1972
Hodnocení závazků volebního programu a závazků akce Z se stalo záležitostí většiny občanů v naší sloučené obci.
Volební program a práce v akci Z jsou stanoveny v souladu s plánem dlouhodobého rozvoje naší obce, pro rok 1972 byly
dány do plánu následující akce a byly takto hodnoceny:
Kanalizace
Úkol byl splněn, neboť z plánovaného množství 420 bm bylo položeno o 35 bm více. Bylo sice naplánováno i provedení
kanalizace na Cigánově, toto však nemohlo být zahájeno pro nedostatek kanalizačních trub potřebného profilu. Byla
provedena kanalizace v úseku u hřiště, část kanalizace ve vrchní části habrovanských Příhonů. Největší část kanalizace
byla provedena v Olšanech. Hodnota díla je 210.000 Kčs, brigádnicky bylo odpracováno 1742 hodin.
Komunikace
V roce 1972 bylo v naší sloučené obci provedeno 2492 bm bezprašných asfaltových vozovek. Vrchní část vozovek
dodavatelsky provedla Okresní správa silnic Vyškov, spodní části však bylo nutno připraviti a provésti často ve velmi těžkém
terénu. V Habrovanech bylo provedeno dokončení komunikace na Příhonech v délce 620 bm, silnice ke hřbitovu 300 bm, za
budovou pošty 140 bm, u samoobsluhy 80 bm a část vozovky k Lipkám 140 bm. Hodnota díla včetně dodavatelských prací
byla 1,230 000 Kčs, hodnota placených prací MNV v akci Z činí 22 000 Kčs, na úpravě a údržbě vozovek 118 000 Kčs.
Dlažba nových chodníků
Bylo položeno celkem1270 bm obrubníků a vydlážděno 556 m2 chodníků. Osazení obrubníků byla provedeno na návsi
v Habrovanech a na Příhonech. Brigádnicky bylo odpracováno 3023 hodin.
Ústřední topení v ZDŠ v Habrovanech
Závazkem SRPŠ a vedení školy bylo v roce 1972 vybudovat a dodavatelsky instalovat ústřední topení v plánované
částcce 90 000 Kčs. Tento závazek byl splněn do konce října až na drobné dokončující práce a provedení tepelné izolace.
Čerpání na tuto akci činilo 85 000 Kčs, z toho na mzdách bylo vyplaceno 2130 Kčs. Ve škole bylo odpracováno 2251
brigádnických hodin.
Oprava požární zbrojnice
Tato akce nemohla být provedena vzhledem k tomu, že nebyly schváleny projekční práce. Místo této akce byla provedena
v rámci závazku místní jednoty ČSPO požární nádrž v Habrovanech Pod lipkami. Tato nádrž je určena pro první zásah
ohrožení této části obce požárem. Brigádnicky zde bylo odpracováno 980 hodin a hodnota díla činí 43 000 Kčs včetně
materiálu a strojního nasazení. Je zde uloženo 32 betonových zkruží o průměru 150 cm, 60 cm vysokých v několika řadách,
3
které obsahují 34 m vody.

Další práce neinvestiční části
Na tuto část soutěže „Za obec krásnější“ je u nás pamatováno při agitaci poslanců. Jsou prováděny práce spojené
s úpravou prostranství, komunikací (čištění a pod.), úprava předzahrádek, péče o památná místa, údržba a rekonstrukce
obytných budov v obci. Pravidelně je také prováděna údržba všech veřejných budov, hlavně školních budov. Při úklidu a
údržbě bylo odpracováno ve sloučené obci 6350 brigádnických hodin.

