Zdravotnictví
Od 1.1. začíná pracovat Česká zdravotnická pojišťovna. Rychle postupuje privatizace lékařů. Občané se registrují u svých
vybraných lékařů.
Od 1.1. byl ukončena činnost Osvětové besedy.

Zvýšení cen
Od 1.1. se zvýšily ceny v průměru o 5%, ve službách o 23%, zejména zásluhou daně z přidané hodnoty, kterou platí
prodávající a kompenzuje ji na cenách. Občané, pochopitelně, zvýšení cen nesou nelibě. Zejména důchodci a rodiny
s malými dětmi jsou finančně postiženi.

Zavedení plynu
K datu 15.1. je ohlášen začátek práce na přípojce plynu do Habrovan. Zajišťují se povolení majitelů pozemků, aby přes ně
mohl vést plynovod do naší obce. Přes počáteční nesnáze s některými majiteli pozemků bylo povolení ode všech získáno.

Volba prezidenta
26.1. sledovali občané se zájmem volbu prezidenta České republiky. 109 hlasy z 200 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen
prezidentem Václav Havel.
2.2. byla slavnostní inaugurace prezidenta Václava Havla. Zvolení tohoto člověka prezidentem bylo velice moudré,
vzhledem k jeho kvalitám lidským i politickým. Je to člověk jemný, citlivý, mírumilovný, houževnatý, vzdělaný. Miluje svoji
vlast a její lid i tradice. Pro zajímavost uvádím zjištění karmické astrologie – tedy astrologie osudových sil od naší nejlepší
karmické astroložky Adiny Svobodové-Bednářové. Tato tvrdí, že od dob vyvraždění Slavníkovců vleče za sebou český
národ prokletí bratrovraha. Duchovní tradice zná obecné postupy pro vykoupení z prokletí. Jejich praktická aplikace –
vedení na cestě – bývá však velmi obtížná i v případě jednotlivce, natož celého národa. Tříletá činnost Václava Havla,
nazíraná jako vyvedení národa z prokletí na cestu vykoupení je ukázkou vrcholného mistrovství, které vyžaduje pokorný
obdiv a úctu každého, kdo má se silami osudu nějaké zkušenosti. Ostatně zasvěcenci, jako papež Jan Pavel II. I dalajlama
výjimečnost Václava Havla poznali ihned.

Výměna peněz
Vzhledem k rozdělení měny se Slovenskem došlo k úpravě výměnou peněz. Výměna byla provedena v kurzu 1:1. Každý
občan mohl vyměnit 4.000Kčs na osobu a 1.000Kčs na dítě. Ostatní peníze musel uložit ve spořitelně. Výměna proběhla na
poštách. V Habrovanech nebylo problémů.

Sucho
V dubnu uhodila neobyčejná sucha. Od poloviny dubna vystoupila teplota až na 26°C. Rostliny začaly povážlivě schnout.
Také zdravotní potíže alergiků, astmatiků a kardiaků se zvýšily.
Potoky v obci vyschly.
Na červnové schůzi obecní zastupitelstvo schválilo odsouzení komunistického režimu. Schválilo 5 hlasů, 3 se hlasování
zdrželi.

Úroda
Červnová bilance úrody ovoce je velmi špatná. Vlivem sucha a špatného opylování květy převážně uschly. Rybíz nedozrál
a opadal. Také jablek bude velmi málo.

Jan Dubčanský výročí
Letošního roku připadá výročí 450 l. úmrtí Jana Dubčanského. Toto jméno je těsně spjato s historií obce a okolí. Jan
Dubčanský ze Zdenína byl ducha nábožensky zaníceného, hloubavého, původně přívrženec strany pod obojí, který po
marných disputacích s Českými bratřími se přiklonil k reformaci švýcarské, jak ji chápal Zwingli. Jan Dubčanský soustředil
okolo sebe skupinu a vystavěl si v Habrovanech r.1523 kostel. V Lulči zřídil vlastní tiskárnu „in Monte Liliorum“, která
vyvinula úctyhodnou produkci. Jednota Habrovanských bratří dostala nové středisko, proto se také nazývali bratřími
Lileckými, nebo z Hory Liliové. Zřízení tiskárny vyžadovalo od Jana Dubčanského značné finanční oběti.
Dnes známe jen několik vzácných tisků z celé krátké, ale rozsáhlé činnosti bratří Habrovanských, kteří považovali církev
za „shromáždění všech věrných v Duchu svatém skrze slovo Boží v jedné lásce a naději“.

