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Rok 1980 je rokem 35. výročí, kdy v Evropě skončila obrovská, ničivá válka, která stála miliony lidských životů
i obrovské materiální škody. Tak už je to 35.let. V jediném lidském životě doba, v níž uzraje člověk. V životě
národa pak mluvíme o střídání generací. Strohá čísla statistik ukazují, že ve věku do 35 let máme v české
socialistické republice 8 a půl milionů občanů. Tedy více jak polovina, přesněji 55% se jich narodila už po našem
osvobození. Neprožili je, nemohou si je tedy pamatovat, je pro ně jen historií, kterou za nedlouho budou znát jen
ze stránek národních dějin.
Letošní rok nám tuto skutečnost připomíná, připomíná. Připomíná i navrácenou svobodu, vyvrcholení nár.
osvobozeneckého hnutí Čechů a Slováků, v boji proti okupantům. V tomto boji se soustředila i myšlenka o
sociálně spravedlivé skutečnosti. To je myšlenka, která byla vložena do základů tohoto státu. Tyto myšlenky se
pak rozvíjely v uplynulých letech naší výstavby. Jsou to hodnoty, které se staly trvalou součástí našeho života.
Rok 1980 je i rokem posledním šesté pětiletky. Vstupujeme do něj, musíme si uvědomit, že rozkvět naší země
i štěstí nás všech leží v našich rukách, v naší práci. Před námi stojí úkoly posledního roku. Splníme li je, umožní
nám to po obtížném roce minulém, vyrovnat krok, zabezpečit dosavadní životní úroveň a vytvořit si dobrou
základnu pro vstup do příští sedmé pětiletky.
Rok 1980 je i významným rokem v mezinárodních vztazích. Je potvrzení životnosti a síly myšlenek
mírového soužití i tendence současného vývoje, směřujícího k uvolnění mezinárodních vztahů. Schůzka
signatářů Závěrečného aktu z Helsing v Madridu by měla učinit vše, aby mírumilovní lidé na celém světě v boji
proti válečným plánům se dočkali úspěšného zakončení. Další rozvoj naší společnosti je neoddělitelný od života
v míru.
Po stránce hospodářské máme v roce 1980 za sebou náročné období, ve kterém se přes všechny potíže,
podařilo dosáhnout plodných výsledků. To i tehdy, že se musely řešit velmi náročné úkoly, překonat nejednu
překážku. Nelze ani to skrývat, že se nepodařilo všechny plánované úkoly splnit. Je to na vrub složitějších a
obtížnějších podmínek vnějších, ale i vnitřních vlastních nedostatků.
Nepodařilo se lepšího zhodnocení materiálních zdrojů i účinnější mobilizace rezerv, které máme. Počítalo se i
s vyšším růstem národního důchodu. Nebylo ho dosaženo proto, že úroveň našeho exportu a ceny jihž bylo za
vyvezené zboží dosaženo, nebyly úměrné pokračujícímu růstu našich dovozních potřeb.
Růstu výroby bylo dosaženo až s 90% přírustkem produktivity práce. Ve skutečnosti se však dosáhlo jen 75%.
Tempo produktivity práce po celou šestou pětiletku klesalo. Důsledky se projevují s vývojem mezd, který byl
rychlejší a tím byla narušena relace ekonomiky.
Stejně je nutno posuzovat růst národního hospodářství základními fondy. V každém roce šesté pětiletky se
neuvedla do provozu až třetina plánovaných kapacit, ačkoliv plán s jejich výkony počítal, zhruba 5 miliard
produkce. O to mohla bý tvorba národního důchodu intenzivější. To se odrazilo v životě společnosti. Osobní
spotřeba za šestou pětiletku sice vzrostla asi o 10%, je to však méně než se plánovalo. Průměrná měsíční mzda
dosahuje nyní 2.700 Kčs a je o 15% vyšší než na počátku pětiletky. Zvýšil se podíl soc. peněžních příjmů
v důsledku úpravy dávek důchodového zabezpečení a dávek poskytovaných rodinám s dětmi. Společenská
spotřeba překročila tempo plánované pětiletkou a přesáhla již 9.00 Kčs na jednoho obyvatele.
Nesplněny však zůstanou úkoly na úseku efektivnějšího vývoje zásob. Proto státní rozpočet na rok 1980 je
vyrovnaný ne však na základě růstu příjmů, ale na omezení některých výdajů.
Je proto možno konstatovat, že v uplynulém období se vykonalo nemalé dílo. Dosáhnout dalšího rozvoje
národního hospodářství není málo v porovnání s vývojem hospodářství mnoha vyspělých průmyslově
kapitalistických zemí, je to tedy dobrý výsledek. A mohl být a měl být lepší. Je nutno se rozhodněji prosadit v boji

s problémy a nedostatky a zavádět nové metody hospodaření na všech úsecích našeho hospodářství. To jsou
skutečnosti, které hovoří ve prospěch celé společnosti.
Promyšlená hospodářská i výrobní politika , smysl pro kvalitu, dobře odvedenou práci a péče o dobré sociální
zázemí přináší své ovoce.

Jubilea
V roce 1980 musíme vzpomenout 60.výročí obecních kronik.
Ano v roce 1920 byla zákonem uložena obcím povinnost vést obecní kroniku. Tímto úkolem byl pověřen
tehdejší řídící učitel školy a správce školy v Habrovanech Jakub Zapletal, člověk čestný, vzdělaný a ten v dobré
víře o odpovědnosti svého poslání hledal v dostupných pramenech, dávnou a bohatou historii naší obce. Rok
1350 kdy jsou zachovány první zprávy o osadě Habrovany. Zdrojem mu byla Vlastivěda slavkovska, podle které
se prvního zápisu zapsal obsáhlou hostorii.
60. let se už píše o událostech a životě lidí kolem nás. Jak se vše změnilo, co utrpení a bídy bylo než přišel
dnešek. Myslím si, že ani není v silách kronikáře , aby se dalo to napsat to pravé o skutečně svobodném člověku.
Dalším jubilantem v roce 1980 je časopis Rudé právo, které oslavilo 60. let svého trvání jako ústřední orgán
KSČ. Ve svém denní působení se významně podílel na utváření politického klimatu.
Ve dnech 19.července až 3.srpna 1980 se v Moskvě konaly 22.olympijské hry. Hlavní město SSSR bylo
v pořadí 17. městem, jemuž bylo uděleno právo uspořádat olympijské hry. Poprvé v dějinách se tato nejvyšší
sportovní soutěž konala v socialistické zemi a skončila obrovským úspěchem po všech stránkách, Byla to
v pravdě sportovní a společenská událost.
Také naše Spartakiáda v Praze, skončila s obrovským úspěchem. Byla vyvrcholením naší masové
tělovýchovy a zanechala u všech nezapomenutelné dojmy.
Pohyb obyvatel
Úmrtí
1.

