Oslava požárníků
Požárníci slavili 70 výročí založení požární jednoty v Habrovanech. Program oslav : na vesnici požární cvičení se
stříkačkami. Dorost skákal s prvního poschodí do plachty. Tohoto cvičení se zúčastnilo 7 zborů. Po cvičení byl průvod na
malé hřiště dětské u „Salvátorku“ pod (pod) lipami za kočovem. Nejdříve zahájil předseda požárníků z Habrovan Kolejka
Tomáš. Přivítal přítomné a předal diplomy zakládajícím členům, kteří byli přítomni, Varta Tomáš, Chyťa Jan a Pospíšil Josef.
Za čtrnáct dní po slavnosti zemřel náhle Varta Tomáš ve věku 93 roků.
Po uvítání byl projev okresního vedoucího požárníků. Zhodnotil význam organisace a obětavost členů, poděkoval všem za
činnost, kterou pro organisaci dělají, následovala zábava. Náčelníkem je Slavotínek Květoslav který obětavě a vzorně vede
členy a zvláště družstvo žáků. Mimo cvičení odborného, pořádají nedělní zájezdy na říčky vlastním autem.

Požár
Na podzim se vznítil stoh jeteliny v J.Z.D. v Habrovanech. Příčina, samovznícení.

Samoobsluha
Na návsi byla dostavěna samoobsluha se vším zařízením, ústřední topení, vodovod, záchody.

Kravín
V J.Z.D. v Habrovanech byl dostavěn čtyřřadový kravín, moderně zařízený. Centrální zařízení na dojení, dopravní vozíky
na krmivo a pás na hnůj, přímo na vlečku.

Zběrna ovoce
Zběrna ovoce je u p.Olejníčkové. Sběratel Konečný Arnošt z Olšan, pro spotřební družstvo Jednoty ve Vyškově. Úroda
ovoce byla střední, odbyt dobrý.

Včelařství
Letos pro včely bylo příznivé léto. Medoval smrk a jedle. V Habrovanech je 19 včelařů a 78 včelstev. Na jedno včelstvo se
dostává od ústředí 25 Kčs, je náhrada za zlevněný cukr.

Počasí
Počasí v létě od poloviny července a celý srpen nepršelo. Druhá sklizeň jetelovin nebyla. Takže v J.Z.D. kolna nově
postavena železné konstrukce zůstala prázdná.

Stavby
Nové rodinné domky začali stavět na byvalém sokolském hřišti Kalvostr Jiljí a vedle Bartošík Ladislav. Na kočově dostavil
dům Kalvostr Svatopluk.

Oprava školy
Provedla se oprava školy nová okna venkovní dvéře. Dřívější omítka se odranila a dána nová tak zvaný „brezolit“. Nahoře
kde byla slepá okna, jsou zazděna a na prázný prostor, provedena kresba v omítce, děti. Tento návrh a provedení vytvořili
učitelé manželé Říhovi. Kteří učí podle moderních pomůcek a jsou uznáváni, jako velmi dobří učitelé. Jezdí do školy zájezdy
učitelů na ukázkovou vzorovou školu.

Finanční hospodaření
Celkové finanční hospodaření M.N.V. Habrovany Olšany.
Celkové příjmy v roce 1967 činí

443.633Kčs

S toho
Daně dávky poplatky

90.204Kčs

Příjmy s činnosti organisací

9.291Kčs

Odvody oborové nařízených organ.

13.547Kčs

Příjmy z FRR zařazené do rozpočtu

40.000Kčs

Dotace z rozpočtu O.N.V. plánovaného

16.000Kčs

Dotace z rozpočtu O.N.V. mimořádného

191.500Kčs

Převody z prostředků FRR do rozpočtu průběhu roku
75.339Kčs
Příjmy podle jednotlivých položek
Rozpočet

skutečnost

rozdíl

800Kčs

699Kčs

-101Kčs

Daň zemědělská

34.000Kčs

50.252Kčs

+16.252Kčs

Daň domovní

31.000Kčs

30.968Kčs

-131Kčs

Správní a ostatní poplatky

6.000Kčs

8.285Kčs

+1.685Kčs

Vodní hospodářství

-

16.000Kčs

+16.000Kčs

Školství

600Kčs

740Kčs

+140Kčs

Místní hospodářství

4.600Kčs

8.316Kčs

+3.716Kčs

Ostatní

500Kčs

218Kčs

-282Kčs

78.200Kčs

99.495Kčs

+21.295Kčs

Daň z příjmu obyvatel

Příjmy z činnosti organisací

Na opravu školy uvolnil mimořádně okresní národní výbor

191.500Kčs

Vydání na vodní nádrž v Olšanech – akce Z.
29/5 1967

9.966Kčs

30/6

2.911Kčs

31/7

27.122Kčs

31/7

52.475Kčs

Hodnocení ekonomického úseku Jednotného zemědělského družstva „Družba“
Peněžní výnosy

skutečnost 30/6 66

plán 30/6 67

skutečnost 1967

Tržby rostl. výroby

33.000Kčs

217.000Kčs

142.000Kčs

Tržby za zvířectvo

1,002.000Kčs

1,012.000Kčs

1,172.000Kčs

Tržby za živočišnou

802.000Kčs

935.000Kčs

1,077.000Kčs

Tržby les výroba

21.000Kčs

10.000Kčs

8.000Kčs

Tržby za práce a služby

166.000Kčs

160.000Kčs

285.000Kčs

Peněžní výnosy

2,114.000Kčs

2,334.000Kčs

2,684.000Kčs

Peněžní náklady

plán 3/6 66

skutečnost 30/6 1967

Rostlinná výroba

577.000Kčs

451.000Kčs

Živočišná výroba

521.000Kčs

442.000Kčs

Náhrad. součástky

98.000Kčs

98.000Kčs

Pohonné hmoty

138.000Kčs

123.000Kčs

Nákl. výr.povahy

47.000Kčs

33.000Kčs

Ostatní náklady

67.000Kčs

44.000Kčs

Staveb.mat.údržba

22.000Kčs

1.000Kčs

Odpisy

210.000Kčs

210.000Kčs

Peněžní náklady

1,768.000Kčs

1,498.000Kčs

Odměna členům

1,206.000Kčs

1,158.000Kčs

