1976
Úvodem
Píšeme rok 1976, roku mimořádného významu: začínáme v něm novou šestou pětiletku, bude se konat
XV.sjezd Komunistické strany

Československa.

Obě tyto události k nimž přibudou i volby do všech

zastupitelských sborů, bezpochyby ovlivní život celé společnosti i jednotlivce.
Do nového roku vstupujeme s cenným vkladem. Za posledních 30 let jsme svou prací vytvořili dílo hodné
obdivu. Možno říci, že další uplynulý rok byl ve znamení dalšího upevňování naší společnosti. Pro úspěšný
rozvoj naší vlasti, pro její tvořivou práci, má nesmírný význam ta skutečnost, že žijeme již čtvrté desítiletí
v mírových podmínkách.
Tyto úspěchy a péče státu o člověka vyniknou zejména v porovnání se současným vývojem v kapitalistickém
světě, který prochází těžkou hospodářskou krizí. Tím významěji se jeví přednosti našeho zřízení, které poskytujě
všem občanům jistoty a vytváří podmínky pro důstojný život každého z nás.
Pravda museli se překonávat i problémy a nepříznivé vlivy jako důsledky nepříznivého počasí v zemědělství
tak růst dovážených surovin. Přes ztížené klimatické podmínky, dosáhli jsme dobrých výsledků v produkci obilí.
Velké sucho a jiné nedostatky ovlivnily výnosy cukrovky, které jsou nejnižší v historii našeho soc.zemědělství.
Proto splnění cílů, je základem šťastného života, růstu materiální i kulturní úrovně i dalšího rozkvětu vlasti.

Pohyb obyvatelstva
Úmrtí
narozena

zemřela
5.1.1976

1.

Anna Pelikánová

20.2.1900

Habrovany

2.

Emilie Valehrachová

26.1.1900

6.1. 1976

Olšany

3.

Vojtěch Křivánek

23.4. 1887

30.1.1976

Habrovany

4.

Karel Blažík

13.9.1910

21.2.1976

Olšany

5.

Markéta Konečná

11.7.1892

18.3.1976

Olšany

6.

Anna Masaříková

21.12.1904

21.3.1976

Habrovany

7.

Marie Vlachová

29.3.1976

Habrovany

8.

Marie Chalupová

11.1.1886

16.4.1976

Habrovany

9.

Josef Pospíšil

17.3.1891

19.4.1976

Habrovany

10. Frant.Kostelka

27.11.1903

24.5. 1976

Habrovany

11. Josef Havlíček

18.8.1891

12. Alois Doležal

7.5.1910

30.6.1976

Habrovany

13. Bartolom. Hekl

1.12.1910

22.7. 1976

Habrovany

14. Libuše Doležalová

6.10.1950

30.6.1976

Habrovany

15. Marie Růžičková

1.8.1898

24.8.1976

Habrovany

16. Tomáš Pospíšil

8.12.1905

15.9.1976

Habrovany

17. Oldřich Kolejka

8.6.1928

9.10.1976

Olšany

18. Josef Hobza

11.1.1900

9.10.1976

Olšany

19. Vladimír Jandl

17.2.1905

17.11.1976

Habrovany

20. Jaroslav Chyťa

22.4.1905

28.11.1976

Olšany

Habrovany

Narozené děti
1.

Ivana Dočková

naroz.
13.1.1976

Olšany

číslo
26

2.

Luděk Pernica

15.2.1976

Habrovany

177

3.

Petra Schwarzerová

18.3.1976

Olšany

19

4.

Kateřina Němcová

24.3.1976

Olšany

176

5.

Pavel Ševčík

6.4..1976

Olšany

67

6.

Věra Valehrachová

28.4.1976

Olšany

28

7.

Kamil Stejskal

25.4.1976

Habrovany

125

8.

Roman Grundel

14.5.1976

Habrovany

44

9.

Martin Pantůček

19.5.1976

Olšany

96

10. Petra Viktorinová

5.7.1976

Habrovany

125

11. Aleš Slavotínek

10.7.1976

Olšany

21

12. Roman Štěpánek

1.8.1976

Habrovany

65

13. Ilona Trávníčková

20.8.1976

Olšany

79

14. Leoš Rozčínský

22.8.1976

Habrovany

149

15. Marian Luska

24.8.1976

Habrovany

166

16. Lenka Valehrachová

22.10.1976

Habrovany

249

17. Jana Nechanická

4.11.1976

Olšany

100

18. Jaroslav Novotný

22.11.1976

Habrovany

132

19. Simona Skřivánková

3.12.1976

Habrovany

172

20. Ondřej Šebela

11.12.1976

Habrovany

264

21. Hynek Růžička

18.12.1976

Olšany

37

22. Marcela Grundelová

21.12.1976

Habrovany

227

Přistěhováni
z
1.

Marie Žáková

Habrovany USP

Hrabyně

2.

Vratislav Adamec

Habrovany 216

Hranic

3.

Helena Haplová

Habrovany USP

Přemyslovic

4.

Jan Hostina

Habrovany USP

Lanžhota

5.

Hana Lankašová

Habrovany USP

Ledce

6.

Zdena Růžičková

Olšany 172

Uh.Hradiště

7.

Miroslav Zagora

Habroviny 194

Vítovic

8.

Marie Zagorová

Habrovany 194

Vítovic

9.

