1985
Již tradičně začínámeli psát kapitolu dalšího roku, zamýšlíme se nad tím, jaký ten nový rok, rok 1985 vlastně byl. Klademe
si otázku co jsme v tomto roce vykonali ?
Na tuto otázku je prostá odpověď: pro náš lid, pro náš stát to byl další dobrý rok. Naši občané vykonali mnoho poctivé
práce. Bylo vynaloženo velké úsilí, aby naše věci šli úspěšně kupředu, aby Československo jako moderní, vyspělý
socialistický stát drželo krok se světem.
Jako jedna z realit našeho života je žít a pracovat v míru. Náš život to naléhavě a důrazně potřebuje. V současné době se
vede houževnatý a úporný zápas za odvrácení válečné hrozby, za zastavení závodů ve zbrojení na zemi i v kosmu, za
návrat k uvolnění napětí ve světě !
Nové možnosti a perspektivy pro řešení nejnaléhavějších otázek současnosti otevřely výsledky jednání představitelů
SSSR s M Gorbačova a USA presidenta R Regana v Ženevě. Cílem tohoto jednání bylo zahájit novou kapitolu ve
vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi a pokusit se zmírnit vzájemnou podezíravost a nedůvěru. Celý svět věří, že
rozum zvítězí.
Mi pak v roce 1985, jsme vzpoměli šťastných chvil našeho osvobození, čtyřicet let budování našeho života. Radostné
spartakiádní dny, rozkvetlé mládím a krásou. Ve Federálním shromáždění, národních radách, náročně a kriticky se zabývali
bilancí uplynulého období a také příštími úkoly. Můžeme říci, že základní tendence politického, hospodářského a sociálního
vývoje jsou příznivé. I při náročnějších podmínkách zajišťuje se dynamika hospodářského růstu. Do užívání byly dány další
významné výrobní a energetické kapacity, které dále zvyšují náš ekonomický potenciál. Posílilo se mezinárodní finanční
postavení našeho státu a naší měny.
Mít zabezpečeny dobré a perspektivní podmínky pro sebe, svou rodinu a své blízké, to je nepochybně životní zájem
každého člověka, ať žije v kterémkoli světadíle. Ne ale každému je dopřáno, aby tento jeho zájem byl naplněn.
Střízlivý, iluzí prostý pohled i na nejvyspělejší státy však ukazuje, že tam není tento základní zájem občanů ve všech
případech zajištěn nebo naplněn. V každé z těchto zemí existuje vrstva lidí, kteří jsou bez práce, bez vlastního zavinění,
kteří doslova živoří. Z nich pak velke procento jsou mladí lidé ! Ti pak těžce pociťují nejen bídu, ale především
bezvýchodnost své existence a situace.
O to víc si musíme vážit všeho co znamená pro nás, pro každého, uspořádání naší socialistické společnosti. Přes všechny
naše problémy a nedostatky, které v té či oné oblasti pociťujeme a jejichž příčina tkví namnoze v nás samých, ať si to
chceme nebo nechceme přiznat. Výsledky naší výstavby v naší vlasti jsou však nepopiratelně v podmínkách života každého
z nás.
Cílem pak naším je, trvale sledovat a zvyšovat životní úroveň lidu, uspokojování jeho hmotných a duševních potřeb a to
stále kvalitně a na vyšším stupni, upevňování našich životních a sociálních jistot a vytváření stále příznivějších podmínek
pro harmonický rozvoj člověka. Neboť právě člověk je právě tvůrcem všech hodnot a on je rozhodujícím faktorem dalšího
postupu v před.
Výsledky ekonomiky v roce 1985 se výrazně podílely na vytváření podmínek pro plnění záměru hospodářské a sociální
politiky, udržovat a zkvalitňovat dosaženou životní úroveň obyvatelstva.
Při plné zaměstnanosti se počet pracovníků dále zvyšil a dosáhl 7,605.000 osob. Na počtu pracovníků se podílela výrobní
sféra 53,5% a nevýrobní sféra 46,5%. Celkové příjmy obyvatelstva dosáhly částky 416,4 miliardy Kčs, to znamená navýšení
o 3,1%. Peněžní příjmy obyvatelstva se zvýšily o 1,2%. Příjmy z mezd o 2,5%. Reálné mzdy zůstaly na úrovni roku 1984.
Sociální příjmy vzrostly o 5,3%. Peněžní výdaje rostly v souladu s plánem rychleji než příjmy, proti předchozímu roku
vzrostly o 3,4%. Přírůstky vkladu se zvyšily 15,0 miliard což bylo 3,6% peněžních příjmů. Stav vkladů se zvýšil o 14,0 miliard
a dosáhl částky 218,9 miliardy Kčs.
Maloobchodní obrat dosáhl 297 miliard Kčs předpokladané státním plánem. Ve srovnáním s rokem 1984 se zvýšil o 4,2%.
Podíl obratu průmyslového zboží činil 52,5%. Zásobování potravinami bylo v celku plynulé. V průmyslovém zboží u
některých druhů zboží z dovozu, nepodařilo vše zajistit. Byla provedena úprava cen piva a nealkoholických nápojů
provedená v říjnu 1984.
Mateřské školy navštěvuje 681 tisíc dětí, tj. 90%. Ve středních odborných učilištích se připravuje na dělnické povolání 398
tisíc žáků a učňů a z toho 54 tisíc ve výuce ukončené maturitou.

