Obyvatelstvo.
K 1.1.1995 žije v Habrovanech 724 obyvatel. Obec má 304 domů, z nichž obytných je 288. Trvale obydlených je 220
domů, přechodně obydlených „chalupáři“ je 68. V obci jsou v provozu 2 hostince, obchody s potravinami jsou 2.

Obecní zastupitelstvo si pro rok 1995 stanovilo tyto úkoly:
1.

Dokončit plynofikaci obce, upravit cesty.

2.

Věnovat pozornost ochraně životního prostředí

3.

Pomáhat sociálně potřebným a lidem, odkázaným na cizí pomoc.

4.

Podporovat soukromé podnikání

5.

Udržet maximální hustotu dopravních spojů

6.

Podporovat ve zvýšené míře sport a tělovýchovu

7.

Informovat občany o událostech v obci vydáváním „Habrovanského zpravodaje“.

Události v obci
10.1.

Obecní úřad je vybavován přístroji moderní techniky. Byla zakoupena kopírka a počítač, v ceně asi 135 000Kč.

1.3.

Před poštou a obecním úřadem byla zabudována a dána do provozu telefonní budka. Občané hojně využívají jejích
služeb pro soukromé hovory. Budka je sice velmi potřebná a praktická, ale její umístění neposloužilo estetickému
vzhledu návsi. Škoda, že nebyla zabudována o několik metrů dále na méně nápadné místo. Starobylý ráz obce
utrpěl.

10.5.

Byla dokončena plynofikace obce. Poslední větve byly dokončeny na Kočově, Olšanské ulici, zaveden plyn do
bytovek u zámku. Citelně se zlepšilo ovzduší obce, které bylo v posledních letech značně zamořeno zplodinami
z nekvalitního uhlí.

30.6.

I v budově základní školy byla dokončena plynofikace.

30.7.

Byly dokončeny poslední práce na plynovém topení na obecním úřadě v Habrovanech.

26.11.

Po příchodu na obecní úřad objevil starosta obce vypáčené dveře a zmizení kopírky, počítače a peněžní částky.
Škoda činila 153.000Kč. Teprve po měsíci byla zadržena skupina zlodějů, kteří typovali a kradli v mnoha objektech
na okrese Brno-venkov. Mimo jiné se přiznali také ke krádeži v Habrovanech. Přístroje však byly už prodány, proto
obecní úřad zakoupil nové.

12.11.

Letošní hody za režie a účinné pomoci starosty R. Dvořáčka byly velmi vydařené. Spokojení občané obdivovali
vysokánskou máj i krásné kroje děvčat a chlapců – stárků. Po vesnici se několik dnů rozléhal zpěv. Hody vyzněly
jako veselá i malebná podívaná.
Stárci a stárky:
Marta Vašínová

Aleš Pořízek

Jaromíra Lusková

Radek Dvořáček

Ilona Kostelková

Josef Kalvostr

Kateřina Baláčová

Milan Obroučka

Petra Gründelová

Marek Doležel

Simona Veselá

David Vašína

Veronika Veselá

Radek Meitner

Zdena Pospíšilová

Aleš Slavotínek

Daniela Kalová

Jan Čalkovský

30.11.

V obci byla zavedena řada nových telefonů

1.9.

Se zlou se potázal zloděj, který se vloupal do pohostinství pana Mačkala. Majitel zadržel, totiž, pobertu přímo při
činu a předal zajištěného zloděje z okresu Blansko policejním orgánům.

12.12.

V obřadní síni obecního úřadu byla instalována výstava dětských prací a prodejní výstava hraček, knih i ručních
prací. Výstavu organizovala paní Marie Krčková za pomoci žáků místní školy a učitelky Jaroslavy Říhové. Výstava
byla hojně navštívena. Vystavené exponáty se líbily. Bylo vybráno 750Kč, které byly zaslány jako dar pro ohrožené
děti.
Kulturní komise při OÚ – vedená dr.Janem Pavlicou, vydává pravidelně Habrovanský zpravodaj. Občané si
nebývalou informovanost chválí.
Akcie z 1 a 2 vlny privatizace jsou vykupovány pracovníky různých společností. Řada občanů prodala akcie za 6 –
15 000 Kč.

