1973
Vesnice Habrovany. Náš venkov mládne, modernizuje se. Idyla návsi se vzrostlou lípou a lavičkou, na níž se po práci
besedovalo…Kovárna, v níž se u teplé výhně scházeli sousedé v zimomřivých dnech…Kluci pobíhající za traktorem jako za
zjevením…Zvonička v kostele, jejíž zvon zval v poledne a večer z polí…Domečky s okénky, dvorky s hnojem a vytékající
močůvkou…Šťouchané brambory s kozím mlékem k večeři…Kravky zapřažené do vozů a žebřiňáků…
Takový byl život na vesnici, k jejíž výstavnosti patřil jen kostel, budova velkostatku a zámek, jehož majitel obvykle vládl na
obecním úřadě. Většinu však tvořili „kravičkáři“. Hyjéé, straka, hyjéé.
Idyla venkova, o němž prohlašovali, že je jednou rodinou se rozpadla. Vytvořila se nová rodina sobě rovných hospodářů,
která přinesla na vesnici nový život. Nemá v něm místo ani sedlák, ani čeledín, ani pohůnek či deputátník. Stali se z nich
rolníci, třída družstevních rolníků. Rolníci po počátečním zdráhání, kdy v situaci „minusových jednotek“ se nedalo hovořit o
přitažlivém příkladu, se léty přesvědčovali o správnosti družstevní cesty. Za podpory státu a dělnické třídy přinesla síla
společné práce i mimořádné výsledky ve výrobě. A na těchto základech se začínali měnit lidé a také vesnice.
Kam se poděli kravičkáři? Dnešek nemá tento pojem. Rozšířila se stará a vznikla nová povolání – jsou traktoristé,
kombajnéři. Např. žně se staly plně jejich záležitostí. Na polích neuvidíme již ženy vázat snopy a skládat mandele. Zanikly
zatuchlé tmavé chlévy. Živočišná výroba se soustředila do rozsáhlých objektů s průmyslovým způsobem práce. Stodoly,
které zůstaly při obydlích, slouží dnes jako garáže pro osobní auto. Zemědělská výroba se modernizuje a lidská obydlí
nezůstávají pozadu.
Jak vypadají dnešní Habrovany. Upravené domky s velkými okny a televizní anténou na střeše, etážové nebo ústřední
topení, vykachličkované koupelny, pokoje zařízené moderním nábytkem.
Ani s tím se lidé ještě nespokojili. Také u nás jsme se pustili, zejména v posledních letech, do úprav a staveb, které změní
vzhled vesnice.
Revoluční pokrok lze v naší zemi dokumentovat na mnohém, ale snad největší změny jsou viditelné v životě vesnice.

