1978
Začínáme nový rok 1978 s přáním, aby byl dobrý. Aby v něm dále vzkvétala naše země, rostlo její bohatství a
lidé v ní šťastně a spokojeně žili, abychom měli mírové podmínky pro uskutečňování svých plánů a předsevzetí,
abychom měli radost z práce a těšili se z jejich plodů.
Toto je velké, společné naše přání a už v tom je záruka, že může být splněno, protože když miliony lidí něco
opravdu chtějí a také pro to něco udělají, pak výsledek nemůže bát jiný než úspěšný.
Ano je tu síla, která usiluje o splnění všech velkých a krásných plánů, které představuje program XV.sjezdu
KSČ. Rok 1978 je rokem několika významných výročí našeho lidu.
Připomínáme si 600. výročí úmrtí Karla IV., a vzpomínáme je po zásluze. Připomínáme si tím zároveň staletí
existence českého státu, české státnosti, které teprve současnost dala současnou jistotu. Jejími nositeli ve svém
celku však nikdy nebyli králové a knížata. Vědomí o tom, že jsme Češi, že jsme a vždy byli svébytný národ i
v nejtěžších dobách našich dějin, vždy nesly a z generace na generaci si předávali nejširší lidové vrstvy.
Zásluhou bratrských vztahů mezi lidovými vrstvami našich národů se také nikdy nepřervalo vzájemné bratrství
mezi Čechy a Slováky i když oba národy od rozpadnutí říše velkomoravské, žily v rozdílných státních útvarech.
A byly to právě lidové vrstvy obou národů které v celé naší historyi neustále spojovalo úsilí usilí o řešení
otázky národní i řešením otázky sociální.
V roce 1978 vzpomínáme 60.výročí slavného 28.října 1918. Konec druhé světové války, velká příležitost
k utvoření jednoty. A příležitost propasená.
Zápasy o mocenské postavení, konkurenční boje a všechny ty neblahé boje stranické licitace známé z dob
před oběma světovými válkami, odsoudily jednotící se orgán levice, jakým byl jednotící se socialistický blok
k úplné nečinosti. Zjev to rozbujelého stranického sektářství.
Co by zmohli na diplomatickém poli třeba ti nejpoctivější představitelé našeho odboje, kdyby nebylo
otevřeného celonárodního odporu, kdyby čeští vojáci doslova masově neopouštěli rakousko-uherské zákopy a
nepřecházeli na druhou stranu fronty.
28.října 1918 se zrodil samostatný stát Čechů a Slováků. Zrodili se z bojů našeho lidu o národní a sociální
spravedlnost. Dvacet let existence našeho státu, nepřineslo však ani sociální spravedlnost, ani řešení vztahů
obou bratrských národů, ale ani národní bezpečnost.
Naše samostatnost skončila nejen jako krach buržoazní politiky ve všech směrech, ale zároveň i jako národní
neštěstí, které téměř stálo oba národy životní existenci. Na to však mysleli všichni demokraté, když formovali boj
proti okupantům, za nový společenský řád.
Rok 1978 je především rokem 30.výročí oněch únorových dní, kterých pracující lid vydobyl rozhodující
vítězství nad buržoasií. Je to výročí, které chceme důstojně oslavit a pozdravit především poctivou úspěšnou
prací. Máme teď příležitost, na všech pracovištích, na všech úsecích života naší společnosti bilancovat
uplynulých 30.let, ve kterých jsme vytvořili vskutku historické dílo. Proto je hrdost oprávněná a naše radost
upřimná.
Je dobré připomenout, že máme všechny předpoklady nejen splnit, ale i překročit úkoly třetího roku šesté
pětiletky. Všechno co děláme , děláme pro sebe, pro své rodiny, pro společnost.
Máme i potřebný klid pro svou práci, je mír, máme práci, zajištěné stáří. To dává jistotu našemu životu.
Poprvé v dějinách naší země se pracující člověk domohl podmínek důstojných života člověka, poprvé
v dějinách uspořádal společnost tak, že je k pracujícím spravedlivá, humánní.
Postupem těch třiceti let se změnilo všechno. Co všechno se za těch třicet let změnilo?
Dnes je všechno kolem nás tak samozřejmé, máme doma teplo, plný talíř, snad všechno, na co si
vzpomeneme. Na všem co je kolem nás, se dá rozdíl třiceti lez dokumentovat. Vezměme byty, výživu, vybavenost
domovů. V roce 1948 vlastnily naše domácnosti kromě bytového zařízení většinou jen radiopříjmač a šicí stroj. A