1.4.

Dva staré domy na návsi č.p.76 a 77 byly zbourány a odklizeny. Práce provedl v rámci svého cvičení vojenský útvar
Bučovice. Místo bude zastavěno po získání finančních prostředků. Obec zde má v plánu postavit víceúčelovou
budovu.

15.12.

Rozšířila se velká epidemie chřipky. Ve všech školách byly nařízeny t.zv. chřipkové prázdniny. Také mnoho
dospělých občanů onemocnělo.

Čísla parcel chráněných památek :
Zámek

- nové číslo 3626/1,

staré 3626

Park

- nové číslo 3626/2,

staré 3627

Fil. kostel

- nové číslo 3628/1,

staré 3628

Hřbit. zeď u kostela – nové číslo 3628/2,

staré 3629

Socha sv.Floriána - 3630

Sňatky.
Bujok René

Habrovany 19

Čalkovská Romana

Habrovany 15

Zelený Luděk

Habrovany 252

Kadlecová Radana

Habrovany 281

Korčián Libor

Habrovany 291

Pilátová Taťána

Habrovany 22

Pekařík Dušan

Habrovany 265

Hadačová Markéta

Vyškov, Žizkova 18

Škrhák Pavel

Habrovany 23

Pořízková Jaroslava

Habrovany 51

Pavel Kaspar

Habrovany 176

Cenigová Marcela

Habrovany 176

Narození dětí.
1. Adéla Bujoková

25.5.1995, Vyškov

Habrovany 15

2. Lenka Bendová

2.6.1995, Vyškov

Habrovany 287

3. Lukáš Němec

9.7.1995, Vyškov

Habrovany 103

4. Vladimír Kadaňka

3.8.1995, Vyškov

Habrovany 26

5. Luděk Zelený

9.8.1995, Vyškov

Habrovany 281

6. Alena Pukaneczová

22.9.1995, Třinec

Habrovany 131

Úmrtí.
1. Stanislav Zicha

1943

Habrovany 1

2. Tomáš Štercl

1931

Habrovany 181

3. Rudolf Hartman

1932

Habrovany 156

4. Jan Hostina

1955

Habrovany 274

5. Marie Dufková

1918

Habrovany 160

6. Vladimír Knotek

1936

Habrovany 1

7. Ivan Špaček

1961

Habrovany 1

8. Josef Hrdinka

1901

Habrovany 21

9. František Pilát

1908

Habrovany 74

10. František Vrbík

1907

Habrovany 90

11. Antonín Levíček

1911

Habrovany 239

12. Marie Sedlaříková

1908

Habrovany 255

13. Bohumil Doležel

1922

Habrovany 108

14. Viktor Kokejl

1931

Habrovany 1

15. Zdeněk Gregor

1933

Habrovany 1

16. František Žák

1926

Habrovany 1

Přihlášení k pobytu.
1. Marta Lusková

z Brna

do Habrovan 1

2. Viktor Kokejl

z Nezamyslic

do Habrovan 1

3. Ján Šatara

z Vel. Hamrů

do Habrovan 1

4. Jan Čeman

z Brna

do Habrovan 1

5. Dalibor Němec

z Olšan

do Habrovan 1

6. Martina Němcová

z Rousínova

do Habrovan 103

7. Antonín Spisar

z Brna

do Habrovan 93

8. Jiří Vaněček

ze Strakonic

do Habrovan 1

9. Martin Hauser

z Prahy 8

do Habrovan 178

10. Dana Hauserová

z Prahy 8

do Habrovan 178

11. Kristýna Hauserová

z Prahy 8

do Habrovan 178

12. Jiří Bečička

z Brna

do Habrovan 13

13. Karel Matějka

z Rajhradu

do Habrovan 1

14. Eduard Klíma

z Blanska

do Habrovan 1

Odhlášeni z pobytu.
1. Robert Tesař

z Habrovan 197

do Slavkova

2. Lenka Heleportová

z Habrovan 297

do Rousínova

3. Edita Puppová

z Habrovan 265

do Rousínova

4. Dušan Pekařík

z Habrovan 265

do Rousínova

5. Amálie Spisarová

z Habrovan 93

do Brna

6. Oldřich Ambrož

z Habrovan 197

do Pístovic

7. Helga Edénová

z Habrovan 7

do Brna

8. Leopolda Hartmanová z Habrovan 156

do Ostopovic

9. Miroslav Kolejka

do Olšan

z Habrovan 18

Kolaudace domů.
1. Jan Bečička

Habrovany č. 304

Hospodaření obce.
Plánované výdaje 2 169 000 Kč.
Vodní hospodářství a živ. prostředí

