1977
Úvodem
Stanuli jsme na prahu roku 1977. Snad každý z nás si klade otázku: Jaký bude ten nový rok? Co v něm
prožijeme? Co uskutečníme ze svých přání a předsevzetí?
A tu je naše odpověď :
Rok 1977, druhý rok šesté pětiletky, byl bohatý a plodný. Prožili jsme další rok mírového života. Žijí dnes mezi
námi už generace našich spoluobčanů, které válku, její hrůzy a utrpení znají nštěstí jen z filmu či televizní
obrazovky. A ani ten mír není dar. byl vybojován tím, že vzrostla síla soc. světa a že se opíráme o přátelství a
spojenectví se Sovětským svazem a jeho mírovou politiku. V klidné atmosféře se rozvíjel náš společenský život.
Rok 1977 znovu potvrdil, jak zásadně se liší cesta, kterou jdou socialistické a kapitalistické státy. Tento rok
znamená pro socialistické země další významné úspěchy při rozvíjení nár. hospodářství, vědy a techniky, rok
který znamená další úspěchy při plnění náročných plánů hospodářského a společenského rozvoje a další
upevňování mezinárodní hospodářské spolupráce.
Jak protikladný byl tento vývoj s tím co přinesl rok 1977 kapitalistickým zemím. Přes všechen optimismus na
počátku roku, nedařilo se „Západu“ zmírnit krizový vývoj. Miliony nezaměstnaných, klesající křivky průmyslové
výroby a především klesající křivka životní úrovně, to je typické v roce 1977 v kapitalistické společnosti. Tak
uplynulý rok znovu ukázal protikladnost společenských soustav.
Několik desítek roků od našeho osvobození nás dělí a jak se náš život změnil. Můžeme se s uspokojením
dívat zpět a bilancovat. Jak si dnes žijeme. Tam kde v roce 1945 vlastnily domácnosti kromě skromného
bytového zařízení většinou jen radiopříjmače a šicí stroj, tak dnes vybavenost průměrné rodiny, přesahuje částku
100.000,-Kčs. Nový nábytek, pračka, chladnička , vysavač,televizor a i těch automobilů přibývá jako hub po dešti.
Mění se naše vesnice, změnili se i lidé. Jsme náročnější. To o čem se nám v mém mládí ani nesnilo je dnes
skutečností. Jsou pryč ty malé krámky a na jejich místech stojí krásná moderní samoobsluha plná zboží a co
hlavní zboží si mohou dnes všichni koupit. A že ty obchody jsou plné zboží i to je výsledek dobré práce našich
lidí.
Jak v životě člověka, tak i v životě národů jsou významné výročí. Jsou to výročí dnů.které obvykle rozhodovaly
o prostém lidském osudu a osudech celých národů. A tel letošní rok je rokem 60.výročí Velkého října.
Celý pokrokový svět si v tomto roce připomněl 60.výročí VĎSR. Největší historické události dějin lidstva.
Události která byla začátkem nové historické epochy, přechodu lidstva k novému společenskému řádu. Řádu
založeném na společenském vlastnictví výrobních prostředků, řádu který naplňuje tužby pokrokového lidstva.
Šlo o událost, která především hluboce ovlivnila život jednoho z největších států světa. Dík tomu, že se lid
bývalého Ruska vydal socialistickou cestou, změnila se tato země k nepoznání. Zaostalá, ještě feudálními
přežitky poznamenaná společnost, přeměnila se v průběhu šesti desetiletí v moderní soc. stát s rozvinutým
průmyslem a zemědělstvím, s vyspělou technikou, všestranným rozvojem kultury i vysokou úrovní vzdělanosti.
VŘSR ovlivnila ovšem i celý chod lidských dějin. Myšlenka sebeurčení národů, již nejen proklamovala, ale i
uskutečňovala, měla okamžitou odezvu především v Evropě. Podnítila revoluční boj lidu a vedla k rozpadu
nenáviděného Rakousko-Uherska, tím pak i k obnovení národní svobody Čechů a Slováků.
Byla zapálena pochodeň ukazující cestu soc. revoluce, otázku politické moci, přeměnu dělnické třídy, třídy
utlačované v třídu vládnoucí.

Paměti
Z historie komunistického a dělnického hnutí v obci koncem 1.světové války.
Tato strana kroniky je psána z pamětí jediného dosud žijícího pamětníka těchto událostí soudruha Josefa
Malíka.
Skončila 1.světová válka. Dostali jsme svobodu. Od Šumavy až k Tatrám. Lid ale dále hladoví a stále víc se
ozývají hlasy: Chceme chléb a práci. Jsou dvě léta po válce a píše se rok 1920. Naše vesnice čítající 200 čísel,
jest převážně dělnická. Má tady strana soc.de. absolutní většinu. Její schůze jsou vžda početně navštěvovány.
Tak i schůze konaná 20.listopadu 1920 svolaná v neděli dopoledne

U Šebelů, malý sál byl plný. Program

schůze: Založení politické organizace Levice (Komunistická strana čs. sekce III.internacionály).
Přítomno 46 členů. Přítomný s. Pavel Valehrach s Olšan vysvětluje, proč došlo k roztržce v soc.dem.straně a
nastiňuje postup strany nové. Důvěrník zvolen Josef Malík, místodůvěrníci Frant Paluda kameník, Josef Lubina
kovář, Josef Meitner stolař. 2.ledna 1921 se koná Valná hromada politické organizace. Na krajskou konferenci
mládeže jmenován František Slaný. Dohodnuto založit Dělnický konzum, předseda Josef Lubina, místopředseda
Jan Vrbík.
V roce 1922 se zakládá Federovaná dělnická tělocvičná jednota.
Schůze se konají v hospodě U Palíšků. Při straně je založen vzdělávací odbor Proletkult, zakupuje se jeviětě,
hrají se divadla, tvoří se kapela za řízení M.Havlíčka a to je začátek bohaté další práce, která byla
nezanedbatelná pro příští léta.
Úmrtí
1. Antonín Hodaň

nar.

24.7.1893

zemř.

