Volby do Parlamentu České republiky.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Habrovanech – 1.kolo.
Počet voličů celkem

576

Počet vydaných úř.obálek

213

Počet odevzdaných obálek

213

Počet platných hlasů celkem

206

Účast v procentech

36,9%

Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty:
1. Ing.Karel Slezák

ODS

59

2. RNDr.Oldřich Dočekal

KDU-ČSL

51

3. Zdeněk Kotrlý

ČSSD

38

4. Ing.arch.Zdeněk Koudelka

KSČM

30

5. MUDr.Jiří Berka

ODA

12

6. JUDr.Antonín Hrazdíra

Levý blok

9

7. JUDr.Jiří Bílý

HSMS-MNS

7

Výsledky hlasování celého volebního obvodu č.57 :
1.Ing.Karel Slezák

30,39%

2. RNDr.Oldřich Dočekal

22,35%

účast voličů

36,21%

Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Habrovany :
Celkový počet voličů

573

Volilo občanů

455 – 79,4%

Celkový počet platných hlasů

452

Česká str.soc.dem.

120

26,5%

KDU-ČSL

69

15,3%

ODS

59

13,0%

KSČM

54

11,9%

SPR-RSČ

38

8,4%

HSMS-Moravské nár. sj.

22

4,8%

ODA

21

4,6%

LB

7

1,5%

DU

5

1,1%

ČUS

5

1,1%

MNS

3

0,6%

Nezávislí

2

0,4%

Výsledky II.kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky za obec Habrovany
Počet zapsaných voličů celkem

575

Počet vydaných úředních obálek

165

Počet odevzdaných úř.obálek

165

Počet platných hlasů pro kandidáty

158

Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty :
Ing.Karel Slezák

ODS

73

RNDr.Oldřich Dočekal

KDU-ČSL

85

Okresní výsledky voleb – volební obvod 57
1. RNDr.Oldřich Dočekal KDU-ČSL

59,19% - zvolen

2. Ing. Karel Slezák

40,81%

ODS

Výsledky voleb do Senátu v celé České republice :
ODS

32 křesel

ČSSD

25 křesel

KDU-ČSL

13 křesel

ODA

7 křesel

KSČM

2 křesla

DU

1 křeslo

Nezávislí

1 křeslo

Průměrný věk obyvatel ku dni 25.11.1996.
muži

počet

316

prům věk 44,7

chlapci

počet

55

prům věk 8,0

celkem

počet

371

prům věk 39,3

ženy

počet

306

prům věk 46,3

dívky

počet

43

prům věk 6,5

celkem

počet

349

prům věk 40,3

Nejstarší občané :
Marie Salzburgerová

1904

92 roků

Emanuel Gronych

1909

87 roků

Narození 1996.
1. Daniela Poláková

Habrovany 194

29.3.1996

2. Milan Souček

Habrovany 10

12.6.1996

3. Aneta Kovářová

Habrovany 232

31.1.1996

4. Zuzana Bendová

Habrovany 287

6.8.1996

5. Marek Havránek

Habrovany 296

29.9.1996

6. Vít Kolejka

Habrovany 216

4.11.1996

7. Petr Trávníček

Habrovany 156

2.12.1996

Sňatky.
1. Milan Souček

Rousínov

Marta Vašínová

Habrovany

2. Zdeněk Šmerda

Habrovany

Romana Relovská
3. Michal Zouhar
Renata Španělová
4. Vlastimil Benda
Markéta Emmertová

Habrovany 10.

Habrovany 12.

