Bez kronikáře
Po řadu měsíců nebylo možno sehnat vhodného člověka, který by se ujal dalšího vedení obecní kroniky. Vytypovaní lidé
se báli zodpovědnosti, nebo si netroufali uvázat se na dlouhodobou systematickou práci. Po delším jednání a zralé úvaze
jsem se rozhodla převzít zodpovědnou a nelehkou práci kronikářky. Také proto, že to bylo přáním předešlého kronikáře.
Když byl těžce nemocen, žádal rodinu, aby kroniky předala do mých rukou.
Občanům bylo tedy oznámeno, že kroniku nadále povede kronikářka Jaroslava Říhová.

Životopis kronikářky
Narodila jsem se 23.2.1936 v Ivanovicích na Hané. Otec, Jan Badal, byl tehdy štábním strážmistrem u četnictva,
maminka, absolventka rodinné školy ve Vyškově, nadšená vlastenka, náčelnice Sokola. Vychovávali mě pečlivě v lásce
k vlasti a v lásce k lidem. Do obecné a později i měšťanské školy jsem chodila v Ivanovicích na Hané. Německou okupaci
jsem zažívala velmi dramaticky. Čtyři týdny po narození mladšího bratra Jana (1944) zatklo otce gestapo pro jeho
vlastenectví. Zázrakem přežil on i my. Vzápětí však, už v roce 1949, kdy byl otec vrchním strážmistrem, odmítl vyšetřování
občanů, kteří k pomníku svobody položili věnce s citáty T.G. Masaryka, dále odmítl vstoupit do KSČ a proto byl okamžitě
penzionován. Nastaly nám neutěšené časy. Přesto vše a také zásluhou svých dobrých učitelů jsem se dostala na
Pedagogické gymnázium, později Pedagogickou školu pro vzdělání učitelů národních škol v Brně. Absolvovala jsem v roce
1955 a nastoupila jako učitelka v Jihlavě. V roce 1958 jsem se vdala za učitele Bohumila Říhu. Protože nám město Jihlava
nemohlo zajistit byt, rozhodli jsme se požádat o přeložení na některou školu v okrese Vyškov (blízko mých rodičů) a to na
vesnici, abychom měli zaručený byt. Byli jsme jmenováni na národní školu v Habrovanech. V roce 1970 se nám narodil syn
Kamil, který však k našemu velkému žalu zemřel za tři dny na rupturu sleziny. S tím větší silou a obětavostí jsme se věnovali
pedagogice. Propracovávali jsme myšlenky Komenského – škola hrou. V roce 1971 jsem byla jmenována do redakční rady
časopisu Komenský a spolu s manželem jsme za pedagogickou činnost získali mnohá ocenění. Ve svém okolí však jsme
často narazili na neporozumění, tupost, závist, pomluvy – jak už to v životě bývá. Nebyla jsem nikdy členkou žádné politické
strany a chci si podržet nezávislost i nadále. V době, kdy přebírám kroniku pracuji na škole v Habrovanech. Učitelská práce
mě nesmírně těší. Mám ráda děti a snažím se jim v duchu Komenského učinit školu přitažlivou dílnou lidskosti, radosti a
morálních hodnot.
Chci psát kroniku pečlivě, objektivně, s nejvyšší dávkou pravdy i porozumění historii. Tím spíše, že historie je mi velmi
blízká, od mládí se o ni zajímám. Chci věřit, že se mi podaří psát kroniku nejen perem, ale i srdcem a proto snad dobře.
Věřím, že mi v této práci pomůže i ona velká přírodní síla, která řídí naše kroky a skutky, síla, kterou nazýváme Bůh.

