1984
Píšeme rok 1984, rok ve kterém se dovršuje úsilí 40ti let od našeho osvobození a nabytí možnosti sami rozhodovat
v našem novém svobodném Československu sami o sobě, jak budeme žít a jak si své další bytí představujeme, pro nás i
naše i další pokolení.
Základní cíl tohoto zápisu je ukázat jak se toto úsilí promítlo v uplynulých čtyřiceti letech do harmonického uspořádání a
uspokojování člověka u nás na vesnici, jakými formami to bylo dosaženo a s jakým výsledkem a jak se tato léta promítala ve
zvyšování životní úrovně a o péči o člověka.
Idyla venkova, ta stará ta původní jak jsme ji znali mi dříve narození, ta se změnila. Vytvořila se nová vesnice, vesnice lidí
sobě rovných a to přineslo na vesnici i zcela nový, jiný, podstatně jiný život. Nemá v něm místo ani sedlák, čeledín a ani
deputátník. Stali se z nich družstevní rolníci. Kam se poděli kravičkáři, ba dnes i povoz tažený koňmi, začíná být vzácností.
Dnešek už nemá o tomto světě a životě v něm takřka pojem, jak se vše změnilo. Zanikly i staré, stuchlé chlévy. Živočišná
výroba se soustředila do rozsáhlých objektů s průmyslovým způsobem práce.
Stodoly které zůstaly při obydlích slouží buď úplně jiným účelům, mnohé třeba jako garáže pro osobní auto. Zemědělská
výroba se modernizuje a lidská obydlí nezůstala pozadu.
A jak vypadají dnešní Habrovany. Upravené domy s velkými okny, televizní antenou na střeše, etažové topení nebo
ústřední topení, vykachličkované koupelny a kuchyně i pokoje vybavené krásným moderním nábytkem, tak vypadá dnešní
vesnice.
Ale ani s tím jsme se nespokojili. Přeměnou starých budov na jiné, sloužící jiným účelům a tak i tím se mění vzhled naší
obce. A to už ani nemluvíme o rozsáhlé a pohledné, moderní výstavbě už jen poschoďových rodinných domech,
vybavených veškerým komfortem, zkrátka bydlení patřící do prvé kategorie.
Náš život omládl, změnil se je úplně jiným. Vesnice žije moderním životem. Změnil se i život společenský. Idyla návsí se
starou lípou a lavičkami na nichž se besedovalo, ale i mládí za krásných večerů zpívalo to je dnes k naší škodě pryč. Zpěvy
z operetky, nacvičené pro naše divadlo, byly majetkem celé vesnice to je bohužel k naší lítosti pryč a chci věřit, že i to pěkné
co u nás bylo se jednou vrátí!
A školství! Naše škola se také zmodernizovala, učebny vybavené novým krásným a účelným nábytkem, novými
výukovými pomůckami a také novou vyučovací metodou. Základní škola v Habrovanech vítá školáky s obou sloučených
obcí, Habrovan i Olšan. Totéž platí o Mateřské škole v Olšanech, kde také se vyučuje pro děti obou obcí. Také tato
Mateřská škola v Olšanech byla opravena a zařízená ve stylu dneška.
Kultura. Její činnost se soustřeďuje pod patronací Osvětové besedy, řízené školskou a kulturní komisí při MNV. Tato řídí a
koordinuje veškerou kulturní a osvětovou činnost obou sloučených obcí. Možnosti jsou dosti omezené pro skutečnost, že
nemáme vhodné zařízení nejen pro oslavy památných a státních oslav, při kterých obstarávají kulturní vložky žáci našich
škol. Bohužel jsme jistě jednou z mála obcí, kde se neprovádí nácvik na ty naše slavné spartakyady, protože provádět
nácvik není kde.
Pod pravomoc OB a KŠK spadá také naše dobře vedená Místní knihovna a Zbor pro občanské záležitosti, mající na
starost akce jako slavnostní vítání občánků, návštěvy u našich jubilujících spoluobčanů. Těm je darována kytička,
upomínkový dárek a popřáno zdraví a všechno pěkné do dalších let. Je to pozornost, která jistě každého potěší.
Obchod. Kultůra nákupu, jeho hygiena i to došlo a doznalo podstatných změn. Z původních 7 obchůdků, které dříve v obci
byly, soustředil se obchod do nového moderního nákupního střediska s názvem „Spotřební družstvo Jednota“, kde se
nakupuje nejen veškeré potraviny ale i průmyslové zboží. V této budově se nakupuje v samostatných odděleních také textil
a i maso a masné výrobky.
Je tu také provozovna „Pohostinství“, vybavená a zařízená na pořádání svatebních hostin i jiných slavnostních hostin a
večírků. V této provozovně jsou podávána teplá i studená jídla, obědy, večeře, často pořádány specializované týdny
v kuchyni jako vepřové hody, týden rybích specialit a zvěřiny. Tedy něco nového, co dříve známo nebylo.
Životní prostředí. Také zde došlo ku zlepšení u nás na vsi. Park a jeho výsadba je pod patronací ČZS zák.org.
v Habrovanech. Jedná se o zeleň na návsi. Parčík a zeleň u pomníku padlých rudoarmějců je pod ochranou a ošetřován
zák.org. SČSP. Obě organizace věnují svým úsekům patřičnou péči.
Naše silnice a cesty. Také tyto prodělaly podstatné změny. Původní prašné silnice byly rozšířené, hlavní průtah vesnicí
vydlážděn a ostatní komunikace většinou pokryty asfaltem. Ovšem při provádění výkopů pro kanalizaci, vodovodní řád, byly