dnes ? Vybavení průměrné čtyřčlenné rodiny představuje částku blížící se 100.000,- Kčs. Dnes máme na obci
323 televizních příjmačů, některé již i barevné. Máme 67 majitelů osobních aut.
Je neodvratně pryč doba, kdy se dva mladí lidé rozhodli pro sňatek a byli oba chudí jako myši. Dnes jejich děti,
protože mají práci zajištěnou, stavějí rodinné domy, o kterých se nám ani nesnilo.
Statistika potvrzuje, že patříme k zemím s nejvyšší spotřebou potravin. V průběhu 30.let se u nás jen spotřeba
masa zvýšila na dvaapůlnásobek a činila téměř 82 kilogramů na osobu. Náš trh je dostatečně zásoben, a že nám
spíše dělá starost nadměrné používání kalorií.
Když mluvíme o spotřebiteli, podívejme se na pulty naší pěkné moderní samoobsluhy, k nímž denně a nebo
čas od času přistupujeme. Náš obchod se za léta soc. výstavby změnil. V obci, kde bývalo 6 poměrně malých
krámků se šestačkovým obratem, dnešní prodejna nabízí zboží v takovém výběru a množství, že jde až hlava
kolem nad úpravou, čistotou a vzornou ochotou u kolektivu našich prodavaček.
Všechna tato fakta o rostoucí životní úrovní jsou jen malou ukázkou, co naše země dosáhla za tři desítky let.
Jsou však názorným svědectvím, že se řídí heslem „vše pro blaho člověka“.
splátka úroků a úvěru

9.280,90

investice celkem

138.823,40

jiná investice

112.634,-

Výdaje celkem

1,124.993,-

Rekapitulace
Příjmy celkem

930.061,- Kčs

Výdaje celkem

1,124.993,- Kčs

Rozdíl příjmů

-194.932,- Kčs

V obci jsou rozestavěné dvě akce Z. Je to prodejna Spotřebního družstva Jednota Vyškov. která má být do 1
pololetí 1979 dokončena. Na této akci chybí ukončení chladícího boxu, zabudování výtahu a napojení prodejny
na pitnou vodu.
Čerpání prostředků v roce 1978
Věcné náklady

128.352,50 Kčs

osobní náklady

93.268,-

Kčs

celkem

221.620,50 Kčs

Další akcí Z je přestavba mateřské školy v Olšanech. Na tuto akci byla plánovaná částka 37.000,-Kčs. Tato
částka byla zcela vyčerpaná. Proto od závodu UP Rousínov byly poskytnuty sdružené prostředky v částce
200.000 Kčs a od JZD Družba 30.000 Kčs.
Čerpané prostředky na MŠ
Věcné náklady

187.582,31 Kčs

osobní náklady

65.450 ,- Kčs

celkem

253.032,31 Kčs

Mateřská školka byla v prosinci 1978 uvedena do provozu. Veškeré vnitřní práce byly ukončeny. Venkovní omítky
a terenní úpravy budou provedeny v roce 1979.
Hodnocení činnosti orgánů MNV Habrovany – Olšany
Plenární zasedání se uskutečnilo v roce 1978 6x. Zasedání pléna MNV , hodnotíme kladně, účast poslanců na
zasedáních je narušována neúčastí některých poslanců následkem směnnosti, nemocí a jedinců, kteří soustavně
nenavštěvují jednání – jsou to s. Ladislav Vysoudil a Tomáš Němec. Rozhodnutím rady bylo provést s oběma
pohovory.
Rada MNV se scházela pravidelně podle plánu, řešila otázky výstavby obcí a politické dění. Rada je složena z 11
členů a účast na jednáních je 100% .
Hodnocení poslanců MNV
Ze 27 poslanců byli tito hodnoceni:
za velmi dobrou práci