Zdena Štěpánková

Habrovany 65

Kr.Vážan

10. Ladislav Skřivánek

Habroviny 172

Vítovic

11. Ludmila Hudečková

Habroviny 165

Vyškova

12. Anežka Kuncová

Olšany 17

Letonic

13. Miroslav Kacer

Olšany 36

Karlova Studánka

14. Věra Grundelová

Habrovany 227

Lulče

15. Miroslava Vartová

Olšany 174

Tučap

16. Jarm. Pospíšilová

Habrovany 57

Nemojan

17. Lubomír Mazůrek

Habrovany USP

Uh.Hradiště

18. Jan Klíma

Habrovany 233

Karlova

19. Vlasta Klímová

Habrovany 233

Karlova

20. Ivona Závodná

Habrovany USP

Otrokovic

21. Jiří Šimandl

Habrovany USP

Bystřice p.Hostýnem

22. Anna Šebelová

Habrovany 264

Jedovnic

Odstěhováni
do
1.

Dagmar Vejvodová

Habrovany USP

Hrabyně USP

2.

František Neubauer

Habrovany

Vysočan 203

3.

Miroslav Grundel

Habrovany

Lulče 32

4.

Vlastimil Švestka

Habrovany

Nížkovic 217

5.

Jiřina Bednářová

Olšany

Drnovic 276

6.

Marie Myslínová

Olšany

Hvězdlic(dom.důch.)

7.

Jan Bednář

Olšany

Drnovic 276

8.

Miroslav Kacer

Olšany

Vrbno pod Pradědem

9.

Ignác Martínek

Komořan 176

10. Jiřina Kostelková

Habrovany

Kr.Vážany185

11. Marie Mrázková

Habrovany

Vyškova-Hraničky

12. Antonín Mrázek

Habrovan

Vyškova 524

13. Alena Mullerová

Habrovan

Rousínova 6

14. Hana Růžičková

Habrovan

Gottwaldova RH 1280

15. Josef Vídeňský

Habrovan

Vel.Újezd DD

16. Ivan Vysoudil

Habrovan

Rousínova Sídl.21

17. Jiří Lobotík

Brna,Bratisl. 39

18. Věra Dočková

Olšan

Komořan 136

19. Karel Doček

Olšan

Komořan 136

20. Tomáš Hrubý

Adamova, Sadová 8

21. Radoslav Bestr

Olšan

Vyškova,Sochorova 18

22. Karel Chyťa

Habrovan

Brna, Konečného nám.

23. Anna Chyťová

Habrovan

Brna, Konečného nám.

24. Dagmar Dobešová

Zastávka, 1.máje 327

25. Ivana Schwarcerová

Hlubočan 12

26. Ludmila Kubešová

Drnovic 148

27. Petr Dundálek

Olšany

Vyškova, Švermova

28. Miluše Dundálková

Olšany

Vyškova 12/7

Počet obyvatel
Habrovany
Olšany

mužů 319
174

žen

349

dětí 150

186

87

------------------------------------------------------------------------celkem

493

535

Celkový počet obyvatel k 31.12. 1976 :

237

1.265 osob

Nejstarší občankou je paní Jana Hodanová, roz. 1883

93 roků

Volby
Na červnovém zasedání ÚV KSČ zdůraznil gen.tajemník a prezident republiky Gustáv Husák, že volby jsou
nejvýznamější vnitropolitickou událostí letošního roku. Celá jejich příprava a jejich průběh mají být velkou školou
socialistické demokracie v praksi.

Kandidáti na poslance do zastupitelských sborů budou vybíráni ze všech

vrstev obyvatel. Budou to skuteční představitelé pracujícího lidu . Při výběru kandidátů se má usilovat nejen o
správné třídní, sociální a věkové složení nových zastupitelských orgánů, ale především o celkové zkvalitnění
jejich činnosti. Za tím účelem byl zpracován metodický návod, který má usměrnit složení zastupitelských sborů.
Návrh složení kandidátů pro MNV
Celkový počet:

Politické složení

27
Ženy

Sociální složení
Dělníků 13

9

Členů KSČ 14

7

bezpartijní

prac. JZD 4

mládí
do 30 let

13

ITHP

8

ostatní

2

Na veřejných předvolebních schůzích konaných v Habrovanech 30.září 1976 bylo přítomno 138 občanů a
v Olšanech 124 občanů. Účastníkům schůzí, které byly nejlépe navštívenými schůzemi v poslední době, po
pěkné kulturní vložce, kterou připravil SSM za vedení s. Karla Richtra ml. byl přednesen referát předsedy MNV s.
Ing.Valehracha o plnění volebního programu za poslední již uplynulé období . Za jeho úspěšné splnění, za
dobrou práci v radě MNV. Jako nejlepší pracovníci a upomínkovými předměty odměněni:
předseda MNV

s. Ing. Jaroslav Valehrach

místopřed.

Eduard Trnavský

tajemník

Stanislav Valehrach

před.soc.kom.

Drahomíra Mezníková

před.kult.kom.

