1. Byly zahájeny výkopové práce pro uložení telefonních kabelů. Provedeny výkopy od začátku obce přes náves, přes
Cikánov, směrem na Nemojany.
Telefonní ústředna :
Dokončena stavba telefonní ústředny (v zahradě proti kostelu). Občané přivítali zlepšování telefonního rozvodu s radostí. Na
poruchový systém habrovanských telefonů bylo mnoho stížností.
Sběr kovového odpadu :
4.října provedlo myslivecké sdružení Habrovany sběr kovového odpadu po celé obci. Byl přistaven kontejner na objemný
domácí odpad, který nelze dát do popelnice. Kontejner byl umístěn před obecním úřadem. Zároveň bylo ukončeno ukládání
odpadu v lokalitě Prutník.

Obecní znak a obecní prapor.
Zákon č 367/90 Sb. umožňuje obcím a městům používat vlastního znaku a praporu. Pro Habrovany navrhl znak a prapor
heraldik p.Pavel Vrba z Viničných Šumic. Na základě návrhu po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku tohoto výboru Poslanecké sněmovny se očekává schválení symbolů obce.

Výstava dětských prací :
26.března byla v budově obce instalována výstava dětských prací s námětem velikonočních motivů. Na výstavě se největší
měrou podíleli žáci místní základní školy. Dětské práce budily zaslouženou pozornost občanů, kteří výstavu v hojném počtu
navštívili. Dobrovolné vstupné přineslo částku 510 Kč, která byla věnována dětskému ústavu v Brně na zakoupení hraček.

Kometa Hale-Bopp
Patrně nejzajímavějším úkazem dnešní letošní noční oblohy se stala Hale-Boppova kometa. Občané ji denně pozorovali už
od podzimu jako jasnou hvězdu. V únoru překročila nultou magnitudu a stala se nejjasnějším objektem noční oblohy. Byla
viditelná vždy v časných ranních hodinách nad východním obzorem. Na rozdíl od jiných jasných těles byl patrný obláček
rozplývavého tvaru (ohon komety). Největší přiblížení k naší planetě Zemi nastalo 23.března, kdy vzdálenost od Země činila
94 milionů kilometrů. V té době již byla viditelná po celou noc a až zhruba do poloviny dubna ji občané denně obdivovali.
Uvážíme-li, že Hale-Boppova kometa se vrátí přibližně až za 2500 let, pochopíme, jak vzácný úkaz jsme mohli obdivovat.
Zajímavé je, že někteří občané tvrdili, že je po pozorování komety postihla bolest hlavy. Jiní se přiznávali k určitému pocitu

přecitlivělosti a pohnutí. Řada občanů navštívila hvězdárny v Brně a ve Vyškově, aby mohla vzácnou „vlasatici“ pozorovat za
pomoci dokonalých technických přístrojů.

Babské hody.
17.března se odbývaly každoročně hodové veselice. Tentokrát byly hody „babské“, t.j. v krojích se objevily jen ženy a
dívky. Svého úkolu – udržet tradici, rozveselit a pobavit občany a roztančit mládež se stárky zhostily se ctí.

Socha sv.Floriána.
Pozdě barokní socha sv.Floriána z r.1791
Socha sv. Floriána (pozdně barokní socha, postava světce je v životní
velikosti, v běžném schématu, má rustikální ráz) tvořila v Habrovanech
dominantu na návsi od roku 1791 (letopočet na podstavci sochy). Byla
umístěna před domy p.Dvořáčka a paní L.Vaculové. Vzhledem
k politické totalitní situaci v 50-tých letech a rozšíření veřejné
komunikace (silnice od Olšan do Rousínova) bylo rozhodnuto sochu
odstranit a roztlouct do kamenného štětu silnice. Zásluhou pana
Stanislava Pernici – místního občana – byla socha zachována a
odvezena do areálu kostela. Zde přečkala pak už poměrně klidně dobu
totality, byla uznána za kulturní památku (viz. „Soupis – památky
vyškovského okresu“ – Dr. Renata Zemanová). V dosti zdevastovaném
stavu byla posléze odvezena do restaurátorské dílny ke generální
opravě. Náklady, které si oprava vyžádala jsou 180 000 Kč.
Údaje o památce podle restaurátorské zprávy :
Autor : neznámý
Sloh : barok 1791
Materiál : sokl – detritický vápenec
Materiál – technika : socha pískovec – sekání
Rozměry :