hodnoceno

za dobrou práci

6 poslanců
18

málo aktivní

1

neplní

2

Hodnocení komisí
Komise sociální je složena z žen a pracuje dobře
Kulturně školská vede kulturu v obou částech obce – plenární zasdání hodnotilo její práci za velmi dobrou
Stavební komise pracuje dobře
Finanční komise mohla by býti zvýšená aktivita této komise. Jinak práce dobrá.
Komise veřejného pořádku

se hodnotí kladně , plní své úkoly a i úkoly požární ochrany

Komise zemědělská plénum MNV hodnotí její práci za dobrou, doporučuje více aktivity
Občanské výbory plní svou práci nedostatečně. Oba předsedové musí zvýšit aktivitu.
Sbory pro občanské záležitosti plní své úkoly velmi dobře.Pečují o přestárlé občany společně se soc.komisí.
Branná komise při MNV musí zvýšit aktivitu celé komise. Obdobně se týká komise PS VB.
Zpráva ze sociálně zdravotní komise MNV

Všechny členky komise, odpovědně svědomitě a s ochotou plnily dané úkoly. Řešili se věci týkající se soc.
zdravotní otázky, péče o rodinu a děti, dohled nad hygienou potravin, hygienou v obcích. Také řešeny otázky,
týkající se zásobování.
Práce komise se však stává stále složitější, narůstá problémů v péči o přestárlé, nemocné a bezmocné
občany. Umísťování v léčebnách a domovech důchodců je velmi obtížné.
Počet důchodců je 367 a měsíční částka jim vyplácená činí 332.641 Kčs. Průměr je 906 Kčs.
Zpráva komise veřejného pořádku
Komise řešila v roce 1978, 11 přestupků, v 5 případech udělila pokutu ve výši 100 Kčs, v 6 případech udělila
pouze napomenutí. 3 případy byly postoupeny jiným MNV.
Komise provedla pohovory s mládeží a 2 protipožární hlídky v obci. Společně s PS VB provádí kontrolu při
tanečních zábavách. Předseda s. Rožštínský.

Zpráva ze stavební komise
Stavební komise se řídila dle svého plánu práce. Za letošní rok se komise sešla 11 krát a bylo řešeno celkem
42 žádostí občanů, různého charakteru. Většina případů byla řešena přímo v terénu, některé ve spolupráci s ONV
stavebním oborem.
Ve dvou případech rozhodla komise v neprospěch žadatelů což bylo potvrzeno i ONV a celý případ bude
projednáván soudně. Je to případ p. Rud. Štěpánka a druhý spor manželů Pilátových s p. Boh. Zouharem.
Mimo to se komise zabývala rozestavěnými akcemi spadající do volebního programu. Kde jsou problémy se
zajištěním brigádníků i odborných pracovníků. Proto při výběru dalších akcí, by mělo být přihlíženo na co stačíme
a tím se vystříhat další kritice. Předseda Jar. Valehrach

Zpráva z kulturní a školské komise
Hlavním úkolem komise bylo, sledování a koordinace Jednotného plánu kulturně vzdělávací činnosti. V roce
1978 se uskutečnilo celkem 204 akcí s účastí téměř 9.000 osob. Plán byl dobře plněn a většina akcí byla dobře
připravena. Počet akcí odpovídá jak podmínkám tak i potřebám činnosti v obci.
Důležitým úkolem bylo utvoření nového sboru pro občanské záležitosti, tak aby odpovídalo vládnímu
usnesení. Nový SOZ byl ustanoven v březnu a plní své poslání. Bylo 5x vítání občánků, 42 osobních návštěv při
životních jubileích, pořádány 2 besedy s důchodci, 18 blahopřání a několik drobnějších akcí.
Hodně problémů bylo s dokončováním mateřské školy v Olšanech. Bylo nutné zajistit pracovníky, projednat
zápis dětí i další finanční zajištění pro výbavu mateř. školy. Potíží bylo hodně, podařilo se vyřešit, ale vysoké
překročení finanč. nákladů rozpočtu přineslo MNV velké starosti.
V dalších jednáních komise sledovala práci osvětových besed , místních lidových knihoven a kronikářů, kteří
plnili celoroční plány činnosti.
Byla sledována činnost naší mládeže, tělovýchovná činnost a hodnocen dopad zábav na výchovu v obcích.
Úkolů bylo hodně a komise se snažila je řešit ve prospěch rozvoje kulturní činnosti v obci. Předseda s. Boh.
Říha.