tyto vozovky značně poškozené a na jejich obnově, jako i na pokládání dlaždic a obrubníku při obnově chodníku se pracuje.
Hlavní průtah vesnici, který prodělává mimořádnou zátěž vožením těžkých nákladů stavebního kamene na stavbu dálnice.
Na tomto úseku byly provedena v roce 1984 generální oprava. Tato pak si vyžádala vysokých finančních prostředků. Po
celou dobu této opravy byl celý úsek úplně uzavřen. Nákladní doprava byla vedena objížďkou přes Nemojany, pro osobní
dopravu pak nákladní vozovkou vybudovanou pro tento účel, kolem hřbitova, pod vinohrady do Olšan a opačně.
Vodovodní řád je dobudován, zbývá dokončit výstavbu vodojemů, aby už konečně mohla téci do obou sloučených obcí
voda, ta tolik potřebná voda z Opatovické přehrady.
Růst životní úrovně posoudíme pak ze zprávy Federálního statistyckého úřadu z roku 1984, jak nám ji předkláda na
základě souhrnných výsledků dosažených v tomto roce a tím dává možnost hodnotit klady již se podařilo v roce 1984
dosáhnout a zároveň soustředit pozornost na ty problémy a úkoly, jejichž vyřešení a splnění nám umožní vypořádat se se ctí
s tím, co nás čeká v roce příštím.
Výsledky československé ekonomiky za rok 1984 významně přispěly k naplňování programu o růstu životní úrovně
obyvatelstva. Byl splněn a překročen plán v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravě a dalších odvětvích. Tempo
hospodářského růstu se dále zrychlilo. Pokračovat proces intenzifikace a zvyšování efektivnosti ekonomiky. To pak
umožnilo zachovat a zkvalitňovat životní úroveň obyvatelstva a upevňovat sociální jistoty. A příčina, zvýšila se produktivita
práce, snížil se podíl materiálových nákladů na výkonech, klesla mzdová náročnost upravených vlastních výkonů a byl
překročen plánovaný zisk.
Vědeckotechnický rozvoj: Vyřešené výzkumné úkoly a jejich realizace přispěly k inovaci produkce, ke zvýšení kvality a
technické úrovně výrobků. Podíl hodnoty nových výrobků na celkovém objemu zboží se ve srovnání s předchozím rokem
zvýšil a dosáhl 18%. Z celkového počtu 365 výzkumných a vývojových úkolů státního plánu technického rozvoje, bylo
plněno 357 úkolů a t.j. 97,8%. Do prakse bylo zavedeno 829 realizačních výstupů státního plánu. Plnění státního plánu
přispělo k úspoře 2,5 mil.tun měrného paliva a úspoře téměř půl mil.tun kovů. Bylo vyrobeno 1169 průmyslových robotů a
manipulátorů, jejichž zavedením u 2.500 pracovních míst odstranilo práci ve škodlivém prostředí a fyzicky namáhavou práci.
V průběhu roku bylo podáno 9.100 přihlášek vynálezů t.j. o 4,4% více a v praxi se začalo využívat 2.950 vynálezů, tj. o 3,2%
více než v roce 1983. Docílené možnosti dosud nejsou v souladu s kapacitními možnostmi vývojové a výzkumné základny a
i potřebami národního hospodářství, zejména pak s nároky zahraničního trhu.
Investiční výstavba: V národním hospodářství byly provedeny investiční práce a dodávky /bez akce „Z“ a obyvatelstva/ za
147,9 miliard Kčs, v tom stavební práce za 84,1 miliard Kčs a dodávky strojů a zařízení 63,8 miliard Kčs. Plánovaný objem
investic překročen o 4,1%.
V rámci investic do průmyslu má nejvyšší podíl palivoenergetický komplex. Počet rozestavěných staveb i zůstatky
rozpočtových nákladů rozestavěných staveb se v průběhu roku snížil o 2%, přesto ale zůstává objem rozestavěnosti i
nedokončené výstavby stále nadměrný.
Průmysl: Průmyslová výroba v ústředně plánovaném průmyslu vzrostla ve srovnání s rokem 83 o 3,9% a dosažený
přírůstek výroby byl ve srovnání s plánem o 1,4 bodu vyšší. Úkoly hrubé výroby nebyly ve všech podnicích zabezpečovány
rovnoměrně. Výpadek v podnicích, které neplnily plán, představoval 1,7 miliardy Kčs.
V jednotlivých odvětvích průmyslu bylo v roce 1984 dosaženo těchto vysledků v rozvoji výroby:
V průmyslu paliv: Vytěženo celkem 129,3 mil.tun uhlí a lignitu a celkový plán těžby byl překročen o 4,2 mil.tun tj. o
3,4%. Roční plán těžby překročily všechny uhelné revíry.
Výroba elektřiny: dosáhla 78.349 mil.kWh a byla o 2,7% vyšší než v roce 1983. Celkový plán byl překročen o 2,6%
a z toho v parních elektrárnách o 3,1%, ve vodních elektrárnách plán splněn nebyl pro nízký stav vody. Výroba elektrické
energie v jaderných elektrárnách vzrostla o 17,7%. Celková spotřeba elektřiny vzrostla o 3,1%, zatímco plán předpokládal
její růst o 1,9%.
V hutním průmyslu: včetně těžby rud se zvýšila celková výroba o 1,8%. Výroba železa vzrostla výroba o 2,1%, u
neželezných kovů o 0,6%, v těžbě a úpravě rud o 1,2%. Překročení výroby v hutnictví bylo dosaženo, aniž byla překročena
výroba oceli.
Ve strojírenství: bylo dosaženo celkového vzestupu výroby o 6,5%, t.j. o 0,8 bodu více než stanovil plán.

Průmysl elektrotechnický: V tomto odvětví bylo dosaženo nejrychlejšího růstu a výroba se zvýšila o 12,2% a státní
plán předpokládal růst o 9,3%. Výroba současné základny součástek pro elektrotechniku a elektroniku vzrostla o 19,3%,
výroba zdělovací techniky o 12,4%, a výroba strojů pro zpracování dat o 23,8%.
Ve všeobecném strojírenství: byl zaznamenán vzestup výroby o 6,5% t.j. více než předpokládal státní plán. Ze
spotřebních výrobků určených pro obyvatelstvo bylo dosaženo vyšší výroby zejména u jízdních kol o 10,3% praček pro
domácnost 5,9%, dále u mrazniček, van, sporáku plynových i kombinovaných a nádobí.
Těžké strojírenství: Výroba se zvýšila o 2,6%. Vzestupu bylo zaznamenáno ve výrobě trolejbusů, v zařízení pro
chemický průmysl, motorových lokomotiv.
Chemický průmysl: Celkově výroba vzrostla o 3,4%, zatím co plán předpokládal 1,4%. Plánovaného růstu, bylo
dosaženo při celkově nižším objemu zpracované ropy o 1,2%. Rychleji se rozvíjela výroba kvalifikované chemie.
V průmyslu pro zpracování dřeva: vzrostla výroba o 4,3%, z toho v dřevozpracujícím průmyslu o 3,6% a
v průmyslu papíru a celulosy o 5,6%. Roční státní plán však předpokládal růst 5,4%. Neplnění plánovaných úkolů došlo
v průmyslu zpracování dřeva.
V lehkém průmyslu, bylo dosaženo celkového vzestupu výroby o 2,4% t.j. o 0,6% více než stanovil plán. Vyšší
přírustky výroby zaznamenal průmysl skla, porcelánu a keramiky, průmysl polygrafický a oděvní. Celkové dodávky lehkého
průmyslu pro vnitřní trh, zůstaly zhruba na jeho úrovni roku 1983.
Průmysl stavebních hmot: V roce 1984, zvýšila se výroba ve srovnání s rokem 1983 o 1,3% a tím plánované úkoly
byly překročeny.

Stavebnictví:
Stavební podniky provedly vlastními pracovníky stavební práce za 94,6 miliard Kčs, tím úkol státního plánu byl splněn
100,9%. Objem stavebních prací byl ve srovnání s rokem 1983 vyšší o 1,7%. Dosažena dynamika byla vyšší než
předpokládal plán. I při celkovém plánovaném objemu který byl překročen, část podniků své planované úkoly nesplnila.

Zemědělsko potravinářský komplex:
Celkový objem hrubé zemědělské výroby se zvýšil proti roku 1983 o 3,6%. Rostlinná produkce proti roku předcházejícímu
byla vyšší o 4,2% a živočišná o 3,2%. Vedle sklizně obilovin, která byla v 1984 rekortní, zvýšila se i sklizeň brambor,
cukrovky a silážní kukuřice. Nižší byla sklizeň ovoce, víceletých pícnin a sklizeň zeleniny kolísala podle jednotlivých druhů a
povětrnostních podmínek.
V živočišné výrobě byly splněny plánované záměry ve změně její struktury. S ohledem na stavy krmiv se snižovaly se
stavy prasat a drůbeže. Průměrná roční dojivost dosáhla 3.526 litrů a tj. ve srovnání s r.1983 o 142 litrů více. Snůška vajec
239,9 kusů, v roce 1983 229 kusů. Úkoly nakupu tak plněny: obiloviny 100,1%, řepka 102,9%, cukrovka 95,9%, tržních
brambor 109,1%. Plán nákupu živočišných výrobku byl výrazně překročen. Výroba potravinářského průmyslu vzrostla o
3,2%, tj. o 2,2% více než předpokládal plán. Výroba jatečnho masa o 4,2% více než loni, u konzerv o 2,1% více, mléko past.
o 4,3% více, sírů o 3%, másla o 1,6%, o to vše více než v r.1983. Piva se vyrobilo méně a nealkoholických nápojů o 6,3%
méně než v roce 1983.

