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Mikuláš ve škole

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, blíží se vánoce, čas
pokoje, štěstí, lásky a v neposlední řadě obdarování se.
Vánoce jsou pro nás tou krátkou zastávkou v urychleném světě. Přijímáme je jako
záslužnou odměnu za dobře vykonanou práci. Vždyť jak se říká „nejdříve práce, potom
legrace“ nebo „bez práce nejsou koláče“.
Vánoce jsou nejkrásnějším časem v roce.
Každý z nás se na něj těší a snaží se, aby
během těchto pár dní bylo všechno dokonalé. Uklízíme naše domovy, pečeme medovníky nebo jiné dobroty a v neposlední

řadě chystáme i vánoční stromek. Snažíme
se setkat s našimi blízkými, na které jsme
během roku neměli až tolik času. Vánoce
jsou pro každého z nás něčím magickým
a tajemným. Je to čas, kdy se nám otevírají naše srdce a opět, my lidé, máme k sobě
o něco blíž. Mnozí z nás si jistě vzpomenou
na ty předešlé vánoce nebo svoje dětství
a to tak, jak jsme prožívali přípravy na tento nejočekávanější den v roce. Jistě si však
vzpomeneme i na ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi, ale stále jsou živí v našich
srdcích a vzpomínkách.

Milí spoluobčané, dovolte mi v této pohnuté době, kdy nám nebylo umožněno splnit si
veškerá přání, abych Vám společně se členy
zastupitelstva a zaměstnanci obce popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu
Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby
pod vánočním stromečkem našli to, co si přáli.
A když se s vánočními svátky pomalu blížíme
i k oslavám Nového roku, dovolte mi, abychom Vám z celého srdce popřáli hodně štěstí,
zdraví, lásky a hojnosti. Ať je nový rok 2021
rokem plný radostných chvil a splněných snů.
Radoslav Dvořáček, starosta obce
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Akce spolufinancované Jihomoravským
krajem v roce 2020
Rekonstrukce budovy správce
a oranžérie Habrovany – II. etapa
– ORANŽÉRIE
V letošním roce pokračovaly stavební
práce v rámci stavby ORANŽÉRIE. Ve II.
etapě byla vystavěna přístavba oranžérie
a dokončena samotná stávající stavba oranžérie. Stavební práce zhotovuje dle SOD
firma EDMA , s.r.o. Drnovice a měly by být
dokončeny v polovině roku 2021. Dle uzavřené smlouvy o dílo by náklady měly činit
7 099 348,12 Kč vč. DPH.
Na stavbu II. etapy oranžérie byla v roce
2020 poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu JMK na základě dotačního
programu Individuální dotace JMK 2020
ve výši 500 000,00 Kč.
Dále byla na tuto akci poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu Podpory
obnovy kulturních památek prostřednictví
obcí s rozšířenou působností (Odbor škol-

ství, kultury a sportu ve Vyškově) z Ministerstva kultury ve výši 141 000,00 Kč
na obnovu omítek v interiéru a výmalbu
stávající části oranžérie.
V sobotu 24. října proběhla II. brigáda
dobrovolníků na rekonstrukci Oranžérie II.
etapa za účasti členů Sboru dobrovolných
hasičů Habrovany. Byly provedeny částečné terénní úpravy a dokončena základní
elektroinstalace. Za pomoci místních vodoinstalatérů a topenářů byl proveden rozvod

topení, vody a odpadů. Tímto děkuji všem
zúčastněným.
Vodovodní přípojka a vnitřní
rozvod vody pro objekt č. p. 13
V letošním roce byl v budově pro volnočasové aktivity č. p. 13 proveden rozvod
vody a vybudována vodovodní přípojka
za účelem přívodu pitné vody z vodovodního řádu, aby bylo možné využít volné
prostory a nabídnout k pronájmu pro poskytování služeb občanům. Stavební práce byly dokončeny v I. pololetí letošního
roku a od července byly prostory pronajaty
k provozování kadeřnictví. Celkové náklady činily 226 819,51 Kč vč. DPH.
Na tuto akci byla poskytnuta investiční
finanční podpora z rozpočtu JMK na základě dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok
2020 ve výši 107 000,00 Kč.

Akce spolufinancovaná z Ministerstva
pro místní rozvoj v roce 2020
Herní hrací prvky v zámeckém
parku Habrovany
Koncem letošního roku byly pořízeny herní
hrací prvky ve spodní části zámeckého parku.
Věžovou sestavu, věžovou sestavu pro malé
děti a herní věžičku s pozorovatelnou dodala
firma HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Havířov
– Dolní Datyně za cenu 601 996,78 Kč vč.
DPH. Na tuto akci byla poskytnuta investič-

ní dotace ve výši 421 397,00 Kč z dotačního
programu 11782 – Podpora rozvoje regionů
2019+ z Ministerstva pro místní rozvoj.
V dolní části zámeckého parku v Habrovanech došlo k doplnění herních hracích
prvků pro děti. Z důvodu nepříznivého
počasí budou terénní úpravy pozemku dokončeny v jarních měsících. Tímto je vstup
na herní hrací prvky zakázán.

Místní poplatky na rok 2021
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
zůstává na rok 2021 stanoven ve výši 450
Kč/osoba/rok. Okruh poplatníků a jejich
povinnosti jsou vymezeny v nové OZV
obce Habrovany č. 1/2020. Celé znění platné vyhlášky najdete na webových stránkách
obce www.habrovany.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě. Poplatek je splatný
jednorázově do 31. 3. 2021 nebo ve dvou
splátkách do 31. 3. 2021 a 30. 6. 2021.
Poplatek za psa ve výši 150 Kč/první pes/
rok a 200 Kč/druhý a další pes/rok. Tento
poplatek je splatný do 31. 3. 2021.
Výše uvedené poplatky je možné hradit
od 11. ledna 2021 na pokladně obecního
úřadu nebo bankovním převodem na účet
obce č. 4527731/0100. Jako VS uvádějte
číslo domu. V případě, že zvolíte způsob
platby převodem, je nutné, osobně si vy-

zvednou známku na popelnice, bez které
nebude odpad vyvezen.
Další platby v roce 2021
Užívání místní kabelové televize – 1 200
Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. 9. 2021.
Žádáme občany, aby všechny platby hradily
včas a v předepsaných termínech. Hotově
na pokladně OÚ ve dnech pondělí a středa
8.00–11.30 hod. a 12.30–17.00 hod., úterý
a čtvrtek 8.00–11.30 hod. nebo bankovním
převodem na účet obce č. 4527731/0100.
Odpadové hospodářství
Stočné za II. pololetí 2020
Vzhledem k otevírací době pokladny OÚ
doporučujeme platbu za stočné, na základě
faktury, která vám byla v těchto dnech doručena, uhradit bankovním převodem.

