežněv se sešel ve Vladivostoku s amer.presidentem G. Fordem. Výsledkem byly významné
dohody ke zmírnění napětí ve světě.
29.listopadu. Jugoslavie, oslavila den republiky.
Prosinec
1.prosince. Předseda vlády L.Štrougal navštívil Indii.
5.prosince. L.Brežněv navštívil Francii a jednal a jednal s francouzským presidentem.
8.prosince. Řecký lid se v referendu vyslovil pro republiku.
19.prosince. Ve Vídni bylo uzavřeno mnohaleté jednání mezi ČSSR a Rakouskem v řešní některých
majetkoprávních otázkách.
20.prosince. Přípravné setkání zástupců evropských komunistyckých a dělnických stran v Budapešti.

Osvětová beseda:
Kulturní práce v obci probíhala podle Jednotného kulturního plánu, který vypracovala školská a kulturní komise NNV.
Osvětová beseda vypracovala plán kulturně vzdělávacích akcí na celý rok. Celkem se uskutečnilo:
8 přednášek z oboru zemědělství

účast 190 občanů

10 přednášek politických

účast 350 občanů

8 přednášek ostatních

účast 240 občanů

8 tanečních zábav

účast 1.850 občanů

8 zájezdů do Státního divadla v Brně

účast 280 občanů

6 tematických zájezdů

účast 140 občanů

2 výstavy /ovocnáři a požárníci/

účast 350 občanů

6 oslav

účast 1.230 občanů

1 besídka

účast 40 občanů

22 filmových představení

účast 600 občanů

Základní devítiletá škola
Naše škola je opravdu chloubou obce. Je opravená a v pěkném prostředí, vyhledávaná četnými studijními zájezdy a naši
s.učitelé manželé Říhovi se o děti a školu vzorně starají.
Počet žáků ZDŠ v Habrovanech:

1.ročník

4 žáci

2.ročník

5 žáků

3.ročník

9 žáků

4.ročník

9 žáků

5.ročník

11 žáků

vyučuje s. J. Říhová
vyučuje s. ředitel školy B. Říha

Manželé Říhovi, koupili si v Habrovanech rodinný dům a proto uvolnili byt ve škole pro potřeby školy. Do původního bytu
se přestěhoval kabinet, byla vybavena sborovna a klubovna pro pionýry. Tím se v prvním poschodí uvolnila jedna třída, ve
které byla zřízena tělocvična.
Ministerstvo školství jmenovalo s. J. Říhovou do redakční rady časopisu „Komenský“ /t.j. odborný časopis pro učitele ZDŠ/.

Mateřská škola
V roce 1974 bylo v mateřské škole zapsáno 25 dětí a 5 dětí předškolního věku. Hlavní úkoly mateřské školy vycházely
především z úkolů vytyčených na červencovém plénu KSČ. Spolupráce mat.školy byla navázána se SRPŠ při mat.škole.
Úkol:

Jednotná výchova dětí v rodině a ve škole.

Činost:

Zakoupení hraček pro děti na Vánoční besídku.
Oslava MDŽ s předáním dárků.
Zájezdy dětí do divadla „Radost“ a do „ZOO“.

Spolupráce s ČSŽ:

Dětský karneval, se soutěžemi dětí.
Oslava MDD a předání dárků.

Z přidělených finančních prostředků z MNV na vybavení školny, zakoupeny závěsy, záclony, koberce, hračky, didaktické
pomůcky, žákovské stolky.
Byl projednáván celodenní provoz na mat.škole, bez kladných výsledků ze strany MNV. Ředitelkou školy je s. Jana
Jandlová.

