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Začátkem roku je tradiční období, kdy se hodnotí, jaký byl rok uplynulý a předpovídá, jaký bude ten rok příští.
Během roku 1981 vstupujeme do sedmé pětiletky. Musíme v něm více než dosud řešit mnoho závažných
úkolů. Význam národního hospodářství pro další rozvoj naší společnosti neustále roste. Je tomu proto, že
výsledky dosahované v celé oblasti hospodářství, jsou základem životní úrovně, spokojenosti a sociálních jistot
našich občanů. Takový je smysl a cíl našeho snažení. Ale cesta k němu je rok od roku namáhavější. Nejen
proto,že k uspokojení hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva je zapotřebí stále větších částek, ale také proto,
že zabezpečování nutného růstu národního důchodu je stále složitější a obtížnější. Jedinou alternativou proto je
pracovat tak, aby výsledky společné práce byly co nejvyšší.
Chceme li zachovat vysoký životní standart našich občanů a pokud možno jej dále zkvalitňovat, pak nemáme
jinou možnost, než reagovat na nové podmínky a hospodařit efektivněji než dosud. Těžko si lze představit, že při
prudkém růstu cen surovin, při zúžené palivově energetické základně, při omezeních i diskriminacích na
západních trzích, můžeme volit jinou alternativu než lépe využívat všech rezerv a zdrojů, včetně rychlejšího
uplatňování poznatků vědy.
Měřeno rozvahou státního rozpočtu bylo v roce 1981 vynaloženo na financování společenské spotřeby
obyvatelstva přes polovinu všech výdajů rozpočtu, tedy i jeho příjmů.
Těch téměř 150 miliard Kčs bylo 44 miliard proplaceno v důchodovém zabezpečení, na nemocenské pojištění
skoro 24 miliard, 43 miliard dosáhly výdaje na zdravotnictví a školství, 3 miliardy poskytl stát jako dotaci na
výstavbu bytů, přes 2 miliardy na veřejnou dopravu, aby i nadále zůstalo jízdné levným. Více než 7 miliard činí
dotace na případy, kdy maloobchodní cena je nižší než velkoobchodní, za kterou výrobní podniky dodávají své
zboží obchodním organizacím. V souhrnu dosáhli v roce 1981 objem společenské potřeby v přepočtu na 1
obyvatele již částku 9.339 Kčs
Rok 1981 byl dalším rokem naplněným tvůrčí budovatelskou prací. Museli jsme v našem hospodářství řešit
nejeden a překonat nemálo překážek. Nepřízeň počasí postihla těžce naše zemědělce. O to více je potřeba
ocenit, že se podařilo dosáhnout řady dobrých výsledků. I když byly i nedostatky rozhodující je, že dále vzrostla
hospodářská síla naší země.
Lidé u nás mohou spokojeně žít a pracovat, naše děti a mládež vyrůstají dobře zabezpečeni. Je poskytována
péča občanům, kteří odešli na zasloužilý odpočinek. To vše je svědectví, že naše společnost uskutečňuje svůj cíl
– šťastný a spokojený život člověka.
Naše společnost pro svůj rozvoj potřebuje mír. Vývoj uplynulého roku však přinesl další zhoršení mezinárodní
situace, novou snahu o získání vojenské převahy ze strany imper. sil. Je to politika, která ohrožuje zájmy lidstva.
Jsme solidární s bojem socialismu oddaných sil v Polské lid. dem. republice na překonání krizové situace a
upevnění socialistického Polska v zápase s antisocialistickými silami.
V roce 1981 jsme vzpomněli 60.výročí založení Komunistické strany Československa. Je to důležitý mezník
v boji našeho dělnického hnutí. Strana, která dovedla probojovat socialistickou orientaci naší země. Podařilo se jí
semknout pod programem socializmu všechny demokratické a vlastenecké síly našich národů.
Rok 1981 je rokem XVI. sjezdu Komunistické strany Československa. V posledních letech historie našich
národů staly se sjezdy KSČ vždy důležitými mezníky na cestě dalšího rozvoje. Jsou příležitostí k zamyšlení nad
dosavadní cestou i programem, který bude další cestu charakterizovat. Příprava sjezdu i sjezd sám, k němuž se
vyjadřují komunisté, příslušníci dalších stran i občané bez politické příslušnosti k otázkám rozvoje naší země je
dokladem našeho společenského zřízení, v němž se počítá s každým. Proto také program přijatý sjezdem se
z vůle organizací NF , stávají volebními programy celé NF. Jen tak můžeme zajistit další rozvoj a vysoký standart
životní úrovně.

