1979
Píšeme rok 1979 – čtvrtý rok šesté pětiletky. Vstoupili jsme do něj s většími a nelehkými úkoly, avšak reálnými
a splnitelnými. Uvědomili jsme si je a víme, že další rozvoj naší vlasti a celé společnosti závisí na mnohem
lepších a efektivnějších hospodářských výsledcích, na kvalitě a hospodárnosti.
Klademe si otázku, zda splníme tyto náročné povinnosti, které máme jeden vůči druhému, vůči celé
společnosti.
Skončil tedy ten čtvrtý rok šesté pětiletky . Máme tedy možnost zamyslet se a hodnotit to celé uplynulé období.
Řekněme hned na počátku, že máme za sebou opravdu těžký rok. Prudké lednové mrazy a sněhová kalamita,
ochromily těžbu uhlí a jeho dopravu. Nastala svízelná uhelná kalamita. Tato nepřízeň počasí ihned na začátku
roku, přiostřila stejně již tak napjatou palivově energetickou bilanci a postihla průmyslovou výrobu natolik, že
prakticky po celý rok se muselo vynakládat nemalé úsilí výpadky plánovaných úkolů v průmyslové výrobě
nahraditi.
Nepřízeň počasí dolehla i na naše zemědělství. Mela vliv i na sklizeň obilí i ostatních zemědělských plodin a
donutila k mimořádným dovozům, abychom kryli naší spotřebu.
Dále zkomplikoval naší situaci prudký růst cen surovin zejména ropy a těžkosti odbytu na trzích
kapitalistického světa. To všechno si vyžádalo nemalé úsilí. Proto si velkého ocenění zaslouží všichni ti, kteří
nelitovali úsilí, umu a svým přístupem překonávali těžkosti v nichž jsme se nacházeli.
Zamyslíme li se nad tím, vidíme skutečnost, že naše národní hospodářství se dále rozvíjí, že neztratilo tempo
svého vývoje, že přírůstky prům. výroby i národního důchodu snesou srovnání s nejvyspělejšími státy světa.
Rostla i naše životní úroveň a to jak v oblasti společenské spotřeby tak i v oblasti spotřeby osobní. Máme
vysoký standart ve spotřebě potravin i průmyslových výrobků. Je to důsledek stability cen životních potřeb. Tento
nesporný fakt navazuje na předchozí léta v oblasti hmotné a kulturní úrovně.
Průměrná měsíční mzda vzrostla o 4%. V důsledku růstu pracovních a sociálních příjmů obyvatelstva, rostly i
vklady v peněžních ústavech. Rovněž i výstavba bytů pokračovala plánovaným tempem.
Vedle těchto příznivých ukazatelů, je nutno poukázat na mnohé problémy a nedostatky, které náš
hospodářský život provázejí.
Především je třeba říci, že celkový ekonomický rozvoj, zejména tvorba hmotných zdrojů byla nižší než
předpokládal plán a jeho zabezpečování bylo provázeno na jiných důležitých úsecích našeho hospodářství. Proto
byl v tomto roce výrazně snížen plán investic z předpokládaných 5% na 2,4 %.
Situace si vyžádala i jiná opatření. V druhém pololetí byla provedena úprava cen, byly zvýšeny ceny uhlí, el.
energie, veškeré poplatky za poštovní a telefonické služby. Zvýhodněné ceny dětské konfekce byly zrušena a
stanoveny ceny nové.
Vzhledem k těmto opatřením, které si vynutila situace, byly zvýšeny rodinné přídavky na děti, zvýšeny
minimální důchody jedincům i manželským párům a normální důchody zvýšeny o 30 Kčs.
Přes tato opatření, dosažená životní úroveň, plná zaměstnanost a soc. zabezpečení, jsou jistoty a hodnoty,
které naší zemi výrazně odlišují od poměrů v kapitalistickém světě a jednoznačně ukazují přednosti našeho
socialistického zřízení. Proto je na nás, abychom svoji dobrou prací přispívali k jeho rozvíjení a upevňování.
Uplynulý rok byl významným rokem i v mezinárodních vztazích. Byl bojem za uvolňování mezinárodního
napětí, bojem za mír a myšlenek mírového soužití ve světě. Byli jsme však i svědky výrazné mobilizace sil, které
si uvolnění mezinár. napětí nepřejí. Do této kategorie patří rozhodnutí NATO o výrobě a rozmístění raket
středního doletu v některých západoevropských zemích. Tento plán se však setkal s velkým odsouzením široké
veřejnosti na celém kontinentě.
Rok 1979 je také rokem 40. výročí největšího ponížení našeho národa. Je to výročí ztráty naší státní
samostatnosti a začátek největší poroby v dějinách našeho národa. Vzpomínáme toho 15. března 1939, kdy od

ranních hodin probíhalo obsazení našeho už stejně oloupeného území německou armádou. Byl to den, kdy sama
příroda protestovala proti tomuto násilí. Toho 15.března se však zrodila jednota našeho lidu proti nenáviděným
okupantům. V odboji, který trval 6 let nakonec právo ,pravda a spravedlnost zvítězila.
Rok 1979 je však rokem i radostnějších výročí:
Vzpomínáme 30. výročí začínající socializace vesnice, výročí zakládání JZD. Nebylo to vůbec snadné
přesvědčování o výhodách společného hospodaření. V Olšanech došlo k založení JZD v roce 1950. U nás až
v roce 1957. A výsledek je nejvíc znám z čísel jež každým rokem ukazují k jakému rozvoji v zemědělství dochází.
Dnes i ti co nejvíce pochybovali si opravdu ani nedovedou představit starý způsob hospodaření.
Vzpomínáme letos 30.výročí založení pionýrské organizace. A zase jsme svědky, že na každé oslavě,
slavnostní příležitosti jsou to oni, ti mladí, kteří obstarávají kulturní program.
Vítají naše nové občánky, blahopřejí jubilantům, prostě jsou dnes všude. Je opravdu radost pohledět do těch
šťastných rozjásaných tváří , které prožívají šťastná, radostná a pokojná léta. Jsou to doby o kterých se nám
starším ani nesnilo.
Rok 1979 byl i mezinárodním rokem dítěte. Dítě, budoucnost i naděje každého národa. Co nadějí a víry
v šťastnou budoucnost je v každém z nás. Jak rádi bychom jim připravili svět v míru, radosti a štěstí pro všechny
děti na celém světě bez rozdílu pleti a národnosti. Vše pro to šťastné a bezstarostné mládí.
Naše vesnice
V každodenním vzruchu si většina z nás ani neuvědomuje, ten převratný význam změn, jimiž naše vesnice
prochází a jimiž jsme svědky. Rozhlédneme li se kolem sebe pak musíme vidět tu obrovskou změnu, kterou jsme
za poslední dobu prošli. Pryč je doba čeledínů a služek. Ztratila se žebrota, chudoba i nezaměstnanost. Naše
vesnice je doslova vyměněna, je krásnější, úhledné domy, výstavba v tomto roce v takovém množství a v takové
architektuře nemá vůbec období, upravená prostranství, zahrádky před domy plné kvítí a občanská vybavenost.
To je vizitka jak žijeme.

Pohyb obyvatel
Úmrtí
1.

Žofie Malíková

Habrovany 205

K

2.

Theodor Zikmund

10.11.1891

3.