4.1.1977

Habrovany

2. Ludmila Hobzová

3.4.1903

4.1.1977

Olšany

3. Jana Hodaňová

13.6.1883

21.1.1977

Habrovany

4. Marie Hasáková

17.10.1897

12.2.1977

Habrovany

5. Tomáš Hasák

10.5. 1887

20.2.1977

Habrovany

6. Jan Dvouletý

16.2.1908

13.3.1977

Habrovany

7. Jan Škudlík

1.3. 1905

13.3.1977

Olšany

8. Františka Škaroupková

11.3.1893

1.4. 1977

Habrovany

9. Barbora Losová

1.10.1895

4.5. 1977

Habrovany

10. Marie Kopecká

28.1.1906

28.4.1977

Olšany

11. Marie Vartová

15.5.1977

17.5.1977

Olšany

12. Marie Šmerdová

25.10.1903

2.6.1977

Habrovany

13. Františka Valehrachová

3.3.1903

13.6.1977

Olšany

14. Jiří Šimandl

22.10.1959

20.6.1977

USP Habrovany

15. Alois Daněk

3.3.1914

6.7.1977

Habrovany

16. Hedvika Bestrová

18.10.1890

6.8.1977

Habrovany

17. Karel Kostelka

1.4.1928

1.9.1977

Habrovany

18. Věra Vymazalová

7.4.1938

13.12.1977

USP Habrovany

19. Anežka Fialová

29.11.1887

13.12.1977

Olšany

20. Alois Jurka

19.4.1899

22.12.1977

Olšany

Počet zemřelých občanů

20

pohřeb žehem

11

pohřbeni do země

9

Narozené děti
1. Zdeňka Hrdinková

nar.

21.1.1977

Olšany 122

2. Milan Obroučka

28.2.1977

Habrovany 89

3. Jiří Rousek

7.3. 1977

Habrovany 4

4. Dagmar Pospíšilová

11.3.1977

Habrovany 57

5. Radka Jelínková

10.4.1977

Habrovany 176

6. Marie Vartová

15.5.1977

Habrovany 174

7. Andrea Hublová

16.6.1977

Habrovany 159

8. Jan Růžička

12.8.1977

Olšany 172

9. Jaroslav Gratz

24.8.1977

Habrovany 98

10. Jaromíra Lusková

3.10.1977

Habrovany 163

11. Magda Dundálková

25.10.1977

Olšany 47

12. Štěpán Daněk

8.11.1977

Olšany

Přistěhováni
1.

Marie Kopecká

Olšany 180

z

Jestřabí – Rájec

2.

Josef Šebela

Habrovany 264

Jedovnic

3.

Jaroslav Gratz

Habrovany 63

Nemojan

4.

Hana Pěčková

Habrovany 63

Nemojan

5.

Milan Pěček

Habrovany 63

Nemojan

6.

Františka Nohelová

Olšany

Kroužku

7.

Marie Stará

Habrovany 62

Želče

8.

Miroslav Tlach

Habrovany USP

Uher. Brodu

9.

Teodor Zikmund

Olšany

Zmátky,Třebíč

10. Anna Veselá

Habrovany USP

Jedovnic

11. Zdeněk Burian

Habrovany USP

Náměšť n/Osl.

12. Stanislav Valehrach

Olšany 154

Brna

13. Jos. Valehrachová

Olšany 154

Brna

14. Marie Grundelová

Habrovany 211

Brna

15. Jan Grundel

Habrovany 211

Brna

16. Božena Pryczová

Habrovany USP

Brna

17. Oto Hubl

Habrovany

Nemojan

18. Milan Reich

Habrovany

zákl.voj.služby

19. Ludmila Burianová

Habrovany

Brna

20. Mirosl. Kadlečková

Habrovany

Nemojan

21. Zdeňka Jelínková

Olšany-Blatice

Tučap

22. Karel Jelínak

Olšana-Blatice

Tučap

23. Ladislav Kala

Habrovany

Kr. Vážany

Vystěhováni
1.

Marta Kuklínková

z

Olšan

do

Holubic

2.

Vratislav Adamec

Habrovan

Vyškova

3.

Mir. Adamcová

Habrovan

Vyškova

4.

Věra Grundelová

Habrovan

Lulče

5.

Milada Mičíková

Olšan

Vyškova

6.

Marie Hošková

Habrovan

Třebíče

7.

Jana Rossová

Olšan

Rousínova

8.

Antonín Ross

Olšan

Rousínova

9.

Vlad. Veselý

Habrovan

Lhoty

Habrovan

Kyjova

10. Filom. Sedláčková
11. Marie Vartová

Habrovan

Rousínova

12. František Varta

Habrovan

Rousínova

13. František Meitner

Habrovan

Rousínova

14. Jana Skřivánková

Habronan

Rousínova

15. Ladislav Skřivánek

Habrovan

Rousínova

16. Alena Konečná

Olšan

Vyškova

17. Anna Vejrostová

Habrovan

Slavíkovic

18. Boh. Vejrosta

Habrovan

Slavíkovic

19. Zdeňka Skřivánková

Habrovan

Kozlan

20. Vlasta Doleželová

Habrovan

Rousínova

21. Milan Doležel

Habrovan

Rousínova

22. Radoslava Jelínková

Habrovan

Rousínova

23. Frant. Jelínek

Habrovan

Rousínova

24. Anežka Kuncová

Olšan

Letonic

25. Jan Mechanický

Olšan

Rousínova

26. Zdena Mechanická

Olšan

Rousínova

27. Jaroslav Gratz

Habrovan

Nemojan

28. Marie Hrdinková

Habrovan

Drnovic

29. Květ. Hrdinka

Habrovan

Drnovic

30. Milada Vojtíšková

Olšan

Vyškova

31. Olga Doležalová

Habrovan

Hr. Králové

32. Stanislav Doležal

Habrovan

Hr. Králové

33. Stanislav Doležal

Habrovan

Hr. Krílové

34. Břetislav Doležal

Habrovan

Hr. Králové

35. Josef Doležal

Habrovan

Hr. Králové

36. Růžena Doležalová

Habrovan

Hr. Králové

37. František Kunc

Olšan

Letonic

38. Marta Šiblová

Habrovan

39. Karel Rychter

Habrovan

Vyškova

40. Lud. Hudečková

Habrovan

Přerov

Počet obyvatel
Habrovany

mužů 309

žen 338 děti 157

Olšany

174

186

79

celkem

483

524

234

Celkový počet obyvatel k 31.12.1977

1.246

Snoubenci, kteří uzavřeli v Rousínově sňatek
22.1.1977
12.3.1977
30.4.1977

Eva Lusková

Habrovany 159

Otto Hubl

Nemojany

Ivana Hrdinková

Habrovany 98

Jaroslav Gratz

Nemojany

Dana Dočková

Olšany 26

Jan Křivánek

Habrovany 37

V naší obci žije

25 občanů starších 80 roků
3 občanky starší

90 roků

nejstarší občanka je pí. Daňková ve stáří 91 let

MNV
Finanční zpráva MNV Habrovany – Olšany za rok 1977
Příjmy
1. Od obyvatelstva
Kčs
daň zemědělská