Josef Musil

před. OB

Bohumil Říha

Upomínkové dary předal a poděkoval za jejich práci předseda VO KSČ s. Alois Vysoudil.
Jednatelka volební komise s. Jana Jandlová, představila pak jednotlivé kandidáty na poslance MNV:
1. Marie Dundálková nar. 8.2.1956 Olšany, bezpartijní, úřednice MNV, za Český svaz žen
2. Luboš Hrdinka nar. 9.2.1936 Olšany, bezpartijní, dělník Praga n.p.,kandidát Čes.ovoc. a zahrád. svazu
3. Tomáš chalupa nar. 1.9.1915 Habrovany, bezpartijní, skladník JZD,kandidát ČS družstevních rolníků
4. Ing.Milan Chládek nar. 31.8.1941 Habrovany,člen KSČ ,technik,kand. VO KSČ
5. Marie Kolejková nar, 22.1.1947 Habrovany,bezpartijní,dělnice,kand. za Český svaz žen
6. Marie Konečná nar.15.11.1927 Olšany, bezpartijní,dělnice,kand. za Český ovoc. a zahrád. svaz
7. Jan Korčian nar. 30.5.1940 Habrovany,kand.KSČ,traktorista,kand. ČS družstevních rolníků
8. Marie Kostelková nar. 12.5.1950 Habrovany, bezpartijní,dělnice,kand.za Český svaz žen
9.

Pavel Polák nar.12.4.1946 Olšany,,bezpartijní, dělník,kand.SSM

10. Oldřiška Severová nar. 30.8.1944 Habrovany,bezpartijní,dělnice,kand. ČS požár.ochrany

11. Josef Mikulec nar.19.7.1935 Olšany,člen KSČ,dělník,kandidát ČS požár.ochrany
12. Tomáš Němec nar. 6.3.1949 Olšany,člen KSČ, zedník, kand. Svazarmu
13. Karel Pernica nar.3.9.1941 Habrovany, člen KSČ,úředník,kand. za VO KSČ
14. František Pořízek nar. 4.1.1951 Habrovany,člen KSČ,taraktorista, kand. ČS družst.rolníků
15. Jan Čalkovský nar. 11.9.1847 Habrovany, člen KSČ,dělník , kandidát VO KSČ
16. Alois Rozčinský nar. 26.1.1944 Habrovany,bezpartijní,frézař, kand. ČO a zahrádkář.svazu
17. Jaromír Luska nar. 15.9.1950 Habrovany,bezpartijní,člen KSČ, dělník,kand. Lid.mysl.společnosti
18. Bohumil Říha nar. 18.7.1933 Olšany,člen KSČ,učitel ZDŠ,kand. VO KSČ
19. Eva Seďová nar. 13.7.1949 Olšany,členka KSČ,řed.Mat.školy,kand. Svazu čes.sov.přátelství
20. Eliška Skřepová nar. 1.7.1932,Olšany,bezpartijní,zdrav.sestra,kand. Čes.červ. kříže
21. Božena Šmerdová nar. 23.6.1940 Habrovany,bezpartijní,členka JZD,kand.ČS druž.rolníků
22. Jaroslav Valehrach nar. 29.4.1940 habrovany,člen KSČ,technik OSP.kand. OV KSČ
23. Ing.Jar.Valehrach nar.19.11.1929 Olšany, člen KSČ,technik ONV Vyškov,kand.Mysl.sdr.Olšany
24. Stanislav Valehrach nar. 9.5.1922 Olšany, člen KSČ, t.č.tajemník MNV,kand. VO KSČ
25. Zdena Bartošíková nar. 12.3.1940 Habrovany,bezpartijní,dělnice,kand. ČES.červ.kříže
26. Ladislav Vysoudil nar. 6.2.1946 Olšany,člen KSČ,dělník, kand. VO KSČ
27. Eduard Trnavský nar. 25.12.1926 Habrovany, člen KSČ,ved.OU,kand.Těl.výchovy Sokol
Kandidát NF do sněmovny lidu
JUDr. Františka Pilátová, nar v roce 1926, členka KSČ, vol.obvod 106, okresní prokurátorka ve Vyškově
Kandidát NF do sněmovny národů
Emil Trávníček, nar. se v roce 1924, člen KSČ, vol.obvod 59, původní povolání zámečník, nyní pracuje ve
Zbrojovce ve Vyškově
Kandidát NF do České národní rady
Bohumil Toman,nar. se v roce 1921, člen KSČ, vol.obvod 158, původní povolání stolař,nyní pod.ředitel UP
závodů Rousínov
Kandidát NF do Jihomoravského KNV
Olga Orálková, nar. v roce 1935, bezpartijní, vol.obvod 127, zastává funkci ekonomky v JZD Kojál Krásensko
Kandidát NF do ONV ve Vyškově
Ludmila Růžičková nar. 16.8.1941 Habrovany, bezpartijní, ref.PAM, kandidátka Čes. svazu žen

Samotné volby se konaly v pátek 22.října 1976 od 14 do 22 hodin a v sobotu 23.října od 7 do 14 hodin. Obec
byla rozdělena na 2 volební okrsky:
I.okrsek: Habrovany, volební místnost na MNV v obřadní síni v Habrovanech
II.okrsek: Olšany, volební místnost v sále Svazarmu v Olšanech
Volební místnosti byly slavnostně vyzdobeny a u volebních uren stáli pionýři po oba dny čestnou stráž. V obou
obvodech volby řídily volební komise složené ze zástupců NF.