Dagmar Zelená

Habrovany 252

naroz.

14.8.1951

zemř.

9.2.1980

K

2.

Josef Jelínek

Habrovany 230

7.11.1910

17.2.1980

K

3.

Antonín Paluda

Habrovany 34

16.1.1897

5.3. 1980

K

4.

Bohumil Buchta

Habrovany

21.2.1903

4.3.1980

K

5.

Vavřinec Mráz

Habrovany 84

6.8.1903

7.3.1980

K

6.

Jan Kousal

Olšany 41

19.1.1900

23.3.1980

K

7.

Rostisla Džadoň

Habrovany USP

13.1.1962

20.5.1980

K

8.

Josef Musil

Olšany 150

9.5.1917

21.5.1980

K

9.

Drahomíra Ševčíková

Olšany 116

7.12.1914

23.5.1980

K

10. Jaroslav Salzburger

Habrovany

18.3.1904

1.6.1980

Z

11. Karel Pavlon

Habrovany

7.4.1906

24.5.1980

Z

12. Mojmír Myslín

Olšany 100

3.11.1914

1.6.1980

K

13. Alois Zachrdla

Habrovany 72

4.11.1910

4.5.1980

K

14. Františka Dvouletá

Habrovany

9.11.1911

29.6.1980

K

15. Bohumír Záruba

Olšany

5.11.1903

25.6.1980

K

16. Anežka Kalvostrová

Habrovany 85

19.7.1910

1.9.1980

K

17. Jan Taul

Habrovany USP

28.6.1922

14.7.1980

K

18. Richard Hrdinka

Habrovany 151

15.9.1918

22.7.1980

K

19. Hermína Bínová

Olšany 164

9.1.1903

27.7.1980

K

20. Marie Koudelková

Olšany 90

27.6.1908

7.8.1980

K

21. Bohuslav Pantůček

Olšany 60

27.5.1904

22.8.1980

K

22. Dobromila Vrbíková

Habrovany 90

4.2.1923

22.8.1980

K

23. Marie Gottwaldová

Habrovany 182

29.1.1902

29.9.1980

K

24. Vojtěch Neubauer

Habrovany 179

11.10.1906

6.10.1980

K

25. Matěj Konečný

Olšany 61

2.3.1911

6.11.1980

K

26. Zdena Hořavová

Habrovany

2.3.1930

3.11.1980

Z

27. Jenofefa Šafránková

Habrovany 158

31.12.1903

14.11.1980

K

28. Marie Pilátová

Habrovany 150

25.3.1908

24.10.1980

K

29. Valentin Matějíčný

Olšany 89

9.2.1905

4.12.1980

Z

Pohřbů bylo žehem 25, do země 4
Narozené děti
1.

Richard Masařík

2.
3.

nar.

12.2.1980

Habrovany 152

Gabriela Jandlová

17.5.1980

Habrovany 206

Renata Pěčková

5.6.1980

Habrovany 63

4.

Monika Grundelová

5.7.1980

Habrovany 44

5.

Petra Zukalová

23.9.1980

Olšany 55

6.

Vladimíra Vymazalová

24.9.1980

Habrovany 49

7.

Martin Pařízek

10.10.1980

Habrovany 45

8.

Radim Doležal

15.10.1980

Habrovany 99

9.

Dušan Bednařík

17.11.1980

Habrovany 57

10. Jiří Hájek

28.10.1980

Habrovany 71

11. Michal Kříž

13.12.1980

Habrovany 148

Počet narozených :
Habrovany chlapců 6

děvčat 4

Olšany

0

1

celkem

6

5

do

Habrovany USP

Přistěhováni
1.

Věra Kalíková

z

Újezd u Blanska

2.

Jan Budík

Habrovany USP

Újezd u Brna

3.

Anna Nehodová

Habrovany USP

Hulína

4.

Oldřich Konečný

Olšan 28

Kuplířova, Benešov

5.

Jarmila Fibingerová

Habrovan 223

Pozořic

6.

Vlasta Křivánková

Habrovan 180

Rudimova

7.

Marie Janovcová

Habrovan 165

Hvězdlic

8.

Anna Palčíková

Habrovan 126

Hvězdlic

9.

Antonín Čech

Habrovan 128

Brna

10. Dagmar Čechová

Habrovan 128

Brna

11. Bohumil Fefrčík

Habrovan USP

Říčmanic

12. Dana Křížová

Olšan 184

Frýdku-Místku

13. František Urbán

Habrovan USP

Brna

14. František Nejtek

Habrovany 12

Klobouk

15. Oldřich Ambrož

Habrovany 197

Pístovic

16. Milan Vymazal

Habrovany 49

Rousínova

17. Vlad. Vymazalová

Habrovany 49

Rousínova

18. Zdeněk Hořava

Habrovany 183

Mor.Krumlova

19. Alena Hořavová

Habrovany 183

Mor.Krumlova

20. Jiří Pospíšil

Habrovany USP

Brna

21. Anna Šamalíková

Habrovany USP

Brna

22. Zuzana Anerchová

Habrovany USP

Ostravy

23. Ivo Horníček

Habrovan USP

Sušice

24. Anna Hašková

Olšan 125

Vrbky

25. Emanuel Haška

Olšan 125

Vrbky

26. Antonín Toman

Olšan 35

Kroužku

27. Petr Doležel

Olšan 184

Brna

28. Anna Hašková

Olšan 125

Vrbky

29. Jaroslav Hájek

Habrovan 171

Nebovidy

30. Ludmila Hájková

Habrovan 171

Nebovidy

Vystěhováni
1.