Požár
6.8. vyhořel domek sl. Marty Neubauerové, na Cikánově. Majitelka domek sama podpálila s úmyslem spáchat sebevraždu.
Když začala hořet stodola, polekala se a utekla. Požár se rychle šířil. Na pomoc přispěchali občané, bydlící v okolí a
hasičský sbor. Mlat i dům však byl požárem zničen. Sl. Marta byla odvezena na psychiatrii. Brzy na to zemřela. Občané ji
zachovávají ve svých myslích jako člověka, který mnoho trpěl a nikomu neublížil.

Kuponová privatizace
1.11. začala 2. vlna registrace kuponových knížek. Registrace se provádí ve středisku kuponové privatizace ve Vyškově.
Vystavení kup. knížky stojí 50Kč, za kuponovou známku 1.000Kč. O knížky byl velký zájem.

Plyn
12.11. byla svolána veřejná schůze na které byli občané seznámeni s podmínkami plynofikace obce. Hovořilo se o
zavedení plynu do rodinných domků, stavebním povolení, plánech, montážích a úpravách komínů. O schůzi byl neobyčejný
zájem. Zúčastnilo se 80 občanů. První domy na Vinohrádku již mají provedené rozvody plynu v domě a čekají na dokončení
přípojek plynárnou. Cena pro jeden dům (přípojka, připojení sporáku, Karma na ohřev vody a kotel pro ústřední topení) je
asi 35 – 42.000 Kč.

Počasí
Podzimní počasí – konec října a začátek listopadu – bylo poměrně teplé. Zima začala náhle 21.11., kdy teplota klesla
v noci na –12°C a napadl sníh.

Zídka
20.12. byla zbourána zídka kolem zámku a vystavěna nová. Okolí kostela spolu se sochou svatého Floriána a okolí zámku
tvoří velmi pěknou, starobylou dominantu naší obce. Škoda, že park je ve stále horším stavu.

Sňatky
13.2.

Václav Klouda – Habrovany 1
Anna Nehodová – Habrovany 1

17.4.

Jana Vartová – Habrovany 212
Ivo Navrátil – Podbřežice 38

17.4.

Martina Tesařová – Habrovany 197
Miroslav Kadlec – Rousínov 107

24.4.

Miroslav Kolejka – Habrovany 18
Drahomíra Štěpánková – Habrovany-Olšany 156

12.6.

Jana Chromá – Habrovany 12
Roman Svoboda – Brno

26.6.

Blanka Kropáčová – Habrovany 202
Libor Svoboda – Habrovany 202

18.9.

Karel Jurásek – Habrovany 1
Ludmila Přikrylová – Habrovany 1

25.9.

Marie Kalvostrová – Habrovany 259
Slavomír Kubánek – Brno

11.12.

Pavel Valehrach – Habrovany 46
Hana Pekaříková – Habrovany 265

26.6.

Karel Vítán – Habrovany 1
Zdeňka Daňková – Habrovany 1

Narození dětí
1.

Patrik Líbánek – Vyškov – Habrovany 263 – v kronice je uvedeno rodné číslo

2.

Dominik Bezděk – Vyškov – Habrovany 226 - v kronice je uvedeno rodné číslo

3.

Nikola Poláková – Vyškov – Habrovany 194 - v kronice je uvedeno rodné číslo

4.

Luboš Havránek – Vyškov – Habrovany 296 - v kronice je uvedeno rodné číslo

5.

Eva Navrátilová – Vyškov – Habrovany 212 - v kronice je uvedeno rodné číslo

Úmrtí
1.

Františka Obroučková

16.2.1993

Habrovany 30

nar.29.9.1914

2.

Adolf Bouček

23.4.1993

Habrovany 213

nar. 29.4.1908

3.

František Příkop

5.7.1993

Habrovany 274

nar. 15.1.1930

4.

Ing. Antonín Skřivánek

7.7.1993

Habrovany 123

nar. 9.7.1917

5.