výška – socha 260cm
sokl – 200cm

Předchozí zásahy : socha byla již v minulosti několikrát amatérsky opravována (nanesení betonové vrstvy na celý povrch,
modelace v betonu).
Popis památky :
Sokl je složen z dolní části tvaru stlačené krychle, na které je umístěn čtyřboký jehlan s cibulovitě rozšířenou dolní částí a
nápisem na čelní straně :
ORA
PRONOBIS
S. F L O R I A N E
1791
G

K

Ukončen je profilovanou římsou. Světec stojící na čtvercovém plintu drží v ruce (levé) praporec a pravicí leje vodu na hořící
dům. Je oděn v typický oděv s přílbicí na hlavě.
Stav restaurované památky :
Socha ve stavu naprosto havarijním. Pod – místy až pěticentimetrovou vrstvou betonu kámen zcela zkorodovaný a
rozpadající se ve vrstvách (sypání písku už za běžného dotyku). Socha z boční části puklá a jednotlivé části jsou od sebe
vzdáleny více jako jeden centimetr. Při odstraňování betonových nánosů bylo třeba sochu nejdřívě na několika místech

provrtat a stáhnout nerezovými šrouby s matkami. Hrozilo nebezpečí pádu přední poloviny postavy, která byla doposud
fixována pouze betonem. Po odstranění betonu lze konstatovat, že se z původní modelace zachovalo velmi málo. Zůstala
pouze malá část draperie v horní části zad.
Silná cementová vrstva zcela pozměnila původní modelaci. Celá postava byla amatérsky přemodelována. Povrch je
opatřen několikanásobným nátěrem bílé barvy s lokálním použitím červené a modré.
Návrh postupu restaurátorských prací :
Sochu demontovat a převézt do ateliéru. Mechanicky očistit a podrobit restaurátorskému průzkumu. Nejprve se odstraní
veškeré betonové nánosy až na původní materiál, který bude nutno zpevnit. Použity budou četné šrouby, mosazné čepy a
vlepena kovová nerezová očka fixující nově namodelované doplňky. K domodelování bude sloužit veškerý dostupný
shromážděný fotomateriál. Po doplnění chybějících částí odpovídajícím umělým kamenem bude povrch barevně sjednocen
a hydrofobizován. Prezentace ve výrazu přírodního materiálu.

Charakteristika předpokládaných příčin poškození :
Přirozené stárnutí materiálu. Nevhodné použití betonu, který bránil přirozenému „dýchání“ kamene a měl značný podíl na
jeho rozpadu. Dlouhodobá absence odborné údržby. Atak přerostlou zelení.
Seznam použitých materiálů :
Zpevňovač kamene Silex OH fy. Keim.
Umělý kámen Restaura-top a Treppe f.Keim.
Barevné pigmenty f.Deffner a Johann
Hydrofobizace Lotexan N f.Keim.
Mosazné čepy, šrouby a očka.
(Vypsáno podle „Restaurátorské zprávy“).

Svěcení sochy.
Pozdně barokní kamenná skulptura sv.Floriána byla po opravě – která se opravdu zdařila – vrácena na místo před
kostelem v malém parčíku o jehož udržování se tradičně starají místní věřící a občané, kteří v blízkosti bydlí. Jak vyplývá ze
zpráv starých pamětníků, vesnický lid sochu sv.Floriána vždy velmi ctil a modlil se u ní při různých příležitostech. Zejména
hasiči „Floriánka“ uctívali jako svého patrona. V minulosti bývaly u sochy (tehdy na návsi) slouženy „Májové pobožnosti“.
Socha byla slavnostně vysvěcena pozořickým panem farářem Janem Nekudou, který má nyní farnost na starosti. Pan
farář hovořil o životopise a významu světce jako typického patrona českých a moravských venkovských obyvatel, hasičů,
kominíků a zedníků. Připomněl, že část světcových ostatků se nalézá v chrámě sv.Víta v Praze, kam je nechal uložit král
Karel IV. a zasloužil se tak o citový vztah Čechů a Moravanů k tomuto světci.
Svěcení sochy sv.Floriána byla v Habrovanech v návaznosti na místní hody, proto mohlo být zpestřeno kroji stárek, které
utvořily okolo sochy malebný čestný špalír. Slavnost byla hojně navštívena místními občany i hosty z okolí. Starodávná
socha je blízko vjezdu do obce a proto vstup do obce jako by střežila a zároveň vítala každého, kdo v míru přichází.
Spolu se starobylým kostelíkem tvoří socha velmi půvabný a estetický ostrůvek v obci Habrovany.
V originále kroniky je vlepen černobílý obrázek sochy.