Cena stočného na rok 2021
Na základě podané žádosti na Státní
fond životního prostředí se nám podařilo udržet cenu stočného na rok 2021
na nejnižší možné hranici a to ve výši 45
Kč bez DPH tj. cena vč. 10% sazby DPH
49,50 Kč (skutečnost dle finanční analýzy je 64,29 Kč bez DPH). Cena byla
schválena na zasedání zastupitelstva obce
Habrovany dne 25. 11. 2020 a následně
bylo vyvěšeno cenové oznámení na úřední i elektronickou úřední desku obce.
Tato platba bude fakturována 2 x ročně
dle skutečného odběru vody podle údajů
z Vodovodů a kanalizací, Vyškov nebo
dle směrného čísla 36 m3/osoba/rok (záleží na smluvní ujednání mezi odběrateli
a provozovatelem ČOV obcí Habrovany).
OÚ
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Vážení přátelé habrovanské školy,
nastal nejkrásnější měsíc v roce – prosinec, jsme o mnoho pravidelných a oblíbených
čas adventní, kdy se všichni těšíme na vá- akcí ve škole i mimo školu, které jsme byli
noční svátky a děti netrpělivě očekávají pří- zvyklí pořádat.
chod Ježíška.
V druhé polovině listopadu se mohl
V září, když jsme všichni nastupovali ra- do školy vrátit 1. a 2. ročník a 30. listopadu
dostně do školy, přáli jsme si, aby se neo- zbytek žáků I. stupně.
pakovala situace z jara, kdy byly
školy, po dlouhou dobu, uzavřené.
Doufali jsme, že budeme v klidu a ve zdraví prožívat s našimi
žáky radosti a strasti běžného života ve škole, hlavně, že budeme
do školy chodit každý den. Naše
přání nebylo bohužel vyslyšeno
a 14. října byly školy opět uzavřeny. Všichni jsme opět museli
zůstat doma, bez možnosti běžné výuky a bez sociálních vazeb
a kontaktů.
Nejen pro nás pedagogy, ale
hlavně pro žáky a jejich rodiče byly chvíle distanční výuky
Výroba vánočních svícnů
mnohdy nelehké. V listopadu
V pátek 27. listopadu jsme si s žáky 1.
jsme nově začali online výuku, my pedagogové jsme prošli několikrát školeními, a 2. ročníku vyrobili krásné vánoční svícny.
žákům, kteří neměli možnost počítačové- Svícny si žáci odnesli domů, aby si mohli
ho vybavení, jsme zapůjčili notebooky, s rodiči svátečně vyzdobit svůj domov.
Z důvodu hygienických a bezpečnostních
aby se mohli účastnit online výuky. Online
výuka plně nenahradí výuku prezenční, opatření, vydaných MZV, jsme se nemohli
ale mohli jsme se několikrát týdně vídat společně s Vámi sejít na návsi a první ada učit se společně probírané učivo. Přišli ventní neděli rozsvěcet vánoční strome-

ček. Z tohoto důvodu naši žáci pro občany
Habrovan nahráli do rozhlasu vánoční pásmo básniček a koled, které Vás alespoň trochu mohli zahřát u srdíčka a potěšit.
Letos byl zřejmě Mikuláš a jeho 2 pomocníci „v karanténě“, taktéž z důvodů
výše zmiňovaných opatření,
a proto jsme se v pátek 4. prosince
převlékli do kostýmů my a den si
náležitě užili. O mikulášskou nadílku nebyly děti MŠ a ZŠ i přesto
ochuzeni, velké poděkovaní patří
panu starostovi obce Radoslavu
Dvořáčkovi a zastupitelům obce,
kteří pro děti připravili krásné balíčky s dobrotami.
Zbývá nám posledních pár dnů
v roce, který byl pro nás všechny
jiný, neznámý. Poprvé jsme zažívali situace, které nás zastihli
nepřipravené, museli jsme čelit
situacím, které byly nelehké.
Jaké budou letošní Vánoce? Budou možná jiné, ale po boku svých nejbližších je jistě strávíme v pohodové atmosféře.
Tento rok není o tom získat vše, co jsme
chtěli. Je o tom začít si skutečně vážit všeho, co už máme – rodiny, zdraví, sami sebe.
Přeji Vám, ať prožijete vánoční svátky
ve zdraví a v kruhu Vašich nejbližších.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Zápisy z kroniky naší obce
Rok 1920
• Ohně
V roce 1920 několikráte hořelo v obci.
7. července shořel panský mlat, 14. července otýpky Šoupalovi na Kříbě, 1. října Fr. Koprovi, cementáři stoh slámy, 20.
října (v hody) dům Brtníkovi a Pelikánovi
v Habrovci. Požár vypukl vždy o taneční
zábavě po 10 hod. noční. Paliče nepodařilo
se dopadnouti.
• Převratný pokus
V prosinci byl na mnoha místech v republice pokus o převrat komunistický.
Záminkou byl rozsudek, jímž byl „Pražský lidový dům“ vydán straně sociálně
demokratické (pravici). Odpovědí na to
měla být generální stávka ve všech oborech průmyslu i v zemědělství, a levice se
měla zmocniti vlády. Na mnoha místech
(Praha, Kladno, Brno, Oslavany, Hodonín,
Třebíč, Vyškov) musilo vojsko zakročiti
a zjednati klid se zbraní v ruce. Na krátko
byl vyhlášen náhlý soud. Mnoho osob bylo
pozatýkáno a za pobuřující péči a násilné
skutky potrestáno. V několika dnech byl
zjednán klid, ale škody hospodářské čítaly
se do miliónů korun.