Plnění závazků společenských organizací NF
Tělovýchovná jednota Sokol

635 hodin

SSM zákl. organizace

884

ČSŽ

4.721

ČSPO

2.291

Myslivecké sdružení

3.890

SČSP

790

ČČK

980

ČSOZ

1.120

ČRS

150

Včelaři

58

SRPŠ

719

Dobrovolní dárci krve

14

Dohlížecí výbor Jednota

870

Svazarmovci

940

celkem

17.948 hodin

Tyto hodiny zdarma odpracovali na zvelebení obce, aby tato byla stále krásnější pro sebe i příští.

Kultura
Základní devítiletá škola v Habrovanech
Naše škola je taková jakou opravdu má být. Je vzorem a proto často před její budovou vidíme tematické
zájezdy učitelů, kteří si přijeli naší školu prohlédnout. Ale nejen prohlédnout ale i obeznámit s vyučovacími
metodami na naší škole.
O školu se vzorně starají manželé
Bohumil Říha, ředitel školy
Jaroslava Říhová, vzorná učitelka ZDŠ
kteří se řídí heslem, že učitelské povolání je nabito vzruchem a činností. Za život projde působením učitele
několik stovek žáků. Každý z nich je jiný, neopakovatelný. Proto učitelské povolání znamená neustále hledání
nových metod, studium žákovy osobnosti, perpetum mobile pedagogické vědy- boj o vzdělání člověka.
Naše škola měla opravdu štěstí na vynikající učitele. Chtěl bych vzpomenout na některé z nich kteří
v Habrovanech v minulosti působili.
František Gotz, pozdější dramaturg ND v Praze
Jan Šoupal, profesor a dirigent PSMU
Antonín Grátz, významný pedagog a publicista
Oldřich Lukášek, vzorný učitel, občan, na něhož nesmíme zapomenout pro jeho agilní práci ve škole, veřejném
životě, režizérovi který vykonal velký kus práce. O jeho práci se dlouho v celém okolí s úctou mluvilo. Čest jeho
práci.
I manželé Říhovi jsou pokračovatelé dobrých tradic naší školy.

Základní devítiletá škola v Habrovanech
je dvoutřídní a počet dětí které ji navštěvují:
1.ročník

10 žáků

2.ročník

18 žáků

3.ročník

16 žáků

4.ročník

7 žáků

Žáci ostatní dojíždí do Rousínova.

Ve škole v roce 1978, kromě drobných oprav bylo provedeno obložení chodeb a schodiště sololakem.
Mateřská škola v Habrovanech
Mateřská škola v Habrovanech se v prosinci 1978 přestěhovala do budovy bývalé školy v Olšanech, kde je
mateřská škola s celodenním provozem pro celou sloučenou obec.
Ředitelkou je s.Eva Segeďová a učitelkou Jana Jandlová. Školu navštěvuje 76 žáků.
Místní lidová knihovna v Habrovanech
Místní lidová knihovna je umístěna v budově MNV v Habrovanech. Provoz je celoroční a půjčuje se dospělým
a mládeži. Knihovnicí je studentka gymnázia ve Vyškově s. Silva Nebojsová.
V roce 1978 bylo dovezeno ze střediskové knihovny 300 knih. Velký zájem je o časopisy, kterých je ale málo.
Za uplynulý rok bylo půjčeno 800 knih a 600 čísel časopisů. Je možno říci, že zájem by mohl být větší.