Eduard Trnavský

25.12.1926

12.2.1979

Olšany 4

K

14.2.1979

Habrovany 42

K

4.

Vlasta Zachrdlová

26.2.1926

19.2.1969

Habrovany 72

K

5.

Otakar Růžička

6.9.1903

8.2.1979

Olšany 131

K

6.

Jan Matoušek

7.1.1906

8.3.1979

Habrovany 1 USO

K

7.

Marie Hořavová

15.8.1898

19.3.1979

Habrovany 183

Z

8.

Antonie Daňková

6.5.1886

31.3.1979

Habrovany 160

Z

9.

Pavel Valehrach

27.10.1894

2.5.1979

Olšany 98

K

13.12.1901

12.5.1979

Habrovany 95

Z

11. František Šoupal

23.12.1908

29.5.1979

Habrovany 170

K

12. Jan Dundálek

26.11.1901

13.6.1979

Olšany 130

K

13. Anna Dvořáková

1.4.1887

14.7.1979

Habrovany 67

Z

14. Frant. Pospíšil

2.5.1917

17.8.1979

Habrovany 274

Z

15. Ludmila Procházková

28.3.1907

25.8.1979

Habrovany 131

K

10. Rudolf Chyťa

naroz.

13.5.1897

zemř.

13.1.1979

16. Pavel Švestka

16.10.1894

9.9.1979

Habrovany 97

Z

17. František Čapka

28.1.1906

7.9.1979

Olšany 77

K

18. Antonín Procházka

15.1.1906

19.9.1979

Olšany 39

Z

19. Emilie Polzrová

7.11.1895

29.9.1979

Habrovany 29

Z

20. Jindřiška Segeďová

8.8.1937

14.10.1079

Habrovany 239

K

21. Václav Winter

18.9.1922

20.10.1979

Habrovany 1 USP

K

22. Bohumíra Hasáková

6.11.1910

30.10.1979

Habrovany 49

Z

23. Josef Procházka

26.11.1907

26.11.1979

Habrovany 131

K

24. Anna Konečná

30.8.1895

17.11.1979

Olšany 115

K

25. Apolenie Chromá

21.12.1894

2.12.1979

Olšany 62

Z

26. Václav Valehrach

28.9.1900

5.12.1979

Olšany 71

K

18.12.1979

Habrovany

Z

27. Apolena Pernicová
Pohřbů žehem 16

do země 11

Narozené děti
1.

Radim Rousek

5.1.1979

Habrovany 4

2.

Roman Bednařík

7.1.1979

Habrovany 57

3.

Simona Obroučková

3.1.1979

Habrovany 89

4.

David Zlatohlávek

16.2.1979

Habrovany 250

5.

Martin Mikiska

12.3.1979

Habrovany 201

6.

Ilona Kostelková

16.3.1979

Habrovany 20

7.

Marie Bajerová

17.3. 1979

Olšany 39

8.

David Gratz

25.3.1979

Habrovany 98

9.

Hana Hrnčířová

13.4.1979

Habrovany 1

10. Světlana Kadlecová

16.5.1979

Habrovany 163

11. Jitka Malá

1.6.1979

Habrovany 81

12. Radim Rotrekl

21.6.1979

Habrovany 281

13. Kateřina Baláčová

4.8.1979

Habrovany 268

14. Daniela Kalová

5.8.1979

Habrovany 268

15. Soňa Kolpotová

4.9.1979

Habrovany 36

16. Oldřich Ambrož

18.9.1979

Habrovany 197

17. Marek Černý

2.10.1979

Habrovany 50

18. Lucie Ferencová

21.10.1979

Habrovany 215

19. Jaroslava Chromá

3.11.1979

Habrovany 82

20. Eva Motlitbová

12.12.1979

Olšany 143

21. Karel Skřivánek

27.12.1979

Habrovany 37

Počet narozených dětí :
chlapců 9

děvčat 10

Olšany

Habrovany

0

2

celkem 21

9

12

Přistěhováni
1.

František Skřivánek

Habrovany 163

z Kr.Vážan

2.

Rudolf Kligl

Olšany 142

Brna

3.

Jarmila Kliglová

Olšany 142

Brna

4.

Svaťa Škaroupková

Olšany 78

Brna

5.

Josef Konečný

Habrovany 1

Sokolnic

6.

Marie Žáková

Habrovany 1

Hvězdic

7.

Karel Jurásek

Habrovany 1

Krasic Kroměř.

8.

Marie Švoradová

Habrovany 1

Dol.Vilémovic

9.

Jaroslav Kokeš

Habrovany 1

Vyškova

10. Jiří Maňásek

Habrovany 1

Pozořic

11. Věra Kolejková

Olšany 108

Rovné-Divišov

12. Naděžda Puppová

Vítovic

13. Ladislav Rotrekl

Habrovany 281

Lulče

14. Jan Toul

Habrovany 1

Borotína

15. František Hutař

Habrovany 1

Pohořelic

16. Miloš Moudrý

Habrovany 1

Zbýšova

17. Vladimír Pár

Habrovany 1

Ořechova

18. Mojmír Jandl

Habrovany 206

Rousínova

19. Jarmila Fibingerová

Habrovany 223

Pozořic

Počet přistěhovalých
Habrovany

můžů 11

žen 4

celkem 15

1

3

4

12

7

Olšany
celkem

19

Vystěhování
1.

Diana Šašková

z

Habrovan 79

do

Prahy

2.

Hana Masaříková

Habrovan 152

Rousínova

3.

Marie Kuncová

Olšan 17

Brna

4.

Květoslava Škaroupková

Olšan 6

Brna

5.

Ljuba Hrdinková

Olšan 33

Vyškova

6.

Jan Hrdinka

Olšan 33

Vyškova

7.

Ivana Gratzová

Habrovan 97

Brna

8.

Jan Bradáč

Habrovan 1

Brna

9.

Marie Bradáčová

Habrovan 1

Brna

10. Ludmila Zezulová

Olšan 35

Měnína

11. Oldřich Konečný

Olšan 28

Votic

12. Rudolf Valter

Olšan 94

Brna

13. Stan. Viktorin

Habrovan 125

Lulče

14. Helena Viktorinová

Habrovan 125

Lulče

15. Milada Čapková

Olšan 77

Snužovky

16. Zdeněk Hořava

Habrovan

Mor.Krumlova

17. Marie Meitnerová

Habrovan 25

Brna

18. Apolena Pernicová

Habrovan 126

Hvězdlic

19. Jarmila Míková

Habrovan 128

Hubeč-Lipová

Počet vystěhovalých
Habrovany

mužů 3

žen 8

celkem 11

Olšany

3

5

8

celkem

6

13

19

Počet obyvatel k 31.12.1979
Habrovany

mužů 307

žen 321 dětí 182 celkem 810

Olšany

161

182

87

430

celkem

468

503

269

1.240

Hodnocení činnosti MNV za rok 1979
MNV
Plenární zasedání MNV se uskutečnilo v průběhu roku šestkrát. Účast poslanců byla 70%. Neúčast byla
zdůvodněna ve dvou případech mateřskou dovolenou, v několika případech pro neuvolnění poslance pro plnění
plánu v závodech a poslanci kombajnéři v době žní na práci mimo okres.
Pro nezájem o práci poslance Ladislava Vysoudila, byl podán návrh