Události v našem státě v přehledu roku 1990.
Oslava příchodu roku 1990 byla velkolepá. Ve městech na náměstích do vzduchu vyletovaly rakety, tryskalo šampaňské.
Zpívalo se: „Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, ta lidská svoboda.“ Tak se rodila mladá, křehká demokracie. Avšak bylo a
ještě bude nutno projít mnoha zkouškami. Strom demokracie zapustil kořeny a svět to přijal s jásotem.
2.ledna Prezident Václav Havel navštívil NDR a SRN. Zvlášť významná pro dobré sousedské vztahy byla setkání se
spolkovým prezidentem R. von Weizsekrem a kancléřem H. Kohlem.
25.ledna Oficiální návštěva V. Havla v Polsku, kde v projevu před poslanci Sejmu se vyslovil pro koordinaci ČSFR, Polska
a Maďarska v úsilí o návrat do Evropy.
26.ledna V. Havel jedná v Maďarsku.
2.-6.února Do Československa přijíždí na soukromou návštěvu tibetský duchovní vůdce Dalajláma.
19.-23.února O budoucnosti demokratické Evropy jednají v USA president G. Bush a prezident V. Havel.
26.-27.února Při pracovní návštěvě v SSSR podepsal V. Havel a M. Gorbačov Deklaraci o vztazích mezi oběma zeměmi.
Ministři zahraničí podepsali dohodu o odchodu sovětských vojsk z našeho území.
15.března Oficiální návštěva prezidenta SRN R. von Weizsakra v Praze. Při jednáních byla potvrzena podpora neměnnosti
hranic v Evropě.

19.-23.března Pro mezinárodní vztahy Československa a budoucnost Evropy byly významné návštěvy prezidenta Havla ve
Francii a Velké Britanii.
21.-22.dubna Československo navštívil papež Jan Pavel II. Desetitisíce lidí se zúčastnilo mší v Praze na Letné a na
Velehradě.
10.května Na shromážění Rady Evropy informoval prezident ČSFR o čs. iniciativě ustavit Evropskou bezpečnostní komisi.
13.-14.září Francouzský prezident F. Mitterrand jednal v Praze a Bratislavě s prezidentem Havlem a dalšími činiteli.
16.-17.září Přijíždí a jedná s V. Havlem Margareta Tchatcherová – min předs. Vel. Britanie.
22.-24.září Oficiální návštěva V. Havla v Itálii, kde byl mimo jiné přijat i papežem, Janem Pavlem II.
17.-18.listopadu Poprvé v historii našeho státu navštívil Československo americký prezident G. Bush. Přednesl významné
projevy ve FS a na Václavském náměstí. Byl nadšeně lidem přijat.
30.ledna Federální shromáždění zvolilo 120 nových poslanců na uvolněná místa po poslancích, kteří se mandátu vzdali
(102), nebo byli odvoláni (35).
26.února Důležitý den. Konečně byl zahájen odsun sovětských jednotek z našeho území.
27.února Federální shromáždění schválilo zákon pro volby do federálního a národních parlamentů.
11.dubna Začínají zdouhavá jednání o vztazích mezi republikami a federací o kompetence.
11.května Rozhodnutí federální vlády o zvýšení nejnižších starobních důchodů a zvýšení jízdného ve vlacích a autobusech
8.-9.června Volby do FS a národních rad. Kandidovalo 22 stran, hnutí a koalic. Zaznamenána vysoká účast voličů 96,79
proc. Nejvíce hlasů získaly OF a VPN.
27.června Ustavující schůze FS ČSFR, předsedou zvolen A. Dubček. V čele federální vlády M. Čalfa, slovenským
premiérem se stal V. Mečiar, vládu ČR vede P. Pithart.
5.července Nově zvolené Federální shromáždění opětně zvolilo prezidentem ČSFR Václava Havla.
1.července Zvýšeny ceny benzínu a nafty.
17.září Federální shromáždění schválilo scénář ekonomické reformy.
27.září V Kroměříži za účasti V. Havla schválily federální a národní vlády vládní návrh zákona o malé privatizaci.
28.října Schůzka prezidenta ve spolupráci s předsedy všech tří vlád k státoprávnímu uspořádání.
1.listopadu Vzhledem k situaci v dodávkách ropy opět zvýšena cena benzínu.
F.S. Schválilo zákon o navrácení majetku KSČS a SSM lidu ČSFR.
24.listopad Volby do zastupitelstev měst a obcí.
10.prosince K poslancům FS promluvil prezident V. Havel
12.prosince Na 9.schůzi FS byl po dlouhých jednáních schválen tzv. kompetenční zákon.
Obyvatelstvo státu hledí do budoucnosti s důvěrou, přesto, že všichni znají pravdu o nesmírné devastaci republiky
hospodářské i morální. Prezident republiky, vláda, Národní shromáždění, všichni jsou si vědomi toho, že je čeká těžká
práce, která bude asi národem posuzována nevděčně. Proto se sami nazývají „vládou národní oběti“.