Obchod
Jednota l.s.d. Habrovany potraviny
Plán na rok 1978

2,719.000,- Kčs

Skutečnost

2,671.000,- Kčs

Maso, uzeniny
Plán na rok 1978

624.000,- Kčs

Skutečnost

659.366,- Kčs

Textil
Plán na rok 1978

923.000,- Kčs

Skutečnost

916.293,- Kčs

Pohostinství
Plán na rok 1978

758.000,- Kčs

Skutečnost

754.988,- Kčs

Průmysl
Štěrkovny a pískovny provoz Olšany
Celkový program je zaměřen na výrobu štěrku a drtě, která je dodávána na stavbu dálnice Brno-Bratislava.
Závod je postupně modernizován a vybavován moderními výkonnými stroji, které nahradily těžkou lidskou práci.
V letošním roce nebyl splněn výrobní plán, pro nízký stav pracovníků. Je zde zaměstnáno 28 lidí.

Zemědělské stavby Brno
Po stránce výrobní je podnik v likvidaci. Údržba 2 lidi.

Brněnské papírny n.p.
Pomocný provoz, kartonáž, provádí různé práce jako skládačky, mapy na dopisy, fotografická alba, kartony
na exportní obaly. Zaměstnáno je zde 22 žen a 1 administrativní.

Zemědělství
Jednotné zemědělské družstvo Družba
Středisko Habrovany, vedoucí

Ing.Čáp. Zootechnik s. Mačkal, který 4.1.1978 spáchal z rod. důvodů

sebevraždu, zastupoval do zvolení nového zootechnika s. Josef Chládek.
Mírná zima, bohatá na sníh, vydatné jarní pršky a celkem chladnější ale jinak příznivé podmínky měli vliv na
bohatou úrodu, píce , obilovin a brambor.
Výsledky hospodaření a plán dodávek
a/ Rostlinná výroba
plán q skutečnost q
pšenice

16.000

15.980

ječmen

6.000

6.020

brambory

1.100

1.000

cukrovka

128.000

106.000

ha výnosy za rok 1978 celkem
obiloviny

54 q

brambory

190 q

cukrovka

342 q

b/ Živočišná výroba
plán q

skutečnost q

maso hovězí

3.000

2.691

maso vepřové

7.140

7.471

mléko v tis. l

1.960 lit. 2.021 lit.

roční nadojení od jedné dojnice

3.649 lit.

prům. dojivost na kus/den

9,39 lit.

přírustek hov. žíru na kus/den

O,646 kg

přírustek vepřového

0,562 kg

odchováno telat na 1 dojnici

0,98 ks

odchováno selat na 1 pras.

16,24 ks

c/ Ekonomická část
Hrubá zemědělská produkce

34.664 Kčs

výkony celkem

36.037

materiálové náklady

14.885

vyplacené mzdy

7.316

+podíly

1.236

čistý zisk

7.361

Doplatek družstevníkům (podíly) 18 % na 1.000 Kčs

Produktivita práce a odměňování na 1 pracovníka
celková produkce

122.832 Kčs

hrubá zem. produkce

107.649

hrubý důchod
výkony celkem

6.823
111.916

vyplacená odměna na 1 ha

4.264 Kčs

Počet odpracovaných hodin

1.971 hod.

prům. měs. odměna na 1 pracov.

2.242 Kčs

prům. hod. odměna na 1 prac.

13,65 Kčs

Ústav sociální péče v Habrovanech
Ústavní soc. péče je jednou ze společenských služeb osobám, které nejsou schopny sami , ani silami své
rodiny odstranit své nepříznivé životní poměry, přivoděné různými nemocemi.
V ústavu jde o péči dospělým osobám vážně tělesně postiženým. Těmto občanům má má ústav soc. péča
nahradit domov. K tomu ústav poskytuje i takové služby, které se v rodině poskytovat ani nemohou.
Bývalý zámek, pěkné okolí se zahradami a parkem, vybavení a vnitřní zařízení, odpovídá úrovní a potřebám
dnešního člověka. Je útulné a vkusné. Ložnice a společenské místnosti nemají ráz nemocnice. Dbá se, aby
výživa odpovídala vědeckým zásadám o správné výživě.
Pravidelná lékařská péče a podávání léků, případně zajištěná zdravotní rehabilitace, je pod vedením
odborných pracovníků, je nezbytnou součástí péče.
Ústav, který zajišťuje nezbytnou životní úroveň. Od r. 1947 se neustále adaptuje a vylepšuje. V ústavu je
bohatá a stále doplňovaná knihovna, možnost rozhlasových a televizních přenosů a pravidelné promítání filmů.
Obyvatelům je umožněna návštěva divadla i jiných kulturních podniků.
Obyvatelům ústavu je zajištěna vhodná práce pro každého za kterou jsou odměňováni. 72 občanů tu má
domov.