o zproštění funkce. Jmenovaný

kandidoval za VO KSČ Olšany a stranická organizaci, zaslán přípis o projednání jeho kandidatury.
Program plenárních schůzí byl vždy řádně připraven radou MNV a konzultován ve stranické skupině. Byly
případy, kdy nedošlo k jednoznačnému závěru, týká se další výstavby v naší obci, zařazení všech plánovaných
akcí.
1. Opatovický přivaděč (stavba vodovodu)
2. Výstavba nové pošty (v prostoru bývalého Dvořáčkova stavení na návsi)
Pro výstavbu nové pošty vykoupil MNV stavení patřící pozůstalým Slávkovi Dvořáčkovi a Lídě Břízové, a
stavení p. Brtníkové, které bylo smluvně zaručeno doživotní bydlení.
Proč nedošlo k jednomyslnému závěru? Obavy, že je to příliš mnoho na naší obec najednou a budou li na
všechno stačit naše možnosti k úspěšnému jejich zakončení.
Rada MNV se sešla dle plánu v roce 1979 dvacetkrát. Čtvrtletně byla projednávána činnost všech komisí.
V únoru došlo k události, která zaznamenala změnu ve složení rady MNV.
Místopředseda MNV Eduard Trnavský, povoláním ředitel Odborného učiliště odš. závodu Zbrojovka n.p. ve
Vyškově, byl se svými žáky na pololetních prázdninách na lyžařském zájezdu v Jeseníkách. 14.února 1979 při
obědě se svými svěřenci v restauraci v Bruntále se mu udělalo nevolno, spadl se židle a přivolaný lékař
konstatoval smrt. Zemřel ve věku 53 let.
Eduard Trnavský, narodil se 25.12.1926 jako syn dělníka. Celý život byla poctivá práce pro rodinu i
společnost. Za svoji práci se mu dostalo v roce 1975 státní vyznamenání Za vynikající práci. Bylo to ocenění za
dlouholetou pedagogickou činnost. Rada MNV pak v něm ztratila jednoho se svých nejlepších a
nejobětovanějších pracovníků.

Změny ve složení rady MNV
Karel Pernica
jmenován místopředsedou MNV, uvolněn z funkce před. finanční komise.
Ing.Milan Chládek
jmenován předsedou finanční komise, uvolněn z funkce před. zemědělské komise
Tomáš Chalupa
jmenován předsedou zemědělské komise, byl poslancem MNV a člen zem. komise
K hodnocení komisí MNV:
Jako dobře pracující komise byly hodnoceny : soc. zdravotní, komise veřejného pořádku a kulturně školská
komise, která byla hodnocena jako druhá nejlepší ve vyškovském okrese. Slabší činnost, i když se pravidelně
scházejí vykazují komise zemědělská, nesplnila úkol týkající se veškerého obdělávání zem. půdy na obci, komise
stavební má dobrou činnost v povolování staveb a stavebních úprav, nemá v pořádku kolaudační řízení
povolených staveb. V komisi finanční se po změně zvětšila aktivita, ale nejsou tak docela v pořádku všechny
úseky týkající se finančních otázek. Účast na zasedání komise stavební a finanční je nedostatečná, proto bylo
rozhodnuto pozvat členy těchto komisí do rady MNV a provést s nimi pohovor.
Další činnost rady MNV byla zaměřena na další budování a zkrášlení obce. Přes potíže se podařil úkol
stanovený volebním programem splnit za velkého přičinění poslanců a jenom některých složek NF.
Komise veřejného pořádku
Předseda komise Alois Ručínský, komise je složena z 8 členů, z toho 4 poslanci MNV a 4 členové z řad
občanů. Jsou to 2 členové z místních organizací, Požární ochrany a 2 členové PS VB. Vždy po 1 z každé obce.
Tím je zaručena dobrá spolupráce PO a VB.
V této spolupráci provádí prohlídky v JZD předežněmi, v průběhu žní a po žních, kontrolu ve výmlatových
střediscích u kombajnů na polích. Jsou zváni zástupci JZD a je pořizován záznam.
Pro oblasti chatařské a zahrádkářské byla vydána vyhláška , která obsahuje : ochranu životního prostředí,
veřejného pořádku, ochranu vodních zdrojů a zásady požární ochrany, včetně rozdělávání ohňů. Dodržování této
vyhlášky je kontrolováno org. VB.
Relace v místním rozhlase jsou prováděny dle závažnosti a nutnosti. K jarnímu úklidu, v údobí sucha zákaz
rozdělávání ohňů, předežněmi i po žních. Relace jsou evidovány v knize relací.
K závažné trestné činnosti v naší obci nedošlo. K přestupkům došlo v 7 případech, kdy pod vlivem alkoholu
došlo k slovnímu napadení. Ostatní přestupky byly projednány, 2 postoupeny jiným NV. Ostaní řešeny podle
závažnosti domluvou, ale i pokutami od 200 až 300 Kčs. Pokuty jsou propláceny složenkou a odvolání žádné
není.
Stížnosti jsou však, pro stálé znečisťování místních komunikací přepravci z místních kamenolomů. Pokud jsou
viníci zjištěni, jsou hlášeni oddělení VB v Rousínově a trestáni pořádkovou pokutou za porušování vyhlášky 100
o dopravě. Jsou však případy kdy viník není zjištěn, pak toto spadlé kamení odklízí na své náklady kamenolom.
Dále bylo vydáno opatření, podle kterého nesmí být prodáván alkohol a tabákové výrobky mládeži do 18 roků.
Nařízení je kontrolováno.
V obou obcích máme 358 důchodců a jim je vypláceno měsíčně 356.369 Kčs. Prům. měsíční důchod činí
995,30 Kčs. Prům. zvýšení proti roku 1978 činí 89,30 Kčs.

Podle vyhlášky o zvýšení důchodů musely osoby, jejichž jediným zdrojem obživy je důchod podati si žádost o
minimální důchod. Celou tuto obsáhlou a náročnou akci prováděla soc. a zdravotní komise. Starala se o
nevyřešené důchody obyvatel v Domě pečovatelské služby.
V roce 1979 byl otevřen a zahájil činnost Dům pečovatelské služby popisné číslo 274. Tato budova nově
postavena Okresním stavebním podnikem ve Vyškově, kromě komfortního vybavení s pečovatelskou službou
má 18 bytů, z nichž bylo 12 v tomto roce obsazeno.
Noví majitelé bytů jsou :
byt č. :
1.

Josef Marada a Jan Hostina

2.

Stanislav Moskavčenko a Jindřiška Manáková

3.

Josef Sturma

4.

Josef Stankovič a Anastázie Šánková

5.

Jan Dvořák a Veronika Dańková

6.

František a Marie Drážďanští

7.

Ladislav Paulík

8.

byt pro pečovatelskou službu

9.

Jaroslav a Helena Hrnčířovi

10. Rudolf Suchý
11. František Kostelka
12. Zdeněk a Marie Klemschovi
Tito noví obyvatelé jsou tělesně postiženi o které je nutno se postarat. Komisi tímto zařízením přibylo mnoho
práce. S kolaudací, odstraněním závad, obstarání otopu a dalších potřeb.
Jako každým rokem byly osobám s nejnižšími důchody , osobám osamoceným a občanům nad 80 roků
k vánocům potravinové balíčky. Balíčky obdržely i 4 osoby z DPS.