Členové volební komise
předseda :

Josef Adam

místopřed.:

Metoděj Ševčík

tajemník :

Jana Jandlová

členové

Jan Meitner, Dagmar Hrdinková, Marta Němcová, František Bezrouk

:

Dále přítomni :
Za Okresní volební komisi : Miroslav Kolda

zmocněnec ONV

Ing.Jaroslav Valehrach zmocněnev
Celkový počet voličů zapsaných v seznamu voličů ve volebním obvodu 27
počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky :

973

počet odevzdaných platných hlasovacích lístků :

973

počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF :

973

Každý volič dostal 6 hlasovacích lístků
zelený – pro volbu poslance do

Sněmovny lidu

modrý -

Sněmovny národů

žlutý

České nár. rady

-

růžový -

KNV

oranžový -

ONV

bílý

MNV

-

Všechny odevzdané hlasy byly platné a všichni kandidáti NF byli zvoleni.
Ustanovení rady MNV pro Habrovany – Olšany
předseda :

Ing.Jaroslav Valehrach,tech.úředník, Olšany 107

místopřed. :

Eduard Trnavský, ved.odb.učiliště, Habrovany 42

tajemník :

Stanislav Valehrach, dělník, Olšany 117

před.kult.kom.: Bohumil Říha, řed.školy, Olšany 141
před.veř.poř.:

Alois Ručinský, dělník, Habrovany 184

před.stav.kom.: Jaroslav Valehrach, technik, Habrovany 46
před.fin.kom.: Karel Pernica, technik, Habrovany 177
p.soc.a zdrav.: Eliška Skřepková, zdr.sestra, Olšany 16
člen rady

:

Marie Konečná, dělnice, Olšany 12

člen rady

:

Marie Kostelková, dělnice, Habrovany 18

Občanský výbor v části obce Habrovany
předseda :

Jan Čalkovský,

členové :

Karel Nebojsa
Miloš Vojtek

člen KSČ dělník
KSČ dělník
bezpartij. dělník

Jaroslav Baláč

KSČ technik

Antonín Levíček

KSČ důchodce

Zdena Maitnerová

bezpartij. úřednice

Dagmar Hrdinková

bezpartij. dělnice

Radka Bezděková

bezpartij. důchodce

Antonín Skřivánek

SSM

technik

Občanský výbor v části obce Olšany
předseda :

Tomáš Němec

členové :

Antonín Chromý bezpartij.

člen KSČ

dělník

Zdeněk Doček

bezpartij.

technik

Libuše Režná

bezpartij.

Karel Pantůček

KSČ

Jaroslav Chyťa

KSČ

dělník

Hospodářský život
JZD Družba se sídlem v Rousínově
Výsledky hospodaření, plán dodávek
a) Rostlinná výroba
plán q

skutečnost q

pšenice

14.000

14.049

ječmen

6.100

6.051

brambory

1.100

1.103

cukrovka

130.000

62.971

ha výnosy celkem
obilniny

42,3 q z 1ha

brambory 107,5 q z 1 ha
cukrovka 201,9 q z 1ha
b) Živočišná výroba
maso hovězí

plán q

skut. q

2.600

2.502

maso vepřové

550

675

mléko tis. litrů

1.920

1.981

Roční nadojení od jedné dojnice

3.375 litrů

prům. dojivost na kus a den

9,22 litrů

přírustky hověz. žíru na kus a den

0,749 kg

přírustky vepřového

0,594 kg

odchováno telat na 1 dojnici

0,977 ks

c) Ekonomická část
Kčs
hrubá zeměděl. produkce

23,776.000

výkony celkem

23,830.000

materiálové náklady

13.719.000

vyplacené mzdy

6,923.000

čistý zisk

2,103.000

Doplatek družstevníkům (podíly) 11% na 1.000 Kčs
Produktivita práce a odměňování, přepočtena na 1 pracovníka
Kčs
celková produkce

86.855

hrubá zeměděl. produkce

75.003

výkony celkem

75.173

vyplacená odměna na 1 ha

3.572

počet hod. odprac. 1 pracovníkem

2.155 hod.

prům. měs. odměna na 1 prac.

2.312

prům. hod. odměna na 1 prac.

10,72

V JZD Družba Rousínov byly vytvářeny podmínky pro rekordní sklizeň. Jarní stav porostů tomu nasvědčoval.
Poté se však dostavilo dlouhodobé období sucha s nadprůměrnými teplotami a podprůměrnými srážkami.
Opakoval se přibližně rok 1947. Zvláště cukrovka byla nejvíce postižena.
Na sklizeň obilí se JZD dobře připravilo. Stroje byly připraveny včas a kvalitně, na pomoc přijely kombajny a
dopravní prostředky z Vysočiny. Praktikovalo se skupinové nasazení a při dobré organizaci práce se podařilo
v rekordním čase sklidit obilí pokud možno s nízkými ztrátami.
Konečně v posledních dnech srpna a potom v polovině září přišla vláha a jak cukrovka tak i brambory, pokud
jejich zdravotní stav byl dobrý z části dohnaly zameškaný nárust.
Kolektiv dojiček střediska Habrovany vedený s. Jiřinou Kostelkovou, byl za úspěšnou práci propůjčen čestný
titul Brigáda soc. práce.
Předseda družstava s. František Herman odešel s funkce a na jeho místo byl zvolen novým předsedou s.
Kudlička.
Srážky v roce 1976
leden