47.742,10

daň z příjmu obyvatel

11.554,-

daň domovní

32.504,-

poplatky ze psů
rybářské lístky

3.180,590,-

správní poplatky

3.750,-

průvodní listy

2.250,-

ostatní poplatky
za pozemky
hřbitovní poplatky
pokuty

125,28,351,30
1.140,50,-

celkem příjmy od obyvatelstva 131.256,40 Kčs
2. Ostatní příjmy
nájemné
nájemné od organiz.
převody z FRR na akci Z

919,90
63.360,173.600,-

převody z FRR na odměny 11.400,příjmy z přebytku

65,80

doplňkové příjmy

77.362,71

sdruž.prostř. na akci Z
stát. fond na akci Z
dotace ONV
účelová dotace z invest.
účel.prost. návrat

200.000,36.036,155.000,86.026,60
2.400,-

účel.prostř. k vyúčtování

45.000,-

účel.prostř. ostatní

21.000,-

úvěr u SBČs

280.950,97

celkem ostatní příjmy

1,161.121,98 Kčs

Celkové příjmy MNV za rok 1977

1,292.358,38 Kčs

Výdaje
Kčs
vodní hospodářství

4.052,-

stavebnictví,pozemky

4.599,-

doprava,komunikace

12.425,-

školství,pomůcky

4.782,62

mateřská školka 130.749,96
ZDŠ

31.302,95

kultura

8.000,-

rozhlas

9.858,-

sbor pro obč.záležitosti

5.979,90

ostatní kultura

1.491,-

správa MNV

99.468,37

požární sbory

31.765,50

práce a soc.věci

10.110,-

vnitřní hospodářství

110.950,81

bytová výstavba

10.767,-

všeob.pokl.správa

103.974,18

jiné akce Z
školka

340.263,18

prodejna

308.377,27

Výdaje MNV za rok 1977

1,314.943,34

Rozvaha
celkové příjmy

1,292.358,38 Kčs

celkové výdaje

1,314.943,34 Kčs

schodek za r.1977

-22.584,96 Kčs

Tato částka byla pokryta z FRR.
Hodnocení práce MNV, úsek plnění volebního programu na počest 60.výročí VŘSR v obci
1. Oblast politicko organizátorská
Plénum MNV, jako vrcholný orgán státní moci a správy v našich sloučených obcích, jsou podřízeny všechny
nižší orgány MNV : rada MNV a 6 komisí MNV. Jsou to : soc. zdravotní, finanční, stavební,zemědělská, kulturně
školská a komise pro veřejný pořádek. Plénum bylo svoláno dvakrát na veřejné zasedání kde se hodnotila práce
MNV, rady a komisí. Pro zdárné vytýčení úkolů volebního programu a politicko výchovné práce byly zaktivovány
občanské výbory , které samostatně v každé obci řeší úkoly dané vyššími orgány a VO KSČ.

Občanské výbory
Do občanských výborů jsou zapojeni všichni poslanci a aktivisté MNV a doplněni zástupci VO KSČ a NF.
Pracovní porady jsou konány každé čtvrtletí v každé obci.
Pro zdárný chod MNV, jak po stránce správní tak i politicko ideové bylo provedeno školení poslanců a aktivistů
podle zařazení do komisí. Dvakrát do roka bylo provedeno zhodnocení všech poslanců a aktivistů, jak plní své
poslání a hodnocena práce všech komisí. Toto hodnocení je prováděno na veřejné schůzi.
Svolání veřejné schůze se děje : vyhláškou, místním rozhlasem a roznesením pozvánek do všech domů.
Rada MNV
Rad MNV odpovídá plénu MNV za práci rady i svých podřízených komisí, kterým je dána pravomoc
samostatně projednávat a řešit úkoly vyplývající ze zákona o MNV, dbá o včasné vyřízení záležitostí vyšších
orgánů i občanů. Rada se schází 2x do měsíce podle předem vypracovaného plánu. Komise pracují samostatně
a zasedají 1x do měsíce. V neřešitelných a nebo sporných případech předají záležitost k projednání radě MNV.
Každá komise je pětičlenná a složená z poslanců a aktivistů NF.
Rada MNV hodnotí práci komisí 1x za čtvrtletí a provádí vyhodnocení o plnění úkolů a souhrnnou zprávu
předává plenárnímu zasedání MNV 2x za rok, ke konečnému hodnocení.
Rada MNV dbá a uplatňuje ateistickou výchovu na školách mezi mládeži, podporuje zájmovou činnost,
kulturně osvětovou práci a politicko ideovou výchovu všech mladých lidí. Za pomocí učitelů ZDŠ i MŠ, Sdružení
rodičů a přítel školy a vedoucích PO SSM, usiluje o zpevňování bratrských vztahů našich národů k soc. táboru a
především k Sov. svazu , mezinárodnímu komunistickému a dělnickému hnutí , za zachování míru ve světě.
Členové rady MNV a ŠKK, sledují práci SSM, navštěvují jejich schůze a zástupci těchto organizací jsou pak zase
zváni na zasedání pléna a rady MNV , kde se provádí rozbor práce mládežníků.
Svolání rady MNV se děje pozvánkami poštou a podle předem připraveného plánu práce, který je předem
předán všem členům rady, předsedům VO KSČ a výborům NF.
Práce komisí MNV Habrovany - Olšany
Sociálního zabezpečení
Sdružuje péči o hygienu v obci, péči o přestárlé občany, péči o děti a mládež v závadných rodinách, sleduje
stav zásobování v obci.Koordinuje práci Sboru pro občanské záležitosti, Dohlížecího výboru Jednoty a organizuje
společné stravování a výdej obědů pro staré občany. Obědy se zatím vydávají jen omezeně a to jen
nejnutnějším, ale již v příštím roce budou uspokojeni všichni zájemci.
V naší spojené obci žije 367 důchodců a jejich celková čáestka měsíčně činí 329.478,- Kčs, což je průměrná
měsíční částka 891,50 Kčs.
Jako každým rokem, také i letos pod záštitou komise byla uspořádána beseda s důchodci, které se zúčastnilo
90 důchodců.
Zástupci MNV pozdravili a pobesedovali s důchodci, kulturní vložku obstarali učni z UP závodu v Rousínově,
v pěkném pořadu písní našich i sovětských, recitačním pásmem zpestřili program besedy.
Hlavním bodem programu byla zdravotní přednáška MUDr. Jiřího Vymazala. Všichni přítomní obdrželi malé
věcné dárečky a občerstvení.
Komise sociálního zabezpečení byla hodnocena jako nejlepší.
Ochrana veřejného pořádku
Předseda komise Alois Rožštínský dbá na udržování soc. zákonodárství a k ochraně veřejného pořádku.
Poslanci a aktivisté vedou občany k nesmiřitelnosti, vůči všemu negativnímu a protispolečenským jevům, potírání