Pro obec Habrovany uvolněna částka

3.200Kčs a pro Olšany 2.000 Kčs. Akci zajistily za pomocí ostatních členek soc. a zdravotní komise A.
Vysoudilová v Habovanech a v Olšanech Eliška Skřepková. Do domova důchodců v roce 1979 odešly Šmidová,
Marie Meitnerová do Brna, Apolena Pernicová do Hvězdic, kde za 14 dnů zemřela.
Komise též dohlídá na výchovu nezletilé mládeže a dětí z neúplných manželství. Jsou to :
Jirka Doležel, adoptován
Jiřina Kostelková, adoptována
Masaříková z rozved. manželství
Jana Burianová, byla předána do opatrování babičce
Komise stavební
Předseda komise Jaroslav Valehrach. Komise vyřizuje do 30 dnů žádosti o povolení oprav domků a nových
staveb bytovek a rodinných domků. Výstavba rodinných domů v Habrovanech v roce 1979 co do počtu, velikosti a
vzhledu a krásy nemá vůbec obdoby. Vyrostla nám celá nová ulice, ale i ostatní stavby, opravdu radost na dílo se
podívat.

Výstavba v naší obci v roce 1979
Dokončené stavby s kolaudací :
František Pospíšil, rodinný domek
František Pelikán , rodinný domek
Slavotínek , rodinný domek
Chrást

, nádstavba

Dokončené hrubé stavby :
Bohuslav Jandl , rodinný domek
Jan Grundel

, rodinný domek

Skřivánek , rodinný domek
J. Valehrach ml., rodinný domek
JZD Družba ,
Luboš Hrdinka

4 bytovky
, rodinný domek Vinohrady

Luboš Hrdinka

, řadová výstavba za školou

Josef Adam

, řadová výstavba

Vlas. Veselý

, řadová výstavba

Milan Obroučka , řadová výstavba
Započali s výstavbou :
manželé Štěpánkovi

řadová výstavba

Hanákovi

řadová výstavba

Kolkopovi

řadová výstavba

Kusovi

rodinný domek

Finanční zpráva MNV Habrovany – Olšany za rok 1979
1. Příjmy obyvatelstva
Daň zemědělská
Daň z příjmů obyvatel

46.272 Kčs
3.019

Daň domovní

36.814

poplatky z psů

3.720

správní poplatky

3.400

celkem

93.225 Kčs

2. Ostatní příjmy
Výkup pozemků

26.110 Kčs

Nájem bytů

22.582

Poplatky z telefonu

4.105

Strav.ve školní jídelně 58.484
Služby,příjem pro MNV 36.356
Převod FRR
Pokuty

52,92
500

Sankční poplatky

3.484,80

Úrok pro plátce poplatků
Ostatní příjmy

882,32
12.422

Za prodej Dům služ. 1,992.000
Sdruž.prostředek ÚP

200.000

Dotace ONV

50.000

celkem

2,554.980,12 Kčs

Celkový příjem činí

2,648.205,12 Kčs

Výdaje za rok 1979
Správa vodov. a kanalizace

4.493

Kčs

Mateřská školka v Olšanech 117.205,39
Správa úvěru u SBČS

958.323,54

Posílení vodovodu pro ÚSP 112.972,39
Údrž.mat. škol. v Olšanech

27.356

ZDŠ Habrovany(náb. III tř.)

95.478,05

Školní jídelna(potraviny)

54.460,70

Osvětová beseda

8.000

Sbor pro občanské zál.
(obřadní síň)

25.111

ČSPO (požárníci

3.915,60

Správa MNV

118.393,63

Soc.zabezp. (kap.28)

13.687,60

Veř.osvětlení (kap.39)

22.691

Údrž.hřbitovů(kop.hrobů)

2.330

Výkup poz. na výstavbu

61.678

celkem výdaje

2,062.321 Kčs

Celkové příjmy MNV

2,648.205,12 Kčs

Celková vydání MNV

2,062.321,-

Rozdíl

Kčs

585.884,12 Kčs

Zůstatek prostředků u SBČS
Ceniny na MNV (známky)

697.595,- Kčs
500,- Kčs

Sbor pro občanské záležitosti
Nově vytvořeny sbor pro občanské záležitosti při radě MNV ve složení :
Předseda :

Bohumil Říha

místopředseda :

Marie Kolejková Habrovany
Božena Navrátilová Olšany

členové :

Jaroslava Říhová
Josef Musil
Eva Seďová
František Chyťa
Božena Novotná
Lída Růžičková
Zdena Bartošková
Eduard Trnavský
Ing. Jaroslav Valehrach
Zdena Baláčová

V únoru zemřel s. Eduard Trnavský, proto byli do SOZ jmenováni s. Karel Pernica a s. Radka Bezděková.
V roce 1979 SOZ přivítal na 5 oslavách 20 dětí, připravil oslavu slavnostního slibu pionýrů, slavnost ukončení
školního roku mateřské školky a zahájení nového školního roku.
Na pohřbech našich spoluobčanů zajistil rozloučení, zasílal blahopřání k svatbám a celkem 45 blahopřál
občanům při jejich životních jubilejích.
Kulturní činnost OB v Habrovanech
Rok 1979 byl Mezinárodním rokem dítěte a proto řada akcí byla uskutečněna především pro děti a mládež.
Měli jsme úspěchy především v oblasti přednáškové činnosti, kde počtem přednášek, patříme mezi nejlepší obce
na okrese.
Bylo uskutečněno:
16 přednášek
9

zájezdů do Státního divadla v Brně

7

zájezdů zájmových

7

výstav

36 představení filmových pro mládež
7

oslav

5

akcí sboro pro obč. záležitosti

3

branné a sportovní soutěže

4

besedy s občany

2

veřejné schůze s kulturní vložkou

6

rozhlasových relací

21 tanečních zábav
celkem 123 akcí
Plesová sezona se koná pravidelně a tradičními pořadateli jsou:
Zákl. organizace Českého svazu požární ochrany
Zákl. organizace Českého svazu žen
Zákl. organizace Českého svazu zahrádkářů
a Československý červený kříž

Základní devítiletá škola v Habrovanech
Počet žáků:
1. ročník

23 žáků

2. ročník

10 žáků

3. ročník

18 žáků

Celkem 51 žáků ve 2 třídách. Žáci 4.ročníku byli v tomto roce pro tento školní rok převedeni do školy
v Rousínově, aby nemusela být v Habrovanech otevírána 3.třída pro nedostatek učitelů.
V naší škole byla provedena řada úprav:
nové obložení šatny, vybavení novým nábytkem ve všech učebnách a nově upraveny záchody. Koncem roku bylo
zahájeno školní stravování žáků. Obědy se vaří v kuchyni mateřské školy v Olšanech a poledním autobusem
dovážejí do Habrovan. Ke stravování je přihlášeno 27 žáků a 3 zaměstnanci.
Školství tak dosáhlo v Habrovanech-Olšanech svého cíle. Do mateřské školy chodí všechny děti
zaměstnaných rodičů ve věku 3 až 5 let, všechny děti 5-6 leté , v mateřské škole jsou zajištěny svačiny i obědy a
péča po celý den, v ZDŠ jsou zajištěny mléčné přesnídávky a obědy. Děti dostávaji zadarmo učebnice a školní
pomůcky. To vše je důkazem vysoké péče státu o naší mladou generaci.
Budova školy slavila sté výročí svého otevření a za dobu své existence, prošla jejími velká řada žáků,
toužících po svém vzdělání.
Ředitel školy :