Činnost MV NF v Habrovanech za rok 1978
Cíle a úkoly MN NF vycházely z úkolů stanovených XV. sjezdem KSČ, z volebního programu NF a
rozpracovaného usnesení XI. pléna ÚV KSČ v podmínkách naší obce. MN NF věnoval hlavní pozornost těmto
úkolům.
V letošním roce, na který připadly významné politické události a to 30. výročí vítězného února a 60. výročí
vzniku našeho samostatného státu, byla zaměřena pozornost i k těmto událostem. Na počest těmto událostem
byla rozvinuta soc. soutěž jak ve spol. organizacích, tak i mezi občany na podporu volebního programu.
MV NF zajistil důstojnou oslavu 1. a 9. května, oslavu vzniku ČSR, 30. výročí února a VŘSR. Podařilo se i
letos provést pěknou výzdobu obce na k májovým oslavám a zabezpečit dobrou účast občanů na těchto
oslavách. Velký podíl na tom mají společenské organizace. Je možno konstatovat, že veškeré oslavy
významných událostí v roce proběhly v naší obci důstojně za četné účasti obyvatelstva.
Plnění volebního programu NF bylo pravidelně kontrolováno. Uzavřené závazky společenských organizací na
rok 1978 představují 4.810 hod., z toho 1.710 hod. na akci Z, 2.000 hod na zlepšení životního prostředí a 1:100
hod. na pomoc zemědělství. Uzavřené závazky byly překročeny a 140 hodin.

V roce 1978 bylo stanoveno volebním programem hlavním úkolem dokončení a předání stavby Domu služeb
do užívání. Úkol se ale nesplnil. Důvodů bylo více. Jednou z hlavních příčin bylo, že se nepodařilo zajistit
potřebný počet brigádníků. Výbory společenských organizací plně nepochopily význam této akce a na její
zajišťování nevěnovali náležitou pozornost. Některé dokonce nesplnily svůj závazek na tuto akci.
Ideově výchovná činnost, kterou se pravidelně zabýval MV NF na svých schůzích. Výbor konstatoval na
základě prováděných hodnocení, rozpracované úkoly na organizace nejsou plněny důsledně. Proto se výbor
rozhodl zvýšit nároky na obsazování funkce politicky výchovného referenta, aby byla zaručena dobrá pol.
výchovná práce v organizaci.
Pro zlepšení agitační práce byl ustanoven vedoucí agitačního kolektivu, který řídí jak osobní tak i názornou
agitaci. Akci teď provádí 16 agitačních dvojic.
Hodnotí li se vlastní činnost organizací, pak lze říci, že je dobrá. Organizace plní své poslání. Všechny vytváří
pro své členy a i pro všechny občany dostatek možností na kulturní vyžití, pro provozování svých zálib a
zájmovou činnost. Již méně spokojenosti může být nu některých organizací v oblasti koordinátorské práce. Velmi
kladně lze hodnotit práci ČSŽ, ČČK, SSM.
MV NF úzce spolupracuje s VO KSČ, která se zajímá o činnost a je nápomocná složitějších problémech.
Spolupráce s MNV o postupu, dle uzavřené dohody, která svou náplní plně vyhovuje a za dobu své existence
nepotřebuje doplnění, je plně respektována a plněna oběma stranami.
Je možno konstatovat, že úkoly vyplývající z volebního programu, jsou plněny.

Společenské organizace
ZO SSM Habrovany
V současné době má ZO 26 členů, z toho 12 chlapců a 14 dívek. Předsedkyní je s. Míla Režná.
Členové organizace se aktivně zúčastnili všech oslav a akcí pořádaných v roce 1978. Sleduje se současně
všechno dění doma i ve světě prostřednictvím mládežnického tisku.
Pro politické vzdělávání bylo uspořádáno 5 hodinových přednášek. Během roku pak 5 tanečních zábav
s dobrou úrovní.
Pionýrská organizace má v současné době pro oddíl mladších pionýrů 1 vedoucí a 2 instruktorky. Pravidelně 1
týdně se scházejí a podnikají s nimi vycházky do okolí a pořádají sportovní hry. Horší situace je v oddíle starších
pionýrů kde je nedostatek vedoucích.
V červnu byl uspořádán branný závod k Mezinár. dni dětí. Závodilo 26 dětí. Všechny děti byly odměněny
drobnými cenami a tak spokojenost byla na obou stranách.