František Pospíšil

26.12.1993

Habrovany 1

nar. 21.7.1960

Nejstarší občané
Hrdinka Josef, nar. 6.6.1901

Habrovany č.21

Salzburgerová Marie, nar. 4.12.1904

Habrovany č.102

Odhlášeni z pobytu
1.

Plotěná Helena

Habrovany 214

do Brna

2.

Vlach Milan

Habrovany 70

do Brna

3.

Karšai Ladislav

Habrovany 1

do Klobouk

4.

Bílý Zdeněk

Habrovany 209

do Brna

5.

Korčián Pavel

Habrovany 260

do Brna

6.

Veselý Radek

Habrovany 1

do Kroměříže

7.

Kadlecová Martina

Habrovany 197

do Rousínova

8.

Houserová Dana

Habrovany 263

do Prahy

9.

Kurial Karel

Habrovany 217

do Zbýšova

10.

Vestfál Pavel

Habrovany 1

do Kroměříže

11.

Vysoudilová Anna

Habrovany 133

do Brna

12.

Heger Michal

Habrovany 116

do Vyškova

13.

Nováková Helena

Habrovany 225

do Svitav

14.

Brtníková Anežka

Habrovany 77

do Vřesína

15.

Hutař Vladislav

Habrovany 225

do Cvrčkovic

16.

Hutařová Olga

Habrovany 225

do Cvrčkovic

17.

Hutař Vladislav

Habrovany 225

do Cvrčkovic

18.

Hutař Radek

Habrovany 225

do Cvrčkovic

19.

Přehnalová Leona

Habrovany 152

do Uhřic

20.

Svobodová Jana

Habrovany 82

do Brna

Kolaudace
1.

Segeďa Petr

Habrovany 299

2.

Hloušek Rostislav

Habrovany 300

Přihlášení k pobytu
1.

Nováková Helena

z Brna

Habrovany 225

2.
3.

Hutařová Olga

z Brna

Habrovany 225

Hutař Vladislav

z Brna

Habrovany 225

4.

Hutař Radek

z Brna

Habrovany 225

5.

Hutař Vladislav

z Brna

Habrovany 225

6.

Vlach Milan

z Vel. Meziříčí

Habrovany 70

7.

Chromá Jana

z Brna

Habrovany 82

8.

Kurial Karel

ze Slavkova

Habrovany 212

9.

Heger Michael

z Vyškova

Habrovany 16

10.

Šabatová Marie

z Brna

Habrovany 1

11.

Heleportová Lenka

z Rousínova

Habrovany 297

12.

Havránek Petr

z Rousínova

Habrovany 297

13.

Přehnalová Hana

z Tovačova

Habrovany 152

14.

Král Jiří

z Brna

Habrovany 217

15.

Král Michal

z Brna

Habrovany 217

16.

Králová Drahomíra

z Brna

Habrovany 217

17.

Král Petr

z Brna

Habrovany 217

18.

Král Jiří

z Brna

Habrovany 217

19.

Králová Veronika

z Brna

Habrovany 217

20.

Vašínová Michaela

z Adamova

Habrovany 10

21.

Vašínová Marta

z Adamova

Habrovany 10

22.

Segeďová Dagmar

z Krasové

Habrovany 299

23.

Segeďová Lucie

z Krasové

Habrovany 299

24.

Segeďová Eva

z Krasové

Habrovany 299

25.

Pilátová Taťána

z Vever. Knínice Habr. 22

26.

Ruber Pavel

z Tovačova

Habr. 152

27.

Spisarová Amálie

z Brna

Habr. 93

Hospodaření obce
Vodní hosp. :

Finanční prostředky byly použity na vybudování části kanalizace – brigádnicky a na provoz místní skládky
dom. odpadu.

Školství :

Finanční prostředky v této kapitole slouží k nejnutnějšímu provozu základní školy. K řádné údržbě se fin.
prostředků nedostává.

Kultura :

Nákup knih, odměny knihovnici a kronikářce.

Vnitřní správa :

Čerpání nízké z důvodu omylem rozpočtované částky na položku „materiál“ ve výši 48 tis. Kč, dále je nižší
čerpání u mezd.