alkoholismu a toxikománie u mládeže všeho věku. Vedou požární sbory k provádění preventivních prohlídek a
spolupracují při odstraňování závad. Dále pak dbají na vysokou akceschopnost jednotek požární ochrany.
V roce 1977 řešila 11 případů přestupků proti narušování občanského spolužití. Pracuje dobře.
Komise finanční
Předseda Karel Pernica. Komise usiluje o důsledné dodržování předpisů při výběru daní

a poplatků od

obyvatelstva a dbá o včasné provedení všech změn. Kontroluje správné uložení, zabezpečení a hospodaření
s materiálem ve správě MNV a provádí pravidelné inventury majetku MNV.
Komise školská a kulturní
Předseda Bohumil Říha, ředitel ZDŠ v Habrovanech. Komise má vypracován samostatný plán do kterého
jsou zahrnuty politicky ideová a kulturně vzdělávací činnost mládeže i dospělých. Při plánování vycházela komise
z hodnocení práce za poslední období, z hodnocení práce osvětových besed, sboru pro občanské záležitosti,
místních lidových knihoven, práce kronikářů a rozboru práce s mládeží. Hlavním úkolem bylo pak formování
charakteru všech občanů, jejich uvědomění a aktivního vztahu k socialistické společnosti.
Úkoly jednotného plánu kulturně vzdělávacího na rok 1977 byly splněny co do počtu i kvality. Ba některé
úseky i úkoly překračovaly.
V roce 1977 se uskutečnilo :
14 přednášek politických
26
2

odborných
zájmové kurzy

s účastí 485 osob
673
55

25 tanečních zábav

3.840

26 divadelních a temat.zájezdů

1.010

47 filmových představení

2.050

11 oslav

1.950

1

divadelní pásmo

45

3

branné soutěže pro mládež

180

5

besed

375

19 rozhlas. relací
9

výstav

3

vítání občánků
Celkem se uskutečnilo v Habrovanech a Olšanech 191 akcí s účastí 10.663 osob. Většina akcí byla velmi

dobře organizačně zajištěna.
Přednášky měly letos velmi dobrou odbornou úroveň, účastníci byli spokojeni. Účast na některých
přednáškách však byla nižší a proto je nutno více propagace, aby účast byla v dostatečné míře zajištěna.
Z kroužků zájmové umělecké činnosti vystupovali letos na oslavách a veřejných schůzích žáci ZDŠ, mateřské
školy, členové SSM a pionýři. Jejich vystoupení měla dobrou úroveň a přispěla k úspěchu těchto akcí.
Činnost sboru pro občanské záležitosti byla zaktivována, počet členů rozšířen a sjednocena práce sborů- sbor
usiluje o zvýšení úrovně a počtu občanských pohřbů. Sbor dosud nemá vhodného řečníka na pohřby. Členové
sboru provádí návštěvy u jubilantů a jsou jim věnovány upomínkové předměty. Jsou konány v obřadní síni MNV
vítání občánků.

Komise zemědělská
Předseda Ing. Milan Chládek se stará důsledně o dodržování zákona o půdním fondu a hospodaření se
zemědělskou půdou. Zamezit na katastrálním území obou obcí ztrátu zeměděl. půdního fondu. Společně s JZD
vyhodnocuje jak je půdní fond využíván k zemědělské výrobě. Neobdělanou a nebo méně hodnotnou
zemědělskou půdu navrhuje na převedení na jiný druh zemědělské výroby.
Komise stavební
Předseda Jaroslav Velehrach řídí výstavbu obcí podle schváleného plánu výstavby obce, pečuje o dodržování
poplatků za povolení oprav rodinných domků, o dodržování ČSN a bezpečnostních předpisů, hygienických
zařízení při stavbách a opravách rodinných domků.
Komise hodnotí čtvrtletně postup prací při výstavbě v obcích jak

v akci Z tak i v neinvestiční výstavbě,

v údržbě budov MNV a udržování životního prostředí.
S výstavbou nových rodinných domků započali :
Bohuslav Jandl

v nové ulici za školou

František Pospíšil

v Habrovci

Luboš Hrdinka

v Vinohradech

Práce MV NF v Habrovanech
MV NF v Habrovanech postupoval ve své činnosti podle plánu pro rok 1977. Termíny schůzí byly dodržovány
a uskutečnilo se 18 výborových schůzí a 4 pléna. Účast na schůzích je dobrá avšak již méně můžeme být
spokojeni s účastí na plenárních schůzích, kde účast je asi 70%. Podle plánu bylo úkolem v počátku roku
rozvinout závazkové hnutí k 60.výr. VŘSR. Všechny organizace uzavřely socialistické závazky, jejiž cílem bylo
podpořit volební program NF a vlastní činnost organizace.
Závazky představují celkem 4.513 hodin
z toho:
a) akce Z

1.650 hod.

b) životní prostředí

1.763 hod.

c) pomoc zemědělství 1.100 hod.
Závazek byl splněn a bylo odpracováno

4.525 hod.