Místní lidová knihovna
Knihovník prof. s.Karel Richter. Počet svazků v knihovně: 1.895, z toho 584 svazků literatury politické a naučné a 301
svazků literatury pro mládež. Počet čtenářů 74, 18 mládeže. Knihovnu navštívilo v roce 1974 364 čtenářů. Počet výpujček
činil celkem 1.928 svazků, z toho 259 časopisů, které knihovna rovněž půjčuje.
Knihovna se podílela také na osvětové činnosti, hlavně v oblasti názorné agitace a propagace, relacemi v místním
rozhlase a ve spolupráci se SSM – různé besedy, pomoc při sestavování školení a pásem. Byla uspořádána výstava
sovětské literatury.
Spolupráce se střediskovou knihovnou v Rousínově byla dobrá. Využíváno meziknihovních výpůjček u meziknihovní
výpůjční služby. Dá se říci, že bilance je uspokojivá po stránce své činnosti jako takové, a po stránce administrativní dobře
je vedena.

Národní fronta:
Místní výbor národní fronty jehož předsedou je s. Josef Adam, postupoval ve své činnosti podle plánu, jehož úkolem bylo
rozvinout hned na začátku ledna závazkové hnutí k 30.výročí SNP s cílem splnit volební program v roce 1974. Všechny
společenské organizace uzavřely závazky, které při konečném hodnocení byly splněny a tím splněn závazek celé NF, splnit
volební program v roce 1974. Tohoto úspěchu bylo docíleno pravidelným hodnocením plnění závazků a plnění volebního
programu. Potíže a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s MNV a MV NF.
MV NF zajišťoval oragnizaci májových oslav v naší obci. Oslav 1.května se zůčastnilo s naší obce 320 osob, což zatím
největší za poslední roky. Oslav 9.května uspořádané v naší obci se zůčastnilo 240 občanů. Oslavy 30.výročí SNP byly pod
záštitou MV NF svěřeny ČSPO, jejihž průběh byl důstojný a účast opět pěkná 250 občanů.
MV NF se pravidelně zabýval otázkou ideově a masově politické práci v organizacích. Během roku byli voláni do výboru
NF politicko výchovní pracovníci těchto společenských organizací se kterými byla probrána práce v organizaci. Nedostatky a
byly řešeny a byl jim doporučen a nastíněn další plán práce , který zpracují a předloží k vyjádření NF. Rozpracované

usnesení bylo hodnoceno a kontrolováno jeho plnění společenskými organizacemi. Výbor NF si byl vědom, že posláním
všech složek NF v čele s VO KSČ v Habrovanech je práce s mládeží. V roce 1974 měla být hlavním posláním vychova
mladé generace, její zapojení do dění nejen naší obce, ale především hluboké ztotožnění naší mládeže s ideály socialismu
a její podíl na aktivním spoluvytváření naší socialistické společnosti. MV NF se pravidelně staral o to, aby složky NF
věnovaly zvýšenou pozornost mladým členům a tak pomáhaly koordinovat jednotnou výchovu mládeže i její zapojení do
akce „Za obec krásnější“. V naší obci při výchově mládeže hraje významnou roli také ZDŠ a mateřská škola. Právě zde se
může nejlepším způsobem rozvíjet vztah dětí k naší krásné vlasti. Ve škole pracuje PO. Zde se nejlépe projevuje spolupráce
mezi SSM a PO. Členky SSM vykonávají funkci pionýrských vedoucí, pravidelně konají našimi pionýry schůzky, vycházky,
pomáhají při slavnostním skládání pionýrského slibu. Pro zájmovou mimoškolní činnost vykonává záslužnou práci také
pravidelné promítání filmů ve škole a Místní lidová knihovna. Na škodu však bylo, že se mladí nemohli ve větším měřítku
zapojit do kulturních vystoupení pro adaptaci sálu.
Dále MV NF pravidelně hodnotí práci poslanců NV za účasti předsedy MNV a tajemníka. Je možné konstatovat, že
poslanci plní své povinnosti.
MV NF velice úzce spolupracuje s VO KSČ. Výbor NF pravidelně informuje výbor KSČ o své činnosti a zpětně připomínky
výboru KSČ jsou výborem NF projednány a realizovány. Hlavní pole spolupráce je ve výchovné a politické práci, řešení
kádrových otázek a schvalování členů výborů společenských organizací.
Závěrem lze konstatovat, že práce MV NF v roce 1974 byla dobrá. Výbor je si vědom svých rezerv a nedostatků, které
jednak bude odstraňovat a zkvalitňovat svoji práci. Chce aby rok 1975 byl ještě úspěšnější.