208 000 Kč

Doprava

39 000 Kč

Školství

220 000 Kč

Kultura

15 000 Kč

Vnitřní správa

741 000 Kč

Sociální věci

44 000 Kč

Místní hospodářství

269 000 Kč

Výstavba

428 000 Kč

Všeobecná pokladní správa

11 000 Kč

Zbytek k 31.12.1995

-

862 000 Kč na běžném účtu.

Základní škola.
Ředitel :

Bohumil Říha

Učitelka :

Jaroslava Říhová

Školnice :

Marta Lusková

Počet žáků :

1.roč.

5 žáků

2.roč.

7 žáků

3.roč.

5 žáků

4.roč.

12 žáků

Vyučování v ročnících :
1 + 2 roč.,

12 žáků – J. Říhová

3 + 4 roč.,

17 žáků – B. Říha

Počet žáků poklesl, avšak je v normě pro počty žáků malotřídních škol. Při škole není zřízena „družina“ pro žáky a proto
roně 3 – 5 dětí přihlašují rodiče do školy v Rousínově, kde je o děti zaměstnaných matek postaráno v družině celé
odpoledne.
Budování plynu pro školu :
Pro budovu školy byla zřízena přípojka plynu. Ve sklepě byl zrušen a odstraněn kotel na pevná paliva a zbudována nová
kotelna na plyn se dvěma kotli – Destila 50 a Destila 35. Ovládání kotlů je automatické, řízeno venkovní teplotou. V celém
sklepě byla zřízena nová elektrická instalace s vlastní rozvodnou skříňkou. Obsluhu topení má na starosti školnice Marta
Lusková (1 hod. denně). Topení plynem ve škole značnouu měrou přispívá k příjemné atmosféře ve škole (dříve, vzhledem
k často špatné kvalitě uhlí bylo ve škole chladno a pravidelně v mrazech zamrzalo vodovodní vedení).

Obecní knihovna.
Knihovna je umístěna a finančně dotována obecním úřadem. Knihovna vlastní kolem 1500 svazků. Knihovnicí je paní
Anna Rousková. Občané mají možnost si knihy vypůjčovat každé liché pondělí od 16 do 18-ti hodin.

Obyvatelstvo.
Obyvatelé Habrovan jezdí za prací většinou do Rousínova, Vyškova a Brna. Malé procento má své zaměstnání v místě.
Nezaměstnanost byla u několika jen přechodně.

Nejstarší občané :
Marie Salzburgerová

91 let

Emanuel Gronych

87 let.