Brno
Podbřežice

Habrovany 295

Habrovany
Habrovany

Habrovany 243

Brno

Úmrtí.
1. Jaroslav Baláč

1921

Habrovany 254

2. Jaroslav Kokeš

1934

Habrovany 1

3. Jiřina Pěčková

1922

Habrovany 63

4. Petr Jandl

1912

Habrovany 32

5. Božislav Šmerda

1930

Habrovany 12

6. Lubomír Hrdinka

1937

Habrovany 280

7. Josefa Jandlová

1908

Habrovany 190

8. Marie Pelikánová

1908

Habrovany 66

9. Stanislav Moskovčenko 1938

Habrovany 274

10. Štefan Mlejnek

Habrovany 62

1924

Přistěhovaní
1. Josef Šrámek

z Vrbátek

do Habrovan 1

2. Milan Souček

z Rousínova

do Habrovan 10

3. Renata Růžičková

z Vyškova

do Habrovan 49

4. Kristiána Růžičková

z Vyškova

do Habrovan 49

5. Jiří Růžička

z Vyškova

do Habrovan 49

6. Romana Šmerdová

z Brna

do Habrovan 12

7. Hana Šipulová

z Ostravy

do Habrovan 12

8. Edita Puppová

z Rousínova

do Habrovan 42

9. Andrea Puppová

z Rousínova

do Habrovan 42

10. Jiří Majer

z Předklášteří

do Habrovan 1

11. Ing.Jaromír Kovář

z Rousínova

do Habrovan 232

12. Renata Kovářová

z Rousínova

do Habrovan 232

13. Jaromír Kovář

z Rousínova

do Habrovan 232

14. Aneta Kovářová

z Rousínova

do Habrovan 232

15. Jan Úlehla

z Brna – Odrovice

do Habrovan 1

16. Martin Zlocha

z Brna

do Habrovan 1

17. Alena Kolejková

z Rousínova

do Habrovan 216

18. Petr Trávníček

z Olšan

do Habrovan 156

19. Kristina Trávníčková

z Olšan

do Habrovan 156

20. Zdeňka Slavotínková z Letonic

do Habrovan 270

21. Ludvík Kozubík

do Habrovan 1

z Dřevnovic

22. Marcela Šterclová

z Vyškova

do Habrovan 280

23. Martin Štercl

z Vyškova

do Habrovan 280

Odstěhovaní.
1. Leoš Klíma

Habrovany 233

do Rousínova

2. Milan Chládek

Habrovany 7

do Brna

3. Pavel Matějíček

Habrovany 295

do Brna

4. Milan Souček

Habrovany 10

do Brna

5. Františka Jurůjová

Habrovany 122

do Brna

6. Petr Zagora

Habrovany 194

do Brna

7. Renata Zouharová

Habrovany 295

do Podbřežic

8. Vladimíra Vymazalová Habrovany 49

do Brna

9. Milan Vymazal

Habrovany 49

do Brna

10. Milan Vymazal

Habrovany 49

do Brna

11. Pavel Kaspar

Habrovany 176

do Mor. Krumlova

12. Marcela Kasparová

Habrovany 176

do Mor. Krumlova

13. Daniel Ceniga

Habrovany 176

do Mor. Krumlova

14. Denis Ceniga

Habrovany 176

do Mor. Krumlova

15. Bohumír Vladař

Habrovany 214

do Král. Vážan

16. Františka Vladařová

Habrovany 214

do Král. Vážan

17. Jiří Vladař

Habrovany 214

do Král. Vážan

18. Bohumír Vladař

Habrovany 214

do Král. Vážan

19. Věra Dančová

Habrovany 1

do Zlína

Hospodaření obce.
Příjmy celkem

3 918 333,72 Kč

Výdaje celkem

3 119 892,39 Kč

Příjmy : Celkové příjmy byly naplněny na 118,24%. Pouze u daně z příjmu právnických osob bylo plnění nižší – 87,01%.
K překročení plnění došlo zejména u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (135,12%), daně z příjmu fyz.osob
z jejich podnikání (262,75%), daně z nemovitostí (125,70%). Zemědělskému družstvu v Rousínově byl udělen sankční
poplatek za znečišťování ovzduší. V průběhu roku byly převedeny z rezervního fondu finanční prostředky ve výši 816 380,22
Kč na běžný účet k financování investičních nákladů. Účelové prostředky ze státního rozpočtu byly poskytnuty ve výši
21 784,10 Kč na financování voleb do Parlamentu ČR. Na přístavbu jídelny v základní škole v Habrovanech poskytl okresní
úřad dotaci ve výši 200 000 Kč. Na údržbu sochy sv.Floriána bylo poskytnuto 20 000 Kč a 56200 Kč pro výplatu příspěvku
na individuální dopravu. Městu Rousínovu byla poukázána částka 33 038 Kč na výdaje školství.
Výdaje :
Vodní hospodářství a životní prostředí – plnění na 71,51% v důsledku nezpracovaného pasportu kanalizace v obci. U této
kapitoly byla úprava rozpočtu provedena jako snížení. Neprováděly se investiční akce – výstavba kanalizace, části
vodovodu.
Doprava :
Plnění na 100,37%. Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány zejména na výstavbu a údržbu místních komunikací.
Školství :
Plnění na 99,56%. Tato kapitola byla posílena o 150 000 Kč přesunem z kapitoly vodního hospodářství a dotací ve výši
200 000 Kč od okresního úřadu. Tyto finanční prostředky byly použity na opravu sociálního zařízení a přístavbu jídelny
základní školy.