Na gymnaziích a středních odborných školách studuje v denním studiu 346 tisíc žáků, na vysokých školách ve všech
formách studia 169 tisíc studentů. Ve zdravotnických zařízeních se lůžková kapacita zvýšila o 1,9 tisíce lůžek a dosáhla
celkového počtu 195,5 tisíce lůžek.
Na sociální zabezpečení se vynaložilo 83,7 miliardy Kčs, z toho na dávky důchodcům 52,9 miliardy Kčs. Ve srovnání
s rokem 1984 se veškeré dávky zvýšily o 5%. Přijetím zákona o zvýšení některých nízkých důchodů byly s platností od
1.1.1985 zvýšeny důchody přiznané před 1.1.1971. Tato úprava se týká 1,1 milionu důchodců, a minimální výše důchodů,
které jsou jediným zdrojem příjmů. Stanoveno 950 Kčs pro jednotlivce a 1.600 Kč pro manželskou dvojici. Počet
vyplácených důchodců z 3.954 tisíc v roce 1984 na 3.999 tisíc a průměrná výše důchodu je v roce 1985 o 3,8% vyšší.
V bytové výstavbě bylo dokončeno celkem 102,5 tisíce bytů, tj. o 10,7 tisíce bytů více než v roce 1984. V akci „Z“ bylo
dokončeno dílo v hodnotě 4,4 miliardy Kčs. Společným usilím občanů byla získána řada kapacit sloužícím potřebám
občanů.
Zvýšila se i pozornost životnímu prostředí. Řešily se i naléhavé ekonomické problémy, omezila se řada nevyhovujících
technologií, snížila se výroba energie v tepelných elektrárnách a pokročilo se ve výstavbě zařízení zaměřených na snížení
znečišťování vod a ovzduší.
K ochraně zdrojů pitné vody a zlepšení její kvality přispěla realizace 18 staveb o rozpočtových nákladech ve výši 1.787
milionů Kčs. V rámci ochrany ovzduší bylo realizováno 68 staveb, jejíž rozpočtové náklady činily 1.423 milionů Kčs.
Počet obyvatel se zvýšil o 43 tisíc a dosáhl ke konci roku 1985, 15.523 tisíc. Narodilo se živě 225 tisíc dětí, bylo celkem
uzavřeno 121 tisíc sňatků a rozvedeno 38 tisíc manželství.
Tak výsledky posledního roku 7. pětiletky vytvářejí příznivé podmínky pro vstup do 8 pětiletky a plnění náročných úkolů
v roce 1986.
Náročné úkoly ale vyžadují rozhodněji vystupovat proti zaostalosti a nehospodárnosti!

Pohyb obyvatel:
Úmrtí.
1 – Božena Bednaříková,

Habrovany 214, narozena:

zemřela: 15.1.1985

2 – Antonín Buček,

Olšany 149,

narozen:

zemřel: 13.1.1985

3 – Jan Ševčík,

Olšany 67,

narozen: 27.9.1925

zemřel: 9.2.1985

4 – Marie Paludová,

Habrovany 84,

narozena: 31.5.1904

zemřela: 18.2.1985

5 – Ludmila Bestrová,

Habrovany 151, narozena: 16.2.1901,

zemřela: 1.4.1985

6 – Marie Chyťová,

Habrovany 124, narozena: 7.11.1986,

zemřela: 20.2.1985

7 – Stanislav Birkner,

Habrovany 240, narozen: 16.2.1911.

zemřel: 20.2.1985

8 – Emil Pospíšil,

Olšany 53,

narozen: 18.7.1900,

zemřel: 16.3.1985

9 – Božena Paludová,

Olšany 109,

narozena: 28.2.1908,

zemřela: 1.4.1985

10 – Marie Bujárková,

Olšany 124,

narozena: 27.12.1899,

zemřela: 14.3.1985

11 – Amálie Konečná

Olšany 36,

narozena: 4.11.1897,

zemřela: 27.4.1985

12 – Helena Ohliová

Olšany 10,

narozena: 4.7.1935,

zemřela: 4.6.1985

13 – Marie Hrdinková

Habrovany 21,

narozena: 6.4.1912,

zemřela: 25.5.1985

14 – František Bezděk,

Habrovany 234, narozen: 11.7.1935,

zemřel: 26.6.1985

15 – František Babyrát,

Habrovany 229, narozen: 5.10.1903,

zemřel: 28.7.1985

16 – Viktor Růžička,

Olšany 133,

narozen: 23.2.1906,

zemřel: 15.8.1985

17 – Květoslava Vindišová,

Olšany 43,

narozena: 15.1.1922,

zemřela: 16.9.1985

18 – Hedvika Pelikánová,

Habrovany 204, narozena: 7.2.1917,

zemřela: 27.9.1985

19 – Ludmila Švestková,

Habrovany 56,

zemřela: 19.11.1985

20 – Antonín Šafránek,

Habrovany 158, narozen: 22.8.1904,

zemřel: 19.11.1985

21 – Tomáš Chalupa,

Habrovany 11,

narozen: 1.9.1915,

zemřel: 19.11.1985

22 – Vojtěch Žadoň,

Habrovany 1,

narozen: 4.5.1965,

zemřel: 11.12.1985

Zemřelo:

10 mužů,

narozena: 1.12.1907,

12 žen Pohřbeno: 16 žehem, 6 zem.

Narození:
1 – Lukáš Trávníček,

narozen 23.1.1985,

Habrovany 23.

2 – Eliška Samsonková,

narozena 28.2.1985,

Olšany 128.

3 – Renata Mikysková,

narozena 11.2.1985,

Habrovany 201.

4 – Tomáš Valehrach,

narozen 18.2.1985,

Olšany 107.

5 – Ladislav Přikryl,

narozen 4.3.1985,

Olšany 56.

6 – Jiří Pořízek,

narozen 11.3.1985,

Habrovany 288.

7 – Marcela Ševčíková,

narozena 27.3.1985,

Olšany 116.