Rok 1930
• Na schůzi obecního zastupitelstva bylo
schváleno, že bude postaven pomník pro
místní padlé vojíny ve světové válce a dává
odhlasovati návrh na pojmenování ulic, což
jednohlasně bylo schváleno. Navrženy ulice následovně:
1 – Masarykova náves dříve náměstí
2 – Ulice zámecká
dříve v ulici
3 – Ulice Komenského Kočov k Olšanům
4 – Ulice Havlíčkova 	Kočov ke Kostelkům
5 – Ulice Žižkova
dříve Habrovec
6 – Ulice Husova
dříve Vinohrádek
7 – Ulice Pod bránou
Vinohrádek
8 – Ul. Jiřího z Poděbrad Cigánov
9 – Ulice Rašínova
Cigánov
• Autodoprava
Od 6. dubna zahájil autodopravu osobní
a nákladní Josef Hasák.
• Konec roku 1930
Ku konci roku jest nutno zaznamenati
rekonstrukci okresní silnice z Rousínova
do naší obce. Prováděla se nákladem okresního úřadu ve Vyškově a v ceně 62 000 Kč.
Rekonstrukci prováděl jsem já kronikář

jako podnikatel, jemuž byla zadána na základě užší soutěže.
Od Rousínovského mostu směrem
k Habrovanům byla znovu štětována
v rozmezí 5m a délce 400m a válcována
byla až k Vážanské silnici. Také příkopy
byly proházeny po obou stranách silnice,
takže docílilo se širší silnice o 1m a v důsledku toho musí stromy, které stály na pozemcích se odstraniti, neb zůstali uprostřed
příkopu.
Na Sylvestra pořádal Sokol veselý večer.
Rok 1940
• 1. května
1. května byli nařízeny vyvěsit prapory
což se stalo, paní Vaňková vzala v kostele
nějaké klekátko a přišila na něj hákový kříž,
německý odznak a vyvěsila, ale do rána ho
někdo uklidil a hákový kříž odstranil a prapor vyvěsil na pyramidu až do vršku, která stála v lese tak zvané lichy, bylo z toho
velké vyšetřování četnictvo a pak německá
policie tak zvané gestapo, pro potupení odznaku.
• Zatýkání
Den vzrušující a v dějinách národa 
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v naší obci nezapomenutelný, asi v 9 hod.
přijela německá auta s kriminální policií,
tak zvané gestapo a počali vyšetřovat celou vesnici, p. Kopra Fr. č. 36, Frant. Piláta a spoustu chlapců zkrátka mnoho lidí
po dlouhém šetření k večeru zatkli a odvezli z naší obce, p. Piláta Fr. náměstka
starosty naší obce, p. Miloše Zmrzlého,
p. řídícího učitele Lukášek Oldř. a p. učitele Zahraje Josefa a jako obviněného
Havlíčka Matěje, byli odvezeni jako
rukojmí, byli vězněni a týráni 1 měsíc
na Špilberku a v Kounicových kolejích
a p. Havlíček byl odvezen někam do přístavu. Byla to pro obec, rodinu smutné
začátky okupantů.
Rok 1950
• Rekonstrukce silnice
Vesnice mění svou tvářnost. Pracuje se
na rekonstrukci silnice přes vesnici, od začátku při vjezdu od Olšan do Habrovan, až
na konec vesnice k Rousínovu. Všechny zahrádky zmizely i stromy. Vyvýšeniny jsou
skopány, nížiny vyrovnány. Tak se stalo,
že u kostela se přes 1m šlo dolů, ale před
dvorem k zámku se opět toliko zvedlo, že
jde silnice zároveň s okny domku, který tu
stojí v cestě.
• Most pře silnici a zavežený sklep
Most železný, který spojoval zámek se
zahradou v místech kde je rybník, jest odstraněn. V zatáčce před dvorem, kde jest
trojúhelníkový parčík, stával sklep, kde
míval p. Hasák řezník složené maso. Tento
sklep sloužil jako lednice, kde po dlouhou
řadu let se vždy tahal z blízkého rybníčka panského led. Sklep není vykopán, jest
pouze navežen hlínou.
Před 100 lety v roce 1850 udál se ve zdejší obci tragický případ. Mladý řezník a hostinský Filip Smutný, brutálním způsobem
zabil 3 dítky a manželku. Po činu šel
do Brna, kde se sám udal. Byl z prvních,
kteří byli souzeni porotou a z posledních,
kteří úpěli v děsných kobkách žalářních
na Špilberku.
Rok 1960
• Sloučení obcí
Sloučení obcí Habrovany–Olšany se
utvořilo na pokyn Okresního národního výboru ve Vyškově, což bylo obyvatelstvem
schváleno na veřejných schůzích v roce
1960.
• Škola
Ve škole v Habrovanech se učí ve dvou
třídách a jedné mateřské školce. V národní
škole je 31 žáků, v mateřské 26 dětí. Pátý
ročník chodí do Vážan K.
• Včelí snůška
Včelí snůška není žádná v hlavní snůšce
z agátů – pršelo.