ZO Českého svazu žen
Hodnotíme li činnost organizace za uplynulý rok pak lze konstatovat, že hodnocení je kladné. Závazky na
počest 30. výročí února, byly překročeny a činnost organizace je po všech stranách bohatá. Podniky pořádané jak
po stránce společenské, tak po stránce zájmové, mají vysokou úroveň.
Nově zvolenému výboru předsedá s. Lída Růžičková.

ZO Českého svazu Červeného kříže
Také tato organizace vykazuje bohatou kulturní společenskou a vzdělávací činnost. Pořádá zájezdy do
Státního divadla v Brně, každoročně Společenský ples, taneční zábavy a skutečně bohatou paletu lékařských
přednášek.

Předsedkyně s.Meitnerová

Český svaz požární ochrany z.o.
Po stránce odborné i společenské patří mezi nejlepší organizace v obci. Pracuje s mládeží úspěšně, podílí se
aktivně na všech akcích státního i kulturního významu.
Čítá 85 členů a 30 členů mládeže, se kterou pořádá zájezdy do krytého bazenu v Prostějově a požárnických
závodů.
Předseda Karel Pavlon.

Tělovýchovná jednota Sokol
Svoji činnost zaměřuje hlavně na kopanou. Má 2 družstva, mužů a žáků. Mužstvo mužů se umístilo v čele
tabulky IV. třídy. I po stránce společenské i kulturní se řadí mezi velmi dobré organizace.
Předseda Emil Meitner, trener Jarek Snášel.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů z.o.
Nejpočetnější zájmová organizace čítá 111 členů. Má bohatou zájmovou a kulturní činnost. Pořádá tematické
zájezdy, přednášky a exkurze. Podílí se na výkupu ovoce na společný stůl. Škoda jen, že členstvo je z 80%
důchodci.
Předsedá Břeťa Jandl

Český svaz chovatelů drobného zvířectva.
Zaměřuje se na zájmovou činnost a výkup masa, kožek, vajec do tržních fondů. 18 členů důchodců.
Předseda J. Chládek

Myslivecké sdružení v Habrovanech
Zima 1977 – 78 byla mírná, proto drobná zvěř dobře přezimovala až na koroptve, které hubí jestřábi a káně
rousné.
Všeobecný úbytek zvěře, hlavně zaječí v celém státě má i svůj důvod v husté síti našich silnic. Je třeba se
zmínit i o postřicích na polích. Na podzim hynuly i káně rousné, které pozřely otrávené myši.
Předepsaný úkol v lovu zvěře byl splněn u zvěře spárkaté i nízké. Bylo uloveno :
4 srnci

58 kg

129 zajíců

5 srn

73 kg

228 baž.koh. 258 kg

8 srnčat 88 kg

9 slepic

453 kg
9 kg

10 divočáků 465 kg
celkem 1.404 kg zvěře
Protože divočáci napadali úrodu na polích, byl jejich stav snížen. Předepsané dodávky Jednotě 193 kg byly
splněny.
Sledujeme li odlov drobné zvěře za poslední 3 léta, dostaneme tento obraz :
V roce

1976 bylo uloveno

207 bažantů

144 zajíců

1977

200

116

1978

228

129

Počasí v době říje bylo příznivé, říje však nebyla výrazná. Průměrná váha srnce je 14 kg.