Z činnosti organizací v Habrovanech
Vesnická organizace KSČ
Ve vesnické organizaci Komunistické strany Československa, jejímž dlouholetým předsedou je s.Alois Vysoudil, pracuje
24 členů a má 28 členů registrovaných, kteří jsou v zaměstnání mimo obec. Každý člen měl závazek odpracovat nejméně
10 hodin za rok a tento závazek byl u všech členů splněn a většinou hodně přeročen. Členové strany jsou zapojeni do práce
i v ostatních masových organizacích a patří zde k aktivním členům. Výbor organizace řídí nejen práci nových členů, ale

organizuje i politické školení a pomocí svých členů usměrňuje práci MNV, Národní fronty a všech masových organizací v
obci.
Český svaz žen
Organizace má přihlášených 64 členek, předsedkyní je s.Bestrová Blanka. Dalších 10 nových členek bylo získáno v tomto
roce. Činnost ČSŽ je zaměřena na kulturní akce, organizování zájezdu do divadel, účast na práci v obci. Bylo zorganizováno
celkem 9 zájezdů do divadla pro dospělé a 1 pro děti. Byla navázána spolupráce a pomoc pionýrské organizaci. Ženy se
podílely na pracích při úpravě obce a udržování pomníků v obci. Organizováním řady tanečních zábav přispěly k odpočinku
po práci a starostech našich občanů. Během roku odpracovaly členky ČSŽ 560 brigádnických hodin.

Tělovýchovná jednota Sokol
Tato organizace má 44 členů. Sokol nemá k dispozici sál k provádění základní tělesné výchovy, je činnost proto omezena
pouze na činnost oddílu kopané. V soutěži hraje jedno mužstvo mužů a jedno družstvo žáků. bylo docíleno velmi pěkného
úspěchu u mužstva mužů, které po podzimní části soutěže bylo na 1.místě ve své skupině a vytvořilo si tak reálnou možnost
k postupu do vyšší třídy. Tento úspěch byl docílen zodpovědným přístupem všech hráčů, vytvořením dobrého kolektivu a
v neposlední řadě práci trenéra JUDr. Pavlicy. Mužstvo žáků pod vedením J. Snášela se teprv vytváří, tato práce je však pro
oddíl velice důležitá, protože se jedná o výchovu mladé generace.

Myslivecké sdružení
V mysliveckém sdružení je 17 členů. Během roku odpracovali celkem 1171 brigádnických hodin, na národní směně 85
hodin, pro školu 263 hodin, pro MNV – akce Z 303 hodin, pro JZD 300 hodin, pro myslivost 220 hodin. Zvláště záslužná byla
jejich práce ve škole – přestože nemají ve škole své děti, provedli zde těžké práce při bourání zdiva ke stavbě nového
komínu a pro ústřední topení a bylo hlavně jejich zásluhou, že práce ve škole byly provedeny včas bez narušení školní
práce.

Svaz socialistické mládeže
Do činnosti SSM je zapojeno celkem 26 mladých občanů naší obce. V tomto roce odpracovali v akci Z na úpravě obce,
v JZD a na úpravě vlastního zařízení celkem 750 brigádnických hodin. Ve sportovní činnosti pracovali na úpravě hřiště pro
odbíjenou a sehráli utkání v kopané. Ve spolupráci s mysliveckým sdružením se zúčastnili zájezdu, ve spolupráci žen se
podíleli na organizaci hodové zábavy se stárky. Podíleli se i na přípravě a oslavě VŘSR, kde vystoupili s kulturním pásmem
o Leninovi. Předsedou byl Jaroslav Baláč a po něm Jaroslav Hotař.

Pionýrská organizace SSM
Pionýrská skupina má celkem 27 dětí a vyvíjí pestrou činnost v oddíle mladších pionýrů i jisker. Vedoucím pionýrů byla
Marie Meitnerová.

Místní lidová knihovna
Za 10 měsíců tohoto roku bylo vypůjčeno celkem 1248 knih, z toho 714 knih pro dospělé a 554 knih pro mládež. Celkem
se uskutečnilo 737 návštěv. Půjčovní den je úterý od 18 do 19 hodin.

Osvětová beseda
Promítá pravidelně každý pátek filmy pro mládež v budově školy. Během roku bylo promítnuto 37 filmů s návštěvností
1679 diváků.