Boh. Říha

Zasl.učitelka :

Jar. Říhová

Z historie mateřské školy v Olšanech
Ve školním roce 1977-1978 došlo ke zrušení jednotřídní YDŠ v Olšanech a během prázdninového období
došlo k úpravě prostorů školy na mateřskou školu s celodenním provozem. Strava se dovážela z Mateřské školy
v Rousínově autobusem. V této době bylo zapsáno k docházce 36 dětí, 30 z Olšan a 6 z Habrovan.
Zaměstnankyně:
ředitelka :

Eva Seďová

učitelka :

Alena Poláková

V průběhu roku za provozu školky se provádí adaptační práce za účelem zřízení dvoutřídky, která by
kapacitou vyhovovala pro všechny děti 3 až 6 leté z Habrovan i Olšan.
V první polovině školního roku 1978 – 1979 probíhají intenzivní adaptační práce na úpravě

a výstavbě

druhého oddělení mateřské školy. Ve starých prostorách jsou vyměňována okna, dveře, podlahy atd.. V tomto
období jsou k docházce zapsány pouze ty děti, jejichž rodiče jsou zaměstnány a děti nemá kdo opatrovat. Celkem
23 dětí z Olšan.
Koncem listopadu jsou ukončeny úpravy vnitřních prostor a rovněž ukončena přístavba druhého oddělení,
úprava hospodářských prostorů jako kuchyně a skladů.
Týden před zahájením provozu nastoupily nové zaměstnankyně školy:
Jana Jandlová, učitelka přešla z Habrovan
Alena Bartošková, zpočátku vykonává funkci uklízečky, později nastupuje do funkce učitelky
Jaroslava Pořízková, vedoucí kuchařka
Jana Kalvostrová, pomocná kuchařka
Vladislava Rozčínská. uklízečka
Karel Šulc, jako topič
Rodiče a všechny zaměstnankyně se podílely významnou měrou na všecg pracích při výstavbě i na konečném
úklidu a zavedení školy do provozu. Jejich práce byla oceněna krajským vyznamenáním.
Slavnostní otevření mateřské školy se konalo 4.12.1978 za účasti funkcionářů MNV, NF, ONV odboru školství.

K docházce bylo zapsáno 72 dětí z Habrovan i Olšan. Děti z Habrovan dojíždějí autobusem za dozoru rodičů,
kteří se každý tden jeden střídají ve službě.
Strava se již nedováží, vaří se ve škole, přesnídávka,oběd a svačina. Provoz školy je určen na dobu od 6,30
do 17 hodin, tedy celodenní s odpoledním spánkem.
Místní lidová knihovna v Habrovanech
Je v provozu po celý rok, půjčuje se mládeži i dospělým. Počet čtenářů je 110 osob a bylo půjčeno 1.105 knih.
Knihovnicí je studentka fil.fakulty Sylva Nebojsová.
O činnosti NF v Habrovanech za rok 1979
Činnost její vycházela z úkolů stanovených volebním programem NF, v podmínkách naší obce. Plnění
volebního programu NF jsou uzavřené závazky společenských organizací na rok 1979, jež představují
odpracovaných 4.800 hodin , z toho 1.800 h. na akci Z, 2.500 hodin na zlepšení životního prostředí a 500 hodin
na pomoc zemědělství.
Kromě toho odpracovali občané 2.300 hodin na akci Z , 3.100 hodin na zlepšení živ. prostředí a 600 hodin na
pomoc zemědělství.
Celková hodnota budovatelské činnosti na akci Z činila v roce 1979 403.000 Kčs.
Vodovod:
Opatovický přivaděč se neprováděl, že nebyla finanční dotace, a ani dokumentace JMVK Vyškov. Od září bylo
započato s posílením vodovodu pro úsek stávajícího vodovodu USP ma který je napojen Dům služeb Jednoty.
Byly propojeny studny přečerpávacím řadem a postavena čerpací stanice v hrubých stavební pracích a část
vodovodních trub o celkové délce 1.500 bm. Práce byly prováděny za těžkých podmínek v deštivém počasí a
v bahnitém terénu. Odpracováno 1.200 hod. v hodnotě 120.000 Kčs. Náklady činily 88.000 Kčs a na mzdách
vyplaceno 16.000 Kčs.
Mateřská školka:
Z odborných prací na školce v Olšanech, bylo provedeno zastřešení staré budovy i přistavené části. Byl postaven
sklad na uhlí. Přes veškerou snahu nebylo možné zajistit zámečnické práce. Celkem bylo odpracováno 3.800
hodin.
ZDŠ:
V základní devítiletce v Habrovanech, byla provedena údržba vnitřního vybavení, oprava soc. zařízení, dřevěné
přrpážky nahrazeny zděnými. Byly upraveny prostory pro stravování všech žáků a vybaveny stoly, příbory,
přípravna na podávání stravy. Odpracováno bylo 1.200 brig. hodin. Náklady činily 93.200 Kčs.
Dům služeb:
Výstavba byla dokončena v měsíci září. Není však v provozu pro nedostatek pitné vody, i když je napojen na
vodovod USP Habrovany, vodovod je poruchový pro nedostatek vody, proto bylo započato s posílením vodovodu.
Odpracováno 1.950 hodin, náklady činily 57.000 Kčs, hodnota díla 87.000 Kčs. Dohotovením získaná prodejní
plocha 290 m2 a hodnota díla 1,990.000 Kčs.
Bytový fond:
Na údržbě bytového fondu odpracovali občané 1.180 hod. v hodnotě díla 12.400 Kčs. Byly provedeny fasády na
domech, nátěry oken a další práce v hodnotě 137.000 Kčs.

Na neinvestiční části bylo odpracováno 10.570 hod., byly prováděny po celý rok udržovací práce, úklid
návsí(značně znečisťované přepravci štěrku). Prováděny také práce na údržbě zeleně v naší obci. Úpravě
předzahrádek a výsadbě květin .
Hodnotíme li průběh prací lze konstatovat, že v konečné fázi poklesla aktivita jak společenských organizací,
tak i občanů.S podílem společenských organizací na plnění volebního programu nejsme spokojeni. Výbory
většina společenských organizací nepodchytily aktivitu své členské základny.
Vyhodnoceni byli jako nejlepší v Habrovanech Myslivci, ČSŽ a ČČK.
v Olšanech

Myslivci, ČSŽ Svazarm a požárníci.