Habrovansk ZPRAVODAJ

Rok 1970
• Výročí 1970 – 25 roků
K 25letému výročí osvobození naší republiky, která po okupaci německým nacismem, byla vyhnána těžkými boji Rudou
armádou. Také naše vojsko Vybudované
v Sovětském svazu Pod vedením našeho presidenta Ludvíka Svobody se také
v rámci svých možností zasloužila o naši
svobodu.
K tomu významnému jubileu uspořádal
Místní národní výbor slavnostní schůzi.
Zhodnotila se doba, co jsme vykonali pro
lepší žití našich občanů. Při této příležitosti byli vyznamenání občané za politickou
činnost a funkce při M.N.V., že tuto práci
poctivě a svědomitě vykonávali.
Bylo také vzpomenuto na všechny předsedy od roku 1945, kteří se zasloužili vývojem k socialistické společnosti.
Rok 1980
• Obchod
Pohostinství I, dříve hostinec u Hasáků, byl poopraven a zahájen prodej ve 4.
čtvrt., vedoucím je s. Vymazal. Pohostinství II., vedoucí Béďa Kučera, zahájilo
provoz v novém moderním Domě služeb,
kde v pěkném prostředí se konají svatební
hostiny, rodinné oslavy, schůze a další společenské podniky.
Další novinkou je, že se zde vaří a prodávají obědy. Vaří se obědy i pro zaměstnance Dopravních staveb na dálničním úseku
u Holubic, kde se jim obědy dovážejí. Celkově vaří pro osob 60.
• Zvláštní události
Prosinec 1980 se konaly doplňující volby do MNV. Ze zdravotních důvodů odešel
z funkce tajemník MNV s. Stanislav Valehrach a do této funkce navržen a zvolen
František Bezrouch z Olšan s nástupem
1. 1. 1981. 2. srpna se konala v Habrovanech
po mnoha letech pravá selská svatba Broni
Šmerdové, na které bylo pozváno 100 hostů. Mezi hosty byl i zdejší děkan p. Frant.
Pazderka, dá se říct pokrokový kněz, zakládající člen JZD a jeho první pokladník,
kterému se udělalo nevolno, a po převozu
do nemocnice zemřel na ochabnutí srdečnosti ve věku 68 let.
Rok 1990
• Politická situace
Politické vření ve státě v Habrovanech
nachází jen vzdálený ohlas. Jen málo lidí
z obce zná, ví a zajímá se o podstatu celého světového dění. Jen hrstka lidí, kteří
sledují současnou historii ví, čeho vlastně
se lidstvo právě zbavuje. Ví, že republika
konečně začíná dýchat po těžkém astmatu
nesvobody.
Mnoho občanů je „otrávených“ minulými lety, zůstává v nich strach a hlavně
– chtějí klid a pokoj. Proto nemají zájem
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o vstup do veřejného života. Mladí jsou
dezorientovaní, zvyklí na konzumní způsob života a odmítají se účastnit jakékoliv
činnosti s poukazem na nedůvěru ke všemu
a ke všem. Střední generace je na tom nejhůře. Většina byla poznamenána členstvím
v KSČ, kam vstoupila většina z důvodu existenčních. Jejich studium i uplatnění v povolání bylo podmíněno vstupem do KSČ.
Ti, teď konečně, měli možnost veřejně odmítnout ideologii, se kterou se nedalo souhlasit a vystoupit ze strany. Namnoze však
nebylo pochopeno, že se zločiny bývalého
řádu neztotožňovali. Pouze jej – jako všichni ostatní – pasivně snášeli.
• Rozdělení obce
Volby do obecního zastupitelstva proběhly i v Olšanech. K datu voleb byla na přání
olšanských občanů obec Habrovany – Olšany rozdělena tak, jak v minulosti. Obec
Habrovany a Olšany jsou zase samostatné.
• Rozdělení funkcí v obecním zastupitelstvu
Petr Vašíček – starosta (Čs. strana lidová)
Radoslav Dvořáček – místostarosta, zeměd. komise (OF)
JUDr. Jan Pavlica – pořádková komise
(Čs. strana lidová)
Ludmila Růžičková – sociální a školská
komise (KSČ)
Ing. Hana Ludvíková – finanční komise
(Str. zelených)
Jaroslav Valehrach – stavební komise
(KSČ)
Jaroslav Baláč – kontrolní komise (Čs.
strana lidová)
Vítězslav Skřivánek – životní prostředí
(OF)
Milan Pěček – člen (KSČ)
Rok 2000
• Oslavy 650 let naší obce
V roce 2000 uplynulo 650 roků od první písemné zmínky o naší obci, což je zápis v zemských deskách ze 7. srpna 1350,
kterým Mikuláš z Habrovan (Nikolaus de
Habrowan) prodává Lickovi z Lulče úrok
ze zboží v Nemojanech. Již v listopadu
1996 při jednání zastupitelstva obce navrhl
p. Josef Chyťa, aby se začaly konat přípravy na oslavy v roce 2000.
• Posvěcení znaku a praporu
V neděli 18. června, na poutní slavnost
Nejsvětější Trojice posvětil v místním kostele z roku 1530, který je zasvěcen právě
Nejsvětější Trojici generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek (koncelebroval Josef Mareček) naše obecní symboly znak a prapor. Ve dvou nově ušitých
habrovanských krojích přinesly ozdobený
znak dvě dívky a to Petra Nejtková a Simona Obroučková. Obecní prapor přineslo
6 mladších děvčat. Slavnosti se mimo jiné
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zúčastnilo obecní zastupitelstvo a přípravná komise oslav.
Posvěcené symboly mají představovat
jednotu a soudržnost všech, kteří žijí v naší
obci, náš vztah k ní a předaným tradicím
od našich předků, kteří obec založili a zvelebovali. Je to současně i závazek pro nás
předat dalším generacím obec dobře spravovanou.
• Nehody
K vážné dopravní nehodě došlo pár metrů za obcí Habrovany, když místní obyvatelka nezvládla zatáčku a vyjela z vozovky
do příkopu. Její manžel byl raněn lehce,
dcera lehce a řidička těžce. K další nehodě
došlo při opravě rybníčku, když se uvolnila
betonová stěna a zavalila jednoho ukrajinského dělníka. Ten byl s vážným poraněním
nohy převezen vrtulníkem do Brna.
Rok 2010
• Leden
V polovině ledna, kdy panovalo náledí, naboural neznámý řidič do zábradlí
na můstu před obecním úřadem.
• Duben
V tomto měsíci byla zahájena stálá výstava
prací obyvatel habrovanského zámku v budově zámecké rychty. Výstavu bude možno
navštívit každé pondělí od 9 do 11 hodin.
20. dubna se mohli občané nejen naší obce
zúčastnit benefičního koncertu „Vážně nevážně“, který byl zahájen v 18 hodin na Habro-
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vanském zámku – účinkovali Barbara Maria
Willi (hra na varhany) a pěvecký komorní
sbor Danielis za řízení Martina Doležela.
• Květen
8. května se tradičně sešli milovníci
veteránů na Otevírání šoupátek, kteří se
chlubí již 10. ročníkem. I přes ne zrovna
přející počasí se zúčastnilo 90 majitelů jedno i dvoustopých veteránů. Nejstarším automobilem byla tentokrát PRAGA 1,5 litr
z roku 1932 majitele Jiřího Blatného z Kanic a motocyklem Java Robot z roku 1935
pana Jaroslava Varty z Habrovan.
• Srpen
V sobotu 7. srpna uspořádala obec oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci.
Představila nově zrekonstruovaný zámecký park, který po letech usilovné práce
dostal svou podobu z dvacátých let 19.
století. V parku se objevily lavičky, cesty,
dva dřevěné altánky a vše osvětluje pětadvacet lamp. Návštěvníci zahrady mohli již
teď obdivovat nejstarší strom (pocházející
zhruba z roku 1825), a tím je stříhanolistá
forma jírovce maďalu pocházející z Albánie a severního Řecka. K pozoruhodným
stromům patří i jinany dvoulaločné, tisy,
liliodendron a další.
TJ (Tělovýchovná jednota)
V podzimní části sezony se mužstvo
mužů umístilo na 12. místě se ztrátou 2
bodů na Rychtářov. Umístění neodpovídá
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možnostem kádru mužstva - projevila se
častá zranění klíčových hráčů a dlouhodobé zranění dvou útočníků, které se nepodařilo adekvátně nahradit. Družstvo smíšené
přípravky skončilo na 6. místě se ziskem
3 bodů z 6 zápasů.
SDH (Sbor dobrovolných hasičů)
V letošním roce se sbor zaměřil mimo
jiné na výcvik práce s dýchací technikou,
zdravotnické školení, okrskové cvičení –
zásah na skleníky v zámeckém parku, účast
na překonání světového rekordu v dálkové
dopravě vody.
Součástí je i požární sport, družstva se
zúčastnila 14 soutěží velké ceny okresu Vyškov a sedmi soutěží ostatních. Velká část
činnosti je věnována prevenci a kultuře. Rok
bývá zahájen valnou hromadou, na ni navazují ostatky, akce pro děti i dospělé (jako je
pálení čarodějnic, ukončení prázdnin, účast
na Hasičské pouti ve Křtinách a 3 letní noci
Pod lipami. Na závěr roku to je mikulášské
odpoledne pro děti a večerní diskotéka pro
dospělé. Z vlastních akci nesmím zapomenout ani na sběr železného šrotu.
Myslivecké sdružení
Plán odlovu srnčí zvěře ve výši 6 srnců,
6 srn a 5 srnčat byl splněn. Z jelení zvěře se
podařilo odlovit 1 jelena špičáka, 1 laň a 1
koloucha. Zvěř černá – celkem bylo odloveno 8 lončáků a 8 selat. Zvěř drobná – zajíc, bažant – plán tři hony a odlov 50 zajíců
a 80 bažantů.