100-leté trvání hasičů v Habrovanech.
Hasičský sbor v Habrovanech byl založen v roce 1897. Prvním předsedou byl pan Antonín Kalábek, prvním náčelníkem
pan Josef Vejchoda. Stříkačku daroval sboru majitel velkostatku pan Julius Gomperz. V roce 1908 koupil sbor novou
stříkačku ze svých úspor. V roce 1922 byla zakoupena další stříkačka za 12 000 Kč (obec darovala 4.000 Kč). Stříkačka
darovaná panem Gomperzem byla pak prodána za 12 000 Kč.

K dnešnímu dni má Svaz dobrovolných hasičů 24 členů. Starostou svazu je pan Vítězslav Skřivánek. Místostarostou pan
Tomáš Kostelka. Zbrojnice (na návsi u rybníka) obsahuje hadice, drobnou hasičskou výzbroj, hasičskou stříkačku PS 8 a PS
12, dopravní vozidlo Tatra 803.
Za dobu svého trvání vyškolili hasiči řadu dobrovolných členů z řad dospělých a mládeže v Habrovanech. Zasahovali
úspěšně v mnoha případech požárů lesa, stohů i domů a to i v blízkém okolí (jako pomoc bratrským sborům) na
záchranných výjezdech do okolí.
Stoleté výročí oslavili hasiči slavnostní schůzí, při které zhodnotili práci od založení organizace po dnešní dobu, uspořádali
zdařilé veřejné cvičení a posléze večerní společenskou zábavu. Práce hasičského dobrovolného svazu má podporu občanů
i ocenění obětavé činnosti těchto nezištných ochránců obce před živelními pohromami.

Letní záplavy.
Srpnové srážky překvapily téměř celou Moravu. Povodí řek Moravy, Odry, Dyje, postihly přívalové deště a následné
zátopy. Přehrady nebyly schopny pojmout mohutné toky řek. Řada lidí z vesnic při povodí zachránila jen holé životy. Mnozí
zůstali bez přístřeší, majetku, potravin. Povodně si vyžádaly i lidské životy (zvířecí ztráty a rostlinné ztráty byly
nevyčíslitelné). Na vyškovsku spadlo za dva dny více srážek než za celý loňský červenec. Přesto, že v okolních okresech
vodní živel zběsile řádil, ničil a dokonce připravil 16 lidí o život, vyškovský okres přežil živelní katastrofu bez větších
problémů.
Během 4 dní spadlo téměř 100mm srážek (v loňském celém červenci to bylo 42,8mm). Hladina Opatovické přehrady
stoupla o 18cm. V Habrovanech byl déšť sice vytrvalý, ale nikoliv prudký. Tak se stalo, že potok Habrovec a rybníky na
nápor vody stačily a to bez vylití přes břehy.
Občané (hlavně v nižších částech obce) s obavami sledovali stoupající vodu a průběžně kontrolovali kanalizaci a své
sklepy. Naštěstí se obci záplavy jako zázrakem vyhnuly.
Sbírka.
Občané však se soucitem a účastí sledovali televizní a novinové zprávy o povodních v Olomouci, Kroměříži i jinde. Byla
uspořádána sbírka pro postižené povodněmi. Sbírka vynesla 21 000 Kč a věcné dary v ceně asi 4.000 Kč.