Český svaz chovatelů drobného zvířectva
Základní organizace má 21 členů, kteří aktivně pracují v organizaci a zapojují se i do ostatních akcí v obci. Kromě dvou
odborných přednášek a dvou zájezdů zaměřují se především na splnění předepsaných dodávek. V letošním roce bylo

dodáno 575 kg králičího masa, 336 kg vajíček, 849 ks kožek. K výzkumným účelům bylo dodáno 19 ks živýh králíků.

Svaz československo-sovětského přátelství
Organizace SČSP má celkem 80 členů. Od loňského roku, kdy se činnost organizace obnovila, došlo k rozšíření členské
základny i k aktivizaci činnosti celé organizace. Na členských schůzích byla pěkná účast a často bývaly vyplňovány
přednáškami a filmy. Během roku odpracovali členové 250 brigádnických hodin na úpravě okolí pomníku a úklidu v obci.
V prosinci odjelo 14 členů do Prahy na výstavbu 50 let SSSR.

Český ovocnářský a zahrádkářský svaz
Jedním z hlavních cílů ČZOS je vedle samozásobitelských hledisek snaha o zlepšení přírodního a životního prostředí.
Výsledky vidíme na řadě pěkně upravených zahrádek s pečlivě upravenými domky. V letošním roce bylo členy objednáno
325 keřů růží, 190 ovocných stromů a 145 keřů angreštu a rybízu. Důležitým přínosem pro naši společnost je i ekonomická
stránka věci – v naší obci bylo vykoupeno 12000 kg ovoce a jiných plodin. Dále členové ošetřují ovocné stromy, které
obhospodařuje JZD. Na této akci bylo odpracováno 97 hodin. 350 hodin bylo odpracováno na úpravě vlastního objektu.
V akci Z odpracovali členové 196 hodin, ve špičkových zemědělských prací 200 hodin. Organizace má 98 členů, předsedou
je František Chyťa.

Český svaz požární ochrany
V místní jednotě pracuje 65 členů, mezi nimi je i řada žen a mládeže. Jejich práce je velmi dobrá a obětavá. Kromě svých
vlastních povinností se zapojují do prác v obci a odpracovali řadu hodin v akci Z. jejich hlavním dílem bylo vybudování
dlouho požadované nádrže „Pod lipkami“, kde odpracovali 980 brigádnických hodin. Celkově odpracovali 3200
brigádnických hodin.

Pohyb obyvatel
V roce 1972 zemřeli tito občané Habrovan:
Karel Polach, zemřel dne 16.4.1972, bytem Habrovany č.235
Anna Polachvá, nar. 7.7.1894, zemřela 3.5.1972, Habrovany č.64
Hedvika Moravcová, zemřela dne 26.6.1972, posledně bytem Habrovany č.1
Marie Hejčová, zemřela dne 17.8.1972, bytem Habrovany č.39
Ludvík Barták, zemřel dne 28.8.1972, posledně bytem Habrovany č.197
Josef Dufek, nar. 27.4.1903, zemřel 6.10.1972, bytem Habrovany č.54
Viktor Růžička, nar. 27.4.1903, zemřel 17.10.1972, bytem Habrovany č.223
Cecilie Peterková, zemřela dne 27.10.1972, bytem Habrovany č.231
Josef Švestka, zemřel dne 2.11.1972, bytem Habrovany č.101
Ladislav Hačunda, zemřel dne 22.10.1972, posledně bytem Habrovany č.1
Vojtěch Budík, zemřel dne 13.11.1972, bytem Habrovany č.146
František Musil, nar. 16.11.1916, zemřel 14.11.1972, bytem Habrovany č.43
Anna Laidorfová, zemřela dne 2.12.1972, bytem Habrovany č.245
Bronislava Pilátová, nar. 22.12.1972, zemřela 23.12.1972 – Habrovany č.96
Celkem zemřelo v Habrovanech 14 občanů.
Narodilo se celkem 8 dětí v Habrovanech, jedno zemřelo.

