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Park – konečně sázíme a čistíme rybník
V minulém čísle zpravodaje jsme avizovali
získání dotace a zahájení prací na revitalizaci
rybníka a výsadbě a ošetření dřevin. Nyní tedy
podrobnosti:
V nedávno ukončeném výběrovém řízení se
na 1. místě umístila a zakázku tak získala firma
KAVYL z Mohelna, která ze zúčastněných čtyř
firem nabídla nejlepší cenu (4 114 000 Kč
včetně DPH) a nejdelší záruku na provedené
práce (60 měsíců). Získaná dotace z evropských fondů je 3 486 751 Kč a SFŽP ČR přispěje částkou 205 103 Kč, celkem tedy
3 691 854 Kč. Zbytek prostředků půjde
z obecního rozpočtu. A jaký bude postup?
O tomto víkendu, tj. 18. a 19. října, proběhne výlov zámeckého rybníka a začne postupné
vypouštění. Po dosažení nejnižší možné hladiny (výpustný bod nyní není nejnižším místem)
bude zbourán současný zdevastovaný výpustný objekt a v jeho místě odbourána hráz, aby
mohlo dojít k odtoku veškeré vody. Nátok do
rybníka, který je dnes tvořen oddělením
z Habrovanského potoka ve dvoře obecního
úřadu je v současné době již uzavřen. Nátok je
veden přes soukromé zahrady a je také zdevastován. Navíc je špatně přístupný pro údržbu

a zanešený napadanými odpady ze zahrad.
Nový nátok z dubových fošen vznikne až
v objektu zámeckého parku.
Odhadem projektantů bude nutné po vypuštění rybníka odtěžit sedimenty v celkovém objemu 2030 m3. Z původního objemu rybníka
5092 m3, na který by se měl po revitalizaci opět
dostat, tvoří objem sedimentů a kalů téměř polovinu. Rozborem vzorků nám laboratoř potvrdila nezávadnost mateiálu, který tak můžeme
volně uložit, aniž bychom ohrozili životní prostředí. Dojde k novému vysvahování
a zpevnění břehů ryníka. Největší hloubka
u nově vybudovaného výpustného objektu
s dřevěnou lávkou bude 320 cm a voda
z rybníka poteče přes kamenné kaskády, než se
dostane zpět do toku Habrovanského potoka.
Proti hrázi nově vznikne u břehu tůň s vodními
rostlinami. Dno rybníka bude před napuštěním
vysypáno a zhutněno štěrkem z lomu a veškeré
viditelné části betonových bloků budou obloženy lomovým kamenem. Pak již bude možné
rybník začít opět napouštět. Plocha rybníka zůstane na dnešních cca 0,4 ha.
Co se týká zahrady a dřevin v ní – již v roce
2004 byla zpracována podrobná dendrologická

studie, která byla v prosinci 2007 po provedeném vykácení náletových dřevin a nemocných
stromů aktualizována. V tabulkové části této
studie naleznete i po tomto vykácení, které
mnohé z vás rozhořčilo, 1076 dřevin, které jsou
identifikovány pomocí latinských názvů
a ohodnoceny z hlediska jejich vitality, rozměrů a zdravotního stavu. Jedná se o velmi obsáhlý materiál, který je hlavně díky použitým latinským názvům pro laika obtížně srozumitelným.
Plánované sadové úpravy předpokládají bohužel vykácení ještě dalších několika stromů
a keřů. Co se týká výsadby, je plánována dosadba asi 33 ks stromů, jejichž druhová skladba je schválena památkáři a dalšími odborníky. Trávníky budou znovu založeny v několika
druzích. Luční trávníky mají osevní plochu
6955 m2, parkové trávníky pak 11879 m2.
Zejména na svazích pak bude vyseto na první
pohled neuvěřitelné množství cca 6900 ks nízkých keříků a dřevin, opět druhově vybraných
odborníky.
Předpokládaná doba realizace je 6–9 měsíců. Těšme se tedy společně na léto, kdy budeme moci zhodnotit nový vzhled rybníka
a upravených ploch parku.

Nové dětské hřiště v areálu základní školy
V areálu hřiště u ZŠ se podařilo zřídit koutek pro děti. Vzhledem k novým pravidlům
o bezpečnosti, na která jsme dříve nebyli zvyklí, musí mít všechny herní prvky na hřišti
atesty předepsané Evropskou unií, i terén musí
odpovídat určitým požadavkům.