5. a 6. června se uskutečnily všeobecné volby do všech zastupitelských sborů, ve kterých se obnovily orgány
státní moci, dále se upevnil náš socialistický stát.Vítězství voleb se staly velkým politickým vítězstvím. Potvrdily,
že náš lid plně podporuje politiku strany, NF a našeho státu. Staly se tak projevem vůle našich občanů jít dále
cestou soc. rozvoje, tvořivé práce a míru.
Soubor opatření ke zdokonalení plánovitého hospodaření národního hospodářství, jež vešel v život 1.ledna
1981 má ve svém důsledku vést k jasnému odlišení výborné, průměrné a podprůměrné práce a měl by napomoci
k důslednému prosazení náročnosti ať už v řízení a nebo na řadových místech. Stimulovat řídící sféru i celé
pracovní kolektivy z hlediska celospolečenské efektivity jejich práce.
Hospodárnost a hospodařit jsou programem dneška. proto další rozvoj je odvislý od toho, jak se nám podaří
lacino vyrábět, maximálně zhodnocovat paliva, energii, suroviny a materiály, které do výroby vkládáme a také jak
dokážeme to co vytvoříme náležitě využít a dobře s tím hospodařit. Ve své podstatě program rozvoje počítá
s lepším zhodnocením paliv, energie a surovin. O tom svědčí záměry v úspoře paliv, energie , kovů i ostatních
surovin a materiálů. Proto není sporu o tom, že zabezpečování dostatku paliv a energie patří již po léta
k nejdůležitějším a zároveň k nejobtížnějším úkolům dneška.
Podíl dovážených palivo energetických zdrojů činil v roce 1960 necelých 11%, v roce 1981 již 40%. Je známo,
že od roku 1973 dochází ve světě k podstatnému zvyšování cen ropy, paliv a energie.
Vzestup cen surovin, na prvním místě cen ropy, která podražila z 1,8 dolaru v roce 1970 na 36 dolarů v roce
1980 ( 1 barel = 159 litrů), což představuje zhruba dvaceti násobek.
Podstatně pomaleji se zvyšovaly ceny tuhých paliv, které se za posledních 10 let přibližně ztrojnásobily. U
kovových rud došlo k dvoj až pětinásobnému zdražení. Nejméně se zvýšila cena železné rudy.
Rovněž u chemických surovin došlo k doj až trojnásobnému zvýšení. Proto byl přijat rozsáhlá program
opatření relativních úspor.
Proto cíl roku 1981 byl udržet životní úroveň a upevňovat sociální jistoty. Normální příjmy obyvatelstva se
proti roku 1980 zvýšily o 2,8 % a reálné příjmy vzrostly o 2%. Maloobchodní obrat stoupl o 2% a přírustek vkladů
se zvýšil o 11 miliard. Přínosem pro bydlení pak je 94 tisíc bytů, které se vloni postavily.
Od roku 1965 do roku 1981 vzrostla průměrná měsíční mzda ze 1493 Kčs na 2690 Kčs. A za stejné období
vzrostly životní náklady zhruba o 23%.
Podstatné je, že i ceny zemědělských surovin se zvýšily 2,5 x a protože ceny potravin a ceny na zahraničních
trzích dále porostou, nemůžeme si tyto nákladné dovozy v dosavadním rozsahu dovolit a proto je nutné
dosáhnout soběstačnosti. V průběhu roku 1980 došlo ke snížení cen některých průmyslových výrobků, ale také
ke zvýšení ceny benzínu.

Pohyb obyvatel
Úmrtí
1.

Anežka Staňková

Olšany 52

30.7.1903 zemř.

18.2.1981

K

2.

Marie Chromá

Olšany 85

30.7.1911

28.2.1981

K

3.

Marie Čížková

Olšany 152

13.8.1907

7.3.1981

K

4.

Jaroslav Pantůček

Olšany 22

12.3.1907

22.3.1981

K

5.

Vítězslav Kuběna

Habrovany

8.11.1928

10.3.1981

Z

6.

Oldřich Konečný

Olšany 28

3.7.1914

22.3.1981

K

7.

Cecilie Hodaňová

Habrovany

9.7.1891

8.3.1981

Z

8.

Vladimír Myslín

Olšany 71

9.3.1906

22.3.1981

K

9.

Ludmila Vaculová

Habrovany 75

13.9.1889

6.4.1981

K

Habrovany 247

15.5.1909

30.3.1981

K

10. Leopoldina Knapková

naroz.

11. Ludmila Bůčková

Olšany 136

7.10.1907

29.4.1981

K

12. Aloisie Ševčíková

Habrovany 83

13.9.19xx

19.5.1981

K

13. Karla Skřepková

Olšany 19

30.11.1923

5.6.1981

K

14. Josef Matůška

Olšany 86

13.1.1915

5.6.1981

K

15. František Hodaň

Habrovany 1

7.10.1947

7.7.1981

Z

16. Stanislav Valehrach

Olšany 154

18.3.1913

22.7.1981

Z

17. Josef Růžička

Habrovany 237

17.3.1923

5.9.1981

Z

18. Marie Bezrouková

Olšany 75

20.5.1899

28.9.1981

K

19. Jakub Valehrach

Olšany 65

8.4.1917

21.10.1981

K

Pohřbů 14 žehem

5 do země

Narozené děti
1.

Soňa Slavotínková

2.

Zdeňka Jelínková

3.

Milan Rousek

20.2.1981

Habrovany 4

4.

Dalibor Skřivánek

13.3.1981

Habrovany 172

5.

Jiří Adamec

18.4.1981

Habrovany 273

6.

Luděk Dvořáček

15.7.1981

Habrovany 87

7.

Petra Nejtková

9.10.1981

Habrovany 12

8.

Martin Hrdinka

27.10.1981

Olšany 191

9.

Kamil Hrdinka

8.11.1981

Olšany 129

1.12.1981

Olšany 37

10. Lucie Spostová

nar.

5.11.1981

Habrovany 270

24.1.1981

Olšany 45

11. Tomáš Adam

3.12.1981

Habrovany 283

12. Pavel Pacola

24.12.1981

Habrovany 207

Přistěhováni
1.

Stanislav Čáp

Habrovany USP

z

Brna

2.

Josef Meňoušek

Habrovany USP

Boskovic

3.

Petr Kudlička

Habrovany USP

Brna

4.

Hana Dočkalová

Olšany 147

Drnovic

5.