80 mm

únor

12

březen

12

duben

16

květen

75

červen

23

červenec

30

srpen

92

září

41

říjen

50

listopad

71

prosinec

42

celkem

544 mm

Zima mírná bez sněhu. Dubnové přízemní mrazíky byly příčinou, že bohatě kvetoucí meruňky, třešně, ořechy
pomrzly a jinak byl duben nejsušší za posledních 200 let. Málo sněhu za poslední léta zapřičinilo, nedostatek
pitné vody.
Finanční správa MNV Habrovany – Olšany za rok 1976
Příjmy

Kčs

Od obyvatelstva:
Daň z příjmu obyvatelstva

6.761,-

daň zemědělská

48.188,-

daň domovní

32.214,-

správní poplatky

9.233,-

poplatky ze psů

3.600,-

stavebnictví(pozemky)

23.809,-

místní hospodářství

740,-

správní poplatky (tel. atd.)

600,10

125,727,10

Ostatní:
správní poplatky
dotace (ONV)

1.550,163.000,-

účelové subvence plán

69.847,-

převody na akce Z

53.080,-

převody na ost.účely

11.920,-

nahodilé příjmy

51.079,37

úvěr u SBČS

83.873,77

dotace ze stát. fondu
přechodná výpomoc (OMNV)
Celkové příjmy činily

172.500,50.000,782.577,24 Kčs

Výdaje:
Kčs
vodní hospodářství kanalizace

18.850,80

stavebnictví ind.výstavba

69.847,-

vnitřní správa

153.469,80

placené služby

41.489,38

všeobecná pokladní zpráva

45.838,78

akce Z

350.734,98

mateřské školy

18.630,97

ZDŠ

35.867,02

školní potřeby

4.931,50

kultura-občanské sbory

13,262,60

soc.věci-obědy důchodců

13.194,10

Celkové výdaje

765.756,93 Kčs

656.850,14

Rozvaha
příjmy

782.577,24

výdaje

765.756,93

zůstatek 1.1.1977

16.820,31

Plnění volebního programu
A. Akce investičního charakteru
a) kanalizace
b) úprava kan.

630 bm

440 brig.hodin náklady 18.900 ,-Kčs

hod.díla

4.800

180

310

1.385

-

d) prodejny

5.502

303.000,-

750.000,-

e) požární zbrojnice

2.180

372.000,-

400.000,-

f) přestavba ZDŠ

1.458

88.200,-

156.250,-

c) zpev. chodníků

celkem

10.100,-

85.600,- Kčs

11.145 hod.

53.000,-

793.200,- nákl. hod.díla

B. Neinvestiční část
údržba a úklid veř. zařízení

1.638 hodin

údržba parků a zeleně

1.821

22.752,-

420

5.250,-

zřízení nových zel. ploch

hodnota díla 20.725,- Kčs

výsadba stromů a květin

240

7.812,-

ostatní akce

250

3.125,-

celkem

4.369 hodin

59.664,- Kčs

Údržba bytového fondu a občanské vybavenosti
Odpracováno 4680 brig. hodin, hodnota díla 50.170,- Kčs
Podíl společenských organizací NF na celoobecním závazku
ČTO – Sokol

závazek 1000 hod.

splněno 1050 hod.

SSM+PO

1500

1258

ČSŽ

1200

4366

ČSPO

2400

2367

Mysl. sdružení

2200

3090

SČSP

500

720

ČČK

800

960

12

12

dobr.dár.krve
Svazarm

závazek

400

splněno

500

SRPŠ

800

1120

DV Jednota

300

1120

nedokonč.

1,444.850,-Kčs

Chovatelé dr.zv.

200

223

1200

1327

Rybáři

100

115

PS VB

90

123

Včelaři

120

140

Zahrádkáři

Celkem závazek

12.810 hod.

splněno 18.599 hod.

Školství
Naše škola je opravdu pěkná, radost je na ni pohledět. Je taková, jakou má škola opravdu být. Udržovaná ve
vzorném pořádku i po stránce estetické je vidět velkou péči kterou tomuto stánku vědění věnují naší učitelé
manželé Říhovi.
Ve škole byl proveden venkovní nátěr všech oken, na schodiště i chodby byla položena gumová krytina.
Počet žáků
1.ročník

6 (děti z Habrovan i Olšan)

2.ročník

9 (

pouze z Habrovan )

3.ročník

4 (

pouze z Habrovan )

4.ročník

10 (

z Habrovan i Olšan )

celkem

29 žáků

Učitelský sbor : Bohumil Říha, ředitel školy
J. Říhová

, učitelka

1.ročník zahájil vyučování podle nové koncepce. Došlo k modernizaci metod ve všech předmětech, zvýšeny
nároky školáků, zaktivovala se práce dětí. K největším změnám došlo k počtům. Matematika je založena na
množinovém pojetí. Žáci 1.třídy již počítají s rovnicemi i nerovnicemi, práce je zajímavá a i při zvýšené náročnosti
žáci učivo dobře zvládnou.
Škola získala další pomůcky didaktické techniky a její vybavení je velmi dobré.
Mateřská škola
Na počátku roku bylo přihlášeno 22 dětí,na konci roku pak 26. Ředitelkou školy je Jana Jandlová, v tomto roce
bylo vyhověno žádosti rodičů a docíleno začátku adaptace ZDŠ v Olšanech pro zřízení celodenního provozu
mat.školy.
Děti se zúčastnili MDŽ a MDD, sportovního odpoledne se zúčastnilo 17 dětí. Byl uspořádán zájezd ZOO při
MDD a zájezd do loutkového divadla v Brně Radost na představení Budulínek.
Úkoly školy: Věnovat zvýšenou pozornost výchově dětí k vědeckému světovému názoru a modernizovat
výchovně vzdělávací práce.
Knihovna
Místní lidová knihovna půjčuje knihy po celý rok. Je umístěna v zasedací síni MNV v Habrovanech. Půjčovní
doba každé úterý. Knihovník je profesor Karel Richter, který se o knihovnu dobře stará.Knihovna spolupracovala
se střediskovou knihovnou v Rousínově a okresní knihovnou ve Vyškově. Knihovník se zaměřil zejména na práci