Úmrtí občanů
V roce 1973 zemřeli tito občané z Habrovan:
1

Valerie Švestková,

nar. 29.12.1898,

zemřela 27.1.1973

2

Josefa Trnková,

nar. 23.5.1900,

zemřela 28.1.1973

3

Jaroslav Obroučka,

nar. 14.2.1910,

zemřel 22.2.1973

4

Marie Billová,

nar. 31.8.1897,

zemřela 1.3.1973

5

Tomáš Brtník,

nar. 14.2.1900,

zemřel 2.3.1973

6

Pavel Bartl,

nar. 16.4.1899,

zemřel 17.3.1973

7

Jaroslav Laidorf,

nar. 9.1.1917,

zemřel 1.4.1973

8

Amálie Budíková,

nar. 17.11.1950,

zemřela 10.4.1973

9

Anežka Brtníčková,

nar. 16.1.1890,

zemřela 26.4.1973

10

Anna Masaříková,

nar. 23.11.1902,

zemřela 14.7.1973

11

Marie Chyťová,

nar. 26.11.1903,

zemřela 20.7.1973

12

Vladimír Kadaňka,

nar. 3.8.1934,

zemřel 10.8.1973

13

Emil Lorenc,

nar. 15.9.1903,

zemřel 25.8.1973

14

Františka Pilisková,

nar. 30.12.1891,

zemřela 31.8.1973

15

Marie Hrdinková,

nar. 5.8.1876,

zemřela 14.9.1973

16

Štěpánka Hrdinková,

nar. 25.12.1889,

zemřela 16.10.1973

17

Štěpánka Suparičová,

nar. 22.12.1897,

zemřela 11.10.1973

18

Emilie Zapletalová,

nar. 5.6.1904,

zemřela 20.10.1973

Narození dětí
Narození dětí v Habrovanech v roce 1973
1

Jitka Stejskalová,

nar. 29.1.1973,

bytem Habrovany č.125

2

Romana Čalkovská,

nar. 3.2.1973,

bytem Habrovany č.15

3

Irena Masaříková,

nar. 29.4.1973,

bytem Habrovany č.262

4

Marie Kalvostrová,

nar. 4.5.1973,

bytem Habrovany č.139

5

Drahomíra Štěpánková,

nar. 10.5.1973,

bytem Habrovany č.118

6

Libor Korčian,

nar. 11.7.1973,

bytem Habrovany č. 260

7

Dana Kučerová,

nar. 28.7.1973,

bytem Habrovany č.152

8

Milan Chládek,

nar. 7.8.1973,

bytem Habrovany č.7

9

Martina Šidlová,

nar. 21.8.1973,

bytem Habrovany č.252

10

Jana Chromá,

nar. 21.9.1973,

bytem Habrovany č.82

11

Naděžda Čalkovská,

nar. 21.9.1973,

bytem Habrovany č.21

12

Markéta Zelená,

nar. 15.10.1973, bytem Habrovany č.252

13

Edita Trnavská,

nar. 20.12.1973, bytem Habrovany č.42

14

Radek Pospíšil,

nar. 27.12.1973, bytem Habrovany č.32

15

Jaroslava Pořízková,

nar. 27.12.1973, bytem Habrovany č.51

16

Robert Tesař,

nar. 28.12.1973, bytem Habrovany č.179

Mezinárodní události
Zamyšlení nad mezinárodními vztahy – jejímž výsledkem je klidný a pokojný život také na naší vesnici.
Nevím, až budou historici psát dějiny tohoto neobyčejného roku, jaký mu dají přídomek a jak ho spojí s logikou let, která mu
předcházela a která budou následovat. Zdá se, že nejpřijatelnějším pojmenováním roku 1973 je rok činů a nadějí.
Leden 1973 - Izrael znovu zahájil ozbrojený útok proti Sýrii. Sovětská automatická stanice Luna 21 dopravila na povrch
měsíce měsíční vozidlo Lunochod 2, který plnil do konce května rozsáhlý program. V Moskvě se konala porada ministrů
zahraničí Bulharska, ČSSR, Maďarska, NDR, Polska, Rumunsko a SSSR o otázkách evropské bezpečnosti. V Paříži byla
27. ledna podepsána dohoda o zastavení války a obnovení míru ve Vietnamu.
Únor 1973 - Na pozvání ÚV KSČ a vlády ČSSR přibyl na přátelskou návštěvu do Československa Leonid Brežněv; zúčastnil
se oslav 25. výročí Února.
Březen 1973 - V chilských parlamentních volbách zvítězila federace stran Lidové jednoty. Do Moskvy přibyl k jednání o
stavu a perspektivách rozvoje vztahů SSSR a USA v obchodní a hospodářské oblasti americký ministr financí Schultze. Na
stejné téma tu jednal i zástupce Exportní a importní banky USA.
Duben 1973 - Kambodžské vlastenecké síly rozvinuly ofenzívu strategicky důležitými směry s cílem obklíčit hlavní město
Phompenh. Sovětští představitelé vykonali oficiální návštěvu severských zemí – N.V. Podgornyj ve Finsku a A.N. Kosygin
ve Švédsku. Izraelci vysadili v oblasti libanonského Bejrútu skupinu diversantů, kteří zavraždili přední palestinské činitele.
Francie a VDR se rozhodly navázat diplomatické styky. Zasedání ÚV KSSS projednalo v Moskvě zprávu generálního
tajemníka z mezinárodní činnosti ÚV KSSS při plnění usnesení XXIV. sjezdu strany.
Květen 1973 - Generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS L. Brežněvovi byla udělena Mezinárodní Leninova cena za upevnění míru
mezi národy. Do Moskvy přicestoval v čele skupiny odpovědných pracovníků aparátu Bílého domu poradce presidenta USA
H. Kissinger. V chilské provincii Santiago byl v důsledku provokace krajní pravice vyhlášen vyjímečný stav. USA vypustily
orbitální kosmickou stanici Skylab bez posádky; do konce roku se v laboratoři vystřídaly tři posádky amerických
kosmonautů. Na pozvání kancléře NSR Brandla vykonal návštěvu NSR L. Brežněv; mimo jiné bylo mezi SSSR a NSR
podepsáno několik dohod. Finsko podepsalo dohodu o spolupráci s Radou vzájemné hospodářské pomoci. V SSSR a USA
byly jmenovány posádky pro společný let kosmických lodí Sojuz a Apollo pro rok 1975.