František Kotulán

Olšany 181

Šlapanic

6.

Vlasta Birčáková

Habrovany USP

Černé Hory

7.

František Kumr

Olšany 45

Račic

8.

Štěpánka Kumrová

Olšany 45

Račic

9.

Miroslav Snášel

Habrovany 138

Velešovic

10. Ing.Vlad. Adamec

Habrovany 210

Hranic

11. František Kolkop

Habrovany 36

Kr. Vážan

12. Vladimír Knotek

Habrobvany USP

Hočadlic

13. Zdeňka Snášelová

Olšany 5

Bukovinky

14. Marie Prahová

Habrovany 132

Stříbrnic

15. Břetislav Vrbík

Habrovany 90

Brna

16. Lubomír Bříštěla

Habrovany 281

Samšiny, okr. Jičín

17. Anna Bříštělová

Habrovany 281

Samšiny

18. Radoslav Dvořáček

Habrovany 87

Vítovic

19. Anna Dvořáčková

Habrovany 87

Vítovic

20. Anna Juřinová

Olšany 87

Vyškova

21. Ivana Kadlecová

Habrovany 281

Rudice, okr. Blansko

22. Milan Kadlec

Habrovany 281

Rudice

23. Magda Sikorová

Habrovany 281

Střílek, okr.Kroměř.

24. Barbara Sikorová

Habrovany 281

Střílek

25. Gustav Sikora

Habrovany 281

Střilek

26. Jana Chromá

Habrovany 253

Nemojan

27. Mareš Ivo

Habrovany 281

Brna

28. Marta Girgelová

Habrovany 274

Prahy

29. Stanislav Opatrný

Habrovany ISP

Zbýšova

30. Miloslava Pitelová

Habrovany 251

Ruprechtova

31. Miroslav Zonek

Olšany 133

Želče

32. Blanka Zonková

Olšany 133

Želče

33. Miroslava Adamová

Habrovany 283

Nemojan

34. Lubomír Adam

Habrovany 283

Nemojan

35. Jana Kotulánová

Habrovany 182

Přerova

36. František Kuss

Habrovany 275

Prahy

37. Libuše Kussová

Habrovany 275

Prahy

38. Pavla Marešová

Habrovany 281

Brna

39. Vlastimil Veselý

Habrovany 285

Rychtářova

40. Zdeňka Veselá

Habrovany 285

Rychtářova

Vystěhováni
1.

Marie Fedrová

Habrovany 92

do

2.

Alena Hořavová

Habrovany 183

Brna

3.

Zdeněk Hořava

Habrovany 183

Brna

4.

Anna Šamalíková

Habrovany USP

Brna

5.

Jiří Pospíšil

Habrovany USP

Brna

6.

Karel Novotný

Habrovany 132

Vyškova

7.

Marie Novotná

Habrovany 132

Vyškova

8.

Josef Šulc

Olšany 52

Brno-Líšeň

9.

Marie Šulcová

Olšany 52

Brno-Líšeň

10. Alena skřivánková

Habrovany 29

Kr.Vážan

11. Frant. Skřivánek

Habrovany 29

Kr.Vážan

12. Petr Jeřábek

Habrovany 157

Vyškova

13. Anežka Jeřábková

Habrovany 157

14. Marie Kostelková

Habrovany 29

Brna-Tuřan

15. Olga Konečná

Olšany 82

Brna-Líšně

16. Rostislav Pospíšil

Habrovany 244

Zelené Hory

17. Marta Girgelová

Habrovany 274

Prahy

18. Jaroslav Bartošek

Olšany 19

Tučap

19. Bohumil Doležal

Habrovany 66

Odrovic

20. Hana Škrabalová

Olšany 149

Brna

21. Marie Matoušková

Habrovany 217

Kr.Vážan

do

DD Brňany

Vyškova

22. František Šimek

Habrovany 121

Drnovic

23. Tomáš Kostelka

Habrovany 20

Kr.Vážan

Počet přistěhovaných
Habrovany

32

mužů 17

žen 15

Olšany

8

3

5

celkem

40

20

20

Počet vystěhovaných
Habrovany

18

mužů 9

žen 9

Olšany

5

2

3

celkem

23

11

12

Počet obyvatel
Habrovany

mužů

žen

Olšany
celkem

1240

616

624

Volby konané 5. a 6. června 1981 do zastupitelských orgánů všech složek
Volební komise
Rada ONV ve Vyškově schválila na návrh orgánů NF pro volební obvod 27, který tvoří Habrovany-Olšany
obvodní volební komisi ve složení :
předseda

Karel Pernica, tech. Habrovany

místopředseda

Matěj Ševčík , důch. Olšany

tajemník

Jana Jandlová učitelka Habrovany

členové

Jan Meitner, dělník, Habrovany

Anna Chromá, Olšany

Dagmar Hrdinková,dělnice, Habrovany

Frant. Režný , Olšany

Kandidáti do NF
Kandidát NF do Sněmovny lidu
Ing. Bohuslav Chnoupek, min. zahr. věcí
Kandidát NF do Sněmovny národů
Anděla Řičanková, pracovnice v rostlin. výrobě JZD
Kandidát NF do České národní rady
Jan Nazval, učitel
Kandidát NF do Jihomoravského KNV
Olga Orálková, ekonomka JZD
Kandidát NF do Okresního nár. výboru ve Vyškově
Ludmila Růžičková, ved. prodejny Jednoty textil

Kandidáti NF pro volbu do MNV Habrovany-Olšany
1.