Ústav sociální péče :
Na zámku jsou v proudu stavební úpravy. Pracuje se na přístavbě nového křídla budovy. Přístavba má 4 podlaží.
V suterénu a přízemí budou ordinace pro rehabilitaci, vodoléčbu a fyzikální terapii. Je zde vybudováno také středisko zubní
a všeobecné péče. Počítá se s umožněním využívání vymožeností ústavu i pro staré a nemocné občany, kteří často
s velkým sebezapřením musí cestovat do zdravotnických zařízení města Rousínova. Další dvě patra přístavby jsou
věnována dvoulůžkovým pokojům s příslušenstvím pro obyvatele zámku. Dokončuje se velmi nákladná a esteticky zcela
bezvadná úprava parkové části bývalé „fortny“. Vznikl krásný oddechový areál pro obyvatele i perzonál zámku.
Parčík je zkrášlen pergolami a pavilonky, osázen dřevinami. Cestičky jsou upraveny tak, aby po nich mohli jezdit
„vozíčkáři“. Havarijní stav střech starých zámeckých budov si vyžádal výměnu a rekonstrukci trámoví a střešní krytiny. Letos
se s opravou střech započalo.

Školství v obci :
Základní škola má 28 žáků. Vyučuje se ve dvou třídách (dvoutřídní škola). Škola má 4 ročníky. Kombinace ročníků:
1 + 3 ročník – vyučuje učitelka Jaroslava Říhová
2 + 4 ročník – vyučuje ředitel Bohumil Říha
Školnicí je paní Marta Lusková, která zajišťuje také dovážení obědů z mateřské školy v Olšanech a pečuje o jídelnu ve
škole v Habrovanech, kde také vydává přivezené obědy.
Letošního roku učitelé dále pracovali a prohlubovali koncepci „Škola hrou“, snažili se úspěšně o sepětí školy s uměním,
přírodou, věnovali se značnou měrou i morální výchově žáků. Žáci, kteří z Habrovan postupují do vyšších škol do
Rousínova, Slavkova a Vyškova se velmi dobře uplatnili a byli chváleni nejen za vědomosti, ale i za velmi slušné chování.

Žáci se účastnili svými výtvarnými pracemi výstavy, pořádané kulturní komisí. Bohužel, učitelé museli letos odříkat zájem o
náslechy ve škole z řad učitelů a studentů s profesory Pedagogické fakulty v Brně. Bylo totiž přistoupeno v průběhu školního
roku k zásadním opravám bytových prostor, které byly dosud školou bohatě využívány jako počítačové pracovny, knihovna,
ředitelna a úložné prostory pro pomůcky.
Učitelé, kteří měli propracovaný systém využívání pomůcek a prostor byli takto nečekaně zaskočeni. Jen s velkým úsilím
se jim podařilo vyrovnat se s přeházenými pomůckami, hlukem po chodbách, boucháním a prachem, který způsobila oprava
a udržet při tom úroveň výuky. V prostorách bytu byla provedena výměna podlah, dveří, zbudována koupelna, sociální
zařízení a odpady vody.
V mimoškolní činnosti pracoval úspěšně kroužek práce s počítači, který vedl ředitel Bohumil Říha. Výuka náboženství
římskokatolického:
Náboženství v základní škole vyučuje obětavě paní Marie Krčková.

Přihlášení k pobytu :
1. Drahoslav Bylok

z Krajkové

do Habrovan 67

2. Valérie Škrháková

z Brna

do Habrovan 275

3. Zdeňka Škrháková

z Brna

do Habrovan 275

4. Vladimír Škrhák

z Brna

do Habrovan 275

5. Rostislav Hron

z Brna

do Habrovan 176

6. Hana Hronová

z Brna

do Habrovan 176

7. Kristýna Hronová

z Brna

do Habrovan 176

8. Gabriela Kučerová

z Ostravy

do Habrovan 20

9. Eliška Kostelková

z Ostravy

do Habrovan 20

10. Radka Rozčínská

z Rousínova

do Habrovan 184

11. Lenka Kalvostrová

z Brna

do Habrovan 257

12. Jiří Klen

z Brna

do Habrovan 1

13. Roman Němec

z Olšan

do Habrovan 280

14. Bronislava Prudková z Brna

do Habrovan 129

15. Radomil Maňák

do Habrovan 234

z Pozořic

Odhlášeni z pobytu.
1. Vlastimil Benda

z Habrovan 234

do Rousínova

2. Milan Zloch

z Habrovan 1

do Brna

3. Radek Provazník

z Habrovan 1

do Znojma

4. Štěpán Pukanecz

z Habrovan 131

do Třince

5. Lenka Pukanczová

z Habrovan 131

do Třince

6. (Alena Kozubíková) opr. Alena Pukanczová

z Habrovan 131

7. Ludvík Kozubík

z Habrovan 1

do Dřevnovic

8. Marie Chalupová

z Habrovan 115

do Hvězdlic

Narození 1997.
1. Šárka Slavotínková

18.2.