Červen 1973 – V Praze se konalo 27.zasedání RVHP na nejvyšší úrovni. Francie se rozhodla zastavit od r.1974 finanční
účast v bloku SATO. Na pozvání prezidenta Nixona vykonal oficiální návštěvu v USA generální tajemník ÚV KSSS
L.I.Brežněv. bylo podepsáno několik mezinárodních dohod. Na zpáteční cestě do vlasti vedl L.I.Brežněv jednání v Paříži
s prezidentem G. Pompidonem. Stranická a vládní delegace ČSSR byla na oficiálních přátelských návštěvách v Mongolsku
a KLDR. Vstoupila v platnost smlouva mezi NDR a NSR o základech vztahů.
Červenec 1973 – V Helsinkách začala první etapa konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Zúčastnili se jí ministři
zahraničních věcí 33 evropských států, USA a Kanady. Předseda rady ministrů SSSR Kosygin navštívil Rakousko.
V Afganistanu byl svržen monarchistický režim a vyhlášena republika. Na Krymu se sešli vedoucí představitelé
komunistických a dělnických stran osmi socialistických zemí. V Berlíně se konal X.světový festival mládeže a studentstva.
V SSSR byly vypuštěny vědecké stanice Mars 4 a 5. Řečtí plukovníci zrušili monarchii a vyhlásili republiku.
Srpen 1973 – Generální tajemník OSA K.. Waldheim podnikl cestu po zemích Středního východu. V naprosté tajnosti se
konal X.sjezd KS Číny.
Září 1973 – Egypt a Libye ohlásily vytvoření jednotného státu. Na zasedání OSN byly přijaty za členy oba německé státy.
11.září provedly reakční síly protistátní převrat v Chile; zavraždily prezidenta Allenda, ministry a rozpoutaly brutální násilí.
Říjen 1973 – Sovětsko-americký navrh rezoluce v OSN byl základem pro urovnání izraelské agresivní válečné akce proti
Egyptu a Syrii. V Moskvě se konal Světový kongres mírových sil. Generální tajemník ÚV KSČ G. Husák navštívil Jugoslávii.
Předseda vlády ČSSR L.Štrougal byl na oficiální návštěvě ve Finsku. Ve Vídni byly zahájeny rozhovory o snížení stavu
ozbrojených sil a zbraní ve střední Evropě.
Listopad 1973 – L. Brežněv navštívil Indii. Šéfové vlád a států 17 arabských zemí oznámili zrušení či zkrácení dodávek ropy
státům, které podporovaly izraelskou agresi či ji neodsoudily. K Venuši a Merkuru vyslaly USA stanici Mariner 10.
Prosinec 1973 – Generální tajemník ÚV KSČ a předseda ÚV NF ČSSR Dr. G. Husák navštívil Indii. V Ženevě zahájeno
jednání sovětsko-americké o omezení strategických zbraní. Spolkový kancléř W. Brandt a předseda federální vlády ČSSR
L.Štrougal podepsali v Praze smlouvu o vzájemných vztazích mezi ČSSR a Německou spolkovou republikou.
Rok 1973 – Významnou měrou bylo přikročeno na cestě mírového soužití zemí s rozdílným společenským zřízením.
Socialistická světová soustava v čele se Sovětským svazem rozhodujícím způsobem určuje chod dnešního světa.