Přátelé historických vozidel
Příchodem epidemie koronaviru covid-19
a následné karantény došlo k omezení společenského i kulturního života. Nejinak
tomu bylo a je i u pořádání setkání a dalších
společenských akcí přátel historických vozidel a ostatní historické techniky, některé
byly úplně zrušeny nebo přesunuty na jiný termín.
I my jsme zrušili dlouho připravovaný 20. jubilejní ročník
setkání připravovaný za součinnosti naší obce. Setkání mělo
být spojeno s připomínkou 670.
výročí první zmínky o naší obci.
Po rozvolnění vládních opatření
bylo možno se za určitých podmínek zúčastnit několika setkání a to: jako první bylo setkání
pořádané skupinou Motovet
v Nemojanech, dále Brno Revival na Brněnském výstavišti,
memoriál Františka Proseckého
v Bystřici nad Perštejnem, Veterán bus Kříž v Telnici, Veteránfest Slavkov, který pro rozsáhlost akce bylo
možno navštívit dva dny. Velmi zajímavý
byl zájezd se spolkem přátel starých aut

a staré techniky „Ozubená kola“ za historickou technikou na znojemsko. Tento výlet
byl spojený s projížďkou historickou lodí
po Vranovské přehradě.
Na základě požadavků pravidelných
účastníků našich setkání i příznivců byl

zájem uspořádat malé setkání (dle počasí)
koncem září či počátkem října v oblíbených
prostorách Habrovanského parku. Toto se-

tkání však znemožnila druhá vlna epidemie.
V polovině září nás zastihla smutná
zpráva. Náhle nás opustil zakládající člen
naší skupiny pan Anton Paulík tak zvaný
„Prezidento na furto“. Řídil naši skupinu
od založení v roce 2000 až do roku 2008.
Po předání své funkce mladším,
jeho čestná funkce a titul mu
zůstal. Jeho přáním bylo nadále
používat pozdrav „Nazdar lidi“
a heslo „Kdo není s námi je
sám“. I když nás navždy opustil, zůstane s námi dále. Na jeho
počest bude nést náš další sraz
jeho jméno a to „Habrovanské
otvírání šoupátek aneb memorial
Antona Paulíka“.
Z důvodu stále přetrvávající
epidemie a pozvolna se rozvolňujících opatření se letos neuskuteční pravidelné zakončení a zhodnocení sezóny v Nemojanech.
Přátelé historických vozidel
přejí příjemné prožití svátků vánočních, hodně optimismu, pohody, zdraví
a šťastných kilometrů v roce 2021.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka

str. 6

Habrovansk ZPRAVODAJ

78/2020

Vozíčkáři ze zámku, zapsaný spolek
Blíží se advent a čas nejhezčích svátků
v roce – Vánoc. Dovolte mi pár řádků o dění
na Habrovanském zámku. Nejprve bych
připomněl, akce z předchozího povídaní.
Se svým programem vystoupil pěvecký
sbor Danielis, který navodil sváteční atmosféru.