Nová venkovní uãebna ve dvoﬁe

Vybraná firma EDMA Drnovice, která celou
akci prováděla, proto nejdříve provedla přípravu terénu před montáží jednotlivých herních
prvků. Výška těchto prvků si vyžádala povrch
tlumící náraz – tím se stal písek. Poté mohly
být do mírně svažitého terénu usazeny prvky –

dvojitá houpačka, skluzavky a šestiúhelníková
věž s lezeckou stěnou, sítí, lanovou lávkou
a jinými výlezy. Vzhled dětského koutku navazuje na celkové úpravy okolí školy, při jejich
plánování a realizaci jsme aktivně spolupracovali s ředitelkou ZŠ.
Vše se podařilo a 7. září odpoledne se konalo otevření nového dětského hřiště, za účasti
poslance ing. Michaela Hrbaty, představitelů
obce a nemalého počtu místních obyvatel
a hlavně dětí, pro které toto hřiště bylo zbudováno. Nechybělo ani občerstvení. Zbrusu nové
hřiště si vyžádalo částku 360 000 Kč z rozpočtu
ministerstva financí a dále částku 97 800 Kč,
kterou přispěla obec. Děti bez zaváhání vyzkoušely všechny herní prvky a svojí radostí
z pohybu na novém hřišti řekly vše. Doufáme,
že nové dětské hřiště budě dětem dlouho dělat
radost, a nestane se terčem vandalů.
Provozní řád v období školního roku:
Po–Pá 8–12 16–18, So–Ne 8–18
V zimních měsících prosinec, leden, únor
pak bude hřiště uzavřeno. V době letních
prázdnin bude otevřeno denně 8–18.
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Zahájení školního roku 2008/2009

Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
1. září jsme odstartovali nový školní rok
2008/2009, a proto mi dovolte, abych vás
a habrovanskou veřejnost krátce informovala
o tom, jak prožíváme jeho první měsíce.
Do naší školy nastoupilo 12 prvňáčků, což
je ve srovnání s okolními malotřídkami nadprůměrný počet. Z naší školy odešlo 15 žáků
do 5. ročníku (ZŠ Rousínov, ZŠ Vyškov, Na
Vyhlídce a ZŠ Brno, Hudcova). Naši školu
opustili dva žáci z důvodu přestěhování.
Celkový počet žáků na naší škole je nyní
přesně 40. Jen pro zajímavost drtivou většinu
žactva (přibližně dvě třetiny) tvoří dívky.
Školní družina je naplněna do posledního
místa a ve školní jídelně se vydává také maximálně povolený počet obědů. Ve škole funguje pět zájmových útvarů a jeden nepovinný předmět.
Na samém začátku školního roku čekalo na
žáky, učitele i rodiče příjemné překvapení –
nová úprava blízkého okolí školy. Po několika letech plánování a pár měsících realizace
se proměnilo nevzhledné prostranství před
školou v příjemný prostor, který je určen ke
shromažďování žáků před vyučováním.
Stejně tak zanedbaná a nevyužívaná část
školní zahrady se změnila v zahradní učebnu,
která je využívána zatím nejvíce školní družinou a v teplých měsících bude sloužit jako relaxační a výukový prostor. Opět se změnil ráz

naší malé školy a její vzhled se posunul do
doby, kterou žijeme. Za zajištění nemalých finančních prostředků na stavební a zahradnické úpravy děkujeme Obci Habrovany.
Zaměstnankyně naší školy se po prázdninách sešly s načerpanými silami a plné ener-

gie a odhodlání především vzdělávat
a vychovávat naše nejmenší. Zároveň ale
s nápady, jak si zpestřit školní povinnosti
a okořenit je rádoby zábavnými akcemi.
Proto byl vytvořen předběžný plán, který
vám chci prezentovat:

Říjen
20. 10.
Výstavka ovoce a zeleniny aneb Jak jsme na jaře zaseli….
Listopad 5. 11.
Hvězdárna Brno – výukový pořad pro děti
7. a 8. 11. „Pohádkové nocování ve škole“ s lampionovou procházkou po večerních
Habrovanech
28. 11.
Výroba adventních věnců
30. 11.
Rozsvícení vánočního stromu na návsi v Habrovanech
- letošní dobu adventní zahájí žáci školy spolu s komorním pěveckým
sborem Danielis z Rousínova
Prosinec 3. 12.
Tradiční pečení perníčků
4. 12.
Divadlo B. Polívky – „Sněhová královna“
5. 12.
Mikulášská nadílka
11. 12.
Vánoční dílničky aneb Krátíme si čekání na Ježíška
prosinec Adventní vystoupení žáků školy v Habrovanském zámku
17. 12.
Turnaj zručnosti v tělocvičně školy
19. 12.
Veselé vánoční hody – tradiční vánoční besídka s pohoštěním
- tentokrát zpestřena malým vánočním jarmarkem
Leden
6. 1.
Den otevřených dveří: 9–16 hodin
18. 1.
Vítání občánků – vystoupení dětí na OÚ v Habrovanech
Děkuji všem, kteří nám fandí, za podporu. Nám – pedagogům a žákům – přeji příjemné prožívání společného času ve škole, která baví.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy

32/2008

Habrovansk˘ ZPRAVODAJ

str. 3

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů
Naše organizace má již 68 členů. Protože jsme občanské sdružení, je naše činnost rozsáhlá. Hlavním zaměřením je ochrana obyvatel před požáry a živelnými pohromami.
Věnujeme se hasičskému sportu a nezapomínáme také na kulturu.

Zásahová jednotka
Seznámili jsme se s protipožárními opatřeními a evakuačním plánem v ÚSP
Habrovany. Na jaře jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Ježkovicích, kde jsme poprvé vyzkoušeli nové plovoucí čerpadlo.
Každoročně pořádáme školení první pomoci.
Všechno úsilí věnované výcviku a vybavení
zásahové jednotky nebylo zbytečné
a zúročilo se při likvidaci letošních tří požárů v obci. Celkem byla jednotka vyslána
krajským operačním střediskem Brno k pěti
zásahům.
Hasičský sport
I v tomto roce udělali naši hasiči ve sportovní činnosti ohromný kus práce, členská
základna se opět rozšířila o nové zájemce
o tento na vyškovském okrese stále více
atraktivnější sport. Závodní sezona začala
pro naše týmy velmi brzo. Již 24. února se
účastnili soutěže v Dolních Loučkách na
Tišnovsku. Jak družstvo mužů tak i žen bylo

Družstva mladých hasičů

i letos přihlášeno do bodovaných soutěží
Velké ceny okresu Vyškov, které začínají,
jako již každoročně, soutěží v Drnovicích
4. května a končí závody v Ivanovicích na
Hané 13. září. Družstvo mužů změřilo své
síly na všech 15 soutěžích Velké ceny, ženy
závodily na 12 ligových soutěžích.
K největším úspěchům mužů v lize patří
druhé místo v Hlubočanech s časem 19,64 s,
což je zatím jejich nejrychlejší čas měřený
na soutěži. Ženy přivezly pohár za druhé
místo v Hostěrádkách-Rešově, nejrychlejšího času ovšem dosáhly v Habrovanech, a to
22,36 s. V konečném pořadí ligy se muži
umístili na jedenáctém místě s 60 body z 22
přihlášených družstev, ženy na osmém místě
se 77 body z 11 družstev. Mimo Velkou cenu
se naši hasiči účastnili také soutěže
v Dobromilicích na Prostějovsku, nočních
závodech v Šaraticích, okresním kole
v Ivanovicích na Hané v běhu na 100 m překážek, kde z 36 soutěžících se Jakub Zagora
umístil na 7., Lukáš Adam na 18. místě.

Z Račic ze soutěže v požárním útoku
a netradiční štafetě si ženy odvezly pohár za
1. místo, muži za místo druhé. Povedlo se
dokonce sestavit další družstvo mužů, které
zatím odjelo pět soutěží, jejich nejlepší čas
je 22,91 s z Topolan, což je pro začátek hezký výsledek.