Lesní hospodářství.
Úkoly stanovené ročním plánem byly splněny. Celková těžba dřeva dosáhla 19,1 m3 t.j. o 2,5% méně než v roce 1983.
Větrné kalamity postihly naše území a podíl kalamitní hmoty činil na celk.těžbě 54%.

Vodní hospodářství:
Dodávka vody spotřebitelům z veřejných vodovodů se zvýšila ve srovnání s rokem 1983 o 8 mil.m3, tj. o 0,6% a dosáhla
1263 mil.m3. Podíl obyvatel zásobovaných vodou dosáhl dosáhl 75,2% a podíl obyvatel bydlících v domech napojených na
veřejnou kanalizaci 61,1%. Podíl čistěných vod 75%.

Doprava a spoje:
Doprava zabezpečující potřeby národního hospodářství v roce 1984 dále poklesla. Pokračoval přesun přepravy zboží ze
silniční na méně náročnou na energeticky na méně náročnou, na přepravu po železnici. Závodová doprava, zůstala zhruba
na úrovni r.1983. Veřejnou nákladní dopravou bylo přepraveno 660,4 mil.run zboží, což je o 0,4% méně než předpokládal
plán. Železniční doprava se podílela 82,5%, což je o 2,3% více než loni. Silniční dopravou ČSAD bylo přepraveno zboží o
2,9% méně než loni, státní plán splněn na 98,1%.
V roce 1984 bylo vybudováno ČSSR 22,4 km nových úseků dálnic. Tím délka dálnic dosahuje 450 km. V říční dopravě,
vzrostla přeprava o 12,7%.
Veřejnou osobní dopravou vzrostl počet cestujících o 2,1%. Počet cestujících přepravovaných ČSAD 13,1 mil. osob.
Pražské metro přepravilo 272,9 mil.osob což je 745.600 osob denně.
Ve spojích pokračovala modernizace radiokomunikací. Zvýšil se počet telefonních účastníků. Přírůstek telefonních stanic
dosáhl 94.900. K 31.12.84 bylo v provozu 3,5 mil.stanic a z toho 1,2 mil.bytových.

Zahraniční obchod.
Plánované úkoly v zahraničnmím obchodě byly splněny. Bylo docíleno vyššího obratu zahraničního obchodu, než
předpokládal státní plán. Především vyšší byla výměna zboží se socialistickými zeměmi, úkoly vývozu i dovozu byly
překročeny. V obchodě s nesocialistickými zeměmi bylo dosaženo vyššího než plánovaného tempa vývozu, nepodařilo se
však dodržet plánovanou struktůru. To ovšem ovlivňovalo efektivnost obchodní směny.
Výměna zboží s členskými zeměmi RVHP se zvýšila o 12,7% ve srovnání s rokem 1983, s toho se Sovětským svazem o
13%. Podíl socialistických zemí na celkovem obratu zahraničního obchodu činí 78,3%.
Vývoz na základě dohod o specializaci a kooperaci se podílel 28%, strojírenství 46%.

Životní úroveň:
Výsledky národního hospodářství umožnily udržet a dále zkvalitnit životní úroveň a upevnit sociální jistoty obyvatelstva. I
v roce 1984 se naše národní hospodářství vyvíjelo za plné zaměstnanosti. Průměrný počet počet pracovníků se zvýšil proti
roku 1983 o 0,7% a dosáhl 7,515.000 osob.
Celkové nominální příjmy obyvatel vzrostly ve srovnání s minulým rokem o 2,6% a dosáhly už 403,7 miliard Kčs. Peněžní
příjmy se zvýšily o1,6%. Průměrná měsíční mzda pracovníků social.sektoru nar.hospodářství (bez členů JZD) dosáhla
2.836,- Kčs. Peněžní výdaje obyvatel v souladu s plánem rostly rychleji než příjmy. Přírustky vkladů a hotovostí činily 15,7
miliard tj. 3,9% celkových peněžních příjmů obyvatel.
Maloobchodní obrat se zvýšil v běžných cenách o 3,1% z toho potraviny 2,8%, průmyslové zboží o 3,3%. Index životních
nákladů domácnosti vzrostl o 5%. Na jednoho obyvatele připadlo formou společenské spotřeby 10.764,- Kčs, oproti roku
1983 o 483,- Kčs více. Rostly především částky vynakládané na sociální zabezpečení, na zdravotnictví a na školství.
V mateřských školách je ve školním roce 1984-85 umístěno 700.000 dětí, t.j. 94,3% příslušné věkové skupiny. Ve
zdravotnických zařízeních se proti minulému roku zvýšila lůžková kapacita o 0,5% a dosáhla celkového počtu 193.600 lůžek
a z toho v nemocnicích 122.000 lůžek. Počet obyvatel na jednoho lékaře se snížil o 6 osob proti roku 1983. V roce 1984 t.j.
281 osob.
Úhrnné dávky sociálního zabezpečení, t.j. dávky důchodového zabezpečení, peněžité a věcné dávky nemocenského
pojištění se proti roku 1983 zvýšily o 2,6% na 79,9 miliardy Kčs t.j. značná položka. Na dávky důchodového zabezpečení
bylo vydáno 50,7 miliardy Kčs, t.j. o 3,3% více než v roku 1983.
Na přídavcích na děti bylo vyplaceno 15,5 miliardy Kčs, výdaje na nemocenské činily 8 mil.Kčs a ostatní dávky
nemocenského pojištění 5,7 miliardy Kčs. Celkový objem peněžité pomoci rodinám s dětmi dosáhl 22 miliard Kčs.
V bytové výstavbě bylo dokončeno 90.900 bytů, t.j. proti roku předchozímu o 4.800 bytů méně. Plán ale byl splněn na
101,6%. Iniciativní práce občanů v akci „Z“ přispěla ke zlepšení občanské i technické vybavenosti v řadě měst a obcí. Bylo
vytvořeno dílo v hodnotě 4,3 mil.Kčs.
Počet obyvatel ČSSR ke konci roku 1984 dosáhl 15,481.000 osob. V průběhu roku se živě narodilo 228.000 dětí, zemřelo
182.000 osob, bylo uzavřeno 120.000 sňatků a rozvedeno 38.000 manželství. Je to % hodně vysoké. Ve velkých městech

činí procento rozvodů bezmála polovinu uzavřených manželství.
Když tedy máme stručně zhodnotit rok 1984, můžeme říci, že to byl další rok pro náš stát, pro náš lid další dobrý rok.
Prožili jsme jej v míru, i když ve světě trvá nebezpečné napjetí. Naši občané se mohou bez obav věnovat své práci, starat se
o blaho svých rodin. Pro naši zemi je důležitá stabilita, vzestupný tozvoj hospodářství vysoká životní úroveň a bohatý
kulturní život.