Události v Habrovanech.
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 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 většinou z důvodů 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 se zločiny bývalého řádu neztotožňovali. Pouze jej – jako všichni ostatní –
pasívně snášeli.

I oni jsou od práce na veřejnosti odrazováni tím, že se jim může předhazovat bývalé členství. Pochopitelně je to mrzí a
nechtějí už slyšet o členství v žádné politické straně.
Proto zbývá jen málo lidí v Habrovanech, kteří se zapojili do některé z politických stran a oživili jejich 40ti letý útlum. Byly
obnoveny nebo založeny tyto politické strany:
Československá strana lidová
V lednu 1990 byla založena místní organizace. V současné době má 34 členů. Většina z nich byla členy již za první
republiky, nebo v letech 1945 – 48. Výbor tvoří 5 členů + 2 revizní kom. Předsedou byl zvolen pan Josef Chyťa.
Strana zelených
Začátkem roku 1990 založilo 21 občanů Stranu zelených. Předsedkyní byla zvolena Hana Ludvíková, ing. Cílem této
strany je péče o životní prostředí, zejména zrušení nebo utlumení místního kamenolomu, který prašností a odstřely
znečišťuje prameny vod a ovzduší.
KSČ
Z původního stavu členstva – asi 90 členů – většina odevzdala legitimace a členství ukončila. Dnes má KSČ v
Habrovanech asi 25 členů, většinou starších lidí. Předsedou je pan Karel Pernica.
Jiné politické strany v Habrovanech založeny ani obnoveny nebyly. Lze však zaznamenat inklinaci občanů k Občanskému
fóru a k Hnutí za samosprávní – Společnost pro Moravu a Slezsko.
Jednání u kulatého stolu
Politické síly v obci se rozhodly jednat o novém složení MNV. Důvodem bylo, že vedení obce je stále v rukou členů KSČ.
O zastupování politických stran byli požádáni za Habrovany řed. školy Bohumil Říha, za Olšany dr. Jašek. Tito důvěru stran
přijali a jednání řídili.
Politické strany požadovaly, aby se snížil počet členů KSČ v radě MNV a aby z dvojice představitelů obce (předseda MNV,
tajemník) byl nejvýše jeden členem KSČ. Návrh byl podán 1.3.1990 a po řadě obtížných jednání bylo svoláno plénum MNV
do Olšan na 29.3.
Jednání pléna MNV
Z jednání pléna v Olšanech vzešlo nové složení MNV. Do řízení obce byli zvoleni tito občaní:
předseda MNV:

dr. Jašek

(soc. dem.)

místopředseda:

J. Pilátová

(bezpartijní)

tajemník:

M. Pěček

(KSČ)

finanční komise:

ing. M. Chládek (KSČ)

zemědělská komise:

A. Rozčínský

(bezpartijní)

školská a kulturní kom.:

B. Říha

(bezpartijní)

stavební komise:

A. Crha

(str. lidová)
(str. lidová)

komise veř. pořádku:

dr. J. Pavlica

ochrana přírody:

ing. H. Ludvíková (str. zelených)

sociální komise:

J. Pilátová

(bezpartijní)

Funkcí poslanců se písemně vzdali:
J. Valehrach (KSČ), M. Dundálek (KSČ), Plchot (bezpart.)
Do funkcí poslanců byli nově kooptování:
dr. Jašek (soc. dem), A Crha (str. lidová), ing. H. Ludvíková (str. zelených), J. Hrdinka (soc. dem), dr. J. Pavlica
(str. lidová).
Místní národní výbor v tomto složení úspěšně dovedl obec až do voleb 8 a 9 června.
Předvolební období
Předvolební období proběhlo celkem klidně. Objevilo se sice několik nápisů, některým lidem byly poslány výhružné
anonymy, ale všechno bylo spíše osobního rázu. Někteří lidé si své problémy chtěli kompenzovat anonymním napadáním

spoluobčanů, což u rozumných lidí vzbuzovalo lítost nad pisatelem. Vždyť člověk plný nespravedlivé zloby a zášti k bližnímu
škodí především svému zdraví. Vztahy mezi lidmi v obci zůstaly většinou nedotčeny.

Volby do zastupitelských orgánů 8. a 9.června 1990
Volební místnost v budově MNV byla otevřena 8.6. od 1400 do 2200 hod. 9.6. od 700 do 1400 hod.
Složení volební komise:
Josef Chyťa (str. lidová), dr. Jan Pavlica (str. lidová), František Ludvík (strana zelených), Alois Rozčínský (zahrádkáři),
Milan Obroučka (Sokol), Jan Gründel (požárníci), Milan Pěček (KSČ), Vlasta Adamcová (KSČ), Silvestr Pilát (str. zelených).
Počet osob zapsaných do vol. seznamu

559

Úřední obálky vydány

557

Počet platných hlasů

548

Výsledky voleb do sněmovny lidu FS
Čs. strana socialistická

15

Občanské fórum

94

Republik. strana Československa

4

Seskupení zájmových svazů

2

KSČ

71

Spojenectví zemědělců a venkova

36

Čs. demokratické fórum

1

Strana zelených

21

Hnutí za samosprávu Společnost pro
Moravu a Slezsko

220

Sociální demokracie

6

Křesťanská a demokratická unie

78

Výsledky voleb do sněmovny národů FS
Strana socialistická

14

Svobodný blok

4

Občanské fórum

86

Republikánská strana

4

Zájmové svazy

2

KSČ

71

Spojenectví zemědělců a venkova

42

Strana zelených

16

Hnutí čs. porozumění

1

Hnutí za samosprávu Společnost
pro Moravu a Slezsko

221

Sociální demokracie

7

Křesťanská a demokratická unie

82

Výsledky voleb do České národní rady
Čs. strana socialistická

9

Občanské fórum

94

Republik. strana

2

Zájmové svazy

3

KSČ

73

Spojenectví zemědělců a venkova

31

Strana zelených

21

Hnutí za samosprávu Společnost
pro Moravu a Slezsko

217

Sociální demokacie

9

Strana přátel piva

2

Křesťanská a demokratická unie

86

Volby do obecního zastupitelstva 24.11.1990
Počet osob zapsaných do vol. seznamu

551

Úřední obálky vydány

466

Odevzdané obálky

466

Volební strana:

Celkový počet hlasů:

Občanské fórum

860

Vítězslav Skřivánek

160

Radoslav Dvořáček

192

Karel Nebojsa

145

Marie Heinclová

63

Ladislav Skřivánek

151

František Neubauer

149

Strana zelených
ing. Hana Ludvíková

432
224

Silvestr Pilát

87

Dagmar Hrdinková

121

Československá strana lidová

1353

Petr Vašíček

160

Jaroslav Baláč

209

František Nejtek

140

Zdena Šterclová

94

Jan Varta

154

JUDr. Jan Pavlica

204

Stanislav Chyťa

138

Karel Pavlon

132

Marie Kolejková

122

KSČ

1024
Milan Pěček

177

Vlasta Adamcová

91

Jan Meitner

93

Jan Kadlec

117

Josef Adam

89

Jana Kalvostrová

79

Jaroslav Valehrach

141

František Pořízek

114

Ludmila Růžičková

123

Volby proběhly v naprostém klidu, občané se chovali důstojně.