8 – Kateřina Lustiková,

narozena 23.8.1985,

Habrovany 226,

9 – Romana Dvořáčková, narozena 19.4.1985,

Habrovany 78.

10 – Iveta Hrdinková,

narozena 30.4.1985,

Habrovany 98.

11 – Karel Hála,

narozen 16.5.1985,

Olšany 125.

12 – Marie Kachlíková,

narozena 29.7.1985,

Habrovany 207.

13 – Roman Skovajsa,

narozen 28.8.1985,

Habrovany 233.

14 – Hana Hrdinková,

narozena 9.9.1985,

Olšany 122.

15 – Lenka Svobodová,

narozena 28.10.1985,

Olšany 169.

16 – Pavel Snášel,

narozen 8.11.1985,

Habrovany 279.

17 – Pavel Kunc,

narozen 19.11.1985,

Olšany 17.

18 – Libor Kočvara,

narozen 28.11.1985,

Habrovany 113.

19 – Radka Holubová,

narozena 7.12.1985,

Habrovany 26

20 – Martin Vrbík,

narozen 11.12.1985,

Habrovany 24.

Narozeno:

10 chlapců,

10 děvčat,

V Habrovanech: 12 dětí, v Olšanech 8 děti,
Přistěhováno:
1 – Zdeněk Hanák,

Habrovany 215,

z Široký Brod,

2 – Petr Hanák,

Habrovany 215,

Mikulovice, Šir. Brod,

3 – Marie Hanáková,

Habrovany 215,

Mikulovice, Šir. Brod,

4 – Lenka Krejčířová,

Habrovany 215,

Mikulovice, Šir. Brod,

5 – Hana Krejčířová,

Habrovany 215,

Mikulovice, Šir. Brod,

6 – Eliška Samsonková,

Olšany 128,

z Hranic,

7 – Jitka Snášelová,

Habrovany 279,

z Velešovic,

8 – Ivan Kachlík,

Habrovany 207,

z Dražovic,

9 – Anna Tlustá,

Olšany 6,

z Olbramovic,

10 – Pavel Jašek,

Olšany 2,

ze Šlapanic,

11 – Anna Kurialová,

Habrovany 217,

z Brna,

12 – Karel Kurial,

Habrovany 217,

z Brna,

13 – Bohumír Obrtlík,

Habrovany 1,

z Nových Sýrovic,

14 – Antonín Röss,

Olšany 122,

z Rousínova,

15 – Jana Rössová,

Olšany 122,

z Rousínova,

16 – Zdena Nečočková,

Habrovany 24,

z Tuřan,

17 – Apolena Urbanová,

Olšany 193,

z Pístovic,

18 – Miloš Knichal,

Habrovany 221,

z Vyškova,

19 – Zdena Knichalová,

Habrovany 221,

z Vyškova,

20 – Vlasta Hrdinková,

Habrovany 104,

ze Sedlece,

21 – Tomáš Zmrzlý,

Habrovany 35,

z Brna,

22 – Petr Poledna,

Olšany 34,

z Hrubé Vody,

23 – Věra Polednová,

Olšany 34,

z Hrubé Vody,

24 – Marie Součková,

Habrovany 213,

z Brna,

25 – Petr Novák,

Olšany 50,

z Pardubic.

Přistěhováno:

16 do Habrovan,

9 do Olšan.

Odstěhováno:
1 – Pavel Jašek,

Olšany 2,

do Šlapanic,

2 – Ludvík Podsedník,

Habrovany 185,

do Sedlece,

3 – Ladislav Vaněk,

Habrovany 1,

do Šumvaldu,

4 – Eva Polachová,

Habrovany 28,

do Nemojan,

5 – Petr Novák,

Olšany 50,

do Podbořan,

6 – Bohumil Durda,

Habrovany 8,

do Velešovic,

7 – Broňa Čechová,

Habrovany 190,

do Boskovic,

8 – Miroslav Čech,

Habrovany 190,

do Boskovic,

9 – Libuše Kussová,

Habrovany 275,

do Prahy,

10 – Hana Alimiová,

Habrovany 249,

do Rieka, Jugosl.

11 – Jiljí Kalvostr,

Habrovany 259,

do Slavkova,

12 – Františka Babyrádová,

Habrovany 229,

do Vyškova,

13 – Anna Svobodová,

Olšany 138,

do Račic,

14 – Ivana Doležalová,

Habrovany 66,

do Bohdalic-Kozlan,

15 – Jiří Kučera,

Olšany 186,

do Vítovic,

16 – Jana Kučerová,

Olšany 186,

do Vítovic,

17 – Věra Vrbková,

Habrovany 1,

do Jevišovic,

18 – Roman Skovajsa,

Habrovany 233,

do Rousínova,

19 – Vlasta Skovajsová,

Habrovany 233,

do Rousínova,

20 – Marie Horbáková,

Habrovany 1,

do Jevišovice,

21 – Vladimír Vodička,

Habrovany 126,

do Brna,

22 – Marta Millerová,

Habrovany 126,

do Brna,

23 – Vlasta Hrdinková,

Habrovany 104,

do Drnovic,

24 – Jiří Hrdinka,

Habrovany 104,

do Drnovic,

25 – Radoslav Holub,

Habrovany 26,

do Brna,

26 – Marcela Pelikánová,

Habrovany 235,

do Vyškova.

Odhlášeno:

21 z Habrovan,

5. z Olšan,

Počet obyvatel sloučených obcí:
Mužů:

630,

Žen:

583,

Celkový osob:

1.213,

Rozbor hospodaření MNV Habrovany-Olšany:
Příjmy: Vodní hospodářství:
Školství:

Rozpočet:

Platba:

2.000,- Kčs.