Kromě toho odpracovali občané na úpravě rodinných domků, úpravě předzahrádek, veřejných prostranství,
prostě na zlepšení živ. prostředí celkem 9.520 hod., hodnota díla 503.000,- Kčs a plnění 103 %.
Podíl organizací na plnění závazků :
hodin
Těl. jednota Sokol
SSM (mládež)

949
436

ČSŽ (ženy)

1.030

ČSPO (požárníci)

1.420

Myslivci (vysazení stromků)

2.400

SŠP (svaz přátel)

240

ČČK (červený kříž)

620

SRPŠ (rodič.sdruž.)

860

Doz.výbor Jednoty

120

ŠOZ (zahrádkáři)

240

ČRS (rybáři)

140

Dárci krve

7

Svůj závazek nesplnili včelaři.
Tyto akce Z práce má svépomocný charakter. Zde se využívá bezplatné práce místních materiálových i
pracovních zdrojů.
Vyhodnocení závazků:
Kanalizace:
Na úseku ulice Kočov od domu pí. Adamové do svodu k hlavní síti bylo položeno 110 m trubek o prům. 40 cm.
Jelikož betonové roury byly jako zásoba z minulého roku, akce provedena brigádnicky za minimálních nákladů.
Odpracováno bylo 319 hod. a hodnota díla 56.797 Kčs.
Úprava místních komunikací:
V letošním roce byla provedena povrchová úprava bezprašné silnice v úseku Cikánov a za školou v celkové délce
800 m a šířce

5 m. Odpracováno bylo 520 hod.. Hodnota díla asi 400.000,- Kčs.Úsek Cikánov tím dostal

konečnou a velmi pěknou úpravu. Nová ulice Za školou jen bezprašnou vozovku. Konečná úprava bude
provedena po dokončené výstavbě rodinných domů, která se v příštím roce bude provádět.
Přestavba mateřské školy v Olšanech:
Na tomto úseku bylo započato v únoru 1977. V začátcích bylo prováděno bourání stávajícího soc. zařízení a
výstavba nového moderního hygienického zařízení. Práce úspěšně pokračovaly, takže 20.října bylo započato
s vyučováním v MŠ s celodenním provozem plánovaných 36 dětí z obou obcí.
V letních měsících bylo započato s druhou částí výstavby , kotelny na ústřední topení, jídelny, kuchyně
s příslušenstvím. Koncem listopadu pak bylo zapojeno ústřední topení do stávajících tříd. Odpracováno bylo
3.260 dod. v hodnotě díla 307.975 Kčs. Na této akci se podíleli převážně z Olšan, za velké pomoci Štěrkoven a
pískoven-provoz Olšany, finanční dotace JZD Družba 50.000 Kčs , UP závody Rousínov 200.000 Kčs a

bylo

přislíbeno závode Praga závod Rousínov 110.000 Kčs. Dobrá věc se podařila, zbývá vše úspěšně dokončit.
Údržba ZDŠ v Habrovanech :
V době prázdnin bylo provedeno vylepšení a vybavení místní školy. Do konce roku byla provedena oprava
schodiště a chodeb. Vše bylo potaženo gumovou krytinou. Náklady činily 1.900 Kčs, brigádnicky bylo
odpracováno 360 hod..
Výstavba prodejny :
Celková stavba měla být ukončena již v letošním roce. Pro nepochopení občanů a složek NF v letním období
nepodařilo se celou akci dokončit. Byly i potíže se zajištěním u dodavatelských firem, jako ústřední topení,
klempířské práce , obkladačské a jiné. Dále ještě není dořešen vodovodní přípoj. S velkým úsilím se podařilo
provést hrubé omítky celé budovy.
Odpracováno bylo 1.450 hod., nesplněn závazek 694 hod. společenskými organizacemi.
Hodnota díla 335.300 Kčs. V jarních měsících příštího roku se provede dokončení.

Údržba zeleně :
Bylo vysázeno 4.000 lesních stromků našimi myslivci. Co hlavně oceňujeme, je péče o naše parky a
předzahrádky u našich domků, výsadba květin, okrasných křovin.
I náš hřbitov,místo posledního odpočinku našich spoluobčanů, je ve vzácném pořádku, velkým záhonem
krásných květin po celý rok.
Oslavy :
1. máj
MV NF zajišťoval průběh oslav 1. a 9. května. Výborem NF byl vypracován harmonogram přípravy, který byl
průběžně kontrolován. Oslavám předcházely agitační dny , které proběhly ve dnech 16. a 17. dubna. Bylo
navštíveno 260 domů a výsledky se dostavily. Během agitace nedošlo k žádným rušivým momentům. Oslavy
1.máje se z naší obce zůčastnilo 132 občanů z toho bylo 39 krojovaných. Dalších 50 sedopravilo do střediska
oslav Rousínova autobusem. Celkový počet účasti občenů byl 182.
9.květen
Oslava 9.května proběhla uspořádáním lampionového průvodu s účastí 268 občanů. Výzdoba obce k těmto
oběma oslavám byla velmi dobrá, což se promítlo i v hodnocení. V rámci střediska jsme obsadili 1.místo, za něž
bylo MV NF uděleno čestné uznání NF.
60 VŘSR
Hlavní pozornost pak byla zaměřena na důstojný průběh oslav 60.výročí VŘSR. MVNF byl vypracován celkový
jednotný program oslav v obci. Bylo uskutečněno celkem 11. akcí:
4 filmová představení zaměřená k VŘSR
1 přednáška
2 zájezdy do divadla v Brně
1 výstava
1 sportovně branné odpoledne
1 beseda s důchodci
Průběh hlavní oslavy uskutečněné 6.11.1977 měl důstojný průběh, účast 320 občanů na oslavě to jistě dokazuje,
že organizace byla dobře připravena a že agitační dny splnily svůj úkol.
Ideová práce NF :
Výbor NF v součinnosti s výbory složek NF provádí politicky ideovou výchovu u svých členů. Mimo tohoto školení
se provádí v obci v rámci závazku přednášky ve složkách. Tyto přednášky provádí pracovníci Československé
akademie ve Vyškově. SSM v obou obcích provádí samostané školení svých členů.
CO
Štáb CO s brannou komisí provádí 2x do roka školení občanů podle plánu. Účast občanů lze hodnotit kladně i
když převážná část občanů tvoří přestárlí z obou obcí. Z 360 důchodců. kteří jsou do CO zapojeni, je starších 65
let a to jsou ze 2/3 ženy. Mladší důchodci jsou většinou ještě zaměstnáni buď v průmyslu a nebo JZD, a jsou
proto zařazeni do CO na závodech.