Country dopoledne

Zhlédli jsme obsáhlou expozici výstavy
pod názvem „Poklad Inků“ na brněnském
výstavišti.
Na cestovatelskou notu nás naladili
i manžele Poulíkovi, kteří navštívili Filipíny konkrétně ostrov Luzon. Prohlédli jsme
si fotografie a vyprávěli nám o svých zážitcích nejen z tohoto místa. Okénko na téma

putování zakončíme besedou s kameramanem Jaroslavem Jindrou, který je znám záběry pro Českou televizi (pořad „ Na cestě
s J. Bartoškou a M. Donutilem).
V následujících týdnech náš aktivní společenský život ovlivnila globální pandemie
„koronaviru“ a s ním spojená opatření.
V letních měsících přišlo částečné
rozvolnění, tak mohly proběhnout alespoň
nějaké akce, například koncert „nejen pro
radost“, kde nám společně zazpívali Míša
a Jirka Danielovi z divadla Radost. Bylo
to příjemné zpestření prázdninových dní.
V tomto čase jsme také rádi mlsali třeba
u „Ledňáčkového“ dne, kdy v horku přijde
vhod osvěžení. Upekli jsme si i výborný táč
s rybízem. Proběhlo dopoledne při zpěvu
táborových písniček a grilování špekáčků.
S nástupem podzimu se opět přihlásil
s druhou vlnou „koronavir“ a epidemiologická opatření se znovu zpřísnila. Nákaza
se bohužel nevyhnula ani našemu domovu.
Onemocněla část personálu i klientů, byla
přijata mimořádná opatření. Na pomoc se
přihlásili i lidé z řád dobrovolníků Českého
červeného kříže, aby společně se zaměstnanci zvládli, tuto krizovou situaci. Každý
den chodili do práce bok po boku spolu
a starali se o nás s pochopením a obětavostí. A to v této nelehké době. Proto je mi
ctí za nás všechny klienty Habrovanského
zámku ze srdce poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům Českého červeného kříže za jejich nasazení a lidský přístup. „Máte náš obdiv a úctu, děkujeme“.
Závěrem mi dovolte, také poděkovat
Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově
a nadaci ADRA za projevenou vstřícnost,

která je v tomto čase velmi cenná. Všichni
také doufáme, že s přicházejícími vánocemi
a nejen jimi se situace zlepší a setkáme se
s blízkými. A budeme moci věřit, že se vše
v dobré obrátí.
Touto cestou, děkujeme všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku,
obci Habrovany, všem našim sponzorům
a přátelům. Přejeme Vám poklidné prožití Vánočních svátků, vše nejlepší v novém
(snad lepším) roce 2021 a těšíme se na další
spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

Otevírací doba OÚ Habrovany na přelomu roku
Upozorňujeme na změnu otevírací doby:
23. 12. 2020 – 8–11 h. a 15–17 h. dle nařízení vlády
28. 12. 2020 – 8.00–17.00 h.
29. 12. 2020 – 8.00–11.30 h.
30. 12. 2020 – 8.00–17.00 h.
31. 12. 2020 – 8.00–10.00 h.
(Popřípadě budou upraveny úřední hodiny
OBECNÍHO ÚŘADU HABROVANY dle nařízení vlády, z důvodu pandemie koronaviru:
pondělí a středa 8–11 h. a 15–17 h.)
V prvním lednovém týdnu:
4. a 8. 1. 2020 zavřeno
Provoz zahájen od 11. 1. 2021 dle běžných
otevíracích hodin.
Posilovna a tělocvična v OD Habrovany
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021 zavřeno
Provoz zahájen od 4. 1. 2021.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných
hasičů byl založen
v roce 1897. Jedná se
o nejstarší spolek v obci.
Zakladatelem byl čtenářský spolek ,,Svatopluk“.
Prvním předsedou se
stal Antonín Kalábek, náčelníkem Josef Vejchoda. Výzbrojí zakládajících členů byly
dřevěné putny na hašení a sekyrky. Starší
stříkačku daroval sboru majitel velkostatku
Julius rytíř Gomperz. Požární zbrojnice byla
postavena v roce 1906 na náklad Gomperze,
majitele zámku. Zbrojnice byla sborem využívána až do roku 2014. Následně se zázemí
sboru přesunulo do nově vystavěné hasičské
zbrojnice. Stará zbrojnice je v současnosti
využívána obcí Habrovany.
V současné době je ve sboru 69 členů.
V této době se naše řady rozrůstají zejména o mladé hasiče. Vedením sboru je pově-

řen výbor SDH, který má 15 členů. Výbor
se schází s ohledem na současnou situaci
a stále se měnící vládní nařízení dle možností a potřeb nepravidelně.

Jak jistě všichni víme, dění v letošním
roce je poznamenáno situací ohledně nemoci COVID19 a zejména pak obecnými
zákazy pořádání kulturních a sportovních
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akcí. I tak se nám v letošním roce podařilo uskutečnit soutěž v požárním útoku,
2 zábavy v areálu Pod Lipkami a také se
účastnit dětského odpoledne pod záštitou
ZŠ Habrovany a obecního úřadu.
V rámci sportovních aktivit se naše družstvo účastnilo Velké ceny okresu Vyškov
v požárním sportu. Sezóna byla připravena
ve zkráceném režimu. Po poslední soutěži
obsadilo naše družstvo 9. místo s celkem
55 body. Nejlepší výsledek byl zaznamenán
v Hodějicích, čas 17,6s. Pro přípravu a pořádání soutěže je využívána požární dráha
u areálu ČOV.
Nadále pokračuje práce s mladými hasiči, která byla započata v roce 2019. Pro
letošní rok jsme již počítali se zapojením
našich nadějí do soutěží pořádaných pod
záštitou okresního sdružení. Bohužel situace a omezení v podobě přípravy a pořádání
nám znemožnili se utkat s ostatními sbory.
Zásahová jednotka využívá zásahový automobil Daewoo CAS 16 a dopravní automobil Ford Transit s přívěsem pro hašení
s požární stříkačkou PS 12. Vozidla jsou
vybavena pro zásah v obci i mimo ni. Zkratka CAS znamená „cisternová automobilová
stříkačka“, tedy vozidlo vybavené v našem
případě vysokotlakým čerpadlem a nádrží
na 1700 litrů vody. V roce 2020 měla jed-
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notka celkem 3 výjezdy. 10. dubna to byl
požár keře na ploše cca 2x2m. 24. května
jednotka vyjela k odstranění nebezpečného
hmyzu, kdy bylo v nepoužívaném komíně
nalezeno vosí hnízdo. Likvidace byla provedena pomocí vysavače hmyzu. Prozatím
poslední letošní výjezd byl 7. června, kdy