Kultura :
Plnění na 96,01%. Prostředky byly použity na nákup knih a provoz obecní knihovny, věcné dary občanům při životním
jubileu. Okresní úřad poskytl dotaci ve výši 20 000 Kč a 20 000 Kč bylo přesunuto v rámci rozpočtu na opravu chráněné
kulturní památky sochy sv.Floriána.
Vnitřní správa :
Plnění 91,39%. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 49 000 Kč přesunutím z jiných kapitol, na zakoupení drobného
investičního majetku a na plyn. Ze státního rozpočtu byla obdržena dotace ve výši 21 784,10 Kč na financování voleb do
Parlamentu ČR.
Práce a sociální věci :
Okresní úřad poskytl dotaci ve výši 56 200 Kč k výplatě příspěvku na individuální dopravu občanům tělesně postiženým.
Tyto finanční prostředky byly vyplaceny.
Místní hospodářství :
Z kapitoly byly hrazeny výdaje na veřejné osvětlení, na údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu místních komunikací, zálohy na
plyn pro dům č.p.274.
Výstavba :
Plnění na 29,41%. Tato kapitola byla dodatečně zahrnuta do rozpočtu obce a posílena o 40 000 Kč. Finanční prostředky
byly čerpány na zabezpečení inženýrských sítí pro novou bytovou zástavbu.

Skládka odpadu.
Ukončení trvání skládky odpadu. Skládka odpadu v Prutníku (za hřbitovem) byla uzavřena. Pro občany Habrovan je dosud
povoleno ukládat zde hlínu a stavební suť, ovšem po předchozí dohodě se starostou obce. Skládka bude postupně
zavezena.

Popelnice.
Občané mohou letos zakoupit známky na popelnice domovního odpadu na pololetí nebo na celý rok. Cena je
542,90 Kč.

Telefon.
Firma Commodum s.r.o. projektuje rekonstrukci místní telefonní sítě. Staré závěsné kabely mají být zrušeny a v příštích
letech zabudovány do kabelů v zemi. Podle tohoto projektu bude umožněno napojení všech domů v obci do telefonní sítě.

Soutěž o nejlepší zahrádku.
Obecní zastupitelstvo vyhlásilo letos soutěž o „Nejlepší zahrádku“ a o „Výborné zahrádky“. Jako nejlepší zahrádka byla
vyhodnocena předzahrádka domu č.20, majitelů Kostelkových.
V kategorii „Výborná zahrádka“ byly hodnoceny :
1.

Parčík na Vinohrádku, udržovaný paní Annou Kolejkovou a Annou Skřivánkovou.

2.

Zahrádka před domem č.284 – udržuje paní Zdena Obroučková.

3.

Zahrádka před domem č.58 – udržuje paní Božena Hodaňová.

4.

Zahrádka před domem č.284 – udržuje paní Marta Hanáková.

5.

Zahrádka před domem č.288 – udržuje paní Jiřina Pořízková.

Starosta obce pan Dvořáček předal vítězům knižní odměny.

Výstava ovoce.
Svaz zahrádkářů v Habrovanech uspořádal zdařilou výstavu ovoce v prostorách obecního úřadu – zasedací síň –
3.listopadu 1996. Výstava se těšila všeobecnému zájmu.
Úroda jablek :

Letošního roku se urodilo mimořádně mnoho jablek. Pěstitelé však velkou radost neměli. Trhaná jablka se nevykupovala,
padaná za 1,70Kč.

Zbourání domů.
Na návsi byly zbourány domy rodiny Dvořáčkové a Brtníkové. Domy byly v havarijním stavu. Při úklidu zbořeniště
pomáhali vojáci. Terén byl srovnán. Zatím bude na tomto místě upravena zelená plocha. Při letošních hodech bylo toto
prostranství využito pro umístění kolotoče, houpaček a dalších atrakcí.

Hody.
Císařské hody – 3 neděli v říjnu byly letošního roku t.zv. „babské“. Do krojů byly oblečeny jen ženy. Přesto proběhly letošní
hody k naprosté spokojenosti občanů.

Vodovod.
V listopadu byl prodloužen vodovodní řad k novým domům v bývalé zahradě p.Zouhara.