Vlastní činnost jednotlivých organizací je dobrá a organizace jako takové plní své poslání. Všechny vytváří pro
své členy a i ostatní občany dostatek možností pro kulturní vyžití, pro prosazování svých zálib a zájmové činnosti.
MV NF úzce spolupracuje s výborem VO KSČ, který důsledně uplatňuje vedoucí úlohu KSČ v rámci NF.
Výbor NF pravidelně informuje VO KSČ o své činnosti a rozhodnutí při spoluúčasti.
Spolupráce MNV postupuje podle dohody, která vyhovuje a nepotřebuje doplnění.
Závěrem o činnosti NF možno konstatovat, že veškeré oslavy význačných událostí v roce 1979 proběhly
v naší obci důstojně za četné účasti našich občanů. Že úkoly vyplývající z volebního programu na rok 1979 byly
splněny.
Na oslavy k mezinárodnímu dni dítěte se zapojily všechny organizace a přispěly svými dary na závěry turnajů
branných závodů.
Životní prostředí :
Plochy zeleně udržované složkami NF
Habrovany:
parčík u Jednoty

3.167 m2 ČSŽ

park u pomníku RA

2.519 m2 SČSP

u lípek

1.000 m2 ČSPO

prostranství před MNV

217 m2 SSM

Vinohrádek

1.230 m2 poslanci MNV

parčík u kostela

1.283 m2 ČČK

u ZDŠ

100 m2

břízy u rybníka

100 m2 občané

hřiště u Sokola
a jeho okolí
celkem

žáci ZDŠ

8.774 m2 Sokol
888 m2 Sokol
19.566 m2

Olšany:
U lipek

5.606 m2 ČSŽ

u hřbitova

1.594 m2 ČSŽ

park u revízu

1.948 m2 ČSŽ

pod revízem

140 m2 Myslivci

u ret. nádrže

400 m2 Svazarm

u Kousalového

30 m2 ČČK

u Kratochvílu

1.806 m2 SSM

hřiště Svazarmu

3.618 m2 Svazarm

hřiště u trafost.
celkem

3.836 m2 ČSŽ
13.888 m2

Celkové zeleně v obou obcích 33.454 m2
Areál historické zeleně v Habrovanech
Je zapsán ve Stáním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstřík. číslem 3627. Empírový zámek
s parkem z první poloviny 19.století , nyní ústav pro tělesně postižené, je obklopen bohatou zelení. Velká je
rozloha zahrad a parků. Podle odhadu nejstarších stromů odpovídá park asi 160 let. Sloh byl původně čínský. Je
významným a hodnotným areálem památkové zeleně a po stránce dendrologické má dokonce význam výjmečný,
podmíněný výskytem „Cuereus petraca“ a „ Antropurpurea“ jako jediného exempláře na území ŠSR.
Jsou tu vyjímečné dendrologicky dendrologicky cenné dřeviny jako „Abries nordmannia, Celtis occidentalis,
Liriodendron tulipifera, Tilia platyphylos, Laciniata“ a další.
V dnešní době není v parku zabezpečena údržba travnatých ploch, v důsledku čehož dochází zarůstání
plevelovými dřevinami. Vzhledem k této skutečnosti dalo Krajské středisko státní památkové péče v Brně ve
spolupráci OK ONV ve Vyškově, zajistit nápravná opatření vyplývající z povinnosti správce t.j. uživatele areálu
USP.
Ústav pro tělesně postižené v Habrovanech
Posláním Ústavu pro tělesně postižené je i nadále pomáhat, překonávat, jejich těžký životní osud, nahradit jim
v tomto zařízení domov a tím jim pomoci mezeru vzniklou mezi životem zdravých lidí a životem tělesně
postižených.
V roce 1979 oslavil ústav 30.výročí svého trvání a při této příležitosti byly uspořádány mezinárodní hry tělesně
postižených Habrovany – Hořice v Podkrkonoší. S tímto ústavem, který má podobnou specializaci, byla navázána
družba v roce 1975.
Kulturní život občanů je bohatý. Každý týden se promítá celovečerní film. Obyvatelé mají k dispozici 7
černobílých a 1 barevný televizor. Ke všem významným výročím jsou pořádány oslavy a nebo přednášky.
V letošním roce vystoupila v ústavu skupina Ivana Mládka z Prahy, dále cimbálová muzika ze Zbýšova , ale i
Habrovanští hudebníci zpestřili letošní MDŽ. Každoročně se v ústavu pořádá festival celovečerních filmů.
Ústav úspěšně pomáhá některým národním podnikům při plnění jejich plánu. Kooperuje s UP závody
Rousínov n.p., Rostex a Zbrojovka n.p. Vyškov, Brněnské papírny a MEZ Brno. Pracovní terapie a rehabilitace
má velký vliv na udržování psychické a fyzické kondice těchto našich nových habrovských občanů. Skutečnost,
že tento tělesně postižený člověk se alespoň částečně dokáže vrátit zpět do pracovního procesu je velkým
vítězstvím nad sebou samým.
Je však nutné podotknout, že k vytvoření spokojeného života těchto obyvatel v tomto zařízení je potřebí i velké
obětavosti všech pracovníků, kteří v tomto ústavu pracují. Je to kolektiv, který držitelem bronzového odznaku
BSP a SČSP.
Svoji práci se snaží zaměstnanci ústavu plnit co nejlépe o čem svědčí také odpracované brigádnické hodiny
ne zvelebené okolí a při pořádání kul. akcí. Bylo odpracováno 1.263 hodin na brigádách a z řad zaměstnanců je
7.čestných dárců krve.

Počet tělesně postižených občanů je 72, zdravotního personálu 7 sester, administrativního a tech. personálu
je 28 zaměstnanců.
Od 1.1.1979 je novým správcem ústavu Jaroslav Baláč.
Jednota lidové spotřební družstvo v Habrovany
Potraviny : plán 2,721.000 Kčs

skut. 2,727.000 Kčs

Maso

:

677.000 Kčs

645.915 Kčs

Textil

:

963.959 Kčs

973.959 Kčs
+10.959 Kčs

Pohostinství :

763.000 Kčs

809.200 Kčs
+48.200 Kčs

Jednotné zemědělské družstvo Družba
Výsledky hospodaření :
a) Rostlinná výroba
pšenice

plán 36.981 q

skut.

27.770 q

ječmen

16.219 q

15.550 q

brambory

4.000 q

2.511 q

cukrovka

124.000 q

124.164 q

ha výnosy celkem
obiloviny

40,3 q

brambory

125,6 q

cukrovka

415,5 q

b) Živočišná výroba
maso hovězí

plán 3.200 q

skut. 3.200 q

maso vepřové

7.600 q

7.611 q

mléko v tis. lit.

2.060

Roční nadojení od jedné dojnice

1.961
3.312 litrů

prům. dojivost na kus a den

9,06 litrů

přírustek hovězího na kus a den

0,65 kg

vepřového
odchov telat na 1 dojnici
selat

prasnici

0,58 kg
1,08 ks
14,76 ks

c) Ekonomická část
Hrubá zem. produkce

16.920 na ha

výkony celkem

16.772 na osobu

mater. náklady

8.984 na osobu

vypl. mzdy

3.771 na osobu

vypl. podíly

606 na ossobu

čistý zisk

3.650 na osobu

Doplatek družstevníkům (podíly) 18% na 1.000 kčs
Produktivita práce a odměňování na jednoho pracovníka
celková produkce

121.098 Kčs

hrubá zem. produkce

104.414 Kčs

hrubý důchod

108.112 Kčs

výkony celkem

103.500 Kčs

Vyplacená odměna na 1 ha

4.303 Kčs

Středisko Habrovany
Provádí polní práce na oseté ploše pšenicí 335 ha, 180 ha sledovnického ječmene, bob koňský 40 ha, oves a
směsky 42 ha.
Víceleté pícniny : vojtěžka 90 ha, jetel luční 37 ha.
Okopaniny

: cukrovka oseta na 155 ha, krmná řepa na 3 ha, bramboray na 10 ha. Kukuřice 70 ha.