733.20 Kčs

77.000,-

73.975,45

Kultura OB:

41.88

Vnitřní správa:

3.000,-

830,50

Místní hospodářství:

35.000,-

9.503,-

Stavebnictví a KBV:

10.000,-

5.380,-

Daň zemědělská:

49.000,-

47.840,-

Daň z příj.obyv.:

3.000,-

4.255,-

Daň domovní:

5.000,- Kčs

5.736,- Kčs

Poplatky za psů:

5.000,-

3.360,-

Poplatky:

432,-

Pokuty:

200,-

200,-

Úroky z bank.účtů:

176,-

Ostatní a nahod.příj.:

28.639,50

Z toho od občanů:

1.119,-

Převody z FRR:

242.000,-

Převod ze SFVH:

91.000,-

Plánovaná dotace:

91.000,-

Mimořádné odvody-údržba:

14.000,-

Na výkup pozemků:

18.270,-

Ostatní prostředky:

30.000,-

Úhrn rozpočt.příjmů:

625.586,32 Kčs

FRR:

514.77 Kčs.

Výdaje MNV:
Vodní hospodářství:

4.000,- Kčs

2.340,- Kčs

Doprava:

49.230,-

Z toho mzdy:

2.340,-

Školství: MŠ Olšany:
ZŠ Habrovany:
MŠ školní jídelna:

36.000,-

32.636,70

47.000,-

45.107,55

113.000,-

106.172,-

Školství celkově:

/183.916,05 Kčs/

Kultůra:

16.000,-

10.634,70

Správa MNV:

55.000,-

85.640,37

Sociální komise:

5.000,-

4.462,55

Místní hospodářství:

59.000,-

43.466,43

Akce „Z“ vodovod:

304.000,-

304.000,-

Celkové výdaje na výkup pozemků:

18.270,-

Celkové výdaje MNV:

680.230,10 Kčs

Na ZBÚ u SČBS:

25.356,22 Kčs

Ceniny /pošt.známky/:

150,- Kčs

Rozbor hospodaření byl projednán ve finanční komisi a na plenárním zasedání MNV Habrovany-Olšany 16.2.1986.

Plnění volebního programu NF r. 1985.
Rokem 1985 končí volební období, proto je nutné zhodnotit splnění volebního programu a také práci NV a všech poslanců.
K rozhodujícím ukolům NV patří zlepšování podmínek života lidí. To vyžaduje, lépe využívat finančních i hmotných zdrojů,
místních možností a rezerv k uspokojování potřeb občanů v bydlení, obchodu a službách, školství a kultuře, ochrana a
zvelebování životního prostředí. Z těchto pohledů se přistupovalo k naplňování cílů i úkolů volebního programu.
1.

Oblast politicko organizátorské práce:

Základní cíl: zabezpečit a uplatňovat jednotného postupu NV, jeho orgánů, poslanců, poslanců, aktivu a organizací NF.
Plnění stanoveného úkolu bylo docíleno v činnosti NV, avšak ve spolupráci s organizacemi NF jsou značné rezervy, které se
nepodařilo plně využít.
Ani všichni poslanci ve své činnosti neuspokojili. Neplnili tak své poslání za organizace NF které reprezentovali. Toto pak
ve vzájemné vazbě mělo pak za důsledek snížení aktivity některých společenských organizací a občanů. Jednotlivé orgány
NV se podílely na plnění úkolů následovně:

Plenární zasedání NV se scházela pravidelně 6x do roka. Na každem zasedání byla předložena zpráva o činnosti Rady ke
schválení. Plenární zasedání byly dodány materiály k rozhodnutí a schválení a to fin.rozpočty, plnění akce „Z“ a zprávy o
činnosti komisí. Za celé volební období činila průměrná účast poslanců 85%, což je pod stanovený průměr 90%. Po celé
údobí se nepodařilo zvýšit účast občanů na zasedáních. Tento problém ač několikrát projednáván, nepodařilo se žádaných
výsledků dosáhnout.
Radu MNV tvoří 11 poslanců. Rada se schází pravidelně podle plánu práce 1x za 14 dnů. Průměrná účast 93%. Rada ve
své činnosti vycházela z usnesení plenárního zasedání NV a zabezpečování úkolů vyplývajících z VP NF a rozhodovala o
otázkách, které svým významem přesahují rámec pravomocí jednotlivých komisí.
Činnost 6 komisí MNV lze hodnotit pozitivně. Úkoly plnily komise v časových limitech. Kádrové opatření provedená
v komisi zemědělské a stavební, prokázala svoji opodstatněnost. Je nutné zaměřit zvýšenou pozornost komisi zemědělské.
Zde stále přetrvávají z dřívějších dob značné nesoulady v pozemcích ve vazbě skutečného uživatele a majitele. Jedná se o
náročnou práci, že naši občané ne vždy dodržují právní předpisy pro změnu v užívání pozemku, což stěžuje práci komise
v zjišťování skutečnosti. Činnost všech komisí je čtvrtletně hodnocena.
Z kontrolní činnosti komisí vyplynuly dvě oblasti, kterým je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se o oblast
takzvaných drobných staveb, kde ne všichni občané postupují ve smyslu stavebních a zákonných předpisů a také oblast
životního prostředí a to o nedovolených skladech materiálů v blízkosti svých rodinných domů a v neposlední míře vytváření
skládek odpadů po celém k.u.obce. z těchto důvodů bylo radou MNV uloženo stavební komisi a komisi veřejného pořádku
nekompromisně postupovat vůči občanům, kteří porušují svým jednáním právní předpisy.
Komisi zdravotně sociální, připadá do pravomoci i oblast obchodu. Vzhledem k tomu, že v našich obcích je oblast služeb
hlavně v prodejnách, komise svoji činnost zaměřila na zásobování těchto provozoven a kvalitu služby. Zjištěné nedostatky
jsou komisí zpracovány v návrh na opatření, který pak je projednáván v radě MNV. Závažné nedostatky jsou projednány
s vedoucími pracovníky příslušných obchodních organizací.
Zbývající služby občanům jsou zabezpečeny v rámci střediska Rousínov, zde pak v poslední době dochází k jejich
skvalitňování.
II. Masově politicko výchovné práce:
Uložený úkol trvale a usilovně prohlubovat socialistické vědomí občanů a mládeže je plněn. V průměru každým rokem se
uskuteční řada kulturních a společenských akcí. Plnění je hodnoceno čtvrtletně v radě MNV.
III. Oblast hospodářsko-sociální:
Investiční oblast:
Po celé volební období bylo stanoveno vybudování místního vodovodu. Stavba byla rozdělena do 3.etap:
Finanč.nákl.:

Hodn.díla:

Brig.hod:

I.etapa

1,218.000 Kčs

1,874.000 Kčs

54.000

II.etapa

751.000 Kčs

1,252.000 Kčs

41.000

III.etapa

971.000 Kčs

1,495.000 Kčs

43.660

Celkem:

2,940.000 Kčs

4,621.000 Kčs

139.410 hod.

V roce 1985 stanoveno plánem dokončení III.etapy, což bylo splněno. V srpnu provedena kolaudace stavby a počátkem
září technicko-ekonomické vyhodnocení stavby.
K úplnému splnění celé stavby zbývá dokončit odstranění závad z I.etapy t.j. vodojemy, kde zbývá dokončení fasády
technologické budovy. Další práce měly provádět Jm.VaK Vyškov. Jednalo se o montáž technologického zařízení a
odtlakování vlastních vodojemů.
V měsíci listopadu byla od JVaK však vrácena původní potvrzená objednávka na provedení montážních prací. Tím nastal
nelehký úkol pro radu MNV k zajištění úplného dokončení této akce. Po odtlakování vodojemů, zbývá ještě provést konečné
terení úpravy. Podařilo se najít včasné financování zbývajících elektroinstalačních prací. Rada MNV učinila opatření
k montáži technologického zařízení, takže v závěru lze konstatovat, že úkol v investiční části se splní.
Neinvestiční akce:
V roce 1985 bylo plánem stanoveno vytvořit dílo v hodnotě 276.000 Kčs, tento úkol byl splněn a byla vytvořena hodnota
díla za 283.700 Kčs, což představuje 23.640 brig.hodin.

Oblast údržby zeleně, bylo plánem stanoveno vytvoření hodnoty díla za 137.300 Kčs a splněno bylo 162.400 Kčs a
odpracováno 21.650 hodin.
Druhotné suroviny:
Plán:

Skutečnost:

Železný šrot:

40q

43q

Papír:

100q

97q

Textil:

17q

17.2q

Tak závěrem je možno konstatovat, že úkoly r.1985 byly splněny v celé šíři a tím vlastně naplněno celé úsilí volebního
programu.
V souvislosti s budováním chatařských lokalit byl upřesněn definitivní záměr na cílový stav. Po dobudování stávajících
schválených zahrádkářských lokalit, další již budovány nebudou.

Základní škola v Habrovanech:
Ve školním roce 1985-86 měla škola stav žactva:
1.ročník

13.žáků,

2.ročník

13 žáků,

3.ročník

15 žáků,

4.ročník

21 žáků.

V 1.třídě /I.a II.ročník/ vyučovala Jaroslava Říhová, ve 2.třídě /III.a IV.ročník/ vyučoval Bohumil Říha, ředitel školy. Ve
škole pro menší počet žáků ubyla jedna třída. Je tedy vyučováno jako ve škole dvoutřídní. Prázdninami ukončila pí B.
Navrátilová svoji aktivní učitelskou práci.
Volných prostorů dvou učeben škola využila pro zřízení pracovny výtvarné výchovy a pracovního vyučování, obě učebny
vybaveny novým nábytkem. Druhá učebna je využívaná jako tělocvična a vybavena novými pomůckami pro cvičení. Je proto
výhodou, že žáci mohou i v době nepřízně počasí využít doby tělesné výchovi a tomu tak dřív nebylo.
Pozemek sousedící se školou byl MNV vykoupen a po vykoupení zbytku pozemku v roce 1986 zde bude zřízeno letní
školní hřiště. Výhledově je zde plánována výstavba tělocvičny potřebám školy i veřejnosti.
V naši obci totiž již delší dobu je této tělocvičny zapotřebí, protože nemáme možnost cvičit !

Mateřská škola v Olšanech:
Přihlášený počet dětí na školní rok 1984-85 je 44 dětí ve věku 21/2 až 6 let.
Zaměstnanci:
Jana Jandlová, ředitelka,
Marie Hýzlová ?
Blanka Matějková, Marcela Moudrá – pedagog.pracovníci.
Alena Poláková, Anna Kalvostrová, Vladislava Rozčínská, Marie Gründelová,
Eva Kumrová, Zdena Modlitbová – provozní pracovnice.
Do ZŠ v Habrovanech odešlo 13 dětí. Rok 1985 byl rokem 40.výročí osvobození, veškeré politickovýchovné akce byly
zaměřeny tímto směrem.