Teodor Pelikán

z

Habrovany 87

do

Brňan dd

2.

Marie Vrbíková

Habrovany 48

Brňan dd

3.

Heřman Gregor

Olšany 101

Ochozu u Brna

4.

Květa Škaroupková

Olšany 6

Brňan dd

5.

Amálie Havlíčková

Habrovany 216

Hvězdlic dd

6.

Anna Smatanová

Olšan 34

Rousínova

7.

Antonie Tmeová

Habrovany 122

Hvězdlic dd

8.

Anastáz.Škudlíková

Olšany 125

Hvězdlic dd

9.

Anděla Juřinová

Olšany 187

Vyškova dd

10. Květ. Formánek

Olšany 43

Bratislavy

11. Sylva Lavičková

Habrovany 115

Nečliny.Plzeň

12. Jan Obroučka

Habrovany 71

Rousínova

13. Marie Obroučková

Habrovany 71

Rousínova

14. Frant.Kousalová

Olšany 41

Račic

15. Ivan Došek

Olšany 143

Uhřic,Hodonín

16. Lubomír Adam

Habrovany 206

Nemojan

17. Anna Palžíková

Habrovany 126

Hvězdlic dd

18. Milan Kolejka

Olšany 108

Žďáru n/S

19. Věra Kolejková

Olšany 108

Žďáru n/S

20. Bohumil Fefrčík

Habrovany USP

Říčmanic

21. Zuz. Unucková

Habrovan USP

Oslavany-Vítkov

22. Iva Pospíšilová

Habrovan 208

Brna

23. Miloslav Smatana

Olšany 34

Rousínova

24. Marie Smatanová

Olšany 34

Rousínova

25. Miloslava Smatanová

Olšany 34

Rousínova

Počet přistěhovaných :
Habrovany

23 z toho mužů 11 žen 12

Olšany

7

4

3

celkem

30

15

15

Počet vystěhovaných :
Habrovany

12

4

8

Olšany

13

5

8

celkem

25

9

16

Rozbor finančního hospodaření MNV za rok 1980
Příjmy
Zemědělská daň
daň z příjmu obyvatel

plán

skutečnost

49.000,- Kčs

52.216,- Kčs

5.000,-

3.326,-

38.000,-

37.047,-

poplatky ze psů

4.000,-

3.360,-

správní poplatky

6.000,-

2.795,-

stočné

6.000,-

-

domovní daň

Stočné MNV Habrovany zatím nevybírá. Vybírá okresní vodohospodářská správa Vyškov.
osobní užívání pozemků

10.000,-

20.793,-

stravné v MŠ Olšany

52.000,-

71.084,-

Platba je vyšší, že na obědy chodí i děti ZDŠ
výkup pozemků

30.000,-

55.755,-

nájem z budov MNV

25.000,-

39.526,-

převody akce Z

26.000,-

227.400,73

převody na ost.účely

-

15.400,-

pokuty

1.000,-

600,-

sankční poplatky

3.000,-

4.857,60

úroky SBČs

-

stát.fond vod.hospodářství

-

400.000,-

FRR

-

78,-

celkový příjem MNV

965,55

1,280.237,- Kčs

Vydání
výkup pozem.na stavbu rod. domů

55.755,- Kčs

oprava místní komunikace

3.942,-

dotace požárním sborům

2.917,-

materiálové výdaje
8.993,84
ostatní výdaje
mzdové prostředky
Akce Z vodovod

19.538,16
7.665,-

36.207,498.328,10

Školství
MŠ Olšany mater.výdaje 245.924,ostat.výdaje

135.091,-

neinvest.výd.

3.444,-

397.539,-

Kultura

13.508,-

Práce a soc. věci

11.101,-

Vnitřní správa
materiálové výdaje

11.180,-

ostatní výdaje

135.091,-

mzdové prostředky

99.134,10

ostatní výdaje

15.174,-

162.461,53

Známky, ceniny na MNV

300,-

Pokladní hotovost ke konci roku vynulována
Na účtě u SBČs

23.348,-

celkové výdaje za rok 1980

1,256.966,08 Kčs

Rozvaha
celkový příjem

1,280.237,-

celkové výdaje

1,256.966,-

Zůstatek

23.271 Kčs
Celostání sčítání lidu k 1.listopadu 1980

Federální statistický úřad ve spolupráci s Českým a Slovenským statistickým úřadem zpracovaly výsledky
zpracované sčítáním lidu, domů a bytů k 1.11.1980
Na území ČSSR bylo celkem

15,276.799 trvale bydlících obyvatel, t.j. ve srovnání s počtem obyvatel

k 1.12.1970 o 931.812 osob více. Přírustek činí 6,5 %.
Trvale bydlící obyvatelstvo k 1.11.1980
ČSSR

15.277.000

100%

ČSR

10.289.000

67,4 %

SSR

4.988.000

32,6 %

Národnostní struktura
česká

9,818.000

64,3 %

slovenská

4,664.500

30,5 %

maďarská

579.600

3,8 %

polská

67.900

0,4 %

německá

61.900

0,4 %

ukrajinská

47.600

0,3 %

7.600

0,1 %

29.100

0,2 %

ruská
ostatní nezj.

Trvale obydlených domů
ČSSR 2,500.200

bytů 4,905.700

ČSR

1,632.300

3,491.100

SSR

867.900

1,414.400

Trvale bydlící obyvatelstvo okresu Vyškov
Okres Vyškov celkem

1970

1980

86.076
z toho žen

87.611
44.995

Trvale obydlené domy okresu Vyškov
okres celkem

23.578 domů

z toho

19.837 rod.domů

trvale obydlených 21.129 domů
372 družstev.