Narozené děti
Hedva Chládková, nar. 29.3.1972 – Habrovany č.7
Monika Adamcová, nar. 29.5.1972 – Habrovany č.210
Tomáš Kostelka, nar. 4.7.1972 – Habrovany č.20
Dušan Pekařík, nar. 18.10.1972 – Habrovany č.214

Jana Vartová, nar. 22.10.1972 – Habrovany č.212
Karel Kabát, nar. 18.12.1972 – Habrovany č.110
Soňa Pilátová, nar. 22.12.1972 – Habrovany č.96

Ústav sociální péče
Ze zivota obyvatel ústavu sociální péče v Habrovanech.
Od předání zdejšího zámku k účelům sociální péče zde bylo 7 vedoucích ústavů. Od 16.ledna 1969 je zde vedoucí ústavu
s.Mezníková Drahoslava. Do svého ustanovení zastávala různé vedoucí funkce na ONV Šternberk, Kojetín, Přerov.
Celkem je v ústavě 72 obyvatel, z toho 25 žen a 47 mužů. Jsou různého stáří od 20 do 55 let. 8 obyvatel pracuje pro
vlastní domov: v kanceláři 1, ošetřovatelka prasat 1, umývačka nádobí, žehlířka, pomoc. dělník, pom. topič, poslíček.
33 obyvatel pracuje pro n.p. MEZ Brno na káblicích do ledniček
12 obyvatel pracuje na výrobě košů a košíčků
12 obyvatel pracuje v kartonáži pro nár. podnik Brněnské papírny
7 obyvatel již nemůže pracovat pro zhoršení zdravot. stavu
Pracovní odměny se pohybují od 200 do 2000 Kčs v závislosti jsou na práci a schopnosti obyvatele.
Po čtyřleté práci se podařilo vedoucí ústavu s.Mezníkové stmelit kolektiv natolik, že již nedochází k hádkám končící i
bitkami, ale naopak se tento různorodý kolektiv doslova více skamarádil, že všichni poctivě pracují a mají pocit sebedůvěry,
že jsou postaveni na roveň zdravých.
Za vedení s. Mezníkové byly provedeny restaurátorské práce stropů jídelny, klubovny, dvou stropů na mužských pokojích,
krejčovny. Práce provádělo Ústředí uměleckých řemesel Brno, neboť nešlo o obyčejné malby, ale o štukatérské a vůbec o
umělecké práce.
Každým rokem se něco udělalo a nyní je již vnitřní budova zámku úplně restaurovaná v původním slohu a k tomu jsou
přizpůsobeny malby sálů, chodeb, schodiště a jednotlivých pokojů. Na tyto práce se vynaložilo přes 600.000 Kčs.
Rovněž byly postaveny nové zídky. Byla provedena oprava 650 m ústavního vodovodu, který přivádí vodu z lesa. Tato
voda je zdravotně nezávadná a chodí pro ni, pro své kojence, nejen obyvatelé obce Habrovan, ale také z Rousínova.
Oprava si vyžádala částku 200 000 Kčs.
Byla vyčištěna a upravena studna u bazénu, kde se obyvatelé koupají. Bylo provedeno vykácení a prořezání okolí zámku,
neboť křoviska rozrušovala zámecké hradby, které se sesouvaly. Bylo vysázeno mnoho okrasných keřů na místa
vykacených křovisek a na plochách kolem zámku.
Od r.1971 má ústav část úvazku ústavního lékaře. Je to vidět na zlepšení celkového zdravotního stavu všech obyvatel
ústavu. Jeho osvětové a zdravotní přednášky předcházejí mnohým nemocem. Na jeho zásah se zredukovala strava. Vaří se
více zeleniny, brambor, úplně se omezují knedlíky a moučná jídla, která způsobují obezitu obyvatelům. Funkci ústav. lékařů
vykonával obvodní lékař MUDr. Vymazal, MUDr. Sklenář a nyní MUDr. Vykoukal z Vyškova.
Kultura je v ústavě na poměrně vysokém stupni. Využívá se všech forem: přednášek, zábav, plesů, zájezdů, filmových
představení, poslech radia, shlednutí televizních pořadů, vlastních soutěží, čtení knih z vlastní knihovny a pod.
V ústavě úracuje 20 občanů, většinou z Habrovan, jako účetní, mistr, zdravotní sestra, sanitárka, kuchařky, uklizečky,
švadlena, pradlena, zahradník, skladník, topič, šofér.