Habrovany minulosti

Z historie obce.
Zajímavý a neobyčejný dokument zanechali habrovanští pytláci. Je to rukopisná sbírka loveckých pověr, psaná r.1690.
Středověká kuchyně čarodějnická již v té době narážela na odpor, jak svědčí jedovatá poznámka, připsaná hned na titulním
listě : „Vybíraný osel to byl, co skládal, vybíranější bude, co to bude číst – a mamlas.“
Po tomto doporučení následují pověry :
„Abys všecko trefil, nač zamíříš:“ :
Vezmi srdce z jakéhokoliv zvířete a usuš je na prach, a dávej jej do olova a do formy, když kulky liješ – a všechno trefíš. –
Vezmi dudkovi srdce a přivaž je sobě na pravé rameno, k čemu střelíš, všecko trefíš. – Vezmi dřevo, na které hrom udeřil,
udělej z něho klíneček v Novou neděli a protáhni jej po ručnici po třikráte a potom jej vraz do terče. – Dostaň kousek vosku
z té svíčky, co ji drží člověk, když umírá, dej do olova, když máš kulky líti nebo broky – a hned budeš dobře stříleti.
„Aby na tě ručnice nevystřelila.“ :
Vezmi hlínu, kde leží zabitý a třísku z prachu kostelního spal na prach a vsyp mezi hlínu, měj to pod pravým palcem,
nevystřelí na tě žádný, pokud to tam bude. – Vezmi lýka lipového na Velikou noc, odlup je při východu slunce a opásej se na
holé tělo. – Když se trefí, že tři mládenci zvoní umrlému, dostaň mrazu s čepu zvonového, aby oni nevěděli a maž se tím na
zádech.
„Abys měl štěstí v myslivosti.“ :
Když najdeš krkavčí vejce, dej je do hnoje horkého a nech je tam 4 neděle. Potom je vezmi a bude z něho kámen a dej to
do mravenčího kopce, nech ho 4 neděle, potom vezmi ten kámen a nos při sobě nebo dej do prstena. Má zajisté tu moc,
kdyby ho měl kdo při sobě, ten všecko obdrží pod rukou a všechno mu přijde.
„Aby za tebou zajíc běžel.“ :
Kdybys zabil samce, vezmi z něho měchejřek a ráno, když půjdeš na pole, namaž sobě podešve měchýřkem – zajíci
poběhnou za tebou.
„Abys zajíce uhlídal.“ :
Vezmi mléka od feny, když má štěňata a nechať se sesedne a udělej z něho sejr a potři se nad očima a tak zajíce uhlídáš.
„Aby se tě žádná zbroj nechytila.“ :
Když na jaře nejprve hada uhlídáš, uřež mu hlavu českým grošem a dej do ní tři zrna hrachu do huby a zakopej ji a když ji
zakopeš, udělej kolo kordem devětkrát tak hrubé, sněz devět zrn toho hrachu, můžeš se nebát, aby se tě jaká zbroj chytila.
Napiš tato slova netopejřovou krví v Novou neděli a nos je při sobě a nechytí se tě žádná zbroj :
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
(Podle zápisu v okr. muzeu ve Vyškově).

Habrovany – výpis ze studie
Hrady na Vyškovsku od K.Nogy :
První zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1385, kdy ji moravský markrabě Jošt prodal Benešovi z Pamětic. Během
domácích válek v letech 1385 – 1405 se tvrze zmocnil Jan Kobeřický z Moravan, který pak Habrovany odstoupil Bedřichovi
z Lulče, se kterým podnikal loupežné výpravy do okolí (přepadli např. Velešovice). Po válce byly Habrovany vráceny
sirotkům po Benešovi z Pamětic. Někdy v letech 1420 – 1434 tvrz zbořili husité. (r.1447 je pustá, ale později ji znovu obnovil
a snad i rozšířil Jaroslav ze Šelenberka – v roce 1481 se už uvádí jako hrad.
Od roku 1512 zde sídlil známý reformátor Jan Dubčanský ze Zdenína, který tvrz údajně přestavěl na renesanční zámek.
V roce 1635 získali Habrovany s hradem jezuité, kteří v zámku zřídili kapli sv.Viktorie. Vybavení zámku bylo asi stejně
skromné jako ve Zdounkách (tam měli jezuité v pokojích pouze postel, skříň a polici na knihy). Je zajímavé, že po roce 1635
se v Habrovanech vždy hovořilo jen o tvrzi (arx) nikoliv zámku (castellum). Habrovanskou „tvrz“ pak jezuité částečně
barokně upravili, zejména kapli, ale pobývali zde jen zřídka.

Dnešní empírovou podobu získal zámek díky přestavbě v r.1825, kterou financoval brněnský velkopodnikatel rytíř Jan
z Herringu. Posledním soukromým majitelem zámku byl JUDr. Filip Gomperz, kterému zámek zkonfiskovali nacisté pro
židovský původ a v r.1945 pak prezident Dr.Beneš pro německý původ.