Dobře se může hodnotit branná příprava mezi mládeží školního věku do 14 let. Přehledem vyspělosti byl branný
závod v rámci okresní spartakiády. Branná komise provádí výcvik i v zimních měsících. Dobře můžeme hodnotit
Svazarm Olšany, kde se jednotlivci umístili i v okresních přeborech.
Propagace :
K únorovým událostem byly uskutečněny relace v místním rozhlase za účasti pionýrů a svazáků.
ZDŠ – Školství v Habrovanech
Naše škola je chloubou obce, výstavbou i vnitřní úpravou. Proto je velmi často navštěvována zájezdy
s učitelstvem ZDŠ. Ani zahraniční zájezd není zvláštností. Je novátorem moderní výuky.
Učitelský sbor stále tvoří manželé Říhovi, kteří opravdu citlivě pracují se vším svěřeným.
Po 110 letech vyučování ve školní budově v Olšanech byla ZDŠ v Olšanech k 1.září 1977 uzavřena a všichni žáci
přešli do školy v Habrovanech. Bylo to tím, že počet žáků v Olšanech poklesl a při dnešních nárocích na výuku by
vyučování 4.ročníků v jedné třídě bylo by pro učitele i žáky velmi obtížné.
V Habrovanech jsou nyní 2 třídy:
počet žáků
1. ročník

18

2. ročník

6

3. ročník

16

4. ročník

9

Již druhý rok pokračuje výuka ve škole podle nové koncepce(v 1 a 2 ročníku). Jsou tím kladeny vysoké nároky na
práci učitele a i zvýšen rozsah učiva pro žáky. Žáci pracují s chutí a toto náročné učivo dokáží dobře zvládnout.
Žáci ZDŠ mimo to podílí se na všech akcích kulturních a sportovních, oslavách, návštěvách jubilantů a vítání
občánků, kulturní vložkou.
Ve škole byla provedena oprava chodeb a schodiště. Stěny byly obloženy a podlaha potažena gumou.
Mateřská školka
Mateřská školka v Habrovanech je umístěna v budově ZDŠ. Zapsáno 31 dětí ve věku od 2 do 6 let. Během roku
byly přijaty další 3 děti, takže na konci roku bylo 34 dětí.
Hlavní úkoly školky: Vytvářet podmínky pro zvyšování úrovně a kvality práce na MŠ. Modernizovat výchovně
vzdělávací práce, využíváním modernějších pomůcek.
Výchova dětí je zaměřena na tělesnou výchovu, dopravní a hudební. Dále pak na výrobu pomůcek pro
rozumovou výchovu, dopravní a matematické představy. Školka je doplňována novými hračkami. Děti se podílí
kulturní vložkou na oslavách a jiných kulturních podnicích. Koná se i rozloučení s prvňáčky

s předáváním

upomínkových předmětů.
Ředitelkou školky je s. Jana Jandlová.
Knihovna
Místní lidová knihovna, kromě své hlavní činnosti půjčování knih, rozšiřuje svou činnost na formování nového
člověka. Působí na veřejnost relacemi ve veřejném rozhlase, nástěnkami a výstavkami knih. Aktivně ovlivňuje
čtenářské zájmy využíváním knižního fondu při realizaci úkolů vědy, techniky a pokroku. Má a získává čtenáře a
hlavně mládež.
Knihovna zaznamenala
z toho

3.119 vypůjček
439 politické liter.

Počet čtenářů

106

z toho

38 mládež do 15 roků

Knihovník prof. Karel Richter, který se 1.září odstěhoval do Vyškova. Knihy do konce roku jeho bratr.
Zemědělství
JZD Družba se sídlem v Rousínově
Středisko JZD v Habrovanech se se svými úkoly vypořádalo celkem bez problémů. Jarní práce vykonány včas.
Jen osev cukrové řepy musel být proveden znovu, protože první pomrzl. Na jednocení řepy jsou již pravidelně
pozváni brigádníci, protože pro nedostatek pracovních sil by se nedodržela agrochemická lhůta.
Jinak počasí přálo úroda byla dobrá. Žně nasazením 6 obilních kombajnů skončily za 10 dnů. Úroda bohatá.
Podzim byl krásný, za 20 dnů skončila sklizeň cukrovky, plně mechanizovaná.
V letošním roce provedlo JZD obílení všech objektů střediska, úpravu vrátnice a pro zlepšení životního prostředí
a vzhledem k vstupu do naší obce pak provádí likvidaci nepotřebných hospodářských strojů.
Výsledky hospodaření a plán dodávek
a) Rostlinná výroba

plán q

skutečnost q

pšenice

15.300

15.138

ječmen

6.000

7.562

brambory

1.100

1.100

cukrovka

130.200 133.884

ha výnosy za z roku 1977
obiloviny

47,2 q z 1 ha

brambory 145,5 q
cukrovka

431,9 q

b) Živočišná výroba
plán q skut. q
maso hovězí

2.680

2.346

maso vepřové

6.710

7.077

mléko v tis.litrech

1.950

1.843

roční nadojení od jedné dojnice

3.243

litrů

prům. dojivost na kus a den

8,88 litrů

přírustek hověz. žíru na kus a den

0,752 kg

vepřov.žíru

0,547 kg

odchov telat na 1 dojnici

106,09 ks

odchov selat na 1 prasnici

15,27 ks

c) ekonomická část
Kčs
hrubá zeměď. produkce

34.592,-

výkony celkem

34.897,-

mater. náklady

14.763,-

vyplacené mzdy

7.627,-

+ podíly

646,-

čistý zisk

6.705,-

Doplatek družstevníkům (podíly) 9,63 % na 1.000,-Kčs
Produktivita práce a odměňování na jed. přepoč. pracovníka
Kčs
celková produkce

177.866,-

hrubá zem. produkce

105.143,-

výkony celkem

106.070,-

hrubý důchod

44.279,-

vyplacená odměna na 1 ha

4.566,-

počet hod. odprac. 1 pracovníkem

2.095

prům. měs. odměna na 1 prac.