Jednotné zemědělské družstvo
Plnění státního nákupu

Plán

Skutečnost

Obiloviny

7000q

7174q

Brambory

1000q

1378q

Cukrovka

53000q

43790q

Seno

100q

100q

Mléko

810000 l

858 000 l

Maso vepřové

350q

410q

Maso hovězí

920q

945q

Plnění ekonomických ukazatelů
Zisk

plán

skutečnost¨

1,763

1,953 mil. Kčs

Jarní práce byly započaty 15.3., setí obilovin ukončeno 21.3. t.j. za 6 prac.dní. Setí cukrovky probíhalo od 21.3. do 5.4.,
sázení brambor od 30.3. do 13.4. Jednocení řepy a kultivační práce na řepě i v bramborách bylo často přerušováno silnými
lijáky. 20.května a 17.června napršelo během krátké doby po 21mm vody a byla částečně splavena řepa.
Žňové práce byly zahájeny 25.července, potom byla 14 denní přestávka následkem téměř každodenních dešťů až do
11.srpna. V té době, až na několik málo hektarů, obilí úplně polehlo a bylo přerůstáno jak plevely, tak i podsevy víceletých
pícnin, čímž se sklizeň velmi ztížila a žně byly za velmi těžkých podmínek a s vysokými ztrátami ukončeny až 25.srpna.
Celá výměra obilovin, tj. 503 ha, byla sklízena na přímo, tj. kombajny SK 3-4 a E512. sláma z 250 ha byla sklízena
samosběracími lisy a ze 303 ha vysokotlakými lisy. Sklizeň brambor probíhala celkem uspokojivě, jen vyorávka byla ztížena
velmi tvrdou půdou následkem dlouhotrvajícího sucha. Se sklizní cukrovky bylo započato 28.září a ukončena 4.listopadu.
Sklizecími soupravami bylo sklizeno 103 ha, ručně 2,3 ha. Na podzim bylo zaseto 10 ha ozimé směsky a 250 ha ozié
pšenice. Podmínky pro osev ozimů byly zvlášť nepříznivé. Od 1.srpna do konce roku napršelo jen 83 mm a to většinou
v přeháňkách do 5 mm. Půda byla velmi tvrdá, těžko se zpracovávala.

Dešťové srážky
Přehled dešťových srážek v roce 1972
mm

nejsilnější den

srážka

leden

15

-

-

únor

-

-

-

březen

29

3.3.

15

duben

122

14.4.

25

květen

97

20.5.

21

červen

63

17.6.

21

červenec

142

25.7.

40

srpen

31

11.8.

8

září

14

11.9.

10

říjen

12

23.10.

6

listopad

26

11.11.

12

-

-

-

prosinec
Celkem

468mm do konce července

551 mm

Počasí
Zima 1971/1972 byla velmi mírná. Leden teplý, únor a březen také, sněhu málo, skoro žádný. 26.dubna byl mráz -6 až 8°C. Zmrzly květy třešní, višní, meruňky, zmrzly i květy některých pozdních jablek a hrušek. U některých jabloní zmrzla
dokonce i poupata květů a listové pupeny. Úroda ovoce byla malá, výnosy medu slabé.

Zapsal ing. Fibinger Josef
Josef Musil, předs. ŠKK
S. Valehrach

Razítko MNV, podpis