SSM
Vesnická organizace SSM, byla u nás založena ustavující schůzí 25.března 1971. v současné době má svazácká
organizace 33 členů. Podařilo se vytvořit svazáckou organizaci se širokou členskou základnou, pravidelnou činností a
hlavně neformální náplní práce. Zlepšila se i zájmová činnost svazáků. Pomoc při zvelebovacích akcích, spolupráce s jinými
masovými organizacemi se ČSŽ, SČSP a Sokolem. V současné době má organizace čtyři pionýrské vedoucí. Jsou to
M.Kadlecová, A.Burdová, M.Gottwaldová a J.Plevová. Pravidelně jednou za týden se s pionýry scházejí, podnikají s nimi
vycházky do přírody a za účasti členů mysliveckého sdružení pořádají s nimi různé hry. Členové svazu mládeže pod
vedením s.prof. K.Richtera, nacvičili a přednesli při příležitosti veřejných schůzí, veškerých oslav a kulturních akcích kulturní
vložku. Byly to veřejné schůze MNV, schůze jednotlivých složek NF, výročí narozenin V.I.Lenina, oslava 1.máje, 9.května,
festivalu dětí, 30.výročí SNP, oslavy VŘSR, v místním ústavě pro tělesně postižené. Zůčastnili se okresního svazáckého
turnaje, který proběhl v dubnu v Křenovicích. Družstvo si vybojovalo 4.místo, což bylo v silné konkurenci úspěchem. Celý
rok žila celá naše společnost ve znamení SNP. I svazácká organizace důstojně přispěla k této významné historické události
zájezdem: Po stopách SNP, který se uskutečnil 29.června. navštívili Malou Fatru, Martin – významné středisko SNP, Varín
památník francouzských partyzánů s návštěvou u Strečna. Na úspěšnou odezvu z tohoto zájezdu uspořádali 21.9. ještě
jeden zájezd s vlastivědnou tématikou jižní Moravou. I tento zájezd se líbil a všestraně se vydařil.
12 a13 října se společně se ČSŽ se podíleli na uspořádání Staročeských hodů. Průvod stárků v počtu 9 párů zavítal též na
zámek sídla ÚSP, kde zpestřil program při oslavách 25.výročí založení ústavu. Tradiční hody se tak staly kulturní záležitostí
naší obce.

ČSŽ
Český svaz žen základní organizace v Habrovanech čítá 85 členů. Předsedkyní je s.Blanka Bestrová. Tato organizace je
agilní, stará se o kultůru na vesnici tím, že pořádá pravidelně zájezdy do Státního divadla v Brně. Každoročně pořádá svůj
tradiční „Občanský ples“ a spolupracuje i na jiných kulturních akcích.

ČČK
Základní organizace ČČK v Habrovanech, svoji činnost zaměřuje na zdravotnické přednášky a na školení svých členů na
Dobrovolné zdravotní sestry. V březnu skládalo 9 DS slavnostní slib a obdrželo odznak Předsedkyní je s.Růžena Radová.

SČSP
V roce 1974 z původní vesnické organizace byly utvořeny organizace dvě. Vesnická organizace, předseda J. Chyťa, a
organizace v Ústavu sociální péče. Tato organizace vznikla z nutnosti, že členové, obyvatelé ÚSP se nemohli zůčastnit akcí
pořádaných v obci v důsledku, že se sami nemohou pohybovat v terénu. Proto se v ústavě utvořila závodní organizace,
která čítá 32 členů. Její předsedkyně s.Mezníková, byla odměněna svazovým odznakem I.stupně, na okresní konferenci.
Původní organizace čítala 82 členů, uzce spolupracuje se všemi složkami NF. Po veřejnost jsou konány přednášky,
promítány sovětské filmy, zajišťuje oslavy VŘSR. Byla patronem, při návštěvě sovětské delegace v Habrovanech.