Plnění plánu kulturně výchovné činnosti:
Z kulturně výchovné činnosti a z volebního programu NF, projevila se tendence o vyšší kvalitu a účinnost kulturně
výchovné činnosti. Přesto však stále zůstávají rezervy v řídící a organizátorské práci na zkvalitňování této oblasti.
Sbory pro občanské záležitosti byly přínosem hlavně ve výchově, jejich rozvoj společně s práci aktivistů dává předpoklad
pro další zkvalitňování této činnosti, vytvářející nový způsob života.

Mimořádná péče byla v roce 1985 věnována důkladnému rozboru zájmové činnosti a využití volného času mládeže.
Opatření MNV vedla ke zlepšení práce, je však nutno zapojit starší mládež a zaktivizovat SSM v obou částech obce, aby se
zlepšilo působení na mládež a zapojení do její kulturní aktivity.
Zvýšená pozornost byla věnována úseku společenské zábavy, kde se projevují závažné negativní jevy při organizování
„Letních nocí“. MNV stanovil závazná opatření pro pořadatele k zamezení těchto jevů a pořadatelé musí vyvinout veškeré
úsilí aby se opatření dodržovala.
Poměrně dobrých výsledků dosaženo v oblasti vzdělávací činnosti. Počet akcí na podmínky naší obce byl dostatečný,
problémy však jsou s účastí občanů pro nízký počet posluchačů. Bude nutno věnovat větší úsilí při propagaci akcí.
Rok 1985 byl zaměřen především na oslavy 40.výročí osvobození Sovětskou armádou. Byl vypracován plán oslav v obci,
který byl ve všech bodech splněn. Ve všech úsecích společenského života se rozvinuly akce na zabezpečení oslav.
Jednotný plán kulturně výchovné činnosti v roce 1985 obsahoval celkem 156 akcí, z nich splněno 128 akcí a navíc se
uskutečnilo 18 akcí. Uskutečněno 25 přednášek, 25 besed, 16 tanečních zábav, 10 oslav, 19 zájezdů, 3 filmová
představení, 6 akcí SOZ, 4 soutěže a 7 jiných akcí.
Nejlépe plnili kulturní plán: SPO, Svaz zahrádkářů, ČSŽ a SČSP v Habrovanech. V Olšanech pak ČSŽ, Svazarm ČsČK a
SPO. Celkového počtu 146 akcí se zůčastnilo 7.911 občanů.
Společný program rozvoje tělesné výchovy a sportu na rok 1985 byl také splněn. Nedostatek cvičebních prostorů
nedovoluje cvičit v zimním období a tak se občané opět nemohli zapojit do cvičení na spartakiádu.

Sbor pro občanské záležitosti:
Svoji činnost zaměřil také na vítání našich nových občánků. Vítání se uskutečnilo 24.2. pro 2 novorozeňata a 23.6. kdy
přivítaly 5 novorozeňat. Návštěva našich jubilantů je také součásti působnosti sboru. Naši jubilanti:
60 let – 6 osob,

70 let – 7,

75 roků – 3,

80 let – 2 osoby,

85 let – 4,

86 roků – 1,

87 let – 2 osoby,

88 let – 3,

89 roků – 1,

90 let – 3 osoby,

98 let – 1.

Místní lidová knihovna:
Knihovna je otevřena 1 týdně 2 hodiny. Počet čtenářů celkem 109, z toho dětí do 14 let 51, do 19 let 13. počet návštěv
501. Knihovní fond čítá: literatůra naučná 584 svazků, krásná 1014 svazků. Literatura pro děti: naučná 35 svazků, krásná
301 svazek. Celkový stav knih – 1934 titulů. Počet výpůjček: dospělí: 699 knih, děti: 125 lit.naučné, 800 krásné.
Celk.půj.1.711,

Pošta Habrovany, ved. p.Richterová:
Poštovní úřadovna se v roce 1985 přestěhovala z nevyhovujících místností na nové pracoviště v místnostech MNV.
Počet televizních koncesionářů,

351,

Počet rozhlasových koncesionářů,

361,

Počet telefonních účastníků:

68,

Počet důchodců pobír.důchod:

327,

Průměrná měsíční výplata důchodů celk: 412.273 Kčs,
Průměrný měsíční důchod:

1.260,- Kčs,

Potraviny „Jednota“, ved. pí M.Vartová:
Plán tržeb:

3,092.000 Kčs,

Skutečnost:

3,147.000 Kčs,

Rozdíl:

+ 55.000 Kčs,

Prodejna „Textil“, ved. pí Dvořáčková:
Plán tržeb:

795.000 Kčs,

Skutečnost:

782.000 Kčs,
- 13.000 Kčs,

Pohostinství „Jednota“, ved. p.Kučera:
Plán tržby:

848.000 Kčs,

Skutečnost:

815.479 Kčs,
- 32.521 Kčs,

Pohostinství „Jednota“, ved. p.Vymazal:
7.března provedena náhlá inventura pro vysoké manko provozovna uzavřena. 24.května znovu otevřena a ved. pí Kalová.

Prodejna „Maso“:
První ved. pí

, nyní pí Cheliková.