s mládeží, v průběhu roku se taky zvýšil počet čtenářů z řad mládeže do 15 let. Knihovnu navštěvují čtenáři z řad
středoškolské mládeže, ale nedaří se dost dobře zvýšit zájem učňovského dorostu, přesto že se knihovník
zaměřil na názornou agitaci a propagaci ve spolupráci se SSM, relace v místním rozhlase, výzdobou v místnosti
knihovny a vhodně připomínaná politická a kulturní výročí. Knihovna půjčuje svým čtenářům i časopisy. Zvýšil se
počet naučné a politické literatury. Za rok 1976 zaznamenala knihovna v Habrovanech 3019 vypůjček, z toho 393
knih poučné a politické literatury. Jestliže počítáme v Habrovanech 884 obyvatel, pak na 1 obyvatele připadá 3,14
vypůjček. Počet čtenářů byl 97, t.zn. 11% z celkového počtu obyvatel. Knihovnu navštěvuje 38 čtenářů do 15 let.
Osvěta
Kulturní a společenské akce v Habrovanech:
počet
přednášky politické

účast

9

198

13

442

1

25

filmová představení

38

1.113

zájezdy

17

650

zábavy

16

3.550

besedy

3

195

přednáš.ostatní
kurs stud.kuchyně

oslavy

10

1.640

výstava knih

1

50

bran.odpol.pro mládež

1

200

rozhlas relace

1

jiné představ. (magie)

2

500

115

8.563

celkem
Obchod

Přehled plánovaných tržeb lid.spotř.druž.“Jednota“

Smíšené zboží

plán Kčs

skut. Kčs

735.000,-

789.000,-

maso (pro nem.
jen květ. – prosinec

328.000,-

textil

815.000,-

910.188,-

pohostinství

811.000,-

734.021,-

Průmysl
Zemědělské stavby n.p, Brno
Kamenolom v Panských zastavil svou činnost k 31.12.1976 pro nerentabilnost tohoto provozu.
Brněnské papírny n.p. Brno
Provozovna v Habrovanech je přínosem hlavně proto, že mladé maminky mohou pracovat doma podle svých
možností ve volném čase skládáním obalů a kazet na bonbony a tím i možnost výdělku.
počet stálých zaměstnanců
počet domácích dělníků

18 osob
9 osob

Průměrný výdělek za 8 ½ hod je 1.500,-Kčs, vedoucí provozovny je pí. Nováková z Olšan.
Štěrkovny a pískovny Brno
Provoz Olšany. S moderním strojovým zařízením dodávají hlavně pro silniční správy kámen a drtě na stavbu
silnic a dálnic. 34 zaměstnanců plnilo své úkoly k 1.12.1976 a do konce roku splnili plán na 108 %.
Sociální a zdravotní
Sociální a zdravotní komise NV má za úkol starat se o hygienu a čistotu obce a všech veřejných prodejen
v obou částech obce. Dále pak o zdravotní stránku obce s obvodním lékařem MUDr. Jiřím Vymazalem.
Důchodci a péče o staré a přestárlé lidi byly hlavním pilířem práce. K 1.1. byly upraveny důchody t.zv.
starodůchodcům od 40 do 100 Kčs a původní daň z příjmu u důchodů byla zrušena takže čisté zvýšení bylo i
vyšší. V obci máme 368 důchodců, kterým bylo vyplaceno průměrně měsíčně 330.050,-Kčs.
Besedy důchodců se zástupci MNV a obvodním lékařem byly nedávno uspořádány v obou částech obce. Díky
rozsáhlé spolupráci se besedy vydařily. Sály byly zaplněny,jiskřičky,pionýři a svazáci dávali radost svým pěkným
vystoupením.
Dalším dobrým ukazatelem péče o staré občany je stálé zajišťování stravy těmto občanům z ÚSP Habrovany.
Průměrně 20 obč. je poskytována strava. Polovině těmto občanům je strava počítána za polovinu stanovené
částky 6,-Kčs. Po dostavění nové budovy Služeb se budou moci stravovat v tomto zařízení všichni důchodci bez
omezení.
V obci máme dvě adoptované děti :
Jiřina Kostelková a Jiří Doležel se kterými mají rodiče velké starosti.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech
Slouží svému účelu už od září 1949, kdy byl otevřen jako pobočka ústavu pro tělesně postiženou mládež
v Brně – Kr.Poli. Během let se osamostatňoval a byl veden do roku 1974 jako samostatně hospodařící jednotka
ONV Vyškov. V roce 1975 byl zřízen Okresní ústav soc. služeb ve Vyškově a tento ústav se všemi ústavy na
okrese splynul v jedno zařízení. Tím se změnila struktura soc. péče, změnila se i pravomoc ředitele ústavu.
Úřední agentura,personální, metodika, pokyny dostává ústav od ředitele OÚSS ve Vyškově, který je
podřízeným vedoucímu odboru soc. zabezpečení a zdravotnictví ONV Vyškov.
Ústav pracuje dle schváleného plánu práce, rozpočtu a plánu ideologické činnosti, plánu kulturních akcí.
V roce 1976 byl rozpočet 1,561.000,-Kčs neinv.výd., plán pracovníků 27 osob, počet obyvatel(chovanců) 72 osob.
Plán příjmů 500.000,-Kčs .
Z velkých gener. oprav tohoto roku byla rekonstrukce el. zařízení, vybudování mužské koupelny, sprchového
koutu pro sestry, projekt na zřízení nové kotelny, projekt na výsadbu zámeckého parku. Oprava stěn a
podlahoviny v zubním abolitariu. Tyto práce si vyžádaly 200.000,- Kčs .
Každým rokem se prostředí ústavu vylepšuje. Obyvatelé ústavu si těchto vylepšení váží a vracejí společnosti,
která se o ně stará, část nákladů ve formě odvodů a to z částek, které si vydělávají při cooperačních pracích
s nár. podniky, pro které ústav pracuje.Za rok 1976 odvedl ústav státu jako zisk z cooperace a vedlejšího
hospodářství 148.000,- Kčs.
V ústavu je 17 členný kolektiv soutěžící o titul BSP, ved. Marta Sychrová, vrchní sestra. Vedoucí ústavu je
Drahomíra Mezníková.