ČSPO
Předseda K. Pavlon, náčelník s. Slavotínek. Kromě své zájmové činnosti, podílí se i významnou měrou na kulturním dění
vesnice. Čítá 81 členů. Z toho 20 žen.

Sokol
Velmi záslužnou práci s mladými vykonává TJ Sokol. Vždyť sportovně branná činnost je důležitou složkou výchovy mladé
generace. Že to myslí s budoucností dobře, dokazuje úspěšná stavba kabin s příslušenstvím. Až se dílo dokončí bude
opravdu se pěknou stavbou pochlubit, protože celá hodnota díla je budována v akci „Z“. Předsedou jednoty je s.Emil
Meitner.

Myslivecké sdružení „Družba“.
Mysliveské sdružení „Družba“ v Habrovanech vzniklo sloučením dvou sousedních družstev. MS Habrovany, Král. Vážany
má sídlo v Habrovanech a hospodaří na honitbě o rozloze 1.155ha a to na orné půdě 1025ha, lesní půda 89ha, vodní
plocha 5ha a ostatní 36ha. Počet členů MS byl v roce 1974, 29. Přijmy pozůstávají hlavně z prodeje zvěřiny, získané jednak
odstřelem spárkaté zvěře – srnčí a na podzimních honech odstřelem zvěře drobné /zajíci a bažanti/. Celkový odstřel zvěře
v roce 1974: 11 kusů srnčí zvěře, 3 divočáci, 267 bažantů a 181 zajíců. Vyjádřeno v kg 1.243 kg. Stav zvěře se
v posledních letech zvyšil, dík dobré péči a její ochraně proti škodné.

ČSCHDZ
Český svaz chovatelů drobného zvířectva, zákl.org. Habrovany, slavila v roce 1974, 10 leté výročí svého trvání. V roce
1974 bylo organizováno ZO 23 členů. Předsedou je přítel J. Chládek. Jednatel ZO př. Antonín Paluda, byl za svoji práci,
vyznamenán ÚV v Praze odznakem III.stupně. ZO se v rámci okresu umístila na čestném 5.místě. Dodávky byly splněny na
160%. Dodáno 819 králičích kožek, 18 kozlečích, 18 ovčích. Pro zásobování dodáno 572 kg masa králičího, 10.184 kusů
vajec. Pro výzkum 14 kusů živých králíků.

ČOZS
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, zákl.organizace v Habrovanech čítá 105 členů. Zájmová organizace pečující o
odborný růst svého členstva, stará se i o materiální zásobování potřebami pro naše zahrádky, jsou to: školkařské výpěstky,
umělá hnojiva a sadby. Členstvo se skládá převážně z dříve narozených. Pro veřejné zásobování bylo vykoupeno

kg

ovoce. Zvláště úroda švestek a dorancií byla mimořádně veliká. U dorancií bylo mnoho stromů pod tíhou plodů polámáno a
mnohé ovoce ani nedozrálo. Jiná situace byla u jablek, kde pro velké a dlouhotrvající sucho úroda, která mohla býti velká,
skončila jako padanky.

Přehled dešťových srážek v roce 1974:
Leden

10mm

Červenec

117mm

Únor

30mm

Srpen

38mm

Březen

9mm

Září

18mm

Duben

12mm

Říjen

97mm

Květen

31mm

Listopad

39mm

Červen

76mm

Prosinec

9mm

Celkem

486 mm

Počasí
Leden

Nový rok bez sněhu, ranní teploty kolem nuly, nejnižší -3°C, odpoledne většinou nad nulou, až +10°C.