Počet obcí okresu Vyškov
1970

94

1980 75 obcí

Všechny údaje jsou ke dni sčítání !
Trvale bydlící obyvatelstvo obce Habrovany – Olšany
1970

1980

1.294

1.230

z toho

614 žen

ekonomicky aktivní

590

z toho 257 žen

386

65,4 %

vyjíždějící za prací
z obce

Věková skladba obyvatel
do 14 roků

246

muži 15 – 59 roků
ženy 15 – 54 roků

670 osob

muži nad 60 roků
ženy nad 55 roků

314 osob

podíl obyvatel v % věku nad 60 let
1970 25,9 %

1980 22,0 %

Základní výsledky sčítání domovního fondu
Trvale obydlené domy
1970

386 domů

1980

361 domů, z toho 350 rod. domů

Trvale obydlené byty
1970

392 bytů

1980

389 bytů,

z toho

369 v rod. domech

Trvale obydlené byty vybavení
koupelna

252

t.j. 64,6 %

v roce 1970 44,9 %

vodovod

290

74,1 %

65,8 %

top.ústř./etáž.

207

53,1 %

Domácnosti vybavené
chladničkou

310

aut.pračkou

67

jinou pračkou 275

os.autem

124

tel.barevným

12

tel.černobílým 322

Složení bytů podle obývaných místností
1 pokoj.

80

2 pokoje 116

3 pokoje

90

4 pokoje

75

Sčítací obvody Habrovany : 2
Sčítací komisaři

: Věra Ludvíková a Radka Bezděková

Sčítací obvody Olšany

(není dokončeno)
Plnění volebního programu MNV v roce 1980

V roce 1980 bylo stanoveno jako hlavní úkoly dokončení vodovodu a napojení na Dům služeb, terenní úpravy
u mateřské školy v Olšanech a zahájení stavby hlavního vodov. přivaděče.
Dům služeb byl předán k užívání 25.4.1980 a tím byl splněn jeden z hlavních úkolů. Slavnostní otevření Domu
služeb se uskutečnilo v dopoledních hodinách za účasti zástupců MNV, MV NF, ONV a zástupců Jednoty
Vyškov.
Slavnostní plenární zasedání pléna MNV na počest 35. výročí osvobození naší vlasti RA a otevření Domu
služeb se konalo dne 25.4.1980 v 18 hod. v nové budově Jednoty pod zámkem v Habrovanech. Mez 63
přítomnými byli poslanci MNV, zástupce ONV, KSČ, zástupce Jednoty, JZD, složek NF a občané.
Politický referát přednesl s. Karel Pernica míst. MNV a byl zaměřen k 35.výročí osvobození naší vlasti,
budovatelské činnosti v našem státě i v našich obcích.
Tajemník MNV Stanislav Valehrach hodnotil splnění úkolů na politicko ideové práce mezi občany, že tento
úkol zůstává jako stálý. Agitační dvojice splnily úkoly.
Předseda stavební komise Jaroslav Valehrach podal správu o splnění úkolu a předání nákupního střediska
Spotřebnímu družstvu Jednota. Prodejny Masny, Textilu a Pohostinství, které dnešního dne zahájily prodej
v moderních prodejnách. Vyzvedl obětavost pracovníků na této stavbě.
Předseda MNV poděkoval všem občanům za dosud vykonanou práci pto zlepšení našeho životního prostředí.
Vyzvedl práci jednotlivců, kterým byly předány upomínkové knižní odměny, za příkladnou práci : ss. Alois
Rozčínský, František Vysoudil, Luboš Hrdinka, Tomáš Režný, Slávek Slavotínek, František Pořízek, Ing.Milan
Chládek, Boh. Říha, Karel Doček, Jaroslav Valehrach, Stanislav Valehrach, Stanislav Bastr a Jaroslav
Salzburger.
Diskuze byla zaměřena na další výstavbu v Habrovanech. Vodovod I.etapa, plán na příští léta až do roku 1985
a výhledově do roku 2000.
Slavnostní schůze ukončena usnesením:
Terenní úpravy u mateřské školy, další úkol, byly provedeny a zbývá dobudování školního hřiště

Práce na hlavním přivaděči byly zahájeny. Potrubí je položeno v délce 1.050 m a dalších 200 m bylo přichystáno
k položení potrubí. K dalšímu položení už nedošlo pro nepředvídaný brzký počátek zimy. 1.11.1980 přišly mrazy,
na práci nebylo možno pokračovat.
Vcelku lze říci, že volební program byl splněn. Nesporný podíl na jeho splnění mají sami občané, ať už pracují
a působí v organizacích NF, občanských výborech, škole a nebo JZD.
Jak statistika ukázala, daří se nám dobře, životní úroveň dále roste. Stavíme nové a krásné domy, roste jejich
vybavenost a i to životní prostředí je stále krásnější. Dokazujeme tím , že jsme obcí obětavých a pracovitých lidí.
Výstavba rodinných domků
V roce 1980 bylo započato s výstavbou nových rodinných domků. V nové ulici u školy byly započaty práce na
výstavbě rodinných domků manželů Kolkopových, Hanákových, Štěpánkových a Pořízkových.
Na příhonech začali s výstavbou manželé Kussovi. Na návsi byl zbourán dům manželů Vartových a začali se
stavbou jejich vnučka Broňa s manželem Františkem Nejtkem.
Jinak několik dalších domů dostalo novou omítku, aby se naše obec líbila.
Obchod
Také v letošním roce se kupní síla našich občanů zvětšila.
plán
potraviny