MN NF
V roce 1976 bylo hlavním úkolem MN NF zajistit přípravu a průběh voleb do všech zastupitelských orgánů. Byl
vypracován harmonogram politicky-organizačního opatření k zajistění voleb. Při závěrečném hodnocení průběhu
voleb bylo konstatováno, že jak příprava tak i průběh voleb byl dobře připraven a nedošlo k žádným rušivým
momentům.
Dále MN NF zajišťoval organizaci oslav MDŽ, 1. a 9.květen a VŘSR. Při zajišťování těchto oslav se zvýšil
podíl společenských organizací, což se projevilo na dobré účasti občanů při těchto oslavách.
Spolupráce MN NF a MNV je dobrá a jednou ročně hodnocena a lze říci, že plně zahrnuje zájmy obou
partnerů. Práce poslanců je pravidelně jednou ročně hodnocena. I plnění volebního programu je pravidelně
hodnoceno a přijatá usnesení jsou zajišťována oběma partnery v rámci svých působností.
Závěrem lze konstatovat, že práce MV NF v roce 1976 byla dobrá. Výbor i nadále se snaží využít všech rezerv
ve své práci a stále je zdokonalovat a tak přispívat při budování naší vlasti
Společenské organizace NF v Habrovanech
ČSŽ
Základní organizace ČSŽ je společenskou organizací, která se významě podílí na všech akcích na naší obci.
Čítá 85 členů a předsedkyně M. Heinclová je velmi agilní. Přednášky, zájezdy,brigády,kurzy které jsou konány
svědčí o bohaté činnosti ZO.
ČSČK
Zákl. organizace ČSČK má taky bohatou činnost. Čítá 91 členů, předsedkyně Zdena Meitnerová. V roce 1976
byl pořádán Společenský ples, Josefská taneční zábava, 6 zájezdů do Státního divadla v Brně, 3 zdravotnické
přednášky. Získáni další 2 dobrovolní dárci krve. Členové se zúčastňují brigád a sběru léčivých bylin.
Sokol
Těl. jednota Sokol má 58 členů, z toho 42 dospělých a 16 mladistvích. Činnost řídí 10 členný výbor, přesedou je
E. Meitner st. . Jednota má pouze oddíl kopané, má 1 družstvo dospělých a 1 žáků.V družstvu dospělých je
registrováno 22 sportovců a vede je J. Snášel. Družstvo žáků má registrováno 16 sportovců a vede je M.
Růžička. Tento mladý kolektiv má dobrou úroveň a skončil vb tabulce na 3.místě. Další náplní činnosti bylo
dobudování kabin a soc. zařízení na hřišti. Zařízení je moderní a má vysokou úroveň.
ČSPO
Český svaz požární ochrany, zákl. org. Habrovany patří k nejagilnějším v obci. Jejich činnost je všestranná.
Mimořádnou péči věnují mládeži. Vlastní moderní výzbroj a výstroj. Včetně moderního agregátu a nákladního
auta. Základní organizace čítá 83 členů z toho 24 žen. Předseda K.Pavloň ml. a velitelem družstva je

S.

Slavotínek.
SČSP
Svaz československo-sovětského přátelství v Habrovanech čítá 68 členů, předsedou je

J. Chyťa. Svoji

činností se zaměřuje na kulturní a propagační přednášky a filmová představení, k popularizaci krás a památek
SSSR.