Rozdělení obce
Volby do obecního zastupitelstva proběhly i v Olšanech. K datu voleb byla na přání olšanských občanů obec HabrovanyOlšany rozdělena tak, jak v minulosti. Obce Habrovany a Olšany jsou zase samostatné !
Ihned po volbách se ujalo řízení obce Habrovany zvolené zastupitelstvo v tomto složení:
Jaroslav Baláč

37 let

(Čs. strana lidová)

Milan Pěček

41 let

(KSČ)

Radoslav Dvořáček

32 let

(OF)

JUDr. Jan Pavlica

68 let

(Čs. str. lidová)

ing. Hana Ludvíková

27 let

(Str. zelených)

Jaroslav Valehrach

50 let

(KSČ)

Vítězslav SKřivánek

37 let

(OF)

Petr Vašíček

73 let

(Čs. str. lidová)

Ludmila Růžičková

49 let

(KSČ)

Ladislav Skřivánek

36 let

(OF)

Jan Kadlec

32 let

(KSČ)

Dagmar Hrdinková

52 let

(Str. zelených)

Jan Varta

41 let

(Čs. str. Lidová)

Náhradníci:

Rozdělení funkcí v obecním zastupitelstvu:
Petr Vašíček

- starosta

Radoslav Dvořáček

- místostarosta, zeměď. komise

JUDr. Jan Pavlica

- pořádková komise

Ludmila Růžičková

- sociální a školská komise

Ing. Hana Ludvíková

- finanční komise

Jaroslav Valehrach

- stavební komise

Jaroslav Baláč

- kontrolní komise

Vítězslav Skřivánek

- životní prostředí

Milan Pěček

- člen

Starosta obce Habrovany:
Petr Vašíček si získal důvěru a úctu občanů zejména svým pevným a nekompromisním postojem v době totality. Nebál se
naplno říci svoje názory a to tak nahlas, až jsme často měli strach, aby někdo nepovolaný je nezaslechl a neudal jako řeči
„nepřátelské režimu“. Naštěstí je „nepovolané uši“ buď opravdu neslyšely, nebo autorita pana Vašíčka byla natolik dobrá, že
nebyly proti němu použity. V každém případě nového starostu jeho postoj za 40 let ctí.
Narodil se 28.června (1918) opr. 1917 ve Vážanech. Rodina byla početná. Měl 3 bratry a 3 sestry. Ze sourozenců byl
nejmladší.
Po skončení páté třídy obecné školy navštěvoval 3 třídy měšťanské školy v Rousínově a 4.tř. měšťanské školy v
Ivanovicích na Hané.
Po skončení měšťanské školy absolvoval dvouroční obchodní školu v Brně. Potom nastoupil jako praktikant do kanceláře
u pana Zachovala, který měl zámečnictví v Drnovicích. V r.1936 plnil vojenskou povinnost a to v Brně na Špilberku a
zakončil v Židenických kasárnách v Brně. Do civilu odcházel v hodnosti četaře. „Protože jsem byl odvážný a miloval jsem
nebezpečí, chtěl jsem jít k pohraniční stráži, ale vpád Němců mé plány překazil“, říká dnes už beze smutku pan starosta.
V roce 1940 nastoupil jako účetní ve mlýně v Rousínově u pana Obořila. Byl tam zaměstnán celkem 12 let. V době
německé okupace byl 2x zajištěn německou kriminální službou a vězněn v Brně po dobu 5-ti měsíců. Toto se odehrávalo v