Pohyb obyvatel:
Úmrtí.
1 – Marie Šulcová,

Olšany 51,

narozena: 9.3.1912

zemřela: 5.1.1984

2 – Stanislav Čáp,

Habrovany 1,

narozen: 1.11.1905,

zemřel: 11.1.1984

3 – Anežka Dočková,

Olšany 122,

narozena: 24.7.1896,

zemřela: 24.1.1984

4 – Božena Mrázová,

Habrovany 84,

narozena: 1.11.1905,

zemřela: 11.1.1984

5 – Jan Kurial,

Habrovany 1,

narozen: 27.9.1924,

zemřel: 29.1.1984

6 – Filoména Konečná,

Olšany 79,

narozena: 18.9.1884,

zemřela: 27.2.1984

7 – Marie Chmelová,

Habrovany 181, narozena: 7.2.1897,

zemřela: 8.3.1984

8 – František Kovařík,

Habrovany 1,

narozen: 19.9.1932,

zemřel: 17.3.1984

9 – Stanislav Valehrach,

Olšany 117,

narozen: 9.5.1922,

zemřel: 20.3.1984

10 – Anežka Neubauerová,

Habrovany 201, narozena: 23.5.1912,

zemřela: 29.3.1984

11 – Anna Šimáčková,

Habrovany 19,

narozena: 20.6.1903,

zemřela: 22.6.1984

12 – Alois Šimáček,

Habrovany 19,

narozen: 28.8.1984,

zemřel: 12.7.1984

13 – Josef Chládek,

Habrovany 7,

narozen: 8.9.1905,

zemřel: 5.7.1984

14 – Marie Kolejková,

Habrovany 18,

narozena: 14.8.1920,

zemřela: 17.7.1984

15 – Sylva Nebojsová,

Habrovany 115, narozena: 16.10.1936,

zemřela: 10.8.1984

16 – Josef Doležel,

Habrovany 191, narozen: 22.8.1910,

zemřel: 31.7.1984

17 – Emil Fabo,

Habrovany 60,

zemřel: 21.8.1984

18 – Josef Smetana,

Habrovany 224, narozen: 16.11.1936,

zemřel: 22.9.1984

19 – Josef Boleloucký,

Habrovany 165, narozen: 8.1.1930,

zemřel: 5.10.1984

20 – Matylda Neubauerová,

Habrovany 134, narozena: 25.12.1907,

zemřela: 3.10.1984

21 – Anna Lorencová,

Habrovany 262, narozena: 8.11.1900,

zemřela: 16.10.1984

22 – Svatoslava Nováková,

Habrovany 219, narozena: 6.4.1898,

zemřela: 8.11.1984

23 – Eduard Chelík,

Olšany 57,

narozen: 9.8.1910,

zemřel: 28.10.1984

24 – Ludmila Pilátová,

Habrovany 74,

narozena: 20.8.1915,

zemřela: 28.11.1984

25 – Antonie Obroučková,

Habrovany 238, narozena: 28.8.1894,

zemřela: 28.12.1984

Zemřelo:

11 mužů,

14 žen

narozen: 23.3.1912,

Pohřbeno: žehem 21, do země 4.

Narození:
1 – Jana Rössova,

narozena

10.1.1984,

Habrovany 244.

2 – Eva Matoušková,

19.1.1984,

Habrovany 5.

3 – Michal Zlatohlávek,

19.2.1984,

Habrovany 250.

4 – Lenka Slavotínková,

22.3.1984,

Habrovany 200.

5 – Radka Hrdinková,

4.4.1984,

Olšany 129.

6 – Ivana Kalová,

22.4.1984,

Habrovany 268.

7 – Luděk Kočvara,

3.5.1984,

Habrovany 113.

8 – Leoš Masařík,

4.5.1984,

Habrovany 262.

9 – Iveta Hanáková,

30.4.1984,

Habrovany 282.

10 – Gabriela Zonková,

6.6.1984,

Olšany 133.

11 – Jaroslav Lotrek,

16.9.1984,

Olšany 139.

12 – Jaroslav Valehrach,

10.11.1984,

Olšany 193.

Přistěhováno:
1 – Josef Večerka,

Habrovany 89,

z Morav. Prus,

2 – Zdena Večerkova

Habrovany 89,

z Morav. Prus,

3 – Vojtěch Džadaň,

Habrovany 1,

z Otrokovic,

4 – Ballon – Mírný Jarmel,

Habrovany 1,

z Třebíče,

5 – Věra Dančová,

Habrovany 1,

z Vlčkova,

6 – Pavel Chalabula,

Olšany 186,

z Vyškova,

7 – Lenka Šnepferberlová,

Habrovany 98,

z Brna,

8 – Marta Šnepferberlová,

Habrovany 126,

z Brna,

9 – Miroslav Snášel,

Habrovany 279,

z Velešovic,

10 – Ladislav Vaněk,

Habrovany 1,

z Nové Sýrovice,

11 – Břetislav Novotný,

Habrovany 1,

z Čebína,

12 – Jiří Vrba,

Habrovany 1,

z Brna,

13 – Bohumila Adamcová,

Habrovany 210,

z Hranic,

14 – Jana Valehrachová,

Olšany vinohr.,

z Rousínova,

15 – Marcela Meitnerová,

Habrovany 55,

z Velešovic,

16 – Zdeněk Svoboda,

Olšany 72,

z Brna,

17 – Miroslav Plotěný,

Habrovany 274,

z Brna,

18 – Helena Jedličková,

Habrovany 274,

z Veletiny,

19 – Vladimír Trávníček,

Habrovany 202,

z Lulče,

20 – Oto Valehrach,

Olšany 107,

z Brna,

21 – Ludmila Bezrouková,

Olšany 118,

z Vyškova,

22 – Miroslav Bezrouk,

Olšany 118,

z Vyškova,

23 – Ludmila Bičová,

Olšany 118,

z Vyškova,

24 – Alena Motlitbová,

Olšany 136,

z Velešovic,

25 – Zdeněk Motlitba,

Olšany 136,

z Velešovic,

26 – Vladimír Vodička,

Habrovany 126,

z Brna,

27 – Evžen Schlezinger,

Habrovany 1,

z Prostějova,

28 – Ludmila Šnaidrová,

Habrovany 1,

z Brna,

29 – Marta Přikrylová,

Olšany 56,

z Brna,

30 – Karel Hála,

Olšany 125,

z Nemojan.

1 – Pavel Jelínek,

z Olšan - chata,

do Brna,

2 – Naďa Zukalová,

z Olšan 55,

do Vážan – Vít.,

Odstěhováno:

3 – Jitka Horváthová,

z Habrovan 115,

do Slavkova,

4 – Ernest Horváth,

z Habrovan 115,

do Slavkova,

5 – Dušan Bednařík,

z Habrovan 57,

do Brna,

6 – Ludmila Bednaříková,

z Habrovan 57,

do Brna,

7 – Jaroslav Chyťa,

z Olšan 42,

do Rousínova,

8 – Igor Šulc,

z Olšan 51,

do Orlové,

9 – Eva Zlatohlávková,

z Habrovan 250,

do Brna,

10 – Alexandr Zlatohlávek,

z Habrovan 250,

do Brna,

11 – Vlasta Birčáková,

z Habrovan 1,

do Hrušovan,

12 – Ballon – Mírný Jarmer,

z Habrovan 1,

do Třebíče,

14 – Jaroslav Snášel,

z Olšan 5,

do Slavkova,

15 – Zdeňka Snášelová,

z Olšan 5,

do Slavkova,

16 – Josef Šebela,

z Habrovan 264,

do Jedovnic,

17 – Jana Rössová,

z Habrovan 224,

do Rousínova,

17 – Jiří Röss,

z Habrovan 224,

do Rousínova,

18 – Jiřina Večerková,

z Habrovan 89,

do Mr. Prus,

19 – Josef Večerka,

z Habrovan 89,

do Mor. Prus,

20 – Zdeněk Svoboda,

z Olšan 72,

do Vážan Král.