2,714.000,-Kčs

maso

689.000,-

textil

skutečnost
2,832.000,- Kčs
726.189,50

1,011.000,-

1,340.720,-

pohostinství I

75.000,-

114.925,-

pohostinství II

752.000,-

847.000,-

Pohostinství I , dříve hostinec u Hasáků, byl poopraven a zahájen prodej ve 4.čtvrt., vedoucím je s. Vymazal.
Pohostinství II, vedoucí Béďa Kučera, zahájilo provoz v novém moderním Domě služeb, kde v pěkném prostředí
se konají svatební hostiny, rodinné oslavy, schůze a další společenské podniky.
Další novinkou je, že se zde vaří a prodávají obědy. Vaří se obědy i pro zaměstnance Dopravních staveb na
dálničním úseku u Holubic, kde se jim obědy dovážejí. Celkově vaří pro osob 60.
Výsledky hospodaření a plán dodávek JZD Družba
a/ Rostlinná výroba
plán q

skutečnost q

pšenice

42.565

41.650

ječmen

16.635

17.670

brambory

1.800

1.340

cukrovka

132.000

119.637

ha výnosy celkem
Obiloviny

58,7

brambory

134

cukrovka

379,8

b/ Živočišná výroba
plán q

skutečnost q

maso hovězí

3.400

3.258

maso vepřové

7.300

7.446

mléko v tis. l

2.030

2.178

roční nadojení od jedné dojnice

3.460 l

prům. dojivost na kus a den

9,47 l

prům. přírustek hovězího žíru

0,66 kg

vepřového

0,53 kg

odchováno telat na 100 dojnic

95,69 ks

selat na 1 prasnici

16,82 ks

c/ Ekonomická část
hrubá zemědělská produkce 22.310 Kčs na ha
výkony celkem

18.948

mater. náklady

10.398

vyplacené mzdy

3.996

+ podíly

459

Doplatek družstevníkům /podíly/ 12,5 % na 1.000 Kčs
Produktivita práce a odměňování na jednoho pracovníka
celková produkce

149.634 Kčs

hrubá zem. produkce 136.459
hrubý důchod
výkony celkem

79.893
115.893

Vyplacená odměna na 1 ha 4.455 Kčs
Počet hodin odpracovaných pracovníkem 2.062
prům. měs. odměna 1 pracovníka
prům. hod. odměna 1 pracovníka

2.780 Kčs
13,47 Kčs

Středisko Habrovany hospodaří na rozloze 930 ha, agronom Ing Karel Čáp, zootechnik Vincenc Minařík. Osevní
plocha obilovin 500 ha, cukrovka je oseta na 160 ha, bob 40 ha, brambory 10 ha, víceleté pícniny na 150 ha,
kukuřice 70 ha.
Stavy živočišné produkce: dojnice 170 ks, jalovice 200 ks, hovězího žíru 450 kusů, prasnice 50 kusů a 1 pár koní.
Celkově rok 1980 nebyl příznivý pro zemědělskou výrobu. Studené a suché jaro a v květnu pak žňová vedra
zapřičinili, že plánované úkoly nebyly splněny. Velká neúroda pícnin. Žňové práce provedlo 5 kombajnů E5 za 12
směn.

Průmysl
Největším průmyslovým podnikem v naší obci jsou stále Štěrkovny a pískovny n.p. dodavatel všech druhů
kamene a drtí na dálniční stavby. 35 zaměstnanců plní stanovený plán s patřičnou moderní mechanizací. Tuny
přepravovaného materiálu mají i zápornou stránku, že nám ničí vozovky, které jsou v dezolátním stavu a padající
kámen z přeložených aut znečisťuje a dělá zlou krev v celé obci.
Brněnské papírny n.p. jehož náplní je výroba různých obalů, krabic, skládaček a jiné papírové konfekce má
v naší sloučené obci 2 provozovny: v Habrovanech kde pracuje 6 stálých zaměstnanců a 3 domácké dělnice a
v Olšanech, kde jsou zaměstnány 4 osoby u strojních zařízení a 8 na ruční práce.
Ústavní sociální péče je jednou ze společenských potřeb osobám, které nejsou schopny samy ani silami své
rodiny odstranit své životní nepříznivé poměry, přivoděné různými nemocemi. V ústavu SP v Habrovanech jde o
péči osobám vážně tělesně postiženým. Těmto osobám má ústav nahradit domov. Dále má pak ústav poskytnout
takovou pomoc, které se v rodině poskytovat nemohou, jako péči zdravotní, kulturní a jiné. V USP má obyvatel
příjemné prostředí, dobré ubytování, zdravou a správnou výživu, lékařskou péči, kulturní vyžití a možnost
pracovního zařazení. A toto vše USP v Habrovanech poskytuje. Pěkné okolí se zahradou a vnitřní zařízení
odpovídající potřebám člověka. Ložnice a společenské místnosti nemají ráz nemocnice. Výživa odpovídá
zásadám o společné výživě a tím také vyhovuje zdravotnímu stavu obyvatel. Dbá se aby strava byla rozmanitá a
chutná. Pravidelná lékařská péče, zajištění rehabilitace pod vedením odborného pracovníka je součástí péče o
obyvatele. V ústavě se pamatuje taky na to, že kultura je nezbytnou součástí života. Proto je tu bohatá a stále
doplňovaná dobrá knihovna. Je zde také zajištěna možnost poslechu rozhlasových a televizních pořadů a také
pravidelné promítání filmů. Obyvatelům je umožněno udržovat styk s kulturou i mimo ústav, čas od času je
zajištěna návštěva divadla či jiného podniku a nebo jsou zváni umělci přímo do ústavu.
Konečně obyvatelé mají na mysli, že práce je základem lidské společnosti. Obyvatelům je umožněna vhodná
práce podle jejich tělesného či duševního stavu. Za práci v ústavu jsou jeho obyvatelé odměňováni , takže práce
slouží jako rehabilitace, ale je jim i finančním přínosem. Tím, že pracují na různých součástkách k výrobkům
podniků jako UP závody n.p. Rousínov, Rostex n.p. Vyškov, Zbrojovka, záv. Vyškov, Brněnské papírny,
Fototechna, Chromotechna Brno, pomáhají našemu národnímu hospodářství a tím i nám všem k lepšímu zítřku.
Objem výroby činil za rok 1980 300.000 Kčs a obyvatelům ústavu bylo vyplaceno na mzdách 86.000 Kčs.
Ústav není také isolovaným ostrovem v obci se kterou udržuje stálý styk. V ústavě žije 72 obyvatel o které se
stará a pečuje 26 zaměstnanců.
Životní prostředí
Celkový vzhled obcí. Naše obce dělají dojem upravených obcí. Občané věnují péči úpravě předzahrádek,
masové organizace se starají o veřejná prostranství, vysazují květiny, různé okrasné dřeviny.
Hygiena potravinářských provozoven při opakovaných kontrolách nebylo shledáno větších závad. Vodní zdroje
slouží všem občanům. Voda dle nařízení musí být chlorována. Bylo odebráno několik vzorků a závady nebyly
shledány.
Problém v obou obcích zůstává popel a padání kamene z nákladních vozů.
Důchodci
V naší sloučené obci žije 348 občanů, kteří za dobře vykonanou práci se dočkali zaslouženého odpočinku. Že
se naše společnost opravdu stará je důkazem, že těmto našim občanům přinesou naše poštovní doručovatelky
měsíčně obnos 366.073 Kčs, což znamená průměr na 1 osobu 1.052 Kčs.