Pícniny 90 ha na sušení a šý ha na zelené krmení.
Sklizeň obilovin se provádí kombajny přímo, provádí ji 7 kombajnů.Na každý připadá 74 ha. Při denním výkonu
8 ha žně končí za 10 – 12 dnů. Sklizeň cukrovky je také plně mechanizována.
V Habrovanech je ustájeno 174 kusů dojnic, 400 kusů hovězího žíru, 160 kusů telat, 140 jaloviček + 90 kusů
v Olšanech, 65 prasnic, 527 vepřového žíru a průměrně stálý stav selat 161 kusů.
V roce 1979 byla dokončena stavba nového teletníku na 160 kusů.
Vedoucí agronom v Habrovanech Ing. Karel Čáp, zootechnik Vincenc Minařík a mechanizátor Jan Křička.
V letošním roce je nutné vzpomenout 30.výročí založení JZD, které bylo založeno o 7 roků později, ale pak do
družstva vstoupila celá vesnice, takže socializace zemědělství v obci jako první na našem okrese.
Průmysl
Největším průmyslovým podnikem je i nadále závod Štěrkovny a pískovny n.p., jehož pracovní náplní je
dodávka kamení a všech druhů drtí na stavbu dálničního úseku Brno-Bratislava. Tuny tohoto stavebního
materiálu projíždí denně nepřetržitě na 3 směny celých 24 hodin.
Brněnské papírny n.p. provoz Habrovany má své stálé zaměstnance ale i domácí dělnice, které zpracovávají
kazety, krabice a další zboží pro průmysl.
Složky NF
Socialistický svaz mládeže
Bilance uplynulého roku je pro ZO SSM bezesporu úspěšná. Dosáhli dobrých výsledků ve věcech oblastech
činnosti. Je třeba ale i si uvědomit, že pro svoji činnost měli mimořádně příznivé podmínky. Svoji dobrovolnou
brigádnickou činností se podílejí na plnění volebního programu NF. Členové se zúčastnili na všech oslavných
kulturních akcích, které byly pořádány.
Účast na politickém vzdělávání byla lepší než v roce minulém, ale nebyla taková, jak by bylo potřebí. Celkem
se uskutečnilo 5 hodinových přednášek. Všechny lekce přednesl propagandista ZO s. Boža Zouhar.

Pionýrská organizace
Pionýrská organizace slaví 30.výročí svého založení. V současné době má oddíl mladších pionýrů 2
instruktorky. Pravidelně se jednou týdně scházejí a podnikají vycházky do okolí, pořádají sportovní hry a v zimním
období jezdí do Rousínova na kluziště bruslit.
Rovněž oddíl starších pionýrů má vedoucí a instruktorku. Vedoucí má zkušenosti s prací v PO, neboť vedla
několik roků oddíl ml. pionýrů a i zde se práce dobře rozvíjí..
V září se PO podílela na organizaci sportovního odpoledne pro děti, které bylo večer zakončeno táborovým
ohněm.
Myslivecká společnost Družba
Výkyv počasí začátkem roku 1979

jsou ve stálé paměti. Když posledního prosince roku 1978 byla denní

teplota +6 st., byla příštího dne 1.ledna 1979 odpolední teplota -14 st., v noci klesla na -21 st.. Náhlý pokles
teploty během několika hodin byl příčinou jak nesnází našeho národního hospodářství, tak uhynutí několika
desítek ha na některých lokalitách lesů ve vyšších polohách Beskyd i jinde.
V druhé polovině května nastalo pak nebývalé sucho s teplotami kolem 27 st., v první polovině června pak, kdy
začínají deště, teploty stouply na 30 st.C. Je proto možné se domnívat, že právě tato vedra neblaze působila na
právě vylíhnutá kuřata, pernaté zvěře. Na počasí právě v jarní době závisí také bohatství úlovků při podzimních
honech.
V roce 1979 byly výřady jak bažantů tak i zajíců slabší jak v minulých letech. U zajíců je tento pokles patrný
již po několik roků. Proto ani nepřekvapilo, že příkazem ministerstva zemědělství a výživy České soc. republiky,
nastal zákaz odstřelu na všech honitbách ČSSR s vyjímkou tularemních oblastí. Poze odchyt zajíců se mohl
provést podle harmonogramu, podle uzavřených smluv na sezonu 1979 až 1980.
Zvěři by jistě prospělo značné rozšíření remízků, které dosud byly založeny. Zvěř by tam našla změnu
v jednotvárném výskytu pastvy a také ochranu.
V roce 1979 byl uskutečněn odlov zvěře :
5 srnců, 7 srn, 6 srnčat a plán lovu zvěře spárkaté byl splněn. Dále bylo střeleno 149 bažantů kohoutů a 5 slepic.
Plán nebyl splněn o 61 kusů. Byli střeleni 3 zajíci před zákazem odstřelu a 3 divočáci. Z celkové váhy ulovené
zvěře 516 kg bylo Jednotě l.s.d. dodáno 117 kg zvěřiny. Ze škodné byly střeleny 2 lišky, 4 toulaví psi a 19 koček.
Odlov zvěře za poslední léta:
V roce 1977 bylo střeleno

200 bažantů

116 zajíců

1978

228

129

1979

149

3

U srnčí zvěře se vyskytují, stále častěji, střečkové, způsobují poruchy v zažívání. Uhynutí zjištěno nebylo.
Během roku byl zřízen další zásobník pro zvěř a jejich počet již stačí na celou plochu honitby 1155 ha.
Český zahrádkářský svaz, z.o.
Ustaven v roce 1965, stav členů 112. Výměra půdy obhospodařované členy 12 ha. Členové dodali na trh
7.800 kg ovoce a 700 kg česneku. Pro členstvo opatřeno zahrádkářských potřeb za 6.590 Kčs.
Český svaz chovatelů drobného zvířectva z.o.
Tato organizace, která patřila v obci za nejlepší, byla dána do klidu. Důvod-duše a hybná páka celé
organizace p. Antonín Paluda pro své stáří a těžkou nemoc odešel z funkce jednatele a nikdo se nenašel z řad
členů, aby v jeho práci pokračoval.