Výsledky hospodaření a plán dodávek JZD Družba:
a) Rostliná výroba:
Pšenice:

Plán:

Skutečnost:

3.581 tun

4.216,8 tun,

Ječmen:

1.267 tun

1.063,2 tun,

Brambory:

255 tun,

327,0 tun,

Řepa: Cukr:

12.800 tun,

12.637,0 tun,

ha výnosy celkem:
Obiloviny celkem:

6,08 tun

Brambory:

19,20 tun

Cukrovka:

40,06 tun

b) Živočišná výroba:
Plán:

Skutečnost:

Maso hovězí v q:

3.360,-

3.373,-,

Maso vepřové v q:

5.230,-

5.281,-,

Mléko v tis. litrech:

2.425,-

2.537,-,

Roční nadojení od jedné dojnice:

3.825 litrů,

Průměrná dojivost na kus a den:

10.48 litrů,

Průměrný přírůstek hov.žíru na kus a den:

0.805 kg,

Průměrný přírůstek vepř.žířu na kus a den: 0.601 kg,
Odchováno telat na 100 dojnic:
Odchováno selat na jednu prasnici:

107,3 kusů,
16,9 kusů,

Počasí na obiloviny v celku příznivé, okůrky poprvé co pamatuji se neurodily a brambory trpěly hnilobou !
c)

Část ekonomická:
Hrubá zemědělská produkce:

22.427 Kčs na 1ha,

Výkony celkem:

23.886 Kčs na 1 ha,

Materiálové náklady:

14.413 Kčs na 1 ha,

Vyplácené mzdy:

4.473 Kčs na 1 ha,

+ výkonové podíly:

439 Kčs na 1 ha.

Doplatky družstevníkům /podíly/:

98.80 Kčs na 1.000 Kčs.

Produktivita práce a odměňování na jednoho pracovníka:
Celková produkce:

180.223 Kčs,

Hrubá zeměd.produkce:

134.283 Kčs,

Hrubý důchod:

31.138 Kčs,

Výkony celkem:

143.009 Kčs,

Vyplácená odměna na 1 ha:

4.888 Kčs,

Počet hod. odpracovaných man.prac:

2.071 hod.

Průměrná měsíční odměna pracovníka:

2.439 Kčs,

Průměrná hod. odměna man.pracovníka:

14.95 Kčs,

Předseda:

Antonín Matoušek,

ekonom:

Ing. Eva Baková,

kádr. refer.:

Dorotka Hálová,

agronom:

Ing. Jan Křička,

zootechnik:

Ing. Josef Drápal,

mechanizátor:

Ing. Tomáš Kostelka.

Středisko Habrovany:
Hospodaří na rozloze 524 ha.
z toho Olšany

Agron.: Ing. Havíř,
Ing. Bubniak,

80 ha.

Osevní plochy:

obiloviny:

318 ha,

brambory:

- ha,

cukrovka:

60 ha,

krm. řepa:

3 ha,

kukuřice:

47 ha,

pícniny:

96 ha.

V době žní nasazeno 7.obilních kombajnů, sklizeno za 10.dnů.
Počátek žní 6.srpna 1985.
Cukrovka sklizena za 28 dní, nasazena 1.souprava.
Stavy živočišné produkce:

Zootechnik

J. Kránich,
J. Mareš,

Dojnice:

156 kusů

jalovice:

201 kusů,

hovězí žír:

355 kusů,

vepřový žír:

368 kusů,

telata:

355 kusů,

prasnice:
koně:

42 kusů,
2+1 kusů,

Počet členů střed. Habrovany:

166,

Počet man. prac.:

85,

Počet techniků:

5,

Administrativa:

1,

Zvláštní události v roce 1985.:
8.ledna,

krutý mráz, ráno -21°, nejnižší teplota za posledních 135 roků.

2.února,

raní teplota +3°, po poledni bouřka.

10.března,

zemřel gen.taj. KSSS K.Černěnko.

26.dubna,

padal sníh ale hned se rozpouštěl.

7.května,

prováděna úprava vozovek v obci prys.povrchem: Habrovec, Cikánov a náves.

17.května:

počátek bagrování vodovodního řádu na trati Kočov.

22.května,

volba presidenta republiky, znovu zvolen Dr. G.Husák.

6.června,

počátek bagrování vodovodního řádu na Vinohrádku po hřbitov.
Konec června, stále deštivo, špatná senoseč.

24.srpna,

skončena sklizeň brambor, katastrofální hniloba hlíz.

1.října,

začátek řepné kampaně.

15.prosinec,

ranní teplota +2°, odp. +6°, nejteplejší den v prosinci za posledních 30 let.

31.prosince,

padal první sníh.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené Habrovany:
V areálu habrovanského zámku, našlo svůj nový domov přes 70 našich občanů, ke kterým se příroda zachovala opravdu
macešsky. Přesto pak tito naši spoluobčané i když nemají výrobní plán, odvádí ve prospěch společnosti nemalý podíl
v čistém zisku a za to jim patří náš dík.
Vedení ústavu se o své obyvatele pečlivě stará. Bohatá a všestranná je i kulturní činnost. Obyvatelé ústavu pak sami si
vytvářejí kulturní pásma a tak se sami aktivně podílejí na tvorbě a využití svého volného času.

Štěrkovny a pískovny n.p., provoz Olšany:
V olšanských kamenolomech je pracovní náplní dodávka štěrkopísků na stavbu dálničního úseku. Je to velké množství
materiálu který je ve 2 směnnem provozu, nepřetržitě odvážen na místo potřeby. I když závod je vybaven moderní a
výkonou technikou, je to práce opravdu namáhava, teda práce pro opravdové chlapi.

Brněnské papírny provoz Habrovany-Olšany:
Malý provoz ve kterem je zpracováno mnoho tun lepenky a jiného materiálu z papíru. Výrobní program: ruční práce, šití a
skládání krabic a také zpracování jiných obalů na různé výrobky.
V tomto provoze nachází pracovní příležitost naše mladé maminky, které mají ještě školou povinné děti.

Kamenolom Zemědělských staveb Brno:
Pracoviště opuštěné bez jakekoliv činnosti !

SSM z.o. Habrovany:
Přidělením klubovny doufejme, že bude impulsem pro zlepšení práce a také plněni ukolů naší mládeže, na kterou
vkládáme veškeré naděje pro budoucnost naší společnosti a státu.