Habrovany 270

2. Eliška Kostelková

13.3.

Habrovany 20

3. Zdeněk Šmerda

27.6.

Habrovany 12

4. Zuzana Bartošíková

4.8.

Habrovany 258

5. Daniel Líbánek

13.10.

Habrovany 263

6. Martin Rozčínský

14.10.

Habrovany 184

do Třince

Úmrtí 1997
1. Karel Jurásek

1933

Habrovany 1

2. Alena Reichová

1931

Habrovany 196

3. Karel Vitán

1932

Habrovany 1

4. Jiří Majer

1954

Habrovany 1

5. Josef Millis

1935

Habrovany 78

6. Karel Kabát

1938

Habrovany 110

Sňatky.
Tomáš Kostelka

Gabriela Kučerová

Habrovany 20

Roman Němec

Marcela Šterclová

Habrovany 280

Nejstarší občané :
Marie Salzburgerová

1904

93 let

Emanuel Gronych

1909

88 let

Nezaměstnanost:
Letos bylo hodně občanů propuštěno z práce. Podpora v nezaměstnanosti sotva stačí k pokrytí výdajů za zvýšené ceny
plynu, elektřiny, benzínu, uhlí i základních potravin. Proto se občanů zmocňuje nervozita a nejistota. Je, ovšem, zapotřebí
podotknout, že nezaměstnanost jednotlivých občanů není – naštěstí – dlohodobá.

Nárůst kriminální činosti:
Občané Habrovan jsou znepokojeni růstem kriminální činnosti. V obci se objevují auta s různými pokoutními obchodníky,
kteří přijíždějí s cílem prodat prodražené (snad i kradené) zboží. Představují se obyčejně jako Italové, kteří jedou z různých
výstav a chtějí odprodat své zboží za sníženou cenu. Běda, kdo je důvěřivý a nechá se zlákat.

Vandalství:
V Habrovanech se, bohužel, vyskytly i případy vandalství. Škoda byla zaznamenána na okrasných dřevinách před
rodinnými domky a v parčících i v zámeckém parku. Čas od času si naříkají občané na rozbíjení váz a svítilen na místním
hřbitově.

Mezilidské vztahy:
Podrážděnost občanů se projevuje i v sousedských vztazích. Bývalá srdečnost a vstřícnost je potlačena. Ve starších
ročnících vládne skepse z toho, že lidé nepochopili principy demokracie a zaměňují ji za anarchii, stále častěji jsou
používány staré totalitní manýry. Mladí lidé jsou spíše příliš sebevědomí, nezdvořilí, sobečtí. Potenciálu občanů, kteří mají
zkušenosti a vědomosti není ceněno ani využito. Lidé, kteří už pro obec mnoho vykonali a mohli by dále zhodnocovat svoje
znalosti ve prospěch obce jsou spíše neuznáváni, pomlouváni a činnost je jim znemožňována. Proto také odmítají pracovat
ve prospěch obce a stahují se raději do soukromí. Situace v obci kopíruje celospolečenské poměry. Náprava je možná jen
v plošném kulturním zásahu, ve změně a zlepšení zákonů a ve výchovně-osvětové činnosti v obcích. V současné situaci
není orientace lehká.

Pozitivní společenské prvky:
V Habrovanech pokračuje výstavba a opravy rodinných domků. Občané zkrášlují okolí svých domů okrasnými rostlinami.
Hodně občanů – mladších i starších ročníků využívá možnosti cestovat do zahraničí. Mladší ročníky se ve velké míře snaží
rozšiřovat své jazykové znalosti.
V obci není žádných bezdomovců ani lidí žijících v bídě. Nevyskytly se žádné případy rasové nesnášenlivosti. Občané se
při veřejných sbírkách pro postižené živelními katastrofami nebo válečnými konflikty chovají soucitně a snaží se pomáhat
podle svých možností.