Práce a soc. věci: Vyplacen příspěvek na individuální dopravu tělesně postiženým občanům.
Místní hosp.:

nákup materiálu na veřejné osvětlení

Stavebnictví:

Plynulé čerpání na probíhající plynofikaci obce.

Zpráva starosty obce p. Vašíčka o plynofikaci obce Habrovany.
Po několikaletém snažení předešlých NV o plynofikaci obce se podařilo dnešnímu obecnímu úřadu zajistit pro obec
plynofikaci. Bylo nutno zajistit povolení okresního úřadu, schválení plynáren v Kroměříži a na gen. ředitelství v Brně. Před
započetím prací bylo nutno nechat vypracovat projekt. Generel projekt s rozpočtem zpracoval Plynoprojekt Brno. Zajistil
p.J. Baláč. Soupis občanů, kteří se chtějí zapojit na plyn zajistil pan R. Dvořáček. Povolení občanů, majitelů polí, přes jejichž
pozemky plyn povede – tj. z Rousínova do Habrovan zajistil pan R. Dvořáček. Starosta pan Vašíček a paní Adamová měli
na starosti zajistit peníze na realizaci.
V obci se přihlásilo k plynofikaci 220 domácností, 80 rodin nemělo zájem. Také ulice Vinohrady, patřící Olšanům žádá o
zapojení. Olšanský starosta p.Jašek poslal písemné vyjádření, že výdaje na plynofikaci v této ulici uhradí Olšany. Povolení
občanů k vedení přes jejich pozemky jsme po počátečních nesnázích získali.
V roce 1992 jsme zakoupili za částku 500 000 Kč regulační stanici, která je postavena v objektu zem. družstva. Ve čtvrtém
čtvrtletí 1992 jsme započali s položením 1 500m vysokotlaku od Rousínova k Habrovanům – regul. stanici. Zapojení stanice
s vysokotlakem se uskutečnilo v jarních měsících r.1993. Položení vysokotlaku stálo 750.000 Kč a prováděla ho firma
Moravský plynostav Rosice u Brna. V roce 1993 započalo se s prací od zem. družstva přes Vinohrádek k ústavu.
Práce byla předána při výběrovém řízení (5. zájemců) firmě Vodohospodářské stavby Brno, Pražákova – a to pro nejnižší
požadovanou fin. částku.
Celkové náklady na celou obec budou činit 4,000.000 Kč. Před započetím plynofikace byli navrženi 4 členové obecního
zastupitelstva, kteří budou odpovědně zajišťovat probíhající plynofikaci obce. Jsou to: Místostarosta pan R. Dvořáček,
p.J. Valehrach, p. Skřivánek, p.J. Baláč. Tato komise měla za úkol obstarat veškeré písemné doklady, potřebné pro
provádění plynofikace, dohled na stavbě atd. ....... Valnou většinu práce vykonal místostarosta pan R. Dvořáček.

Škola
Vyučují se 4 ročníky ve 3 třídách
1 + 3 ročník

- 17 žáků

- vyuč. J. Říhová

2 ročník

- 15 žáků

- vyuč. L. Škubová

4 ročník

- 16 žáků

- vyuč. B. Říha

1.7.1993 odchází učitelka Libuše Škubová
1.7.1993 nastupuje po mat. dovolené p. Ivona Kalábová
Výuka byla vedena v duchu J.A.Komenského. Jaroslava Říhová pracovala v redakční radě časopisu Komenský a podílela
se na recenzích učebnic a pracovních listů pro žáky. Bohumil Říha vedl zájmový kroužek žáků – práce s počítači.
Náboženství vyučovala p.Anežka Salavová.
20.12. získala škola nový počítač PC 286 s tiskárnou.
Zaměstnanci školy:
Paní Marta Lusková – školnice, výdej obědů
Pan Oldřich Pleva – topič.