Plnění volebních programů
Na vodovodech letos pokračováno nebylo pro nedostatek vodního zdroje, byl však prováděn průzkum získání nového
prameniště. Situace je ztížena v obou částech obce, vodní zdroje jsou nedostačující, v Habrovanech je málo vody ve
studních a přitom je tato voda závadná, neodpovídá hygienickým předpisům.
Úprava potoka – Byla provedena úprava místního potoka kole rybníčka na návsi v délce 50m za velmi ztížených podmínek a
v zahradě MNV. Hodnota díla 5 500 Kčs, odpracováno bylo 120 brig.hodin.
Komunikace Vinohrady – Komunikace byla provedena v části obce zvané Vinohrady v délce 400bm. Bylo zde provedeno
urovnání podlože, navezeny podkladní štěrky a připraveno k uválení a provedení živičného postřiku. Bylo odpracováno 926
brig.hodin, hodnota díla 80 000 Kčs.
Chodníky – V Habrovanech na návsi bylo ukončenoosazení zahradních obrubníčků a upraveny vjezdy do domů, chodníky
byly připraveny k vydláždění.
Osvětlení – Veřejné osvětlení bylo ukončeno na návsi v Habrovanech v počtu 12 světelných bodů včetně spínací skříně a
přípojky.
Škola – V Habrovanech bylo provedeno rozšíření ústředního topení, oprava sociálního zařízení, nátěry oken. Úprava okolí
školy byla prováděna po celý rok.

Hřiště, přísálí – TJ Sokol nadále provádí výstavbu kabin a soc.zařízení na hřišti. 6.4.1973 vybagrováním základu začaly
práce na rozšíření sálu v Habrovanech. 7.4.1973 byla zde provedena první brigáda, většinou mládež, členové SSM. Během
roku 1973 zde bylo odpracováno 1160 brigádnických hodin, hodnota díla 80.000 Kčs. Rozšíření sálu musí být dokončeno
v roce 1974.
Sběrna ovoce – Český svaz zahrádkářů zbudoval sběrnu ovoce, z bývalého mlatu, občana Kostelky Františka, kterou
zakoupil a která již slouží k výkupu ovoce z Habrovan i z Olšan. Na této akci odpracovali zahradkáři 760 brig.hodin, hodnota
díla 35.000 Kčs. Sběrna je na začátku ulice zvané Cigánov, vedle občana Tomáše Pospíšila.
Parky – V neinvestiční činnosti bylo v průběhu roku udržováno 840m2 veřejných prostorů a 900m2 parku v obou částech
obce. Na těchto pracech mají největší zásluhu členky ČSŽ.
Na začátku roku provedli požárníci v Habrovanech demolici domu.
Životní prostředí – Velký podíl na ozdravění a zkrášlení životního prostředí mají zahrádkáři, kteří zajistili hromadný nákup
ovocných stromků, angreštů, rybízu a růží.
Středisko JZD provedlo pro zlepšení prostředí ve svém areálu zpevnění vozovek, úpravu chodníků a výsadbu zeleně.
Přes potíže se sháněním stavebního materiálu, vápna, cementu, odpracovali občané obou částí obce na údržbě bytového
fondu 7.620 brig.hodin, hodnota díla 104.000 Kčs.

Vyhodnocení
MNV spolu s Národní frontou provedly vyhodnocení nejlepších společenských organizací a pracovníků, kteří obětavěli
odpracovali největší počet hodin na pracech v akci Z:
Ze společenských organizací byly vyhodnoceny: TJ Sokol, SSM a Český svaz zahrádkářů.
Z jednotlivců: Chyťa Josef, Švestka Vl. Za TJ Sokol, Valehrach Jaroslav za KSČ, Birkner Stanislav za ČSZ a Hodaň Teodor
za ČSZ, Paluda František a Novák Ant. Za ČSCHDZ, Hrdinka Luboš za MNV.