Josef Adam

47 roků

technik

Habrovany 206

2.

Vladimír Adamec, ing.

36

technik

Habrovany 210

3.

Zdeňka Bartošíková

41

dělnice

Habrovany 258

4.

Frant. Bezrouk

57

technik

Olšany 118

5.

Jan Čalkovský

34

dělník

Habrovany 111

6.

Martin Dundálek

32

dělník

Olšany 47

7.

Milan Chládek, ing.

40

technik

Habrovany 7

8.

Marie Kostelková

34

v dom.

Habrovany 20

9.

Marie Kolejková

34

v dom.

Habrovany 18

10. Marie Konečná

54

dělnice

Olšany 12

11. Jan Korčian

41

člen JZD

Habrovany 260

12. František Kolkop

27

člen JZD

Habrovany 36

13. Jan Klíma

38

14. Jaromír Luska

31

zoot.
traktoris.

Habrovany 233
Habrovany 163

15. Josef Mikulec

46

dělník

Olšany 21

16. Josef Milic

46

důchodce

Habrovany 78

17. Antonín Masařík

31

dělník

Habrovany 262

18. Stanislava Nováková

35

dělnice

Olšany 117

19. Tomáš Němec

32

technik

Olšany 177

20. Frant. Pořízek

30

traktor.

Habrovany 51

21. Pavel Polák

35

dělník

Olšany 48

22. Alois Rozčínský

37

dělník

Habrovany 184

23. Bohumil Říha

48

řed.školy

Olšany 141

24. Eva Seďová

32

řed.mat.šk.

Olšany 150

25. Eliška Skřepková

49

zdr.sestra

Olšany 16

26. Zdeňka Střelcová

30

prodav.

Olšany 182

27. Oldřiška Severová

37

dělnice

Habrovany 86

28. Jaroslav Valehrach

41

technik

Habrovany 46

29. Ladislav Vysoudil

35

dělník

Olšany 169

V obcích byly zřízeny 2 volební okrsky a 2 volební komise, v nichž bylo celkem 14 členů.
Voličské programy byly řádně sestaveny a v zákonné lhůtě vyloženy. Do seznamu voličů bylo zapsáno celkem
934 voličů, z toho 452 mužů a 482 žen.
Z toho :
volební okrsek 1 Habrovany 645 voličů
volební okrsek 2 Olšany

289 voličů

Všichni kandidáti NF do všech stupňů stání správy byli řádně zvoleni při plné účasti voličů.
Nově zvoleni funkcionáři MNV
předseda

Josef Adam

místopředseda

Ing. Milan Chládek

nar. 27.6.1934, technik, ved. investičního oddělení
nar. 31.8.1941, nám. řed. Okresní zemědělské správy
tajemník