21 – Miroslav Ferenc,

z Habrovan 215,

do Jablunkova,

22 – Hana Frencová,

z Habrovan 215,

do Jablunkova,

23 – Romana Halašová,

z Habrovan 215,

do Drysic.

Počet obyvatel sloučených obcí:
Mužů:

631,

Žen:

585,

Celkový osob:

1216 osob,

Rozbor hospodaření MNV Habrovany-Olšany:
Rozpočet:

Platba:

6.000,- Kčs.

1.058,20 Kčs

80.000,-

76.249,30

Vnitřní správa:

4.000,-

684,-

Místní hospodářství:

35.000,-

24.951,-

Stavebnictví KBV:

10.000,-

13.220,-

Daň zemědělská:

48.000,-

48.258,-

Daň z příj.obyv.:

5.000,-

1.650,-

Příjmy: Vodní hospodářství:
Školství: /souvisí s počt.
stráv.vešk.jíd./

Domovní daň:

40.000,-

39.558,-

Správní poplatky:

5.102,-

5.102,-

Poplatky za psů:

5.000,-

3.480,-

Poplatky:

207,-

Pokuty:

200,-

Sankční poplatky:

30.301,-

Úroky z bank.účtů:

789,20

Ostatní a nahod.příjem:

13.235,-

Převody z FRR na akci „Z“:

100.000,-

Převody na ostatní účely:

11.560,-

Převod z SFVH:

385.000,-

Přímý poukaz SFVH:

60.000,-

Globální dotace:

127.000,-

Subvence na IV.RO:

28.638,-

Ostatní prostř. od vyššíh. MNV:

26.317,-

FRR:

3.240,90
Celkový příjem:

917.786,60 Kčs

Výdaje MNV:
Mateřská škola:

41.984,10 Kčs

Základní škola:

73.422,40

Školní jídelna:

111.574,50

Celkové výdaje školství:

226.981,-

Kultura:

49.399,70

Správa MNV:

64.220,-

Sociální věci:

4.446,10

Místní hospodářství:

31.467,90

Akce „Z“ vodovod:

394.916,30

Celkové výdaje MNV:

840.233,- Kčs

Celková rozvaha:
Celkový příjem:

917.786,60 Kčs

Celkové výdaje:

840.233,- Kčs

Zůstatek na účtu:

77.555,40 Kčs

+ poštovní známky:

150,- Kčs.

Plnění volebního programu NF za rok 1984.
1.

V souladu s novelou zákona o NV prohlubovat socialistický demokratismus v činnosti MNV.

2.

Zvýšením úlohy NV zkvalitnit řídící, kontrolní, organizační a koordinační činnost rady MNV.

3.

Věnovat trvalou pozornost práci s mladými poslanci, zvyšovat jejich politickou a odbornou úroveň jejich práci

4.

Mobilizovat kádrové rezervy pro vedoucí funkce na MNV. Zahájit výběr občanů pro funkce na poslance NV.

5.

Provést důsledné a kritické hodnocení práce všech poslanců NV.

6.

Nadále trvá úkol trvalého formování charakteru všech občanů, jejich uvědomování a aktivní vztah k nové

v orgánech MN.

společnosti.
7.

Oblast služeb obyvatelstvu. Trvale provádět pravidelné kontroly v obchodech a pohostinstvích. Závažné nedostatky
následně projednávat s vedoucími pracovníky. Bylo uděleno 8 povolení k poskytování služeb našim občanům.
Jedná se o práce zednické, autoklempířské a kožežnictví.

8.

Nadále zůstává nedořešena prašnost kamenolomu a vybudování odkalovací jímky. Instalované kropící zařízení je
poruchové, jsou řešeny technické úpravy.

9.

Bylo uloženo zemědělské komisi provést inventůru pozemků v katastru území obce a to ve vztahu k majiteli nebo
uživateli a jejich využívání. Inventura byla provedena v termínu, ale středisko Geodesie Vyškov, provádí nový
soupis pozemků bude inventůra dodatečně porovnána.

10.

Investiční akce: V roce 1984 bylo stanoveno plánem pro výstavbu vodovodu III.etapa vytvoření díla v hodnotě
500.000 Kčs při 65% krytí, tj. 325.000 Kčs což představovalo odpracování 17.500 brigádnickych hodin.
Skutečnost však činí : vyčerpání 311.000 Kčs tj. 95,69% a bylo vytvořeno dílo v hodnotě 478.641 Kčs a
odpracováno 16.747 brigádnických hodin na kterých se podílí jen 69 občanů a společenské organizace SPO, MS
Družba, ČOS.
A. Akce investičního charakteru:
Kanalizace:

300 bm,

Vodovod:

úprava komun.

4.200 bm,

přímé nákl.

22.000 Kčs

hodnota

30.000 Kčs

přímé nákl.

425.000 Kčs

hodnota

660.000 Kčs

hodnota

2,000.000 Kčs

přímé nákl.

6.800 Kčs

hodnota

10.000 Kčs

přímé nákl.

2.600 Kčs

hodnota

5.000 Kčs

zpevněné chod. 180 bm,
oprava budov:
oprava hřbit.:
Celkem:

10.000 Kčs

náklady: 456.400 Kčs
hodnota: 2,715.000 Kčs

B.

Neinvestiční část:

1. Údržba a úklid veřejného zařízení a prostranství:
hodnota díla:
úprava návsí, chodníků a prostranství:

45.000,- Kčs

úprava čekáren a parkovišť:

2.400,- Kčs

úprava prostranství kolem veř. budov:

6.000,- Kčs

úklid sportovišť:

7.000,- Kčs

úprava vod.toků a koupališť:

10.000,- Kčs

odstraňování nežád. skládek:

4.000,- Kčs

udržování čistoty na celem uzemí MNV

6.000,- Kčs

Celková hodnota díla činí:

80.400,- Kčs

Přímé finanční náklady nebyly.
2. Údržba zeleně:
ošetření a údržba veřejné zeleně:

30.00,- Kčs

výsadba ovocných stromů:

6.000,- Kčs

výsadba okrasných stromů a keřů:

13.000,- Kčs

výsadba květin:

15.000,- Kčs

úprava společných zahrádek u obyt.dom.

89.000,- Kčs

Celková hodnota díla činí:

152.000,- Kčs

Přímé finanční náklady nebyly.
3. Údržba bytového fondu:
údržbářské práce prováděné v prostorách a na budovách MNV:

náklady: 1.000,- Kčs, dílo: 15.000,- Kčs.

Sběr odpadových surovin:
Železný šrot:

57,25q

Papír:

108,6q

Textil:

17,3q

Podíl společenských organizací NF na plnění celoobecním závazku:
1. Sokol:
2. Org.mládeže:

1.600 hod.
600 hod.

8. Dárci krve:

23 hod.

9. Svazarm:

3.300 hod.

3. ČSŽ:

2.900 hod.

10. SRPŠ:

3.600 hod.

4. ČSPO:

2.500 hod.

11. DV Jed.

1.000 hod.