Zahájení přístavby zámku.
Na zámku v Habrovanech, sídle Ústavu sociální péče pro postižené osoby z celé Moravy bylo zahájeno budování
přístavby celého jednoho křídla zámku. V nové přístavbě zámku – čtyřpodlažní budově mají být dvě patra vyčleněna pro
rehabilitaci, fyzikální terapii, léčbu laserem, zubního a všeobecného lékaře. Lékaři by měli ordinovat i pro obyvatele
Habrovan. Ti by postupně měli umožněno navštěvovat nové rehabilitační centrum. Ve zbývajících dvou podlažích budou
zřízeny dvoulůžkové pokoje. Pacienti získají daleko příjemnější soukromí, protože dosud obývají pokoje až po šesti. Nové
pokoje vzniknou také v podkroví nově opravované střechy. Projektuje se rovněž terasovitá úprava zámecké zahrady, kde by
se mohli snadněji pohybovat pacienti na vozíčcích. Všechny opravy včetně nové přístavby mají být hotové v říjnu příštího
roku.

Pád dělníka.
Koncem listopadu došlo v areálu staveniště zámku k nešťastnému pádu. 49-letý dělník propadl výtahovou šachtou a utrpěl
těžká zranění. Při pádu si poškodil pánev, krček nohy, utrpěl dvojitou otevřenou zlomeninu holenních kostí a četné
zhmožděniny po celém těle. Dělník svůj pád přežil, což je velmi potěšitelné.

Mistrovství v šachu.
Otevřené mistrovství republiky v šachu mužů a žen tělesně i těžce tělesně postižených bylo uspořádáno šachovým
oddílem tělesně postižených z Habrovan ve dnech 19 – 26 dubna v Hodoníně u Kunštátu.
Závodilo 28 mužů a 6 žen. V kategorii těžce tělesně postižených se umístil na prvním místě Horst Meierhoffer z Hrabyně,
v kategorii tělesně postižených Zdeněk Kadrmus z šachového oddílu v Habrovanech. V ženách byla vítězkou Irena
Badačová z Frenštátu pod Radhoštěm.

Senátní volby.
Občané Habrovan – obvod č.57.
1. Oldřich Dočekal

85 plat. hlasů

2. Ing. Karel Slezák

73 plat. hlasů

Občané Habrovan větší měrou podpořili kandidáta KDU-ČSL pana RNDr Oldřicha Dočekala, který obdržel důvěru většina
občanů obvodu 57 a stal se senátorem Parlamentu České republiky. Voličům poděkovala KDU-ČSL prostřednictvím tisku.

Obecní knihovna.
Knihovnicí je paní Marie Krčková. Knihovnu vede se zájmem, snaží se rozšiřovat okruh čtenářů. Pravidelných čtenářů bylo
zapsáno 30. Knihovna byla doplněna o 46 nových knih v hodnotě asi 4.000 Kč. 166 starých a poškozených knih bylo
vyřazeno. Stav ke 31.12.1996 je 2 892 knih.
Pro děti byla z iniciativy knihovnice vyhlášena ve spolupráci se základní školou soutěž pro děti školního věku „Hra na
spisovatele“ – o nejlepší prázdninový deník.

Mikulášská nadílka.
Obecní úřad ve spolupráci s farním úřadem připravil v kostele Nejsvětější Trojice v Habrovanech „Mikulášskou nadílku“.
Účastnilo se jí 30 lidí, z toho 15 dětí. Obecní úřad věnoval na dárky pro děti 1000 Kč.

Karneval pro děti.
Pod záštitou obecního úřadu byl uspořádán masopustní karneval pro děti. Účastnilo se ho mnoho dětí s rodiči – sál byl
zcela naplněn. Probíhaly různé soutěže a hry.