František Bezrouk
nar. 19.8.1924, uvolněný funkcionář

Rada MNV
předseda
školské a kulturní komise

Bohumil Říha, ředitel školy

sociální komise

Marie Kostelková, dělnice

zemědělská komise

Jan Klíma, zootechnik

stavební komise

Jaroslav Valehrach, technik

komise veřejného pořádku

Alois Rozčinský, dělník

Kulturní a školská komise
předseda

Bohumil Říha

členové

Eva Seďová, Olšany

Jaroslava Říhová, Olšany

Jan Čalkovský, Habrovany

Marie Koudelková, Olšany

Antonín Masařík, Habrovany

Radomil Bezděk, Habovany

Sociální komise
předseda

Marie Kostelková

členové

Eliška Skřepková, Olšany

Marie Konečná, Olšany

Zdena Bartošíková, Habrovany

Staňa Slováková, Olšany

Helena Ohliová , Olšany

Libuše Neubauerová , Habrovany

Finanční komise
předseda

Ing. Vladimír Adamec

členové

Oldřiška Severová, Habrovany

Zdeňka Střelcová, Olšany

Marie Kolejková, Habrovany

Marie Dundálková, Olšany

Ludmila Růžičková, Habrovany

Ing. Jitka Uhrová, Habrovany

Zemědělská komise
předseda

Jan Klíma

členové

Jaromír Luska, Habrovany

Jan Korčián, Habrovany

František Pařízek, Habrovany

Tomáš Kostelka, Habrovany

Miroslav Gottwald, Habrovany

Antonín Chromý, Olšany

Stavební komise
předseda

Jaroslav Valehrach

členové

Tomáš Němec, Olšany

Pavel Polák, Olšany

Josef Milis, Habrovany

František Ludvík, Habrovany

Miroslav Čech, Habrovany

Antonín Neubauer, Habrovany

Komise veřejného pořádku
předseda
členové

Alois Rozčínský
Martin Dundálek, Olšany

Josef Mikulec, Olšany

Ladislav Vysoudil, Habrovany

Oldřich Chyťa, Olšany

František Kolkop, Habrovany

Emil Meitner, Habrovany

Květoslav Slavotínek,Habrovany Luboš Hrdinka, Habrovany

Místní národní výbor
Správa o plnění volebního programu v roce 1981
Po volbách v červnu roku 1981 došlo v mnoha případech ke změně ve vedoucích funkcích MNV. Nově
vytvořená rada MNV byla postavena před úkol obnovit činnost všech komisí MNV, plnění volebního programu a
veškerou činnost MNV.
Volební program NF je sjednocujícím faktorem, který v souladu se závěry XVI. sjezdu KSČ a úkoly 7 .
Pětiletého plánu, orientuje NF, organizace a orgány v ní sdružené , podniky, družstva a občany na uskutečňování
cílů příštího rozvoje. Svým obsahem, zejména v oblasti hospodářské asociální je programem otevřeným.
Plnění tohoto volebního programu je záležitostí všech občanů . Jedná se o akce, které slouží všem občanům
naší obce.
V investiční akci je zahrnuta stavba vodovodu, která je rozdělena na 2.etapy a je hlavním bodem, na který byla
uzavřena veškerá snaha a úsilí na zdárné jeho splnění.
I.etapa zahrnuje stavbu hlavního přivaděče k vodojemům a prefabrikované vodojemy. Náklady jsou v rozpočtové
částce 1,879.000 Kčs. Plánované dokončení duben 1981.
Tato etapa byla splněna, hlavní přivaděč pro vodojemy je proveden a prefabrikáty na vodojemy byly naveženy.
II.etapa byla včas zahájena v předstihu a je proveden hlavní přivaděč do Olšan.
III. etapa zahrnuje rozvod vodovodu v Habrovanech. Náklady celkem 1,614.000 Kčs.Plánované zahájení leden
1983. III.etapa byla také zahájena v předstihu, vzhledem k využití těžkých mechanizmů. Takže do konce roku
1981 bylo položeno zhruba 1.300 m vodovodního potrubí.
Proto je možné říci, že se podařilo zlepšenou organizací práce v roce 1981 a díky iniciativě a pochopení
našich občanů docílit tohoto úspěchu v plnění programu a vytvořit předpoklady pro to, aby všechny etapy stavby
vodovodu byly ukončeny do konce roku 1982 a tím celou výstavbu zkrátit o jeden rok.
Rozbor finančního hospodaření MNV za rok 1981
Přímy
plán Kčs
zemědělská daň
daň z příjmu obyvatel
domovní daň

skutečnost Kčs

49.000,-

47.262,-

4.000,-

3.467,-

40.000,-

42.310,-

poplatky ze psů

4.000,-

3.660,-

správní poplatky

4.000,-

3.270,-

vnitřní správa

2.000,-

44.716,20

místní hospodářství

28.000,-

9.806,-

školství,stravné v MŠ

79.000,-

78.541,-

nájemné z budov MNV

10.000,-

47.644,-

1.000,-

500,-

pokuty
dotace, subvence

300.000,-

1.převody z akce Z

388.000,-

2.převody z akce Z z SFVH

716.000,-

celkový příjem

1,775.916,- Kčs

Stočné zatím MNV nevybírá, je to záležitost OVS Vyškov

Výdaje
plán Kčs

skutečnost Kčs

školství

225.000,-

kultura

14.000,-

16.715,60

01 vnitřní správa

85.000,-

75.018,-

02 vnitřní správa

229.000,-

274.928,-

budovy MNV

50.000,-

59.046,-

jiné investice

31.500,-

22.244,-

soc. a zdravotnictví

10.000,-

11.774,-

místní hospodářství

33.000,-

23.23.701,30

akce Z vodovod

224.297,-

637.000,-

I.etapa

391.000,-

II.etapa

855.750,50

čerp.na věc.výdaj. 164.549,na os.výdaj.

30.980,-

výdaje na akci Z celkem

1,056.279,50

celkové výdaje za rok 1981

1,731.097,20

Rozvaha finančního hospodaření MNV
celkový příjem za rok 1981

1,773.916,20 Kčs

celková vydání za rok 1981

1,731.097,20 Kčs

u SBČs Vyškov

42.818,80 Kčs

V letošním roce 1981 bylo zavedeno ústřední topení do celé budovy MNV v Habrovanech a v požární zbrojnici
v Olšanech.

Vyhodnocení socialistické soutěže MNV Habrovany – Olšany za rok 1981
Pro rok 1981 stanovil si MNV Habrovany-Olšany ve svém soc. závazku náročné úkoly rozepsané do
jednotlivých kapitol, které byly projednány v plenárním zasedání MNV a v jednotlivých místních výborech NF.
V akci investičního charakteru byla zahrnuta stavba místního vodovodu v délce 1.000 m/bm. Ke konci roku
bylo vybudováno celkem 2.500 bm hlavního vodovodního řadu

a předána stavba JmVoKa závod Vyškov.

V závazku se plánovalo 34.000 brig. hodin v hodnotě 980.000 Kčs. Závazek byl překročen na 35.500 hodin, a
hodnota díla představuje 1,653.000 Kčs.
Ve sběru odpadových surovin stanovený plán nebyl dodržen. Jedná se o sběr železného šrotu, který byl
naplněn na poloviční množství. Textil a sběr papíru byl překročen. V investiční výstavbě stanovené úkoly byly
splněny.
Při údržbě zeleně, se závazek mírně překročil. Hlavně při výsadbě lesních stromků, oragnizace ČSŽ Olšany a
MS Olšany, které při pomoci lesnímu závodu Jesera vysadily 5.200 ks jehličňanů.
Při údržbě bytového fondu stanovený závazek splněn i provedené práce byly splněny. V budově MNV
Habrovany stejně jako v požární zbrojnici v Olšanech bylo instalováno ústřední topení. Hodnota díla představuje
102.000 Kčs. Už v pololetí při kontrole byl předpoklad, že závazek bude splněn. Stanovený závazek 15.270 brig.
hodin byl překročen na 21.103 brig. hodin.