5. Mysl.sdružení: 3.700 hod.

12. Chovatelé:

6. SČSP:

13. ČZS:

7. ČČK:
Celkem odpracováno:

300 hod.
1.200 hod.

400 hod.
4.500 hod.

14. Rybáři:

900 hod.

27.100 hod.

Základní škola v Habrovanech:
V roce 1984 měla ZŠ tyto počty žáků:
I.třída /1.a 2.ročník/

- 27 žáků, učí J. Říhová,

II.třída /3.ročník/

- 22 žáků, učí B. Navrátilová,

III.třída /4.ročník/

- 21 žáků, učí řed. B. Říha.

Snížil se počet žáků a tím ubyla jedna třída, s.učitel Ivo Hruška, byl přemístěn na ZŠ do Milešovic. Volná učebna je
využívána za tělocvičnu.

Nové pojetí vyučování /vyučovalo se podle prozatimních osnov/ prošlo již celou osmiletkou ZŠ a tak od letošního roku byly
v 1.ročníku provedeny úpravy učiva a učebnic a tak se vyučuje podle nových osnov. V 1.ročníku se žáci vyučují týdně:
9 hodin českého jazyka a literatury,
2 hodiny prvouky,
4 hodiny matematiky,
1 hodina hudební výchova a zpěv,
1 hodina výtvarné výchovy,
1 hodina pracovního vyučování a
1 hodina tělesné výchovy.
Žáci mají týdně povinných 20 vyučovacích hodin, ke kterým může přibýt ještě 1 hodina nepovinného předmětu
pohybových her. Vyučování je náročnější, žáci však pracují aktivněji s větším důrazem na logické myšlení a stanovené učivo
dobře zvládnou.

Mateřská škola v Olšanech:
Hlavní úkoly školy:
1.

Formou branných prvků rozvíjet celkovou kultivaci dětí, rozvíjet pozitivní vztah k osobám spojených se
zabezpečováním obrany a bezpečnosti.

2.

Rozvíjet výchovou dětí dosažení vyšší efektivnosti citové.

3.

Prohlubovat spolupráci učitele MŠ a ZŠ a tím zkvalitňovat přípravu dětí do ZŠ.

4.

Systematicky vést pracovnice k rozvíjení pracovní iniciativy, zvyšovat odbornou a poctivou uvědomělost,
využívat poznatky ke zvyšování kvality a efektivnosti práci.

Mateřskou školu v Olšanech navštěvuje:
45 dětí z obou obcí ve věku 21/2 do 6 let a to 7 dětí z Olšan a 38 z Habrovan. 13 dětí odešlo do ZŠ.
Zdravotnická hlediska přípravy dětí na školní docházku jsou součástí nové koncepce předškolské výchovy. Prolínají se
všemi složkami výchovy. Proto byla ve škole realizována zdravotnická hra: „Když Helenka stůně“. Hra má poskytnout dětem
potřebné i přiměřené poznatky o ochraně zdraví, učit je rozpoznávat život ohrožující situace a vest je k vyhybání a
předcházení jich.
Na škole je soutěž „Klub otužilých dětí“ pořádaný OÚNZ.
Výchovně politické a kulturní akce na MŠ:
1.

relace do rozhlasu k VŘSR, 1.a 9.květen,

2.

zájezdy do divadla „Radost“,

3.

loutková představení formou H a K

4.

příležitostné shlédnutí dět.sov.filmů,

5.

zájezd na Kníničkou přehradu,

6.

MDŽ a MDD a den „Otevřených dveří“.

Ve spolupráci s rodiči bylo dokončeno oplocení pozemku školy, svod okapu do kanalizace, oprava ústředního topení,
oprava obložení v budově školy. Byla dokončena instalace hromosvodů. Zakoupeny nové závěsy a záclony do učeben.

Veřejná knihovna v Habrovanech.
Počet čtenářů:

100, z toho mlád.48 do 14 let, 10 do 19 let.

Počet návštěv v knihovně:

708 čtenářů.

Vypůjčených knih:

2.291 a 431 periodika,

Počet svazků v knihovně:

, uspořádáno 11 prop.výstav.

Kulturně výchovná činnost v roce 1984.
V roce 1984 se MNV zaměroval na koordinaci všech kulturně vzdělávacích akcí. Kulturně vzdělávací zařízení plnila řádně
své úkoly.

Jednotný plán kulturně výchovné činnosti na rok 1984 obsahoval 150 akcí, uskutečnilo se 149 akcí. Nejlépe plán plnily
organizace: ČSˇ6, SPO, SČSP, a ČZS v Habrovanech a ČSŽ, SPO, Svazarm a ČsČK v Olšanech. Plán byl v celku plněn
dobře, pro příští léta však zůstávají úkoly v ideové práci s občany, kde se stále projevují nedostatky v jejich jednání a
vystupování v každodenním životě. Vyvstává zde hlavní úkol: zíslat občany ke kolektivní práci, získat je k plnění úkolů v akci
„Z“ a zvýšit jejich podíl na veřejné práci v obci.
Ve sloučené obci se uskutečnilo:
25. přednášek,

14. besed,

14. výstavek,

19. tanečních zábav,

4. filmová představení,

7. akcí ZOZ,

16. tem. zájezdů,

19. rozhlas. relací,

4. veřejné schůze,

10.oslav celost. významu,

1. kurs,

1. soutež

4. táborové ohně,

2. představení kouzel

Všech těchto kulturních akcí se zůčastnilo 9.313 osob. Je skutečností, že organizace NF připravily řadu pěkných
kulturních akcí.

Sbor pro občanské záležitosti v Habrovanech:
Činnost Sboru pro občanské záležitosti pro Habrovany je zaměřena na zajišťování a konání slavnostního vítání občánků,
rozloučení s našimi občany při pohřbech a návštěvy u našich jubilujících občanů. V roce 1984 bylo vykonáno u těchto
jubilantů návštěv:
60 let – 8 návštěv,

70 let – 7 návštěv,

75 roků – 9 návštěv,

80 let – 9 návštěv,

81 let – 3 návštěvy,

82 let – 5 návštěv,

83 let – 5 návštěv,

84 let – 3 návštěvy,

85 let – 2 návštěvy,

86 let – 2 návštěvy,

87 let – 3 návštěvy,

88 let – 2 návštěvy,

90 let – 1 návštěva,

97 let – 1 návštěva.

Celkem 62 návštěv.
Dále bylo odesláno gratulací našim občanům bydlící v DD:
81 let – 1.,

84 roků – 2x,

86 roků – 1x,

89 roků – 1.

Celkem 5 gratulací.
Naší nejstarší občankou žijící v Habrovanech je pí.Josefa Chyťová ve věku 97 roků.

100 jubileum v naší základní škole:
Dne 22.července 1956 při přestavbě bývalé školní budovy, která do té doby sloužila jako tělocvična „Sokola“
v Habrovanech. Rozhodnutím MNV začalo se s přestavbou této budovy pro Spotřební družstvo Jednota jako prodejna
potravin a spotřebního zboží. Při V základech budovy pod mramorovou deskou byla nalezena plechová krabice se zápisem
o jejím postavení a pro jaký účel.
Ve svém zápise pro kroniku, zaznamenávám ke 100 výročí jjeího předání, jen výňatek z tohoto zápisu a to, co považuji za
podstatné z původního textu.
Bylo to 12.října 1884 ve 12.hod. kdy jsme stavbu této školní budovy dokončili a to bez všeho úrazu a bez všelijakého
neštěstí. Poněvadž školních dítek bylo tak mnoho, že ve staré školní budově již místo dle zákona nepostačovalo, v ktere se
vyučovalo asi 170 žáků, tedy občané Habrovan žádali, o to pracovali, aby se jejich dítky lépe vyučovati mohly, by ze staré
školní budovy, byty pro učitele a sami zřidijou novou dvoutřídní školu.
Bylo povoleno c.k.zemskou školní radou a c.k.okrasní školní radou ve Vyškově a tak počaly 19.března 1884, novou školní
budovu stavěti, která se dnešním dnem, t.j. 12.října 1884, to je v nedělní den slavnostně a velkou slávou ukončila.