Základní organizace ČSŽ:
Je to stále ta dobrá a poctivá práce této příslušnice organizací NF. Je všude a u všeho při plnění volebního prgramu. Její

práce je zárukou a příkladem odpovědnosti vůči společnosti.
U příležitosti 200 narozenin Margarety D Rettigové, autorky „Domácí kuchařky“ uspořádala besedu o jejím životě a dále
spojenou s výstavkou a ochutnáváním jídel dle jejího receptáře.

Základní organizace SPO:
Účelová organizace, jejíž prvořadou úlohou je výcvik zásadové jednotky, její pohotovost a připravenost k zásahu. I pak po
stránce společenské hraje významnou úlohu v naší obci.
Obě tyto úlohy i úkoly vyplívající o plnění volebního programu plní dobře.

Základní organizace ČSŽ:
Také tato zájmová organizace patří mezi členy NF která plní úkoly plynoucí z volebního programu. Početně největší, ale
také s nejstarší členskou základnou stará se o odborný růst svého členstva přednáškami a tematickými zájezdy.

Tělovýchovná jednota „Sokol“ :
Jak už na jiném místě bylo napsáno, tato složka jako jediná nemá možnost plnění svého úkolu o masovosti tělesné
výchovy a to proto že nevlastní tělocvičnu proto zakladní.
Takže pro svoji činnost může uplatniti v oddíle kopané, odbor šachu a turistiky.

Základní organizace ČSSP:
Také tato členka NF svoji činností zpestřuje paletu dění v našel společenském a kulturním dění. Přednášky, výstavky a
zájezdy do Státního divadla v Brně jsou základní tematikou pro organizaci Svazu přátel.

Myslivecké sdružení „Družba“:
Opravdu bohatá je činnost mysliveckého združení. To není jen odstřel lovné zvěře, ale úkol, aby stavy naší lovné zvěře se
nezmenšovaly, ale zůstaly zachovány vzhledem ke složitým otázkám dneška, způsobené zcelením pozemků a tím
rozoráním mezí a i jiných lokalit pro úkryt a hnízdění. Je to úkol opravdu nemalý zachovat alespoň to, co ještě zůstalo.
A ještě jeden úkol t.j. uchovat životní prostředí !

Přehled počasí v roce 1985:
Ráno:

Odpoledne:

Leden:

I.

-5°až -21°

-3° až -14°

dekáda

II.

-7° až -15°

+1° až -9°

III.

0°až -10°

-1° až +2°

I.

0°až -10°

+4°až -8°

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

II.

-10°až -19°

-3°až -9°

III.

0°až -13°

+1° až +5°

I.

0°až -3°

0°až +5°

II.

0°až -4°

+1° až +7°

III.

0° až +6°

+1° až +11°

I.

+4° až +5°

+12° až +21°

II.

+1° až +5°

+6° až +19°

III.

+3° až +6°

+6° až +21°

I.

0° až +9°

+6° až +22°

Červen:

Červenec:

Srpen:

Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

II.

+13° až +16°

+14° až +25°

III.

+10° až +16°

+12° až +25°

I.

+9° až +14°

+20° až +26°

II.

+7° až +11°

+13° až +18°

III.

+9° až +14°

+13° až +21°

I.

+9° až +14°

+20° až +26°

II.

+11° až +15°

+18° až +26°

III.

+9° až +14°

+19° až +28°

I.

+10° až +11°

+13° až +24°

II.

+11° až +17°

+18° až +33°

III.

+10° až +16°

+17° až +26°

I.

+7° až +11°

+10° až +20°

II.

+5° až +9°

+15° až +25°

III.

+6° až +13°

+14° až +25°

I.

+6° až +10°

+16° až +21°

II.

+1° až +5°

+6° až +15°

III.

+2° až -4°

+7° až +10°

I.

-1° až +4°

+5° až +9°

II.

-2° až +2°

+2° až +6°

III.

-2° až +2°

+2° až +6°

I.

0° až +2°

+2° až +4°

II.

0° až +2°

+1° až +6°

III.

-2° až +1°

+1° až +2°

Přehled dešťových srážek v roce 1985:
Leden:

33.

Červenec:

68.

Únor:

42.

Srpen:

145.

Březen:

54.

Září:

20.

Duben:

11.

Říjen:

7.

Květen:

113.

Listopad:

93.

Červen:

84.

Prosinec:

43.mm

Celkem: 714 mm srážek.

Závěr.
Říká se, že počákem všeho je práce. Tak tomu také v životě je. Rok 1985 zůstane v našich vzpomínkách rokem usilovné
práce, nadějí a smělých záměrů do budoucna.
Usilovali jsme, aby se aktivně reagovalo na nové požadavky doby, aby se hledaly a prosazovaly nové cesty, aby
Československo jako moderní, vyspělý socialistický stát drželo krok se světem.
Plody společné práce se odrážejí v růstu životní úrovně, osobní a společenské potřebě obyvatel. Ke zlepšení životních
podmínek slouží nová zdravotnická zařízení, školská, kulturní a obchodní centra, další kilometry dálnic, metra. Kolem

puldruhého milionu našich občanů se nastěhovalo v posledních pěti létech do nových moderních bytů. To je výsledek naší
práce.
Všem, kdo přispěli ke splnění těchto úkolů patří náš skvělý dík. Pro to aby náš život byl krásný, bohatý a šťastný
potřebujeme mír !
Mír to je to pravé slovo pro náš bohatý a spokojený život pro nás i naše příští.
V Habrovanech, 23.července 1986.
Zapsal: František Chyťa, kronikář.
Boh. Říha,
předseda ŠKK
Dne 5.8.1986 viděl PhDr. Jan Dolák, okresní metodik.