Lze tedy konstatovat, že se podařilo masově společenským organizacím sloučených v obou MV NF dosáhnout
vynikajícího úspěchu, že socialistická soutěž naší obce byla splněna díky pochopení občanů a dobrou organizací
práce.
Školy
Mateřská škola v Olšanech
Ve školním roce 1981 – 82 byly ve škole 3.třídy :
I.

třída (1.ročník) má 20 žáků, vyučuje s. J.Říhová

II. třída (2.ročník) má 26 žáků, vyučuje s. B.Navrátilová
III. třída (3.a 4.ročník) má 32 žáků, vyučuje řed.školy s. B.Říha
Celkem docházelo do školy 78 žáků z Habrovan a Olšan. Škola získala další moderní učební pomůcky, které
přispívají k modernizaci učení.
Škola s kulturní vložkou nechybí při žádné veřejné akci, jako jsou oslavy, výročí, jubilea ale i veřejné schůze.
Kultura
Osvětová beseda v Habrovanech
Veškerou osvětovou a kulturní činnost v obci řídí, usměrňuje a povoluje OB v Habrovanech. Odpovídá též za
úroveň a obsah pořadů.
Kulturní akce v Habrovanech v roce 1981 :
15 přednášek (zájmové oblast složek NF)
5

tematických zájezdů (zahrádkáři)

10 tanečních zábav
3

plesy

8

besed

8

rozhlas. relací

3

sportovní soutěže

6

oslav

3

veřejné schůze

6

akcí Sboru pro občanské záležitosti

6

ostatní akce

Osvětová beseda v Olšanech
Stará se o rozvoj a zdokonalování zájmové umělecké tvořivosti. Spolupracuje se všemi složkami NF v kulturní
oblasti a podílí se na tvorbě kulturních pořadů k oslavám, výročím a jubileím. ČSŽ a jeho pěvecko recitační
kroužek nacvičil pásma, se kterými vystoupil na oslavách v Olšanech i Habrovanech.
zaznamenáme vznik tělovýchovného kroužku dětí 1. až 3.třídy, vedoucí s. Seďa, 4 až 7.třídy vedoucí s. Nohel.
Sbor pro občanské záležitosti v Habrovanech
V roce 1981 připravil SOZ :
2

vítání občánků (6 dětí)

5

smutečních rozloučeních

1

vítání prvňáčků ( I. třída ZDŠ )

1

slavnostní předání občanských průkazů

1

slavnostní slib pionýrů a jisker

1

beseda s branci

1

beseda s rodiči prvňáčků

1

zlatou svatbu

25 osobních návštěv při životních výročích
19 písemných blahopřání při živ. výr.
1

návštěva v Domově důchodců při živ.výr.
ZOS má vlastní vývěsní skřínku, ve které se zveřejňují fotografie ze své činnosti. Je vyvíjená snaha, aby

občané se zúčastnili a konány jen občanské obřady. Výchova se celkem daří.
Sociální a zdravotní komise při MNV
Ve schůzích komise se řeší otázky sociální a zdravotní, dále péče o děti z neúplných rodin a otázky
zásobování a hygieny v provozovnách v obou obcí.
Za I.pol. 11 důch. á 300 Kčs, za II.pol. 21 důch. á 190 Kčs.

Zemědělství
Výsledky hospodařená a plán dodávek JZD Družba
a) Rostlinná výroba
plán tun

skut. tun

pšenice

1.800

1.800

ječmen

630

630

brambory

-

-

cukrovka

13.200

10.478

ha výnosy celkem
obiloviny

5,04 tun

brambory 17,0 tun
cukrovka 33,58 zun

b) Živočišná výroba
maso hovězí v q
vepřové
mléko v tis. litrech

plán

skut.

3.500

2.772

6.900

7.682

2.180

2.234

roční nadojení od 1 dojnice

3.523 litrů

prům. dojivost na kus a den

9.66 litrů

prům. přírustek hovězího žíru na kus a den
vepřového

0,78 kg
0,52 kg

odchováno telat na 100 dojnic

97,4 %

selat na 1 prasnici

17,2 %

Také v letošním roce nepřízeň počasí snížila výnosy.

c)

Ekonomická část

hrubá zemědělská produkce

21.674 Kčs na 1 ha

výkony celkem

19.241

materiálové náklady

19.602

vyplacené mzdy

4.964

+podíly

525

Doplatek družstevníkům (podíly) 14 Kčs na 1.000 Kčs
Produktivita práce a odměňování na 1 pracovníka
celková produkce

153.185,- Kčs

hrubá zem. produkce

130.916,-

hrubý důchod

55.535,-

výkony celkem

116.222,-

vyplacená odměna na 1 ha

4.590,- Kčs

počet hod. odpracovaných pracovníkem
prům. měsíční odměna na 1 pracovníka
hodinová

2.090 hod.
2.310 Kčs
13,70 Kčs

Nově zvolení funkcionáři družstva
předseda

Antonín Matoušek

ekonom

Ing. Eva Boková

agronom

Milan Brtník

zootechnik

Ing.Josef Drápal

mechanizátor Ing.Jan Křička
Jednotné zemědělské družstvo Družba Rousínov
Středisko Habrovany
Hospodaří na rozloze 930 ha
ekonom
zootechnik

Ing. Fr. Havíř
Ivo Mareš
Vinc. Minařík

Osevní plochy :
obilovina

480 ha

cukrovka

158 ha

brambory

10 ha

bob

50 ha

pícniny

170 ha

kukuřice

70 ha

O žních nasazeno 9 kombajnů a sklizeno za 10 dnů, cukrovka sklizena za 30 dní a nasazeny 3 sklizňové
soupravy.