Kulturně politická činnost masových organizací
Hodnocení kulturně politické činnosti za rok 1973 v obou částech obce:
Akce:

Počet akcí:

Účast:

Přednášky politické a aktuality

32

987

Přednášky zájmové

28

1009

Výstavy různé

12

510

Kurzy

1

30

Oslavy

8

1520

Filmy

88

1520

Estrády

3

240

Taneční zábavy

15

2930

Zájezdy do divadel

6

340

Zájezdy zájmové

6

245

Besedy

8

450

207

8731

Celkem

Plnění volebního programu 1972-1973
Co jsme udělali pro splnění volebního programu v roce 1972 a 1973 v obou částech obce:
Stavební akce

množství

brig.hodiny

hodnota díla

Kanalizace

1080 bm

2732

479 000 Kčs

Vodní toky

175 bm

265

6 860 Kčs

Komunikace

2892 bm

3245

1,310.000 Kčs

Chodníky

1970 bm

5158

245 500 Kčs

Samoobsluha Olšany

1

4854

470 000 Kčs

Vozovna ČSAD Olšany

1

1055

120 000 Kčs

Přísálí (nedokončeno) Habrovany

1

1160

80 200 Kčs

Kabiny TJ Sokol Habrovany (nedokončeno)

1

1322

92 600 Kčs

Vodní nádrž Habrovany

1

980

45 630 Kčs

Veřejné osvětlení

35 bodů

2631

163 500 Kčs

Školy, ústř.topení, údržba

2

3045

131 500 Kčs

Sběrna ovoce

1

1140

62 500 Kčs

Sál Olšany – oprava

1

422

33 600 Kčs

Na těchto pracích bylo odpracováno celkem 27023 brig.hodin. Hodnota všech akcí je 2,240 390,- Kčs.

Volba presidenta
22.března 1973 byl po druhé zvolen armádní generál Ludvík Svoboda presidentem Československé socialistické
republiky.

Jednotné zemědělské družstvo
Za rok 1973 bylo dosaženo při hospodaření na 1022 ha těchto výsledků:
Rostlinná výroba, výnosy:
Obiloviny celkem

44,80q z 1ha

Cukrovka

308,-q z 1ha

Brambory

220q z 1ha

Živočišná výroba:
Roční nadojení od 1 dojnice

3292 litrů

Průměrná dojivost na kus a den

9,12 litrů

Přírůstky hovězího žíru na kus a den

1,02 kg

Přírůstky u ostat.hovězího na kus a den

0,70 kg

Přírůstky u vepřového žíru na kus a den

0,57 kg

Na 1 prasnici odchováno selat

18,84 kusů

Ekonomická část:
Hrubá zemědělská produkce

10,971 mil.Kčs

Výkony celkem

9,861 mil.Kčs

Mater.náklady

4,460 mil.Kčs

Vyplacené mzdy

3,045 mil.Kčs

Čistý zisk

1,745 mil.Kčs

Doplatek družstevníkům /podíly/ 4 Kčs na 100 Kčs.

Sloučení družstva
12.prosince 1973 bylo provedeno sloučení družstev a to JZD Družba se sídlem v Královopolských Vážanech s JZD
Rousínov a JZD Kroužek, s platností hospodaření od 1.1.1974.
Celkem je nové JZD Družba Rousínov sloučeno ze 7 vesnic a to: Olšany, Habrovany, Vážany Královopolské, Vítovice,
Kroužek, Rousínovec, Slavíkovice. Sloučené družstvo bude hospodařit na výměře cca 2000 ha.

Výsledky hospodaření JZD
Plnění dodávek:
Rostlinná výroba

plán 1973

skutečnost 1973

Pšenice q

6200

6307

Ječmen q

1000

1563

Brambory q

1000

1304

Cukrovka q

50 400

40 200

plán 1973

skutečnost 1973

Maso hovězí q

950

1022

Maso vepřové q

450

390

Mléko tis. L

835

840

Obiloviny celkem q

36,5

44,8

Pšenice q

40,6

46,4

Ječmen q

32,7

52,6

Oves q

21,4

25,1

Brambory q

222,9

215,9

Cukrovka q

356

300

Živočišná výroba:

Ha výnos hlavních plodin:

Produktivita práce a odměňování na jednoho přepočteného pracovníka JZD:
V tis. Kčs

skutečnost 1972

skutečnost 1973

Celková produkce

57 453

54 849

Hrubá zemědělská produkce

50 370

50 096

Výkony celkem

46 980

45 027

Hrubý důchod

27 107

24 662

Vyplacené odměny na 1ha zem.půdy

3 717

3 767

Počet hodin odprac. 1 prac.

2 203

2 346

Prům.měsíční odměna 1 trv.čin.prac.

1 316

1 496

Prům.hodinová odměna 1 trv.čin.prac.