Mateřská škola v Olšanech
Zapsáno 56 dětí, přijaty jsou všechny děti zam. matek a všechny děti 5leté. Je to 29 budoucích prvňáčků
z obou obcí. Škola má svou vlastní školní kuchyni a vaří a abědy se dováží i pro Zákl. devítiletou školu do
Habrovan.
Z kulturní oblasti : 2 zájezdy s dětmi do divadla Radost v Brně, celodenní zájezd na chatu pod Hádkem. Děti
vystupují s kulturním pásmem při vítání občánků, a pásmo písní a veršů v místním rozhlase.
Základní škola v Habrovanech
V letošním školním roce počet žáků školy vzrostl na 76 a tak se po dlouhé době vyučuje ve třech třídách.
I.

třída

27 žáků

II. třída

23 žáků

III. třída

9 žáků 3.ročníku a 17 žáků 4.ročníku

Péče o žáky je všestranná. Naše společnost věnuje každému žáku zdarma všechny učebnice a školní potřeby
pro práci na celý školní rok. Každý žák dostane školní potřeby v hodnotě 70 Kčs, školní učebnice stojí v průměru
80 Kčs. To znamená, že na všechny žáky je to částka 11.000 Kčs. K tomu připočtěme 5.000 Kčs, čístka kteréu
škola obdrží na nové pomůcky a 20.000 Kčs na zajištění celoročního provozu, jsou to obrovské částky, které
společnost vkládá do vzdělání mladé generace.
Ve škole jsou žákům dávány mléčné přesnídávky, které využívá 60 žáků a obědy odebírá 56 žáků. Podle nové
soustavy vzdělávání pracujeme na naší škole ve 4 ročnících.
Kulturní a politická práce v Habrovanech
13. tanečních zábav

8. temat. zájezdů

5.

4. společ. plesy

přednášek

10. rozhlas. relací

29. film. představení

2.

školení CO

10. výstav

1.

kurz

2. besedy

7.

oslav

2. veřej. schůze

6.

akcí SOZ

2.

sportovní a branné soutěže

celkem bylo uspořádáno 101 akcí za účasti 5.120 občanů
MV NF v Habrovanech
Činnost MV NF v Habrovanech v roce 1980 vycházela z úkolů stanovených XV. sjezdem ÚV KSČ a
rozpracovaných usnesení plenárních zasedání ÚV KSČ do podmínek naší obce. MV NF věnoval hlavní pozornost
těmto úkolům :
1. Rozvíjení pracovní iniciativy občanů a společenských organizací na plnění volebního programu
2. Zdokonalování politicko – výchovné a ideologické práce
3. Ideově – výchovné působení na mladou generaci ve všech organizacích NF
4. Průběžné hodnocení volebního programu
5. Hodnocení práce poslanců NF a jejich spolupráce s NF
Plnění těchto úkolů bylo zahrnuto do plánu práce MV NF. Tato práce byla pravidelně kontrolována. V roce
1980 se uskutečnilo 8. schůzí výboru a 4. plenární schůze.
Plnění volebního programu NF : Uzavřené závazky společenských organizací představovaly 7.716 hodin.

Volební program stanovil jako hlavní úkol dokončení vodovodu a napojení na Dům služeb, terénní úpravy u
mateřské školy a zahájení stavby hlavního vodovodního přivaděče.
Dům služeb byl předán k užívání 25.4.1980 a tím byl splněn jeden z hlavních úkolů. Terénní úpravy u
mateřské školy byly provedeny a zbývá dobudovat hřiště. Práce na hlavním přivaděči byly zahájeny. Potrubí je
položeno v délce 1.050 m a dalších 200 m je přichystáno.
Hodnotíme li plnění volebního programu pak lze konstatovat, že stanovené úkoly byly splněny a na jejich
splnění se podílejí všechny společenské organizace.
Při organizování směn NF se osvědčily směny pořádané na jarní úklid naší obce. Při směnách NF bylo
odpracováno 482 hodin a zúčastnilo se jich 85 občanů.
Agitační činnost je řízena agitačním kolektivem. Je ustaveno 16 agitačních dvojic. Uskutečnily se 3 agitační
dny a 4 relace v místním rozhlase k významným událostem.
MV NF zajišťoval oslavy 1. a 9.května, oslavu VŘSR. Dále se podílel na uskutečnění veřejných schůzí ve
spolupráci s MNV.
Je možno konstatovat, že všechny oslavy význačných událostí proběhly důstojně za četné účasti občanů.
K májovým oslavám se podařila pěkná výzdoba naší obce. Velký podíl na těchto akcích mají složky NF neboť ony
uložené úkoly splnily.
Sbor pro občanské záležitosti
Důležitou úlohu v oblast ideově – výchovné práce zastává Sbor pro občanské záležitosti. Práci tohoto orgánu
řídí Kulturní a školská komise při MNV.
Jeho činnost je zaměřena na vítání občánků, návštěvu přestárlých občanů u příležitosti životního jubilea.
Pořádá také bededy s důchodci.
Z dalších akcí se uskutečnilo slavností ukončení školní docházky do mateřské školy, předání pamětních listů
27 školákům při zahájení nového školního roku