Tato budova postavena byla za 6.000 zlatých. Ze zemského fondu půjčili obci 2.000 zlatých, subvence činila 700 zlatých.
Půjčených 2.000 zlatých musela obec do 10 roků splatit. Zbytek pak zaplatili občané na daních.
Původní zápis je zachován a uložen v základní škole v Habrovanech, je obsáhlý, autor tehdejší učitel se v něm obsáhle
zmiňuje nejen o poměrech v jakých učitel žil, ale celkové životní úrovni na vesnici. Jak bohate bylo „panstvo“ a kolik utržil
rolník za svůj tovar a také co zaplatil za to co si koupil.
Tato školní budova sloužila do roku 1908 kdy se otevřela budova školy nová, která slouží ještě dnes, už po opravě, jako
stánek pro výchovu mládeže pro pokrok, osvětu a obecnému prospěchu.

Komise sociální:
Pečuje o zdravé životní a pracovní prostředí a provádí opatření. Stará se o zdravotnictví, navrhuje protialkoholní léčení a
vyjadřuje se k veškeré péči a problematice ve zdravotnictví. Zařizuje dozor v péči o děti, vyslovuje kárná opatření a navrhuje
ústavní péči. Vyhodnocuje zdravotní a sociální poměry v obci, reguluje poskytování sociální výpomoci občanům a o přiznání
dobrovolných sociálních dávek. Navrhuje potřebu umístění občanů v domovech pro přestárlé.
Zabezpečuje plynulost zásobování spotřebním zbožím, kulturnost a hygienu prodeje, rozhoduje o vyjímkách prodejní
doby, o přechodném uzavírání prodejen. Dává souhlas k jmenování vedoucích prodejen, případně i o jejich odvolání.
Provádí se též účinná opatření k ochraně spotřebitelů.

Výsledky hospodaření a plán dodávek JZD Družba:
a) Rostlinná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Pšenice:

3.520 tun

3.597 tun,

Ječmen:

1.258 tun

1.523 tun,

Brambory:

270 tun,

330 tun,

Cukrovka:

12.800 tun,

11.354,4 tun,

ha výnosy celkem:
Obiloviny:

5,68 tun

Brambory:

20,63 tun

Cukrovka:

36,73 tun

b) Živočišná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Maso hovězí v q:

3.000

3.059

Maso vepřové v q:

5.800

5.726

Mléko v tisíci litrech:

2,160.000

2,814.000

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.541 litrů,

Průměrná dojivost na kus a den:

9,70 litrů,

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.62 kg,

Průměrný přírůstek vepř.žířu na kus a den: 0.54 kg,
Odchováno telat na sto dojnic:
Odchováno selat na jednu prasnici:

104 kusů,
17,8 kusů,

V roce 1984 bylo počasí příznivé na obilovyny, na okop ne !
c)

Část ekonomická:
Hrubá zemědělská produkce:

22.264 Kčs na 1ha,

Výkony celkem:

22.449 Kčs na 1 ha,

Materiálové náklady:

13.657 Kčs na 1 ha,

Vyplácené mzdy:

3.898 Kčs na 1 ha,

+ výkonové podíly:

369 Kčs na 1 ha.

Doplatky družstevníkům /podíly/:

96,- Kčs na 1.000 Kčs.

Produktivita práce a odměňování na jednoho pracovníka:
Celková produkce:

206.092 Kčs,

Hrubá zem.produkce:

147.092 Kčs,

Hrubý důchod:

58.414 Kčs,

Výkony celkem:

149.150 Kčs,

Vyplácená odměna na 1 ha:

4.267 Kčs,

Počet hod. odpracovaných man.prac:

2.066 hod.

Průměrná měsíční odměna pracovníka:

2.353 Kčs,

Průměrná hod. odměna 1 man.pracovníka:

14.48 Kčs,

Předseda:

Antonín Matoušek,

ekonom:

Ing. Eva Bakova

kádr. refer.:

Dorotka Hálová,

agronom:

Milan Brtník,

zootechnik:

Ing. Josef Drápal,

mechanizátor:

Ing. Jan Křička.

Středisko Habrovany:
431 ha
Agron.: Ing. Fr. Havíř,

Hospodaří na rozloze +504 ha.
z toho Olšany

Ing. Bubniak,

86 ha.

Osevní plochy:

obiloviny:

561 ha,

brambory:

16 ha,

cukrovka:

111 ha,

krm. řepa:

6 ha,

řepka:

84 ha,

kukuřice:

74 ha,

pícniny:

125 ha.

V době žní nasazeno 7.obil. kombajnů, sklizeno za 10.dnů.
Cukrovka: nasazeno 1.souprava, sklizena za 25 dnů.
Stavy živočišné produkce:

Zootechnik

Ivo Mareš,
Jan Kranich,

Dojnice:

176 kusů

jalovice:

220 kusů,

hovězí žír:

374 kusů,

vepřový žír:

420 kusů,

telata:

380 kusů,

prasnice:
koně:

40 kusů,
2 kusy,

Počet členů střediska Habrovany:

131,

Počet manuelních pracovníků:

85,

Počet techniků:
Administrativa: 1,

5,
členů nepr.věku:

75.

Pošta Habrovany:
Počet osob pobírajících důchod:

335,

Průměrná měsíční vyplacená částka: 405.315 Kčs,
Průměrný měsíční důchod na osobu:

1.210,- Kčs

Počet televizních koncesionářů,

354 dom.

Počet rozhlasových koncesionářů,

361 dom.

Počet telefonních stanic:

69 dom.

Ved pošt.úřadu: Jar. Richterová, doruč. D. Hrdinková a Z. Hrdinková.

Prodejna „Potraviny“ ved. Mir.Vartová.
Plán:

2,918.000 Kčs

Skutečnost:

3,031.000 Kčs.
+

113.000 Kčs.

Prodejna „Maso“, ved. Vodičková:
Plán:

812.000 Kčs

Skutečnost:

520.000 Kčs
-

292.000 Kčs

Prodejna „Textil“, ved. Dvořáčková:
Plán:

1,022.000 Kčs,

Skutečnost:

715.000 Kčs.
-

306.000 Kčs.

Pohostinství ved. B. Kučera:
Plán:

782.000 Kčs,

Skut.:

697.448 Kčs
-

84.552 Kčs

Pohostinství s.Vymazal:
Plán:

534.000 Kčs,

Skutečnost:

487.000 Kčs.
-

47.000 Kčs.

Štěrkovny a pískovny n.p. provoz Olšany.
Plán:

10,686.000 Kčs,

Skutečnost:

10,771.175 Kčs,
+

85.175 Kčs.

Výroba zboží:

Plán:

492.000 tun kamene

Skutečnost:

481.799 tun kamene.
10.201 tun kamene.