Neobvyklý pohřeb.
Začátkem října t.r. vzrušila občany velmi neobvyklá událost. Paní Marie Pelikánová, zdejší občanka, se delší dobu
neobjevovala. Její dcera Jana na dotazy občanů a známých odpovídala, že stará paní je nemocná, později sdělovala, že
odjela na dlouhodobý pobyt k vnučce.
Poštovní doručovatelka, která nemohla předat nepřítomné adresátce důchod, se svěřila policii. Při prohlídce domku a
přilehlého pozemku bylo zjištěno, že stará paní, zabalená v přikrývkách, byla zakopána pod ořešákem. Za přítomnosti
zástupce Okresní hygienické stanice a soudního lékařství byla provedena exhumace a nařízena soudní pitva. Prokázalo se,
že 88-letá paní zemřela přirozenou smrtí na infarkt myokardu. Dcera se přiznala, že matku zakopala v zahrádce již v květnu.
Svůj čin, postrádající veškerou pietu, zdůvodňovala tím, že neměla peníze na pohřeb. Ukázalo se, že v tomto případě se
jedná sice o přestupek, nikoliv však trestný čin. Takový může být pokutován do výše 1000 Kč. Obecní úřad rozhodl, že
pokutu vyžadovat nebude a naopak nabídl uhradit zpopelnění tělesných pozůstatků občanky Pelikánové a následné uložení
urny v rodinném hrobě z vlastních finančních zdrojů. Případ pobouřil občany z hlediska etického. Občanka pí Marie
Pelikánová byla slušná a pracovitá žena, dobrého srdce, obětavá a nenáročná. Argument nedostatku peněz na pohřeb,
který udává dcera, neobstojí, protože obec, známí, příbuzní i referát sociální by určitě v tomto případě vypomohli.

Počasí.
V letošním roce mělo počasí atypický charakter. Lidé i příroda byli vyčerpáni dlouhou, nepříjemnou zimou. Začátek topné
sezony byl už od 8.září. Jaro potrápilo silnými srážkami a následnými povodněmi. I léto bylo neobyčejně chladné a podzim
sychravý, studený, deštivý. Zima přišla náhle a překvapila silnými námrazami a nebezpečným náledím. Několik dní panovaly
silné mrazy (až 22°C). V lese byly hojné polomy, zmrzlo hodně keřů a ořešáků. V zahrádkách utrpěly zejména růžové keře
a tibetské šeříky. Podle meteorologů se vyskytla podobná zima před 22-ti lety.

Zdraví obyvatel.
Obyvatelé obce překonávali epidemii chřipky, která měla namnoze komplikace v podobě vleklých zánětů uší nebo zápalů
plic. Virus byl nebezpečný hlavně pro děti a staré nebo nemocné občany.

Automobilová nehoda.
Auto místních mladých občanů, vracejících se z diskotéky v blízkých Slavíkovicích, bylo na železničním přejezdu
zachyceno jedoucím vlakem. 2 dívky a 1 hoch utrpěli zranění. Přes značnou demolici osobního automobilu nebyl, naštěstí,
nikdo usmrcen, ani neutrpěl trvalé následky zranění.

Hon.
23.11.uspořádalo myslivecké sdružení hon. Výsledek byl neslavný. Uloveni byli 2 zajíci. Dokonce i se střelením srnce na
guláš byly značné problémy. Je to důkazem špatného stavu zvěře na polních honitbách. Práškování polních plodin a hubení
hlodavců chemickými prostředky představuje značné nebezpečí pro veškerá zvířata.

Sv. Florian.
Socha sv. Floriána, která je v současné době ozdobou prostranství před kostelem v Habrovanech byla sejmuta
s podstavce a odevzdána k restaurování. Socha je dílem neznámého autora. Sloh – barok 1791. sochu převzal restaurátor
Mgr. Jaroslav Budík.

Výstava.
Kulturní komise ve spolupráci s místní školou uspořádala 10. – 12.12. výstavu výtvarných prací dětí. Výtěžek sbírky, která
byla u příležitosti výstavy činil 700 Kč a byl zaslán Nadaci naše dítě.

Škola.
Ředitel - Bohumil Říha
Učitelka - Jaroslava Říhová
Uč. náboženství římskokatolického – Marie Krčková
Školnice - Marta Lusková
Ve škole bylo dále vyučováno v duchu učení J.A.Komenského. Důraz byl kladen na tvořivost žáků. Škola byla vyzdobena
dětskými pracemi, byly pořádány výstavy dětských prací. Pro rodiče byly předvedeny vyučovací hodiny, aby měli představu
vyuč.směru a metod školy. Ukázky práce školy byly předvedeny také dětem z mateřské školy v Olšanech. Zkušenosti školy
byly publikovány v odborném časopise pro učitele „Komenský“.
V tomto roce byla dokončena přístavba jídelny a přilehlé výdejny jídla. Výdejna byla vybavena kuchyňskou linkou,
elektrickým sporákem a bojlerem na ohřev vody. Střechy školy byly zrevidovány, oplechovány zkontrolovány bleskosvody,
odstraněny staré okapy a nahrazené novými. Značně zmodernizováno bylo sociální zařízení.
Budova školy v Habrovanech – krátce po zahájení provozu. Významnou mecenáškou školy byla paní Karolina Gomperzová.