a na 2 slavnostech složilo slib 15 pionýrů a 9 jisker. 12

patnáctiletých občanů dostalo občanský průkaz.
Složky NF
Český svaz žen z.o. v Habrovanech
Rok 1980 je jubilejní, ČSŽ slaví 30.výročí svého vzniku. Z původních rad žen vznikla tato masová organizace.
Dle uložených zápisů začal svoji činnost ČSŽ v roce 1959, řízený výborem, jehož předsedkyní byla s. Anna
Skřivánková. Činnost v té době byla zaměřena na pomoc rozvíjecímu JZD, zvelebování obce a výpomoci MŠ a
ZDŠ.
V roce 1961 došlo ke sloučení JZD Habrovany – Olšany kde ČSŽ znovu podílel na plnění různých úkolů.
V tomto roce přispěl svou iniciativou k utvoření Sboru pro občanské záležitosti. Při tom byla činnost žen stále
zaměřena na úpravy veřejných prostranství, spolupráci s MNV a získávání bezplatných dárců krve.ČSŽ se nadále
podílel na pořádání kulturních a společenských akcí v obci. Byly to zájezdy do divadel, návštěvy kulturních a
historických památek, různé kurzy, cvičení, přednášky a taneční zábavy.
Dále se ve své činnosti věnovaly politické situaci u nás i ve světě, což dokládá zasílání rezolucí České
mírové radě. Také se podílí každým rokem fin. částkou na Fond solidarity. Finančně bylo přispěno na stvbu
pomníku V.I.Lenina, Bož.Němcové a na úpravu památníku v Lidicích.
V roce 1967 byla s. Blanka Bestrová zvolena předsedkyní a počet členů dosáhl 64 členek, v roce 1969 byla
s.Bestrová zvolena do OV ČSŽ a organizace pokračuje v započaté práci kterou rozšiřuje na vítání občánků.
V roce 1976 byla zvolena předsedkyní s. Marie Heinclová a nový výbor. Tímto výborem byla založena kronika,
která dokladuje činnost organizace. Svoji práci rozšiřuje o pořádání výstav ručních prací o pořádání dalších

sportovních a kulturních akcí.Při nedožitých narozenin Klementa Gottwalda byla položena výborem k jeho
pomníku ve Vyškově Dědicích kytička.
Pro volební období 1976 – 81 byla zvolena jako poslankyně ONV s. Ludmila Růžičková a do MNV s. Marie
Kostelková.
V roce 1979 převzala funkci předsedkyně s. L. Růžičková. Činnost žen je stále rozsáhlejší. Spolupráce se
složkami NF. Každoročně se pořádá k MDD táborák a ve spolupráci s TJ Sokol branné odpoledne, v zimních
měsících zájezdy na lyžování. Organizace se stále zaměřuje na získávání nových členek a zvyšování aktivity.
Národnímu hospodářství se snaží dodat co největší množství surovin a léčivých bylin.
Svaz československo sovětského přátelství
Také SČSP v letošním roce jubileuje a vzpomíná 30. výročí svého založení. Čítá 74 členů a předsedkyní je s.
Marie Kabátová. Kromě pořádání oslav osvobození 9.května a výročí VŘSR spojené s lampionovým průvodem
svoji činnost zaměřuje na pořádání besed s účestníky zájezdů do Sovět. svazu, konání výstav sovětské knihy,
promítání sov. filmů a přednášek.
Svoji bohatou a pestrou činností se řadí mezi agilní složky NF.
Myslivecké sdružení v Habrovanech
V létech sedmdesátých bylo nařízeno, nebo alespoň doporučeno, aby se myslivecká sdružení slučovala
v tratích, kde jsou pro to vhodné podmínky, ve větší honitby. Očekává se, že v těchto větších celcích bude
ochrana zvěře lépe zajištěna. Na vyškovsku bylo po sloučení z původních 66 honiteb pouze 33.
Také honitba Habrovany – Kr.Vážany se sídlem v Habrovanech se 30 členy, měla se sloučit s lesní honitbou
v Olšanech a s polní honitbou v Rousínově. Nová honitba má sídlo v Kr.Vážanech. Sloučení se uskutečnilo
v roce 1980. Sloučila se honitba Habrovany-Kr,Vážany s Rousínovem, ale honitba v Olšanech k ní zatím
připojena nebyla. Rozloha nové honitby sahá od obce Olšany až za Rousínov na místo, kde povede dálnice
z Brna k Vyškovu a má něco přes 2.000 ha a 55 členů.
Jelikož stavy nízké zvěře se podstatně snížily, nepořádaly se v roce 1980 hony na zajíce. Bažantů bylo na
nové honitbě střeleno 278 kusů. Byl také proveden odchyt a dodány Interlovu v Přerově 5 kohoutů, 24 slepic
bažanta a 19 kusů zajíců. Srnčí zvěře bylo odloveno 28 kusů – 8 srnců, 10 srn a 10 srnčat. Dále bylo střeleno 8
divočáků. Střeleno bylo také 39 divokých králíků a 8 lišek. Odlov celkové zvěřiny činil 836 kg , z toho Jednotě
bylo dodáno 147 kg.
V roce 1981 bude lov nízké zvěře prováděn tak, aby kmenové stavy zůstaly zachovány a nedotčeny. Naši
myslivci patří k nejlepším organizacím NF.
Český zahrádkářský svaz z.o. v Habrovanech
Zájmová organizace čítá 110 členů. Pro členy bylo zakoupeno stromků, keřů a jiných zahrádkářských potřeb
za 14.000 Kčs. Má i bohatou kulturní a vzdělávací činnost, temat. zájezdy, přednášky a výstava ovoce je částí
jejich programu. V letošním roce byla bohatá úroda ovoce, hlavně švestek a jablek. Ve zdejší výkupně bylo pro
veřejné zásobování vykoupeno 1200 q ovoce.
Tělovýchovná jednota Sokol
Svoji činnost zaměřuje na práci s mládeží. Má oddíl kopané. šachový, turistický, základní tělovýchovu hlavně
v zimních měsících nelze provozovat, protože k velké lítosti nás všech není v obci tělocvična ani pro školu, ani
pro Sokol. Tudíž nácvik na spartakiádu se nekonal a proto se jí také nikdo jako cvičící v jednotě nezúčastnil.