Zvláštní události
4.ledna 1978 se zastřelil z rodinných důvodů zootechnik s. Mačkal bytem v Drnovicích u Vyškova.
21.ledna 1978 byla nalezena vdova Marie Skřivánková ve svém domku mrtva. Byla sama, děti bydlí mimo
Habrovany. Zemřela ve věku 83 roků a její mrtvola byla nalezena náhodou a byt musel být otevřen násilně.
6.března 1978 asi kolem 11 hodiny odešel z domu p. František Bína, přes marné hledání místníh občanů,
požárníků, VB a armády se ho nepodařilo nalézti a tak jeho zmizení je nevyjasněno.
20. července 1978 byl ve svém domě usmrcen p. Edvard Všenák, ve věku 73, když při skládce uhlí se přetrhlo
ocelové tažné lano a na místě jej usmrtilo.
15.prosince 1978 utonul ve vyškovském cukrovaru, kde pracoval na kampani na brigádě p. Josef Šimáček ve
věku 79 let. Jeho mrtvola byla nalezena až 27. prosince.

Počasí
Zima 1977 – 78 byla mírná, jak ostatně zimy za poslední léta, nejnižší teplota -14 st.,poměrně dosti bohatá na
sníh.
Jaro příznivé, bohaté na pršky, poměrně chladné, zemědělské práce byly dobře zvládnuté.
Léto poměrně jako poslední léta chladné počasí, teplých dnů málo. Prší a chladno.
Podzim suché chladné počasí.
Leden :

Noční mrazíky -2 až -6, denní kolem O až +2st.

Únor :

Napadlo dosti sněhu, noční tepl. -6 až -9, koncem měsíce až -16 st.

Březen : Počátek měsíce, krásné teplé počasí, teploty až +14 st., od 5.3. dosti prší, ranní tepl. až -3, odp. +6st.
Duben :

Poměrně příznivý, dostatek pršek a chladněji

Květen : Celý měsíc poměrně chladno, deštivo
Červen : Zač. měsíce krásné teplé počasí, od 6.6. chladno,deštivo
Červenec : Vydatně prší, chladno
Srpen :

Zase poč. měsíce pěkné teplé počasí, v druhé polovině chladné, sychravé počasí

Září

Ranní tepl. kolem +6, odpolední kolem 20. Začíná velké sucho, potřeba deště hlavně na cukrovku a

:

polní práce
Říjen : Suché, chladné počasí
Listopad : Suché, sychravé počasí, první ranní mrazíky
Prosinec : Zač. měsíce teploty pod 0 st., 6.12. napadl první sníh. Konec měs. teploty nad 0 st. a prší
Srážky:
leden

24 mm

červenec

50 mm

únor

20

srpen

43

březen

31

září

27

duben

65

říjen

26

květen

41

listopad

30

červen

47

prosinec

23

celkem 427 mm srážek
Vcelku rok chladný, ale úroda ovoce a obilí dobrá.

Závěr
Jak prosté je slovo – mír. Zdálo se, že jeho sílu musí vnímat a skutky vyznávat lidé všech barev pleti a
světadílů-ti nejprostší i ti nejvzdělanější-prostě všichni. A přece jsou ve světě síly, které mír nechtějí. Zápas o
tento mír, vztahuje každého a mnozí si to ani neuvědomují, že i při té nejvšednější denní práci za tento mír
bojujeme.
Daří se to, že už 33 let máme v Evropě mír. Dnes se rozsah vzájemné spolupráce mezi zeměmi různého
společenského zřízení v kultuře, ve vědě i v politice stále rozšiřuje. Lidé se lépe poznávají, chápou a tím i sbližují.
A tak lidé na celém světě chápou, že to jsou oni, kdo mohou rozhodnout o dalších cestách uvolnění, ale i příštích
jistotách svého života.
9. květen 1945 nebyl pro nás jen ukončení války, ale i dnem zrození nové svobody. Necelé 3 roky se vedl boj
o tuto základní koncepci našeho života. V únoru 1948 zvítězila . Následovalo 30 let o její realizaci. Život naplněný
radostí z úspěchů, naplněný překonáváním překážek, ale i chyb. A výsledek je náš dnešek se všemi jistotami.
Ať žije mír, pro nás, naše děti, pro radost, krásu a blaho všech lidí na celém světě.

Habrovany 31. květen 1979
Zapsal : Frant. Chyťa
Valehrach
tajemník

Jaroslava Říhová
osvětová beseda Habrovany
13.6.1979 viděla M. Kadláková
okr.metodička