Stavy živočišné produkce
dojnice

175 kusů

jalovice

217

hov.žír

520

telata

361

vepř.žír

376

prasnice
koně

43
2+1

Změnil se život na polích, ruční práce byla z větší části nahrazena stroji a tak při založení družstva bylo 6 skupin
v rostlinné výrobě, zbyla už jen jedna.

Obchod
Přehled tržeb v provozovnách stát a družst. obchodu
Potraviny Jednota

plán Kčs

skuteč. Kčs

2,890.000,-

2,911.000,-

rozdíl
Prodejna Textil

+21.000,1.288.000,-

1.426.974,-

rozdíl
Pohostinství s.Vymazal

+132.974,460.000,-

526.080,-

rozdíl
Pohostinství s.Kučera

+66.080,670.000,-

718.000,-

rozdíl
Prodejna Maso

+48.000,770.000,-

750.000,-

rozdíl

-20.000,-

Průmysl
Štěrkovny a pískovny n.p. provoz Olšany
33 zaměstnanců ve 3 směnách dodává pro stavbu dálnice drtě, štěrkopísky a štěrky. Velké množství tohoto
materiálu je přepravováno ve dne i v noci. Toto velké množství přepravovaného materiálu nákl. auty má i svou
stinnou stránku, že přeložená auta ničí naše vozovky, znečisťují obec, otřesy jsou poškozována i stavení kolem
vozovky.
Brněnské papírny n.p. provozovna Habrovany-Olšany
Zaměstnává v obou provozech 21 žen jako stálých zaměstnanců a 3 ženy jako domácí dělnice. V provozovně
Olšany jsou 4 stroje (šičky) jinak se jedná o práci ruční. Jsou to různé druhy skládaček, krabic, alba a různé
papírové konfekce. Ruční práce je pomalu nahrazována stroji, takže ji pomalu ubývá.

Ústav sociální péče v Habrovanech
Také část obyvatel v našem USP podle svých možností pomáhá národnímu hospodářství. Jeho obyvatelé
dělají různé součástky pro naše n.p. jako MEZ Brno, Zbrojovka Vyškov, Br. papírny, košíkářské zboží i jiné
drobnosti, za které jsou honorovány.
Výstavba
Naše nová ulice za školou dostává pomalu ale jistě svou pravou tvář. Zkolaudovány a už obyvatelné jsou
domy manželů Hrdinkových, Adamových, Obroučkových a Veselých, nové obyvatele má už ubytovna JZD ,
obydlena 4 rodinami, také OKAL manželů Kusových má své majitele. Hrubá stavba a dokončující práce se
provádí na stavbách manželů Snášelových, Pořízkových, Hanákových, Kolkopových a Štěpánkových a také
Štěpánkovi u hřbitova jsou hotovi s hrubou stavbou. Naopak byl zbourán domek paní Tmé a na jeho místě
založen a udržován pěkný park.
Jubilanti
Tělovýchovná Jednota Sokol v Habovanech
V letošním roce uplynulo 70 roků od založení Tělovýchovné jednoty Sokol.
Ustavující valná hromada konaná 3.12.1911 za přítomnosti 30 členů byla prvním krokem ke vzniku
tělovýchovné a zároveň vzdělávací organizace. Až na léta 1914 – 1918, údobí první světové války a 1941 – 1945
dobu okupace byla významnou nositelkou i vzdělávací a kulturní činnosti v naší obci. Za 70 roků své existence
prošla těžkými a slavnými údobími. Zvláště na poli divadelním byla zaznamenána její slavná éra. Bylo sehráno
mnoho divadelních představení, dětských, veseloher, dramat i zpěvoher. Celá řada režisérů jako Fr.Gotz, později
dramaturg Nár. divadla, nár. umělec Jan Šoupal, řed. školy Oldřich Lukášek, prošel mnoha kursy prof. Valtra, dali
našemu divadlu, pro vesnici opravdu vysokou úroveň a že opravdu byla, svědčí reprísy a návštěvy na
představeních.
Tak toho 3.prosince 1911 byly položeny základy pro tuto bohatou a záslužnou činnost. Na této schůzi pěknými
slovy, jak říká zápis, potřebu Sokola, jak po stránce tělovýchovné, tak vzdělávací.
Prvním starostou zvolen : Tomáš Drápal, malorolník
místostarosta

: Jiří Pospíšil, malorolník

náčelník

: Bartoloměj Kopr, cementář

jednatel

: Bohuslav Hynšt, učitel

Dnešní činnost, protože v obci není tělocvična, je omezena jen na kopanou.
Počátky KSČ
Politická organizace Levice v Habrovanech
Dalším jubilantem, který slaví 60. výročí svého trvání je KSČ a toho 28.11.1920 je možné nazvat počátkem této
cesty. Uvádím opis protokolu, jehož autentičnost byla potvrzena VO KSČ v Habrovanech. Následuje opis :
Protokol o ustavující schůzi politické organizace konané dne 28.11.1920 v 20. hodin v Habrovanech u Šebelů.
Denní pořádek:
1. Zahájení politické organizace Levice
2. Zápis členstva
3. Volba funkcionářů
4. Pokladní zpráva minulé politické organizace
5. Volné návrhy