Únor

Ranní teploty většinou nad nulou, až koncem února slabě pod nulou. Odpolední teploty kolem +5°C.
9.února napadlo cca 8cm sněhu a již 10. ranní teplota +6°C a odpoledne +12°C.

Březen

Do 16.3. ranní teploty většinou od 0°C -2°C, odpoledne +4 – 8°C, vítr. 9.3. poletoval sních. Od 11.3.
poměrně pěkné počasí s teplotou 10 – 18°C.

Duben

Do 12.4. pěkné počasí i s bouřkami. Od 13.4. do 20.4. ranní teploty -2°- 4°C odpolední do +16°C.
Od 21.4. ranní teploty nad 0°C, odpoledne 12 – 15°C.

Květen

Do 17.5. ranní teploty 4 – 14°C, odpolední 9 – 16°C. Od 17.5. odpolední teploty 20 – 24°C. Na Pankrace,
Serváce a Bonifáce ranní teploty 9 -10°C. Studení mužové si to odbyli v dubnu.

Červen

Ranní teploty 8 – 14°C, odpolední 18 – 22°C. Od 10.6. do 15.6. prší a teploty kolem 12°C. Od 16.6.
odpolední teploty 20 – 25°C s deštěm a bouřkami.

Červenec

Ranní teploty 8 – 14°C, odpoledne 18 – 28°C s bouřkami a deštěm.

Srpen

Ranní teploty 12 – 21°C, odpoledne 19 – 33°C, déšť, bouřky, pěkné letní počasí.

Září

Ranní teploty 8 -15, odpolední 18 – 25°C, jasno, pěkné počasí.

Říjen

Ranní teploty 0 – 7°C, odpolední 5 – 17°C, prší celé dny.

Listopad

Ranní teploty až -5°C, odpolední -1°až +9°C. Od 16.11. odpolední teploty 14 – 15°C, s klidným až jasným
počasím.

Prosinec

Ranní teploty -5°C až +7°C, odpolední -2°C až +11°C, zamračeno, větry, mlhy, déšť. Koncem prosince
teploty až 12°C se silným větrem. Na Silvestra rano napadl sních ale odpoledne při teplotě +4°C roztál.

Závěr
Rok 1974 byl rokem velmi úspěšným. Hodnotíme-li celé období socialistické výstavby pak můžeme s hrdostí pohlížet na
výsledky které náš lid v uplynulém období dosáhl. Je důležité, že i v tomto roce úspěšně plníme ale i překračujeme
plánované úkoly. Dosažené úspěchy jsou výsledkem poctivé práce našich lidí. Výsledkem jejich iniciativy a čestného plnění
přijatých závazků na počest 30.výročí SNP. V nich se odráží vztah lidí k naší socialistické vlasti. Že každý z nás je
hospodářem ve své zemi. Vytvořené prostředky se vracejí nazpět lidu v rostoucí společenské a osobní spotřebě, a v tom se
projevuje nejvýznamnější důsledek výstavby socialistické společnosti a opravdového humanismu. Náš lid žije jako
svobodný, kulturní, materiálně zabezpečený, který se o svoje sociální vymoženosti sám zasloužil, a zná jejich cenu.
Pracující člověk je nejvyšší společenskou hodnotou a jeho blaho je hlavním cílem politiky strany. Naše přítomnost i
budoucnost je založena na vědomí síly, rozumu a vůle člověka osvobozeného od vykořisťování. A to je život naší vesnice.
Je klidný bez zvláštních událostí. Poměry vyrovnané. Lidé žijí dobře, zásobování je plynulé, životní úroveň je vysoká.
Pro vážné onemocnění zanechal funkci obecního kronikáře s.Ing. Josef Fibinger a do této funkce pověřila rada MNV,
kronikáře nového.
Zapsal Fr. Chyťa.
Schváleno Radou MNV dne 9.10.1975
-

očíslovat stránky do konce knihy

-

počet stran zanést na rubu titulního listu

Valehrach, razítko MNV

Viděl 17.10.1975 dr. Fr. ????, okresní metodik