Spor o doškové stavení
Vyškovské noviny otiskly fotografii doškového stavení s popisem, že jde o staré doškové stavení ze Starého Rousínovce.
Habrovanští občané však bezpečně poznali, že se jedná o stavení Tomanovo v Habrovci. Pan B.Zouhar poslal do
Vyškovských novin dopis s protestem, v němž tvrdil, že chalupa je z Habrovan. Rozpoutal se spor, v němž nakonec redakce
Vyškovských novin byla naprosto bezradná. Proto jsem se vmísila do sporu z kompetence kronikářky z obce Habrovany a
totožnost stavení jsem objasnila tímto dopisem, který také Vyškovské noviny otiskly.
Vážení !
Všechno prý má být „do třetice“. Tedy do třetice k fotografii doškového stavení, údajně ze Starého Rousínovce /v č.13 VN/,
zaslané panem Vagnerem.
Pravdu má pan B.Zouhar, který píše, že stavení je z Habrovan. Tato došková stavba krášlila Habrovany v části zvané
Habrovec. Roku 1963 se zřítil pod přílivem sněhu krov a bylo pak, žel, nutno domek zbourat. V Habrovci je možno vidět již
jen malou zídku, která po něm ještě zůstala jako svědek zašlých dob. Škoda, že se nepodařilo uchovat tak krásnou lidovou
stavbu s tak zvaným žudrem, nebo také žebračkou, jak se říkalo malé otevřené předsíňce před vchodem. Památkový úřad,
který mohl tehdy stavbu zachránit, jednal příliš hlemýždím tempem. Možnost záchrany objektu přišla pozdě.
Důkazem, že doškové stavení je opravdu z Habrovan, je několik obrazů, které se v Habrovanech zachovaly, dále i
diapozitivy, které vlastní ZŠ Habrovany a model stavení z moduritu, který je rovněž ve škole v Habrovanech.
Chalupu jsem velmi dobře zanla a sama jsem zhotovila dokumentární kresby. Jestliže ani toto není dost průkazné, odkazuji
na publikaci Vlastivěda moravská – místopis – slavkovský okres /autor Alois Ličman, farář v Popovicích/. V této knize je na
str.52. náčrt Vartova, později Tomanova stavení v Habrovci č.70. Na straně 58 pak je fotografie stavení ve Starém
Rousínovci, se kterým autor pravděpodobně Tomanovo stavení zaměnil. Obě stavení jsou si typem dosti podobná. Občané
však je rozeznají perfektně a není tedy divu, že habrovanští se cítí ukřivděni. Všimněte si, že na fotografii je zachycen i
kousek potoka – je to Habrovec. I kdyby bylo i jiné podobné stavení jako přesná kopie, sotva by přírodní rámec byl stejný.
Tolik v zájmu pravdy.
Jaroslava Říhová
Kronikářka obce Habrovany
Nakonec byl spor o doškové stavení ukončen tím, že snímek byl pořízen v Habrovanech, že je to opravdu Tomanovo
stavení v Habrovci. Chyba byla ve zmatečném popisu ve fotoarchivu pana Vagnera.
Pozn.: V Habrovci stávalo ještě jedno doškové stavení – Luksovo. Mělo číslo 58. Dnes jsou obě stavení již jen minulostí.
Dokumentace je však zachována.

Z historie obce.
Podle materiálu z archivu muzea ve Vyškově.
Při výkopu vodovodního potrubí v zimě 1971 byl nalezen bohatý střepový a osteologický materiál. Výkop vedl od zámku
v Habrovanech severozápadním směrem a prořízl řadu kulturních jam, rýsujících se výrazně ve světlém podloží. Bylo
porušeno nejméně 15 objektů. Na základě povrchového sběru materiálu (proveden pracovníkem muzea Jiřím Kotasem) lze
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vymezit rozsah sídliště na cca 40 000m . Keramika z porušených jam je většinou velatická, v zásypu jedné jámy se našla

typická nádobka střední doby hradištní a středověká keramika. Našly se tu také střepy eneolitické snad přímo pozdně
lengyelského rázu, dále též horákovské, převahou však materiál kultury velatické. Bronzové předměty zatím nalezeny
nebyly.
Z dosavadního průzkumu sídliště v Habrovanech lze uzavřít, že geograficky velmi výhodně situované místo, k jihu
přivrácené, bylo osídleno v několika etapách pravěku, od staršího neolitu (ml. doba kamenná) – nález fragmentu kamenné
sekyrky s asymetrickým ostřím, přes eneolit (údajně se tu našla také pazourková šipka kultury zvoncovitých pohárů), mladší
dobu halštatskou až do raného a pokročilého středověku. Největší význam mělo však asi sídliště velatického lidu mladší
doby bronzové.