Co jsme ještě dělali
Znovu se stalo tradicí, že pořádáme ostatky. Na svátek Sv. Floriana jsme 27. dubna
byli na hasičské pouti ve Křtinách.
Pořádáme taneční zábavy, zakončení prázdnin pro děti a vypomáháme při zabezpečení
obecních akcí.
Z čeho máme radost
Máme velkou radost ze zájmu o hasičinu
u mladé generace.
Co nás trápí
Trápí nás nevyhovující prostory hasičské
zbrojnice.
Závěrem chceme poděkovat všem našim
sponzorům a příznivcům za jejich podporu.
hasiči
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Volby
Téma, které nelze zařadit ani do kultury,
ani budování obce – prostě volby. Přesto při
nich rozhodujeme o tom, kdo nás bude tentokrát zastupovat v Senátu a krajském zastupitelstvu. Jako vždy se objevují různé billboardy a sliby. Zkusme se před příchodem k urně
zamyslet nad tím, kdo v uplynulých rocích
opravdu pomáhal, kdo se zajímal o obec
a pracoval pro kraj, zda sliby jsou opravdu
reálné a některé z nich se nehodí spíše pro
volby parlamentní. Zda nám místo pracovitých politiků nejsou někdy nabízeny jen mediálně známé osoby.
Letošní volby do krajských zastupitelstev
a první kolo senátních voleb proběhne
v pátek 17. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu
18. října od 8.00 do 14.00 hodin. Pokud se
nepovede zvolit osobu senátora v prvním
kole, druhé kolo, kterého se zúčastní už jen
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
z 1. kola, proběhne za týden, tj. 23. 10.
a 24. 10. ve stejných hodinách.

Kompletní sady hlasovacích lístků byste
měli mít všichni již doma - v případě, že by
někdo hlasovací lístky z jakéhokoliv důvodu
neobdržel, dostane je na požádání ve volební místnosti.
Pokud vám nebude cokoliv jasného na
způsobu hlasování, volební komise vám
ochotně poradí. Jen v krátkosti – je možné
volit třeba jen do kraje a pro senátora nehlasovat, stejně tak můžete volit jen senátora a krajských voleb se nezúčastnit.
Obálky budou barevně rozlišené (žlutá pro
senátní volby a šedá pro krajské) a obdržíte
je až ve volební místnosti. U krajských voleb můžete využít maximálně 4 přednostní
hlasy.
Stejně jako u všech předchozích voleb
bude možné využít možnosti návštěvy komise s přenosnou volební schránkou – tak
proběhnou volby již tradičně na zámku
a v DPS. Další požadavky prosím nahlaste
na obecním úřadě, ale stačí i během voleb
přímo komisi.

Něco málo k druhu ukládaného odpadu do kontejnerů
Obec každoročně na jaře a na podzim nechá přistavit kontejner, a to hned dvakrát.
K tomu ještě v rozhlase vyhlašuje k jakému
odpadu je kontejner určen. A někteří lidé ne
a ne to pochopit. Říká se, že opakování je
matkou moudrosti, takže:
Velkoobjemový kontejner je určen pro jarní a podzimní úklid a tudíž je do kontejneru
možno uložit zahradní odpad, uliční smetky,
objemový odpad z domácnosti (nábytek, koberce, matrace apod.)
Rozhodně však do něj nepatří elektroodpad (počítače, radia, televizory, zářivky,
atd), stavební suť, nebezpečný odpad. Mrzí
nás, že týden po provedeném sběru nebezpečného odpadu a elektroodpadu najdeme
tyto odpady v kontejneru. Určitě jste zaznamenali, že kontejner je přistaven dvakrát za
sebou, proto prosíme, abyste v případě, že

kontejner je již plný, nevytvářeli hromady,
které zabraňují naložení kontejneru, ale vyčkali přistavení dalšího.
O nebezpečný odpad se stará mobilní sběrná stanice firmy RESPONO, která přijede do
obce ve stanovený den a hodinu a to také
dvakrát do roka. Vámi přinesený nebezpečný
odpad je odborným pracovníkem tříděn
a ukládán do speciálních nádob podle chemických vlastností, tak aby se zabránilo reakcím mezi jednotlivými látkami. A právě
sem můžete nosit i elektronický odpad jako
jsou televize, počítače, vysavače, pračky,
ledničky apod.
Na všechny tyto akce vás včas upozorní
obecní úřad rozhlasem, a to hned několikrát,
najdete je napsané na obecní vývěsce
a v neposlední řadě jsou tyto informační letáky rozneseny do vašich poštovních schránek.