2.306,-

prům. hod. odměna na 1 prac.

13,21

Obchod
Přehled plánovaných tržeb Lid. družstva Jednota
plán Kčs
potraviny

2,812.000,-

skut. Kčs
2,651.000,-

textil

815.000,-

910.188,-

maso

600.000-

480.000,-

pohostinství

740.000,-

757.874,-

4,967.000,-

4,799.062,-

celkem
Průmysl

Zemědělské stavby n.p. Brno
Kamenolom v pnských zůstává v klidu a údržbu zařízení udržuje 1 zaměstnanec, provoz bude znovu zahájen
v roce 1978.
Brněnský papírenský průmysl, provoz Habrovany
Počet stálých zaměstnanců je 17 a z toho 17 žen. Během roku došlo ke změně pracovní náplně. Z dosavadní
výroby krabic na bombony se vyrábí odkládací mapy, krabic na ložiska a krabičky pro léčiva.
Štěrkovny a pískovny provoz Olšany 09
Celý závod byl nově postaven s nejnovější technikou, vč. těžkých stavebních strojů. I v letošním roce byly
zakoupeny 2 těžké bagry E 302 na m3 a DH 103 na m2, dva nové tahače Tatra T 200.
Na provozu pracuje 35 pracovníků vč. 3 mistrů a 1 vedoucího.
Roční plán je 340.000 tun drtí a štěrku a na závodě je dvousměnný provoz.

Ústav sociální péče v Habrovanech
Ústav ve kterém našlo 72 občanů tělesně postižených svůj nový domov a o které pečuje 26 zaměstnanců
s odbornou kvalifikací, se nachází v prostorách bývalého zámku. Každým rokem jsou věnovány značné částky na
další zlepšení stávajícího stavu zařízení.
I v letošním roce byly prováděny nákladné investice. Nová kotelna na ústřední topení, nové soc. zařízení a
koupelna pro zaměstnance. Pro chovance byla zřízena nová zubní ambulance.
Kolektiv chovanců v počtu 17 soutěžících o čestný titul Brigáda soc. práce byl tento udělen. I 9 členná organizace
SSM v ústavě je agilní a má pěknou činnost. Uspořádali 3 výstavky knih na kterých bylo zakoupeno za 4.500 Kčs
knih. V ústavě je i základní organizace SČSP čítající 43 členů. Pro chovance jsou promítány pravidelně filmy,
šachsté konají pravidelné turnaje.
Vedoucí ústavu a předsedkyní SČSP je s. Mezníková.
Společenské organizace v Habrovanech
SSM
Bilance uplynulého roku byla úspěšná. Vývoj organizace byl dynamický. Dosaženo bylo poměrně slušných
výsledků ve všech oblastech svazácké činnosti . Je třeba si však uvědomit na neobyčejně příznivé podmínky díky
politice KSČ.
Pravidelně jednou za 3 týdny probíhalo v organizaci pravidelné politické vzdělávání prováděné p. prof. Karlem
Richterem. Kvalita politického vzdělávání byla na vysoké úrovni zpestřena četbou úryvků z knih, které se týkaly
daného tématu.
Organizace čítá 34 členů, předsedkyně s. M.Režná.
Pionýrská organizace
V současné době jsou dvě pionýrské vedoucí- Iva Zouharová a Miroslava Gottwaldová. Pravidelně jednou týdně
se schází s pinýry, podnikají s nimi vycházky do okolí a pořádají sportovní hry. V dubnu organizace
zabezpečovala

branný závod Partyzánský samopal, v okolí naší obce pro pionýrskou skupinu při ZDŠ

v Rousínově. Pionýři si zde ověřili své znalosti z oblasti zdravotnictví a požární ochrany.
Organizace se také podílela na organizaci branného závodu pro pionýrské oddíly v Habrovanech a Olšanech,
který probíhal v rámcí Branné spartakiády, který pořádala branná komise MNV za účasti složek NF.
Průměrný počet hodin na jednoho člena ZO SSM činí 21 hodin.
Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Habrovany – Kr.Vážany se sídlem v Habrovanech čítá 30 členů. V minulé zimě 1976 – 77
zvěř dobře přezimovala a také jaro přálo drobné zvěři při rozmnožování, zvláště pak pernaté při hnízdění a
vyvádění kuřat. Avšak při sečení jetelů zahynulo mnoho zvěře pernaté i srnčích mláďat, což se každoročně
opakuje. Také na silnicích hyne mnoho zvěře pod koly motorových vozidel.
Lov srnčí zvěře 1.června, lov zajíců a bažantů 1.listopadu. Koroptve byly celý rok hájeny. Celkem bylo uloveno 6
srnců, 6 srn, 7 srnčat, 116 zajíců, 200 bažantů kohoutů a 15 slepic. Celková váha ulovené zvěře byla 887,5 kg.
Podle nařízení se dodávala ulovená zvěř také Jednotě. Při tlumení škodné bylo odstřeleno 21 toulavých koček a
3 psi.
Stav koroptví ani při jejich dlouhodobém hájení se nezvyšuje. Také stav zajíců vzhledem k jejich ztrátám, které
vznikají při moderním hospodaření, zůstává na stejné výši. Před jejich odlovem nastaly těžkosti, když některé
části polí byly postříkány Endrinem, kterýžto preparát je škodlivý jak lidem tak i zvěři. Po postřiku musela být
dodržena ochranná lhůta 5 týdnů a ta vypršela koncem prosince., a tak je známo, že zvýšená aplikace pesticidů
znamená úbytek přirozené potravy pro zvěř, jako je hmyz, semena plevelů a pod..