V originále kroniky je nákres lokality podle pracovníka vyškovského muzea Jiřího Kotase.

Další naleziště :
Mladší doba kamenná (neolit)
1 – V trati „Blatice“ rozsáhlé sídliště na polích při silnici. Byly tu nalezeny dva celé mlaty, střepy s volutami, kamenné
sekyrky, hladidla a nožíky. Také na „zadním Komorsku“ byla vyorána sekyrka a dláto. Z příbuzného sídliště při potoku pode
dvorem pochází několik sekyrek a hladidlo.
2 – Pod Vinohrady u domu F. Režného byly nalezeny v r.1913 dvě sekyrky a r.1912 sekyrka za zámkem, r.1915 „na
padělkách“ široké kopytovité škrabadlo.
3 – Roku 1904 vyvláčeli na Kostelkově padělku nad habřím 4 bronzové nákrční kruhy.
4 – Po hájovnou Blatickou byla nalezena část bronzového nože a střepiny rázu slezského.
5 – 15.března 1915 na panském poli za zámkem našel P.K.Zimola vyorané a úplně zachovalé a úhledně zdobené osudíčko
tuhou leštěné.

Zajímavosti – UFO
V průběhu letošního roku byly na celém území naší republiky pozorovány porůznu neidentifikovatelné objekty různých
tvarů, zvané UFO (Unidentified Flying Objects). Vědecké kruhy je považují buď za vesmírné lodě mimozemských civilizací,
nebo za průnik z časoprostoru, čili vzkazy našich předků.
V Anglii, Německu – i u nás (u Klatov) se objevily zvláštní obrazce v polích – piktogramy, které nemohou být utvořeny
lidmi.
Také nad Habrovanami byly pozorovány neznámé objekty tvaru talíře, nebo svítících trojúhelníků. Jejich let byl bezhlučný,
nepravidelný, náhle se objevovaly, bleskurychle po čase mizely. Nad Skalkou, v jejíž blízkosti bylo kdysi keltské hradiště,
byla viděna zvláštní světla. Je zajímavé, že úkazy se objevují zejména v místech sídel starých Keltů.
Jevy zkoumá a registruje Archeoastronautická společnost – odbočka ve Vyškově.

Vzácná kniha.
Vzácnou knihou, starou 450 let, je česky tištěné dílo na Moravě, které má rozvláčný titul, charakteristický na tehdejší dobu:
„ Jana Dubčanského aneb Habrovanského listové bratřím Boleslavským posláni i také jejich odpovědi zase psané.“
Tiskařem knihy byl prostějovský Kašpar Neděle, který sám byl příslušníkem habrovanské skupiny. Brzy nato vydal spis proti
bratřím.

Země prolétala rojem meteorů:
Jde o neobvyklý jev, pozorovatelný jednou za 125 až 135 roků. Právě před 130 lety vzbudil značnou pozornost nejen
astronomů, ale vyvolal i zneklidnění veřejnosti.
Podle našeho předního odborníka Astronomického ústavu Karlovy univerzity jde „o meteorologický roj t.zv. Perseid,
materiál, jež se uvolňuje z jádra komety Swift Tuttle, a který rozptýlen podél její dráhy každoročně se kolem 12.8. střetává se
Zemí. Frekvence i jasnost meteorů, která dosáhne maxima 12.srpna po 1.hodině ranní, bude pravděpodobně tak vysoká, že
i tentokráte vzbudí pozornost veřejnosti.
Kometa, z jejíhož jádra se meteorický materiál uvolňuje, překřížila dráhu Země už bezmála před devíti měsíci, při čemž
oba objekty byly od se vzdálené jen 140 tisíc km, což je méně než polovina vzdálenosti ze Země na Měsíc. Občané
z Habrovan pozorovali předpokládaný déšť meteorů v noci 12.8. ze svých zahrad, balkonů, nešly spát ani děti, avšak pro
zataženou oblohu nebyla podívaná tak působivá, jak se očekávalo. Meteorický déšť nebyl vidět, ale „hvězdy přesto
neobyčejně padaly“. Na některých místech republiky při jasné obloze prý byla podívaná kouzelná.