Český svaz požární ochrany
Stav členstva 81 členů, z toho 62 mužů a 19 žen. Činnsot organizace je zaměřena na výcvik, prevenční
opatření, výchovnou ale i společenskou činnost. Tato nenápadná činnost je velmi důležitá. V celku je možno
hodnotit organizaci kladně ve všech směrech.
Český svaz žen z.o.
Zájmové přednášky, kurzy, společenská setkání, to je bohatá paleta činnosti této organizace, není oslavy,
podniku, ke kterému by naše ženy nepřiložily ruku k dílu. Bohatá je jejich činnost a patří jim dík za vše.
Československý červený kříž
Vyhodnocena jako nejlepší organizace v roce 1979. 7 zdravotních přednášek, 1 film, 6 zájezdů do divadla
v Brně, 1 ples, 2 zábavy. Na okresní konferenci obdržela diplom Za příkladnou práci. Stav členů 89 členů.
Tělovýchovná jednota Sokol
Tělovýchovná činnost organizace je zaměřena hlavně na kopanou. Ale i po stránce společenské i ona vytváří
pro své členy dostek možností pro kulturní vyžití i pro prosazování svých osobních zálib. Hodnotíme li celkově
činnost, je dobrá a plní své poslání.
Škoda, že v obci nemá vlastní tělocvičnu a proto není možný nácvik na spartakiádní vystoupení.
Zvláštní události
21. září 1979 zemřel po dlouhé a těžké nemoci armádní generíál Ludvík Svoboda a 26. září měl státní pohřeb.
Při práci na výkopu vodovodu bylo objeveno sídliště, podle zprávy povolaného archeologa z Muzea Vyškova, 11
zemljanek z mladší doby bronzové . Z nálezů u ohnišť, bylo nalezeno jen málo úlomků, nádob a koslěná jehla na
šití. První zemljanka byla pod vilou manželů Říhových a další ve směru kolem Doležalovy zahrady ke silnici do
Olšan.
Počasí
Leden – na Nový rok náhlá proměna počasí, z prudkého deště mráz, teplota poklesla na -13 st.. Napadlo hodně
sněhu, nastala uhelná kalamita. Školy měly uhelné prázdniny. Teprve 25.ledna teploty poklesly, ráno kolem O
st.,odpoledne +4 st.. Koncem měsíce stále pršelo.
Únor – počátek února ranní teploty -4 až -6 st., odpolední kolem +6 st.. Většinou zataženo se sněžením. 14.2.
prudká obleva s deštěm, teploty +3 až +4, koncem měsíce ranní teploty -4 odpolední +6 až +8 st..
Březen – příznivé počasí. Ráno chladněji, odpolední teploty až +18. Vhodné pro polní práce. Vše zaseto. Časté
pršky a zase pěkně.
Duben – začátek měsíce chladno a deštivo. Od 14. do 22. slunné pěkné počasí, teploty až +17 st.. Pak silně
pršelo a chladno až do konce měsíce.
Květen – do 5.5. chladné počasí trvá. Od 5.5. do 20.5. krásné teplé počasí trvá, odpol. teploty kolem 20 st.,
stromy jsou v plném květu, ale projevuje se socho. 21. na vyprahlou zemi napršelo, ale na konci měsíce vysoké
teploty , odp. 26 až 30 st., začíná velké sucho. Květnové pršky až 40 mm pod normálem.
Červen – prudká změna počasí. Květnová vedra vystřídalo deštivé a chladné počasí. V bouřkách vydatně
napršelo a tak v posledním okamžiku úrodu, alespoň řepu a brambory zachránilo. Obiloviny utrpěly suchem.
Červenec – stále chladno. Letošní červenec, jako by zapomněl na starou českou pranostiku, že teprve Anna
přináší chladno z rána. Nejen ranní teploty, ale i průměrné denní teploty jsou hluboko pod normálem. Příčinou
chladného počasí je stále se obnovující tlaková níže nad Skandinávií.

Srpen – žně začaly 2.srpna. Počasí nepřeje, denně prší. Neprší nějak vydatně, ale žňové práce zdržuje. Skončili
za 14 dnů. Pěkné slunné počasí od 13. do 20..Od 25. začalo znovu pršet, vydatně napršelo, ale bylo toho
zapotřebí.
Září – jako by se chtělo za celý rok zalíbit. Ráno chladnější teploty +6 až 8, ale odpoledne slunečno a krásné
teplé počasí. 24. vydatně napršelo, ale pak zase ráno chladněji, ale odpoledne krásně a teplo.
Říjen – od 1. až 12. ranní teploty +4 až 8, odpolední +16 až 18. Pak se ochladilo, bylo pod mrakem, ale odpolední
teploty až +14. Konec října ranní teploty kolem 0 přes den +4 až 6. Sklizeň cukrovky proto byla plynulá, za
mimořádně příznivého počasí.
Listopad – ranní teploty 0 až 2, odpolední +2 až 5.. 5.11.padal první sníh, který se rychle rozpouštěl. Jinak denně
dešťové přeháňky. 17,18 a 19 vydatně prší. Dosud nejvydatnější déšť. Ranní teploty +2, odpolední +5. Konec
měsíce pěkné počasí trvá, na práci v zahrádkách opravdu příznivé. 23.11. byla zahájena práce na výkopu
vodovodu.
Prosinec – od +. do 11. teplé jako jarní počasí trvá. Takový pěkný podzim už dlouho nebyl. Polní práce skončeny.
Ranní teploty +5, odpolední +10.. 11.12. v poledních hodinách prudká bouře. 12.12. v dopoledních hodinách
studený vítr a náhlé ochlazení. . 15. až 31. ranní teploty kolem 0 odpolední až +4. Denně ráno mlhy, přes den
mrholení. Špatné počasí trvá i přes vánoční svátky. Mrazy a sníh nejsou.

Srážky v roce 1979
leden

43 mm

červenec

56

únor

48

srpen

58

březen

54

září

45

duben

72

říjen

13

květen

20

listopad

72

červen

108

prosinec

56

celkem 646 mm
Závěr
Rok 1979 byl velmi těžký. Dokonce i sama nevlídná příroda přispěla k tomu, abychom si to uvědomili. Avšak to
rozhodující, čím jsme překonali obtíže odcházejícího roku, byla naše vlastní práce. Končíme li tento rok nikoliv
bez určitých ztrát, ale v tom hlavním přece jen dobře, je to zásluha našich lidí. Horníků, kteří měli tak málo
volných dnů, protože chtěli nahradit zimní úbytky. Našich zemědělců, kteří hlídali každé zrno, a mnoha dalších lidí
různých profesí, kteří věděli jen jedno, že na jejich rukou, rozumu, fortelu záleží, jak my všichni budeme žít.
Podíváme li se nazpět na uplynulých třicetipěti let, je nepochybné, že to byla léta vzestupu síly naší vlasti,
soustavného růstu životní úrovně jejích občanů. Většina našich občanů to pochopila. Vezmeme li současnou živ.
úroveň u nás, která odpovídá kapitalistickým zemím vysoké úrovně, že jsme se jim nejen vyrovnali, ale navíc
jsme je předběhli v oblasti sociální.
Ovšem tento fakt neznamená, že nevidíme omyly a chyby, jichž jsme se dopustili, že necítíme odpovědnost za
dočasné prohry v našim boji a z nich vyvodili závěry pro další práci. Ale nic nedostaneme zadarmo. Poctivý
člověk nechce žít na účet druhých. Můžeme být i nadále bohatí, když si na to vyděláme svou prací.
Vstupujeme do nového roku. Nebude lehký, už to víme. V kapitalistickém světě je krize, ta se prohlubuje.
Zároveň s ní roste síla vojensko průmyslových komplexů. Mír je ohrožen. Čekají nás i těžkosti. Katastrofální
hospodářská situace Západu se podle odborných předpovědí nezmění, naopak krize se prohlubuje. Její důsledky

v určité míře pocítíme i my. Vláda republiky, její ministerstva, mají před sebou úkol včas, prozíravě reagovat na
tyto změny. Nebude to snadné !
Ale pro nikoho z nás to nebude snadné. Zkrátka, bude hodně práce. Není totiž jiné cesty, jak udržet a zhojnit
to bohatství, které máme. Jedině naše práce. Má tvá, naše ...
Zkvalitnit práci na každém místě, naplno přiložit ruku k dílu, překonat obtíže, zkrátka udělat všechno, aby naše
republika dále sílila, rostla a bohatla pro nás všechny, to je náš program. To chceme a také dokážeme, protože
tolik velkých věcí se už dokázalo.
V Habrovanech 30.června 1980
Zapsal: František Chyťa
podepsáni : Bohumil Říha

razítko Valehrach
dne 1.8.1980 viděla
M. Kadlčíková
okr. metodička