Chráněné památky v Habrovanech
(Dr. Renata Zemanová – okr.muzeum Vyškov).
Zámek, původně renesanční, byl upraven stavebně v první polovině 19.století v empirovém tvarosloví, usazen do
prostředí parku, tvoří významnou dominantu obce.
Park : Vzácné stromy, dnes ve velmi špatném stavu.
Filiální kostel : Zasvěcen sv.Trojici (správně Nejsvětější Trojici), sakrální architektura s renesančním jádrem z roku 1523,
upravovaná zejména v roce 1749 na barokní kostel, působivá dominanta obce.
Hřbitovní zeď s náhrobky, uzavírá areál bývalého hřbitova a je nedílnou součástí areálu kostela. Náhrobky druhotně
usazené z 19.století, většinou empirové.
Socha sv.Floriána před kostelem, pozdně barokní kamenná skulptura z r.1791.
V originále kroniky je nakreslený znak Dubčanských ze Zdenína - vkládáme naskenovaný.

Rytina z roku 1848.
Získáno z materiálu univerzitní knihovny v Praze.
V originále kroniky je vlepen černobílý obrázek této rytiny.
Text: Habrovany – zámek – 8,5km od Slavkova. Původně existovala v Habrovanech tvrz, která vznikla v první polovině
14.století ; v l.1350 – 1368 na ní sídlil Mikuláš z Habrovan. V r.1385 postoupil markrabě Jošt tvrz spolu se vsí Beneši
z Pamětic. Za husitských válek byla tvrz pobořena a v r.1446 se připomíná jako pustá. Jan z Šelemberka prodal tvrz před
rokem 1471 – nazývanou též jako hrad – a ves Habrovany s dvorem a mlýnem Syrovátkům ze Lhoty. To by naznačovalo, že
tvrz byla znova obnovena a že byla ještě mohutnější. Se Salomenou Syrovátkovou vyženil tvrz v roce 1512 Jan Dubčanský
ze Zdenína a přestavěl ji na renesanční zámek obdélníkového půdorysu, jehož čestné nádvoří tvořily arkády. Jan
Dubčanský založil také náboženskou sektu habrovanských, jinak též luleckých, kteří se blížili zwinglianismu a dovedli její
zájmy hájit před panovníkem. Pro potřeby sekty zřídil i tiskárnu v blízké Lulči, která však byla na zákrok Ferdinanda I. Před
rokem 1536 zrušena. Jeho syn Jan Dubčanský ze Zdenína předal v roce 1574 zámek a ves Habrovany s dvorem, Nemojany
a Luleč s pustým hradem a s patronátním kostelíkem na Lulečské hoře Bohuslavu Zoubkovi ze Zdětína. Poslední potomek
rodu, Kateřina Zoubková, odkázala v r.1635 zámek spolu s panstvím jezuitům. Statek byl přidělen nově zřízené koleji
v Kroměříži a po r.1643 v Uherském Hradišti. V její držbě zůstal zámek se statkem až do zrušení řádu v r.1773. Od
náboženského fondu odkoupili v r.1824 rytíři Herringové, kteří jej v r.1825 přestavěli do dnešní podoby. Tak vznikla
dvoukřídlá jednopatrová budova s klasicistním průčelím a s bohatou štukovou výzdobou interiéru. Z téže doby pochází i
velký zámecký park. V druhé polovině 19.století náležel zámek Gomperzům.

Změna v knihovně.
V únoru ukončila svoje působení v obecní knihovně paní Anna Rousková, která vedla obecní knihovnu pečlivě ke
spokojenosti čtenářů. Knihovna se několikrát stěhovala, její řízení nebylo lehké. Paní Anně Rouskové děkujeme za její
nezištnou práci. V březnu převzala knihovnictví v obci paní Marie Krčková.
Změna výpůjční doby v knihovně :
Nová knihovnice projevila velkou snahu získat více čtenářů a pozvat především mládež a děti. Byla ustanovena nová doba
otevření knihovny, půjčuje se každý týden. Byla vyhlášena soutěž pro děti na téma „Moje nejmilejší knížka“. Knihovnu
v tomto roce navštěvovalo 39 čtenářů. Bylo zakoupeno 42 knih v hodnotě 3 500 Kč. V obecní knihovně je 3 012 svazků.
V originále kroniky je vlepena černobílá fotografie Habrovan před rokem 1919 – vkládáme naskenovanou.