Krmivo pro zvěř jen získáno vlastní přípravou objemového krmiva a letniny a jednak místní JZD poskytlo za
pomoc při ošetření řepy, odpadovým obilím.
Od místních sportovců byly získány staré ubikace, ze kterých byly postaveny zásobníky na píci pro zvěř.
V rozšíření remízků, krytu pro zvěř, brání chystaná regulace potoka tekoucího z Habrovan do Rousínova.
Hospodářem mysliveckého sdružení je pan Ludvík Kapounek, bývalý lesník, t.č. důchodce.
SČSP
Organizace pracuje iniciativně a k plnění úkolů přistupuje zodpovědně. Podle plánu práce bylo počátkem roku
rozvinout závazkové hnutí k 60.výročí VŘSR. Hlavní pozornost byla zaměřena na důstojný průběh oslav.
68 členů vesměs důchodců, plní své povinnosti rádo a poctivě. Předseda s. Josef Chyťa.
ČSPO
Dostal za úkol MV NF zlepšit hlavně politickou práci a důsledně plnit uložené úkoly. Jinak po stránce odborné a
společenské jedna z nejagilnějších organizací. Čítá 81 členů a 27 mládeže.
Předseda s. Karel Pavlon.
Těl. jednota Sokol
I tělovýchovná jednota Sokol nezůstala k 60.výročí VŘSR stranou. Členové se zúčastnili na oslavách v obci.
Rozvinuli soc. soutěž za účelem zkvalitnění sportovní činnosti. Byl uspořádán Den mládeže na počest Velkého
října. V letošním roce se členská základny zvýšila o 29 členů. Celkový stav 71 členů a 15 reg. žáků. První
mužstvo hraje na špici ve 4.třídě. Dorostenci ve 3.
Předsedou je s. Emil Meitner.
ČSČK
Základní organizace ČSČK má k 31.12.1977 93 členů. Činnost byla zaměřena hlavně na přednáškovou činnost.
MUDr Jana Venerová, spotřeba a požívání léků
MUDr Jiří Vymazal

naše zdraví

K 60.výr. VŘSR přednáška lektora Langa, 7 zájezdů do státního divadla v Brně. Společenský zájezd na Floru do
Olomouce a prohlídka okolí Olomouce. Cílevědomá činnost.
Předsedkyně s. Meitnerová.
Český svaz žen
Jedna z nejagilnějších organizací v obci. Iniciátorka všeho hnutí na vesnici. Kulturní, společenská, přednášková
činnost, kurzy šití, výstvavky a přednášky to je bohatá činnost organizace. Čítá 87 členů.
Předsedkyně Marie Heibclová
ČOZS
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, základní organizace v Habrovanech čítá 106 členů. Nejpočetnější složka
NF . Členové převážně důchodci. Tato zájmová organizace zaměřuje svoji činnost na dalším vzdělávání svých
členů po stránce odborné. Přednášky, tematické zájezdy, obstarávání materiálních potřeb pro zahrádkáře,
hnojiva, sadby, ovoc. výpěstky, výkup ovoce to je činnost základní organizace. Její členové obhospodařují 27 ha
zemědělské půdy
Předseda František Varta

ČSCHDZ
Český svaz chovatelů drobného zvířectva, základní org. v Habrovanech čítá 20 členů . Tato zájmová organizace
pečuje o odbornost svého členstva. Její zájem se soustředuje na čistotu a ušlechtilost chovu, slepic, holubů, koz,
králíků a i ostatního chovu drobného zvířectva.
Pro veřejné zásobování jsou dodávány vajíčka, králičí maso, kožky všech druhů a angorskou vlnu vše v hodnotě
30.000 Kčs. Členové jsou hlavně důchodci.
Předsedou je p. Josef Chládek
Zvláštní události
9.2.1977 v 1,00 hod. v noci zemřel v prostoru JZD Habrovany při výkonu služby stižen srdeční slabostí MVDr
Podmela, mladý veterinář Veteriálního střediska Vyškov.
17.2.1977 došlo na silnici z Habrovan k tragické autonehodě, která si vyžádala život mladého 18 letého chlapce
z Rousínova. Skupina chlapců, členů sportovního klubu, při běhu se svým trenérem běžela ve směru do
Habrovan. Vina řidiče E. Časlavi byla jysná a mladého nadějného chlapce stála život.
18.2.1977 v dopoledních hodinách vinou špatného tech. stavu zařízení vypukl požár v továrně Praga n.p.
Rousínov , celý velký objekt vyhořel, škoda je několik mil. Kčs.
14.3.1977 spáchal sebevraždu důchodce Jan Dvouletý na půdě svého domu. Příčina, těžká nevyléčitelná nemoc.
Počasí
Po několika létech po sobě jdoucích, kdy zima byla vždy chudobná na sníh, letoší zima byla na sníh bohatá. Bylo
toho opravdu zapotřebí pro vodní zdroje.
leden

mírné mrazíky, sněhu 30 cm

únor

mírná zima,druhá polovina prší

březen

pěkné teplé počasí, příznivé pro jarní práce

duben

mrazy až -9 st., pomrzly ranějí odrůdy ovoc. stromů, meruňky i řepa na polích pomrzla

květen

vydatné deště, chladno

červen

chladno, deštivo

červenec
srpen
září

po celé 3 měsíce chladno, deštivo

říjen

krásné slunné počasí

listopad

počátkem měsíce pěkně, pak ochlazení

prosinec bez sněhu, vánoce na blatě
srážky:

mm

leden

96

únor

80

březen

51

duben

61

květen

57

červen

42

červenec 74
srpen

94

září

30

říjen

12

listopad

62

prosinec

19

celkem

678 mm

Závěr
Hodnotíme uplynulý rok, máme radost z toho, co se podařilo. Připomeňme si, že úspěch je zásluhou i těch
druhých, kteří zdánlivě nemají s jeho prací mnoho společného. Radujme se ze svých výsledků, ale stejně nás těší
úspěchy ostatních, neboť celek vytváří společné bohatství. Jestliže se někomu nevedlo, jako třeba nám,
zkoumejme spolu s ním, v čem to je a v čem mu můžeme pomoci, aby i on byl na výši, aby i on mohl mluvit o
úspěchu.
Zamysleme se, čím ke zdaru společného díla může přispět každý z nás.
Zapsal 31.května 1978

František Chyťa

podpisy :

razítko MNV Habrovany-Olšany
Valehrach
Boh. Říha