Své úkoly plní v těžkých podmínkách 28 dělníků a 3 TAP. Veškerá práce je plně mechanizována, ale většinou venku, za
každého počasí.

Brněnské papírny, n.p. provoz Habrovany.
Stálý počet zaměstnaných žen 8 + 1, to jsou mladé maminky s malými dětmi, kterým provozovna umožňuje pracovat
v bydlišti. Náplň práce je šití krabic a ruční výroba skládaných obalových krabic. Také zde se úspěšně plní plánované úkoly.

Ústav sociální péče v Habrovanech:
72 obyvatel státního ústavu pro tělesně postižené nemá výrobní plán a přesto jeho obyvatelé přinášejí svou prací hodnoty
pro společnost. Za rok 1984 dosáhli 71.702 Kčs čistého zisku, který slouží k jejich dobru.

Základní organizace ČSŽ v Habrovanech.
ZO ČSŽ v roce 1984, splnila všechny své závazky při plnění volebního programu NF. Spolupráce s ostatními složkami NF,
přednášky, zájezdy a besedy to je vlastně pozoruhodne z jejich činnosti. Je u všeho a každá jejich práce nese pečeť
výborné jakosti !

Základní organizace SPO v Habrovanech.
Výcvik členů zásahové jednotky je prvořadou záležitostí. Je věnována pozornost výcviku dvou jednotek a nácviku
mládeže. Technika je udržována ve velmi dobrém stavu. Byl dobudován areal pod Lipami, sloužící k provozu kulturních a
společenských akcí. 65 mužů, 27 žen a 39 členů mládeže, to je členská základna ZO.

Tělovýchovná jednota „Sokol“ Habrovany.
V jednotě je organizováno 98 členů, z toho 21 dorostenců. Má 3 oddíly, kopanou, šachy a turistiku. Spartakiádní cvičení se
nekoná, nejsou pro nácvik podmínky, není tělocvična. Oddíl kopané je zařazen do skupiny A III., je utvořen dobrý kolektiv co
se projevilo v dobrých výkonech a proto i snaha o postup do vyšší třídy.

Základní organizace ČSP v Habrovanech.
Přednášky, výstavy sov.knihy, besedy a zájezdy to je vlastně základ propadační činnosti ZO. Kulturní výsledky jsou pěkné
a besedy zdobí originalita.

Základní organizace ČOS.
O naše zahrádky, ba i o veřejnou zeleň se stará 110 členů této zájmové organizace Českého ovocnářského svazu.
Členové vysadili 70 okrasných dřevin a a ve výkupně ovoce bylo vykoupeno 800q ovoce a 9,2q bobulovin. Z kulturní oblasti
jsou pořádány přednášky, instruktáže a tematické zájezdy. Byly splněny závazky ku splnění volebního programu.

Myslivecká sdružení „Družba“.
Také toto zájmové sdružení se stará o plnění volebního programu o životní prostředí výsadbou lesních porostů, ale i o
společenské vyžití. V zájmové oblasti je nutno poznamenat, že stavy drobné zvěře se nadále nepřízní počasí i novým
pojetím zemědělské výroby snižují, vysoká, srnčí a černá zvěř má vzestupnou tendenci.

Zvláštní události v roce 1984.
2.července započato s rekonstrukcí vozovky v „Ulici“. Provoz vesnicí úplně uzavřen.
13.srpna, počatek žní za velmi špatného počasí. Na prvý hon se začínalo 4x.
22.srpna, žně končí za krásného počasí.

30.srpna, skončila rekonstrukce vozovky.
4.října, slavnostní zahájení spartakiádních podniků.
15.října, došlo ku zdražení minerálky, sodové vody, sifonů, sirupů, džusů a piva.
26.října, došlo k přestěhování poštovního úřadu do budovy MNV.
8.listopadu, skončena sklizeň řepy.
Naše stromy švestek jsou napadeny těžkou chorobou zvanou „Šarka“ na kterou není léku a proto musí být káceny a dřevo
páleno, to je jediná možnost proti jejímu šíření.
Dá se říci, že za celý rok sluníčka bylo poskrovnu, což se projevilo hlavně ve špatném zrání ovoce a jeho nízké
cukernatosti.

Přehled počasí v roce 1984:
Ráno:

Odpolední tepl.:

Leden:

I.

-2°až -2°

+7° až 0°

dekáda

II.

-2° až -9°

+4° až -6°

III.

-1°až +7°

0° až +3°

Až 8.ledna napadlo trochu sněhu, pak pršelo.
Únor:

I.

-1°až -3°

-1°až +4°

II.

-3°až -12°

+2°až -3°

III.

+2°až -5°

0° až +4°

1.února vydatně sněžilo.
Březen:

I.

-3°až +1°

-2°až +4°

II.

-3°až +3°

+1° až +8°

III.

-3° až +6°

+2° až +9°

30.března konečně napršelo !
Duben:

I.

+1° až +6°

+5° až +15°

II.

+3° až +7°

+10° až +19°

III.

+1° až +8°

+6° až +18°

27.dubna přímrazek, padal sníh, bramb. namrzlé !
Květen:

I.

+5° až +14°

+12° až +19°

II.

+4° až +13°

+7° až +22°

III.

+9° až +10°

+12° až +19°

Ve třetí dekátě ochlazení, ale vydatně pršelo !
Červen:

I.

+9° až +14°

+12° až +25°

II.

+8° až +11°

+17° až +25°

III.

+11° až +14°

+20° až +22°

Jen trocha deště !
Červenec:

I.

+9° až +10°

+14° až +22°

II.

+14° až +19°

+17° až +21°

III.

+10° až +12°

+18° až +26°

Poměrně chladný měsíc, velké rozdíly !
Srpen:

I.

+10° až +16°

+14° až +23°

II.

+8° až +10°

+18° až +22°

III.

+10° až +14°

+24° až +24°

Koncem měsíce krásné počasí, konečně !
Září:

I.

+8° až +10°

+14° až +21°

II.

+7° až +11°

+14° až +19°

III.

+7° až +9°

+13° až +19°

Málo opravdu málo sluníčka, ovoce špat. zraje.

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

I.

+3° až +10°

+15° až +16°

II.

+3° až +7°

+9° až +19°

III.

+2° až +7°

+11° až +15°

I.

+1° až +7°

+2° až +14°

II.

-2° až -4°

0° až +6°

III.

-1° až +8°

+1° až +12°

I.

-2° až +1°

+4° až +6°

II.

-4° až -6°

-3° až +2°

III.

-2° až -6°

0° až -4°

Leden:

49 mm

Červenec:

58 mm

Únor:

59

Srpen:

37

Březen:

16

Září:

63

Duben:

34

Říjen:

26

Květen:

107

Listopad:

56

Červen:

28

Prosinec:

27

Celkem: 560 mm srážek.

Závěr.
Na závěr tohoto zápisu chci poznamenat, že všechno co chceme příště vykonat pro další, lepší našeho života, zvelebení
našeho domova, to si vyžádá další poctivé kvalitní práce, pochopení, sjednocení názorů, usilí a získání všech poctivých pro
společnou účast na plnění úkolů jak v našem společném hospodaření tak i v ostatních sferách našeho života.
Život je okrasou všeho co kolem sebe vidíme a je radostné na tom našem světě být !
V Habrovanech, 27.května 1985.
Zapsal: František Chyťa, kronikář.
Boh. Říha,
předseda ŠKK
Dne 31.5.1985 viděla Renata Kotulánová, okresní metodička.