bylo provedeno odstranění stromu u ČOV.
Jednotka prováděla dle možností přípravu
v požární zbrojnici, kdy byla prováděna
zkouška a údržba techniky a také praktická
a teoretická příprava členů jednotky.
Bohužel se nám v současné době v rámci
požární dráhy v areálu u ČOV rozmohl nepříjemný nešvar. Jistě neúmyslně je travnatá
plocha využívána pro venčení psů a také se
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zde pohybují koně. V případě koní dochází
k deformaci povrchu trati a při jejím využití
sportovním družstvem nebo mladými hasiči, hrozí nepříjemné zranění. Druhotně pak
po koních zůstávají exkrementy. Zdvořile
tímto žádáme naše spoluobčany o ohleduplnost vůči lidem, kteří se o tyto prostory starají. Jistě by nikomu z nich nebylo příjemné,
pokud by sami na vlastních zahradách museli kličkovat mezi exkrementy cizích psů.
Z výhledu na následující akce a naši činnost budeme raději opatrní. Vývoj situace
stále osciluje. V lednu se uskuteční valná
hromada, dovolí-li situace. Dále se budeme jistě snažit pořádat pálení čarodějnic,
v létě jistě přidáme 2 letní noci a soutěž
v požárním útoku. Velký důraz bude kladen
na naše mladé hasiče.
S ohledem na blížící se konec roku děkujeme všem aktivním členům za jejich přinos pro rozvoj sboru. Velké poděkování patří obci Habrovany a jejímu zastupitelstvu,
kteří naši činnost podporují.
Závěrem Vám jménem výboru SDH popřeju hodně štěstí a mnoho osobní, rodinné
a profesní pohody. Speciálně Vám pak přeji
pevné zdraví, to které v dnešní době dostává nový rozměr. Jednoduše do Nového
roku vše nej!
Výbor SDH

Z činnosti Mysliveckého spolku Habrovany

V minulem čísle zpravodaje jsme nastínili, jak a kdy se budou konat podzimní hony
na drobnou zvěř.
Hon plánovaný na 14. listopad jsme museli odvolat, nebyla posečena kukuřice
a posunout na 28. listopadu. Uskutečnil se
na polích katastrálního území Čechyně a Komořany. Při účasti 17 střelců a 7 honců bylo
odloveno celkem 10 zajíců a 11 bažantů kohoutů. Po částečném kovidovém rozvolnění
se podařilo provést hlavní hon 12. prosince
v Habrovanech. Při účasti 18 střelců a 8 našich příznivců a přátel myslivosti se v pošmourném počasí (bláto se pořádně lepilo)
podařilo odlovit 3 zajíce 53 bažantů kohoutů
a jedna perlička. Po ukončeném výřadu byli

všichni pozvání na poslední leč do restaurace
„Jako doma“ v Habrovanech. Po spořádání
výborného srnčího guláše jsme se spokojeně
rozešli. Z důvodu současné krize, jsme byli
nucení odvolat „Štěpánskou zábavu“.
Do nového roku Vám přejeme hodně
štěstí, zdraví a lásky.
Myslivecký spolek Habrovany

Převzato z časopisu „Myslivost“
Lidé, zvěř, kynologie a zbraně
Lidé: s kvalitními lidmi vše stojí a padá.
Jsem přesvědčen, že dozrál čas, abychom si
konečně přiznali, že kromě drobné zvěře je
stejně ohroženým druhem myslivec. V naší
komunikaci bychom tedy měli začít aktivně