7,49

7,65

Užitkovost zvířat:

skutečnost 1972

skutečnost 1973

Roční dojivost na kus tis.l

3152

3292

Odchov telat na 100 krav

93,91

90,48

Odchov selat na prasnici

13,3

18,84

Dešťové srážky
Přehled dešťových srážek v roce 1973
Leden

10mm

Únor

38mm

Březen

9mm

Duben

97mm

Květen

20mm

Červen

92mm

Červenec

80mm

Srpen

36mm

Září

71mm

Říjen

26mm

Listopad

21mm

Prosinec

0mm

Celkem

500mm

Počasí
Leden 1973 -

první sníh až 20.ledna, již 22.1. břečka. Ranní teploty slabě pod nulou, nejnižší -8°C bylo 27.1., ale 29.1.
již +4°C, bez sněhu, odpoledne většinou nad nulou.

Únor 1973 -

ranní teploty většinou nad nulou, nebo kolem nuly, odpoledne do +6°C, až koncem února ranní teploty 6°C.

Březen 1973 -

ranní teploty do -3°C nebo slabě nad nulou, odpoledne do +6°C. Od 21.3. teploty 14 – 18°C.

Duben 1973 -

ranní teploty slabě nad nulou, 5.,19.,23. ranní mráz, odpoledne 6 – 12°C do 26.4., někdy sněhové
přeháňky, poměrně chladno, zima, vítr. Koncem dubna až +20°C.

Květen 1973 -

ranní teploty +5 až +11°C do 15.5., odpoledne až +27°C, polojasno až jasno. Od 16.5. do 18.5. ranní
teploty +1°C. Od 19.5. opět pěkně až +22°C.

Červen 1973 -

teplé a suché počasí 16 – 25°C, někdy až 30°C koncem června. 3.6. velká bouřka, při níž napršelo cca
20mm.

Červenec -

velmi teplo a sucho, teploty až 30°C.

Srpen -

velmi teplo, většinou jasno, teploty 24 – 31°C. 7.8. velká bouřka s deštěm.

Září -

teplé, pěkné, suché počasí, teploty až 26 – 29°C.

Říjen -

pěkný suchý, teplý měsíc

Listopad -

poměrně příjemný měsíc

Prosinec -

ranní teploty slabě pod nulou nebo kolem nuly, odpoledne nad nulou.

Rok 1973 byl rokem hospodářsky velmi dobrým. Zemědělci byli vyznamenáni za svoji práci a za nadprůměrné výsledky
které dosáhli v obilovinách.
Je nutno říct, že jim počasí velmi přálo. Žně byly provedeny mechanizačními prostředky za cca 18 dnů, podzimní práce za
výhodného počasí ukončeny.
Život v naší obci byl klidný, bez zvláštních událostí, politické poměry zkonzolidované. Lidé žijí dobře, zásobování
obyvatelstva je v pořádku, životní úroveň je vysoká.
Není nezaměstnaných, ba právě naopak je málo pracovníků do průmyslu, i zemědělství. Nejvíce občanů z Habrovan
pracuje v novém závodě na nábytek K.G.Rousínov, jako truhláři a čalouníci a v závodě K.G.Praga Rousínov /bývalá SVA/
jako karosaři, zámečníci.
Pracovní doba v závodech Rousínov je 0545 – 1415 a 1415 – 2215 pondělí až pátek. Soboty jsou pouze 3 pracovní v roce
jako náhrada za svátky.
Do funkce administrativní pracovnice na MNV Habrovany-Olšany nastoupila od května 1973 Marie Dundálková, rozená
Šafránková, bytem Olšany. Funkcionáři sloučené obce i poslanci zůstávají i v tomto roce podle výsledků voleb 1971. mají
plnou důvěru občanů a těší se i nadále vážnosti v naší obci.
Brněnské papírny, národní podnik, Brno, zřídil se souhlasem MNV Habrovany-Olšany v Habrovanech , na bývalé selské
usedlosti manželů Dvořáčkových, provozovnu. Pracují zde převážně ženy a důchodci, na lepení krabic. Vedoucí této
provozovny je Stanislava Nováková, rozená Valehrachová, bytem Olšany.

Zapsal Fibinger

Razítko MNV

Valehrach, Boh. Říha.