Denní pořádek schválen od všech přítomných soudruhů. Soudruhů se přihlásilo 46.
Následuje seznam všech 46 přihlášených.
Volba zatimních funkcionářů.
Volba se provádí aklamací. Na návrh s. Frant. Paludy, zvolen za důvěrníka jednohlasně, s.Josef Malík a s.Jan
Paluda navrhuje za místodůvěrníka s. Frant. Paludy, jednohlasně zvolen. S. Jan Šmerda navrhuje za předsedu
s.Josefa Lubinu , zvolen jednohlasně. Za místopředsedu zvolen s.Josef Meitner. Za pokladníka zvolen Jan
Chyťa, jelikož s.Milotínský volbu nepřijal. Za jednatele zvolen s.František Kaluža. Do výkonného výboru zvoleni
aklamací soudruzi Jan Vrbík, Alois Slaný, Karel Paluda, Simeon Režný, Vladimír Meitner a Jan Šmerda.
Zpráva finanční nemůže být předložena, od staré politické organizace, jelikož s. Jan Šmerda nemá vyhotovení
finanční knihy, odkládá se na pozdější dobu.
Do volební komise pro voličské seznamy jsou zvoleni soudruzi: Simeon Reźný, Frant. Paluda. Za sčitatele
hlasů byl zvolen Frant. Kaluža a Vincenc Jandl.
Druhá další schůze se konala 5.prosince 1920, třetí 19.prosince 1920. Čtvrtá už jako Valná hromada 2.ledna
1921. Volilo se v ní nové velení strany. Zvolen je opět s. Josef Lubina a s. Jan Vrbík jako místopředseda.
Z originálu opsal v roce 1928 s. Antonín Novák, zvolený jednatel.
Toto jsou počátky založení existence KSČ v Habrovanech.

Organizace NF
Myslivecké sdružení Družba
Dosavadní honitba Habrovany-Kr.Vážany se sídlem v Habrovanech se sloučila s honitbou v Rousínově a
zůstal starý název Družba. Myslivecké sdružení čítá 52 členů. Hony se začaly v listopadu 1981 a pořádal se také
hon na zajíce,který se v roce 1980 nekonal. Bylo odloveno: 9 srnců, 8 srn, 8 srnčat, 8 divočáků, 257 zajíců, 246
kohoutů bažantů, 242 slepic. Celková váha zvěřiny byla 1607 kg. Jednotě bylo dodáno 403 kg, t.j.25% z lovu.
Český svaz žen místní org. v Habrovanech
Agilní, není v obci oslavy, akce u které by se neprojevila jejích angažovanost. Bohatá, všestranné činnost řadí
je mezi nejlepší.
Český svaz požární ochrany v Habrovanech
Dobrá práce s mládeží, pořádání tradičních zábavních podniků, dobrá spolupráce s ostatními složkami NF je
vizitkou dobré práce.
Český zahrádkářský svaz, zákl.org. v Habrovanech
Zájmová organizace, největší členská základny, pořádá každoročně přednášky, tematické zájezdy a práce
v NF je dobrá. Má pod svoji patronaci zeleň a naše parčíky.
Tělovýchovná jednota Sokol v Habrovanech
Práce s mládeží, fotbal, šachy a turistika, to je činnost naší jednoty. Je samozřejmé, že je i prospěšna a
samozřejmá spolupráce v NF.

Československo červený kříž, zákl. org. v Habrovanech
Bohužel je to smutná skutečnost, že jedna z nejlepších organizací NF v roce 1981 zastavila svou činnost a
byla dána do klidu.
Socialistický svaz mládeže v Habrovanech
Také zde to není v pořádku, je potřeba zásahu vyšších orgánů.

Zvláštní události
Dne 4. května 1981 byla zahájena likvidace neobydleného a v devastovaném stavu se nacházejícího domu pí
Tmé t.č. na léčení. Na tomto prostranství je teď pěkný park, který je občany vzorně udržován.
19.října 1981 na základě podstatného zdražení ropy na mezinár. trzích , bylo nutné provést zdražení benzínu,
pohonné a topné nafty.
Počasí
Rozmary počasí i v letošním roce dělaly těžkou hlavu našim zemědělcům. Rok nebyl příznivý. Předpokládaná
úroda nebyla. Neurodilo se ani obilí, cukrovky, brambor a zeleniny.
Srážky byly málo nad normál : celkem 582 mm
leden

39 mm

květen

59 mm

září

únor

33

červen

50

říjen

březen

49

červenec 79

listopad 28

duben

14

srpen

prosinec 67

13

62 mm
88

Závěr
Píši poslední list nejen roku 1981, ale i poslední list této knihy. Je popsán jako poslední list již druhé knihy
„Kronika“ obce Habrovan. Co k tomu říci? Za těch 60 let její existence změnil se náš život. Nezůstal pomalu
kámen na kameni jak se žilo a jak žijeme.
Co tedy zbývá dodat. Že jako v letech minulých i nyní spoléhá se na poctivou a tvořivou práci všech, kterým je
tato země domovem. Všem, kterým leží na srdci mír, blaho a štěstí nás všech. V našich rukou spočívá přítomnost
i budoucnost naší vlasti.
Tváří v tvář nelehkým úkolům, jejichž úspěšné zvládnutí podmiňuje další všestranný rozvoj si musíme
uvědomit složitost a obtížnost situace. Její zvládnutí je v našich silách a my to musíme dokázat ! Proto vše pro
mír a blaho nás všech .
V Habrovanech 30.května 1982
zapsal: František Chyťa, kronikář
razítka a podpisy:
MNV Habrovany-Olšany, školská a kulturní komise

MNV Habrovany

Boh. Říha

Bezrouk František

Dne 11.6.1982 viděl Dr. Jiří Mikulka
okresní metodik