bránit stovky a tisíce poctivých a slušných
lidí, kteří sice nikoho neohrožují, nikomu
neubližují, ale protože mají jiné světonázorové přesvědčení, než je současný převažující „zelený“ trend, ocitají se pod stále
silnějším tlakem veřejnosti. Nejedná se tu
přímo o fakta, ale o ideologii. Pro případ
nemusíme chodit daleko, stačí se podívat
na komunikaci prakticky kterékoliv ekologické instituce. Přestože se s nimi ČMMJ
snaží v posledních letech spolupracovat,
a mnohokrát jsme zdůrazňovali, že myslivci i ekologické iniciativy mají totožný cíl,
kterým je zdravá krajina s pulzujícím životem, nakonec se stejně ve většině svých
výstupů o myslivce alespoň „otřou“.
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Sport v Habrovanech
TJ Habrovany, spolek
Rok 2020 je za námi, bohužel
téměř bez fotbalu
Po zrušené jarní části soutěže, o které
jsme se zmiňovali v předchozím zpravodaji, se nám podzimní část fotbalové sezóny rozběhla. Do soutěže jsme přihlásili
3 mužstva – dospělé, mladší žáky a mladší
přípravku. Dle možností probíhaly jak tréninky, tak několik utkání každého družstva.
Omezení se nám ale bohužel nevyhnulo
ani v nové sezóně a po několika utkáních
jsme z důvodu vládních nařízení museli
soutěž včetně tréninků a ostatních aktivit
opět přerušit. Podzimní část sezóny se tedy
nedohrála a nyní čekáme, kdy nám současná situace s Covid-19 dovolí se ke sportovním aktivitám vrátit.
Okresní soutěž mužů III. třída sk. B
V soutěži dospělých se odehrálo 9 soutěžních utkání. Od začátku podzimní části
jsme pocítili absenci klíčových hráčů a také
nesehranost týmu a podařilo se nám pouze
3x remizovat. Pevně doufáme, že po Novém roce budeme moci zahájit zimní přípravu a v jarní části sezóny se pokusíme
o lepší výsledky.
Okresní přebor mladších žáků
Mužstvo žáků odehrálo v podzimní části
sezóny pouze 5 zápasů z důvodu vládních
opatření kvůli epidemii Covid-19. Žákům
byla předčasně ukončena sezóna se skórem 3:48. Skóre vypadá opravdu děsivě.
Je to i z důvodu občasné nepřítomnosti
důležitých hráčů mužstva. Do mužstva
žáků zapojujeme i ve velkém počtu hráče
z mužstva přípravky. Chceme, aby si hráči,
kteří jsou mladšího věku zvykali i na zápasy proti věkově starším. V nadcházejících
měsících započneme zimní přípravu, ihned
po tom, co to povolí vládní opatření. Všichni rodiče samozřejmě budou informováni.
Závěrem bychom chtěli za celý trenérský
tým žáků poděkovat všem rodičům za podporu. Dále bychom Vám chtěli všem popřát
hodně zdraví do Nového roku. Tým trenérů
mladších žáků.
Okresní soutěž mladší přípravky
Naši nejmenší hráči, tým přípravky, začali sezónu ve skupině C s týmy Hodějic, Heršpic, Rousínova a Slavkova u Brna. V této
věkové kategorii se nehodnotí výsledky
jednotlivých utkání, ale spíše se pěstují
fotbalové návyky, a hlavně láska k fotbalu.
Jsme moc rádi, že se utkání účastní i rodiče
a své děti plně podporují. Věřte, že vás děti
vnímají a chtějí abyste je přišli povzbudit.

Naše mladší přípravka stihla odehrát 5
soutěžních utkání před předčasným ukončením podzimní části soutěže. Bohužel
díky zákazu všech sportovních aktivit nemohly probíhat ani tréninky a prosíme tím
rodiče, aby podpořili děti, jakmile se omezení rozvolní a opět je vzali na trénink a zůstali u fotbalu.

na to, jestli sezóna aktuálně běží nebo ne,
ale snažíme se v areálu zrealizovat již dříve plánované projekty, na které nebyly peníze a ani čas, jako je například zpevnění
okolních ploch, doplnění schodů a zábradlí
a výsadba zeleně v celém areálu. Většina
těchto prací probíhá za minimálních finančních výdajů v porovnání s jejich rozsahem.

Na místním hřišti se hrají i krajské
soutěže žáků
I v nadcházející sezoně jsme se dohodli s TJ Tatranem Rousínov na pokračování
spolupráce a umožnili mladším a starším
žákům hrajícím krajskou soutěž využívat
náš areál. Jedním z důvodů je i to, že za Tatran hrají i hráči Habrovan, kteří jsou tak
v domácím prostředí. Pochvalou pro nás
jsou reakce soupeřů, kteří si místní zázemí oblíbili, a i prostřednictvím Rousínova
poděkovali za reprezentativní a výjimečný
přístup k práci s mládeží. Fotbalová utkání k nám jezdí odehrávat týmy například
ze Znojma, Rájce-Jestřebí, Brna a další
v úrovni krajské soutěže mladších a starších žáků.

Závěrem
Jelikož byl pro nás všechny tento rok
opravdu náročný, děkujeme všem za podporu, kterou nám věnujete. Děkujeme všem
fanouškům, rodičům a ostatním, kteří nám
pomáhají s pracemi v areálu hřiště. Velké
poděkování patří i sponzorům, bez kterých by nebylo možné nejen provozovat
naše sportovní aktivity, ale také pracovat
na zkvalitňování podmínek pro hráče a fanoušky.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát klidné prožití svátků Vánočních ve zdraví a se
svými blízkými, a doufáme, že budeme mít
možnost se brzy opět všichni sejít. Děkujeme!

Není to jen o fotbale
I když se nemůžeme naplno věnovat
tomu co nás baví nejvíce, tedy fotbalu, je
naší povinností i nadále udržovat a zkvalitňovat zázemí. Proto jsme využili tento čas
k dalším stavebním pracím v areálu v rámci
bezpečnostních opatření a snažíme se našim členům, hráčům a fanouškům pobyt
v areálu pro příští rok zpříjemnit a zbezpečnit. Jestliže jste měli možnost jít kolem fotbalového hřiště, nelze si nevšimnout jaké
práce probíhají.
Nejen že areál vyžaduje stálou péči jako
je sečení trávy, zalévání, hnojení, údržba laviček a další práce, které nemají vliv

TJ Habrovany, spolek

Seznam bohoslužeb
Vánoce 2020
(předběžně plánováno, závisí na rozhodnutí
Vlády ČR)
22. 12.
• 16–18 h. Habrovany – předání betlémského světla ve vánočně vyzdobeném kostele
24. 12.
• 15.30 h. Rousínovec – kostel sv. Václava
„Půlnoční „mše svatá pro děti a rodiče
• 22 h. Rousínov – kostel sv. Máří Magdaleny
25. 12.
• 8 h. Královopolské Vážany (pokud bude
opraven kostel)
• 9.30 h. Rousínovec – kostel sv. Václava
11 h. Velešovice
26. 12.
• 9 h. Habrovany – mše svatá
27. 12.
• 8 h. Rousínov – kostel sv. Máří Magdaleny
• 9.30 h. Rousínovec – kostel sv. Václava
• 11 h. Velešovice
• 17–18 h. otevřen kostel v Habrovanech pro
návštěvu
31. 12.
• 16 h. Rousínov – kostel sv. Máří Magdaleny
mše sv. na poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2021
• 8 h. Rousínov – kostel sv. Máří Magdaleny
• 9.30 h. Rousínovec – kostel sv. Václava
• 11 h. Velešovice
• 17–18 h. otevřen kostel v Habrovanech pro
návštěvu
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