Československý červený kříž
Úmrtím Zdeny Hořavové, která se opravdu práci v organizaci věnovala, ztratila se agilnost a i jakoby zájem.
Nic se zatím neděje.
Český svaz požární ochrany
Také z této organizace hodně z původního elánu vyprchalo. Není to tak zlé, ale organizace, která patřila mezi
nejlepší hodně slevila.
SSM v Habrovanech
Novou předsedkyní zvolena s. Jiřina Milisová. Nová krev, nová vlastní iniciativa v zájmu dobré věci. Velký
podíl na všech akcích v obci má SSM.
Počasí
leden
začátkem měsíce ranní teploty -2 až -11 st., denní -4 až -1. 5.ledna napadal sníh. V druhé polovině měsíce ráno
-2 až -12 st., koncem měsíce sněžilo, teploty ráno kolem 0, odpoledne až +3 st..
únor
začátkem měsíce prudká obleva, ranní teploty +2, odpol. +3 až +10 st., sychravo a častý déšť, druhá dekáda,
mírné počasí trvá, ranní +2, odpol. +4 st.. 17. napadl nový sníh, který hned roztál, odpol. +8 st., koncem měsíce
klesly teploty na -2 až -6 st.,odpol. +4 st..
březen
první dekáda mírně sněží, během dne se sníh rozpouští, ran. tepl. -1 až -3 st., odpol. +4 st., ve druhé dekádě
ráno +2 st.. 16.3. naměřeno +14 st., koncem měsíce ráno -2 až -6 st., sněžilo,silný vítr, tvořily se závěje.
duben
v první dekádě chladné a deštivé počasí denní teploty +2 st., ve druhé dekádě krásné slunné počasí, ráno +4,
odpol. až +18 st., od 18.4. prudké ochlazení, chladné a deštivé počasí trvá až do konce měsíce.
květen
1.května krásné slunné počasí, ale již 2. ochlazení, vítr, ranní tepl. +4, odpol. slunečno. Druhá dekáda ochlazení,
ráno +2 až +3 st., odpol. kolem +7 st., koncem měsíce chladno a deštivo.
červen
počátkem měsíce chladné počasí, 7.června bouře a prudké oteplení. 8.června naměřeno +24 st., nejvyšší teplota
za posledních 200 let. Ráno až +14, odpol. +18 st., koncem měsíce chladno a déšť.
červenec
celou první dekádu chladné a deštivé počasí trvá, i druhá a také třetí dekáda je chladno a deštivo. Sluníčka je
opravdu málo.
srpen
v první dekádě konečně oteplení a teprve 10.srpna začaly žně. I ve druhé dekádě pěkné počasí trvá a 23 skončily
žně.
září
začátkem měsíce chladno a mlhy, celý měsíc teploty i srážky hluboko pod normálem.
říjen
v první dekádě ráno +5 až +9, odpol. až +12 st.,druhá dekáda prší, ráno kolem +3, odpol. +9 st., od 17. do 20.
krásně, ale 21.10. ráno -2, odpoledne slunečno až do konce měsíce.

listopad
zima nás zaskočila, ráno -1 až -3. 2.11. napadl první sníh, mnoho jablíček se nesklidilo, první dekáda ráno -1 st.,
odpol. +1 st., druhá dekáda ráno -4, odpol. kolem 0 st., rozmar počasí trvá. Třetí dekáda ráno +3, odpol. +4 až
+15 st.
prosinec
začátkem měsíce hrozné počasí, ráno -6 až -8 st.,odpol. -4 st, druhá dekáda ráno -4, odpol.-3 st., koncem měsíce
obleva, ráno 0 st., odpol. +2 st.. Vánoce v dešti a blátě.
Srážky
leden

25 mm

červenec

40 mm

únor

21

srpen

31

březen

23

září

32

duben

52

říjen

64

květen

59

listopad

35

červen

76

prosinec

33

celkem 511 mm
Volba presidenta československé socialistické republiky
22.května 1980 ve Vladislavské sále pražského hradu konala se volba presidenta republiky. Do funkce hlavy
státu byl opět zvolen dr. Gustav Husák.
Zvláštní události
Prosinec 1980 se konaly doplňovací volby do MNV. Ze zdravotních důvodů odešel z funkce tajemník MNV s.
Stanislav Valehrach a do této funkce navržen a zvolen s. František Bezrouch z Olšan s nástupem 1.1.1981.
2.srpna 1980 se konala se v Habrovanech po mnoha letech pravá selská svatba Broni Šmerdové, na které bylo
pozváno 100 hostů. Mezi hosty byl i zdejší děkan P. Frant. Pazderka, dá se říct pokrokový kněz, zakládající člen
JZD a jeho první pokladník, kterému se udělalo nevolno a po převozu do nemocnice zemřel na ochabnutí
srdečnosti ve věku 68 let.
Závěr
Rok právě skončil, byl pro nás další etapou mírového života a budovatelské práce. My ke svému šťastnému a
spokojenému životu potřebujeme mír. Chraňme jej i výsledky svého díla. Snažme se to velké bohatství života,
bezpečí a jistotu stále rozšiřovat.
Je mnoho, co jsme dokázali, ale není toho málo, co nás čeká !
V Habrovanech 21.května 1981
Zapsal František Chyťa
razítka a podpisy
MNV školní a kulturní komise
Boh. Říha
20.6.1981
viděl pod.nečitelný
matrika

MNV Habrovany – Olšany
Dundálková Marie