Výlet do historie
Díky zákonu ze 30. ledna 1920, který ukládá obcím celého státu povinnost řádně zapisovat místní paměti do trvanlivé knihy, obecní kroniky, můžeme zjistit jak se dříve vedlo
našim předkům. Tak třeba před 80 lety v roce
1928 je v kronice popsáno léto takto:
„Léto počalo příznivým deštivým počasím, které v měsíci červenci přešlo v parné.
Teplota dostoupila na slunci až 50 °C.
Všechno ždalo deště. Dostavily se sice 4
bouřky, ale jen první (6. 7.) trochu vše osvěžila. Velká vedra uspíšila zrání obilí tak rychle, že ačkoliv jarními mrazíky a chladny bylo
ve svém růstu značně zdrženo, přece jenom

žně se počaly v normální dobu (23. 7.) Úroda je velmi dobrá. Velká úroda je podporována i nepatrným počtem živelných katastrof.
Takových pěkných žní již dlouho nebylo. Do
měsíce bylo vše pokoseno, svázáno, svezeno
a vymláceno. Obilí sype: pšenice 6 q po
míře, žito 4,5 q, ječmen 6 q, oves 6,5 q. Cena
obilí: pšenice 200 Kč, žito 200 Kč, ječmen
190 Kč, oves 165 Kč. Léto si podrželo svou
vládu až do konce (20. 9.)

Zpravodaj si mÛÏete pﬁeãíst také na

www.habrovany.cz
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Císařské párové hody
I přes veškerou snahu organizátorů se v naší
obci nepodařilo znovu obnovit krásnou tradici párových hodů. Při párových hodech má
být hlavními aktéry mládež a ta se buď setkala s nepochopením rodičů nebo se některým
prostě nechtělo. Přišli jsme tak o krásnou obchůzku krojovaných párů vesnicí a následnou
s tím spjatou hodovou zábavu.

Slavnostní otevření DPS
Po dlouhých měsících výstavby byla úspěšně dokončena výstavba 1. nadzemního podlaží DPS, spojená s celkovou rekonstrukcí budovy. Výstavbou zde vzniklo 12 nových
podkrovních bytů.
Dne 17. října ve 12 hodin budovu slavnostně otevřeme za přítomnosti představitelů obce,
zástupců sponzorů a firmy Lawstav, která celý
projekt realizovala. Tímto také zveme všechny
občany k prohlídce nově zbudovaných prostor
a k následnému pohoštění. Nové byty budou
k prohlídce otevřeny do 16 hodin.

Rozsvûcování vánoãního stromu
Loni jsme v naší obci poprvé slavili tento
vstup do adventní doby, která nás přivádí až
k Vánocům.
Letošní první adventní neděle je 30. listopadu, a tak se v tento den opět sejdeme. V 18 hodin nám zazpívají naši školáci společně
s komorním pěveckým sborem Danielis
z Rousínova, rozsvítíme vánoční strom a opět
se můžeme těšit na gejzíry jisker a záblesků
ohňostroje. Pak bude následovat malé pohoštění s překvapením.

Je to pravda pravdoucí…
Málokdo ví, že tento slogan je názvem
knížky, která vyšla v prosinci 2006
a obsahuje sbírku pověstí z mikroregionu
Drahanská vrchovina, do něhož se řadí i naše
vesnice. A tady je jedna z nich:
Bílá paní
Anežka, hezká dívka, vracela se o půlnoci se
svým milým z besedy. Právě šli kolem zámeckého dvora v Habrovanech, když tu se u sklepa
najednou zjeví bílá paní! Obcházela kolem
sklepa a rozkládala rukama. Anežčin milý
strachem utekl, dívka zůstala stát jako přikovaná. Teprve až bílá paní zmizela za dvorem,
dala se na útěk. Doběhla bez dechu k domu,
kde bydlela a zůstala tam ležet. Zde ji
v bezvědomí našli Habrovanští a odnesli domů.
Od toho dne kolem zámeckého sklepa
o půlnoci raději už nikdo nechodil.

Štěpánská zábava
Na Štěpána – 26. prosince – budou myslivci tradičně pořádat zábavu. K tanci
a poslechu zahraje skupina MODUL z Těšan,
kterou si mnozí z vás pamatují z letních nocí.
Pořadatelé připravují tombolu a tak zbývá jen
jedno – pojďte se společně pobavit!