ČSChDZ
Český svaz chovatelů drobného zvířectva v Habrovanech , v roce 1976 měla organizace 21 členů a to 7 žen a
14 mužů. Prům. věk 58 roků. Práce organizace spočívala především ve šlechtění chovných hospod. zvířat. Na
povinných dodávkách bylo odevzdáno : vajíčka, králičí maso, kožky všech druhů, angorskou a ovčí vlnu, vše
v hodnotě 30.981,-Kčs. Předsedou je p. J.Chládek.
ČSOZS
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz v Habrovanech má 109 členů, převážně lidé starší. Výměra
obhospodařované půdy členy ZO činí 26,4 ha. ZO vlastní svoji budovu, která slouží jako výkupna ovoce, skladiště
a moštárna. Hodnota majetku činí 21.540,-Kčs. Dodala našemu trhu 128 + 6 q ovoce a 56 q bobulovin. Pro
potřeby členů opatřeno potřeb za 18.234,-Kčs. Vysázeno 1.122 stromů a keřů.
Myslivci
Myslivecké sdružení Družba se sídlem v Habrovanech má rozlohu 1.155 ha a rozkládá se z velké části na
polích v Olšanech, Habrovany,Kr.Vážany a Vítovice, pak les zvaný Lichy na ploše 89 ha.
Plán odstřelu byl v roce 1976 splněn a bylo uloveno 7 srnců, 6 srn, 6 srnčat, 1 divočák , 207 bažantů, 144
zajíců vše o váze 1088 kg. Trhu bylo dodáno 277 kg.
Intenzivně byla hubena škodná zvěř zvláště toulavé kočky, kterých bylo střeleno 29, dále 3 lišky. Rok 1976, jak
už několik posledních roků nebyl nijak příznivý pro zvěř. To se konečně promítlo i na podzimních honech, které
byly slabší. První zaječí vrhy byly dost četné. Tok bažantů začal až po 10.březnu, do té doby byli kohouti
pohromadě, protože noční teploty do poloviny března byly až -10 st. C. Pak kritické sucho, všechny
potoky,studánky vyschly a tím trpěla zvěř. Teploty v červnu 32 – 34 st. C, na vyprahlé zemi byla suchem spálená
tráva a tím trpěla kuřata pernaté zvěři. Srnčí zvěř pak zůstávala dlouho v krytech ve stínu, jednak pro palčivá
vedra, jednak pro obtížný hmyz, který měl příznivé podmínky k líhnutí.
Bylo konáno 6 honů na nízkou zvěř.
Počasí
Jak už byly v několika letech zimy mírné s nepatrnou pokrývkou sněhu a ne příliš velkými mrazy, byla taková
zima i v letech 1975-1976. Rovněž jarní měsíce daly málo vláhy. To se projevilo typickým nedostatkem pitné
vody. Mnohé studny byly bez vody po většinu roku. Dubnové mrazíky koncem měsíce byly příčinou, že krásně a
bohatě kvetoucí třešně, meruňky a broskve a pak i ořechy pomrzly. I jinam byl duben nejsušší měsíc za
posledních 200 let. Teploty v červnu až 30 st.C, v červenci 32 – 34 st.C.Na vyprahlou zemi nepršelo od 2.čarvna
do 20 července, plných 47 dní. Deště které přišly koncem července již nepomohly zaschlým okopaninám.
Množství srážek mm
leden

80

červenec

30

únor

12

srpen

92

březen

12

září

41

duben

16

říjen

50

květen

75

listopad

70,5

červen

23,5 prosinec

celkem

42
544 mm

Z historie
První česká kniha na Moravě
Bylo to před 450 lety, co vyšlo v roce 1527 v srdci Moravy, v Prostějově, první české tištěné dílko pod dobově
rozvláčným názvem:
Jana Dubčanského, aneb Habrovanského, listové bratřím Boleslavským posláni i také jejich odpovědi zase
psané.
Byla to drobná knížka, kterou Jan Dubčanský obhajoval drobnou sektu Habrovanských proti jednotě Bratrské.
Tiskařem byl prostějovský Kašpar Neděle (Aorgus), který sám byl příslušníkem habrovské skupiny a brzy nato
vydal spis proti bratřím.
A před 430 léty, v roce 1547, vyšel z tiskařské dílny Jana Juntera první český tištěný Slabikář. Je to vzácné
dílko chované ve vídenské muzejní knihovně.
Závěr
Uzavíráme rok 1976. Rok prvý v šesté pětiletce. Výsledky kterých jsme dosáhli, jsou v celku úspěšné. Udržele
se dynamika průmyslové výroby,růst prod.práce, efektivnost v hospodářském vývoji. Zároveň oceňujeme, že na
pozadí krizových jevů kapitalistického světa socializmus dokazuje své přednosti. Představuje jasnou životní
perspektivu a sociální jistotu pro naše občany. Je dokladem toho, že hodnoty které společnost vytváří se vrací
jejim členům, kteří sami svým umem,prací, rozhodují o výši naší životní úrovni. A to přesto, že jsme se museli
potýkat s nemalými obtížemi. Ať už s nepřízní počasí, ovlivňující možnosti zemědělské výroby, nebo rostoucími
cenami na kapitalistických trzích.
Důsledným plněním plánovaných úkolů, dobrým řízením jsme vytvořili všechny předpoklady dalšího rozvoje.
V něm jsou totiž záruky a předpoklady toho jak naše hmotné, duchovní a sociální potřeby budou uspokojovány.
Tady skutečně platí, jak budeme pracovat, tak budeme žít.

Habrovany 31.5.1977
Zapsal Fr. Chyťa
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