době stanného práva, v době pro každého dobrého Čecha nesmírně nebezpečné. Řízením osudu se podařilo panu
Vašíčkovi německou okupaci přežít.
V roce 1943 se oženil a přestěhoval do Habrovan. Vychoval se svojí manželkou syna a 2 dcery. Rodina byla vždy
považována za spořádanou, všichni její členové jsou pracovití a u občanů oblíbení.
Po skončení 2. světové války působil pan Vašíček po dobu tří volebních období jako radní, později jako tajemník na MNV
v Habrovanech. Do politiky nevstupoval, neinklinoval k žádné politické straně. Teprve po listopadu 1990, kdy zvítězily
demokratické síly, vstoupil do Lidové strany. Nyní se stal prvním starostou demokratické obce. Je schopný, stále plný elánu
a proto má předpoklady, aby obec za jeho vedení vzkvétala.

Sňatky v roce 1990.
23.2.

Darja Obhlídalová, Habrovany 223
Ivan Kocourek, Brno

6.4.

Petr Zagora, Habrovany 194
Andrea Cahová, Brno

14.4.

Adolf Rada, Habrovany 260
Ludmila Hudečková, Habrovany 260

20.4.

Rostislav Němec, Olšany 177
Eva Majerová, Chrášťany-Praha záp.

28.4.

Marie Bezrouková, Olšany 29
Zdeněk Líbánek, K. Vážany

9.6.

Kadaňka Vladimír, Habrovany 26
Renata Rotreklová, Letonice

23.6.

Stanislava Nováková, Olšany 177
Ivan Škaroupka, Olšany 147

30.6.

Jitka Stejskalová, Habrovany
Zdeněk Pláteník, D. Dunajovice

14.7.

František Urban, Habrovany 1
M. Doleželová, Habrovany 1

11.8.

Martina Režná, Olšany 132
Oldřich Novák, Olšany 117

25.8.

Dagmar Meitnerová, Habrovany 267
Ladislav Vysoudil, Olšany 169

12.10.

Ivana Jelínková, Olšany 763
Vévoda, Velešovice

27.10.

Marcela Španělová, Habrovany 295
Filip, Velešovice

22.12.

Věra Drnovská, Habrovany 60
Hořava, Vyškov.

Narozené děti
Narodilo se 7 děvčat a 8 chlapců.
4.5.1990

Iveta Bezděková, Habrovany 226

2.7.1990

Jan Korčián, Habrovany 260

2.8.1990

Zdeněk Hořava, Habrovany 246

13.8.1990

Anna Rybnikářová, Olšany 31

28.8.1990

Jan Trávníček, Habrovany 23

6.

Tomáš Orság, Habrovany 251

1990

1.10.1990

Zdeněk Libánek, Olšany 29

31.12.1990

Karolina Kadaňková, Habrovany 26

3.11.1990

Lucie Pláteníková, Habrovany 125

12.11.1990

Tomáš Hloušek, Habrovany 11

19.11.1990

Markéta Škaroupková, Olšany 117

28.11.1990

Veronika Nováková, Olšany 132

27.11.1990

Jakub Kopecký, Olšany 180

15.12.1990

Rozálie Kopecká, Olšany 180

8.6.1990

Michal Kubíček, Habrovany 130

Úmrtí 1990
Rozloučili jsme se s 12 našimi občany. Zemřelo 7 mužů a 5 žen.
15.1.

Antonín Novák, nar. 1902

Habrovany 234

24.2.

Amálie Dufková, nar. 1895

Habrovany 54

30.4.

Drahomír Režný, nar. 1923

Habrovany 118

6.5.

Marie Šoupalová, nar. 1911

Habrovany 148

13.6.

Theodor Hodaň, nar. 1908

Habrovany 58

28.7.

František Chyťa, nar. 1914

Habrovany 242

25.6.

Roman Klimeš, nar. 1967

Habrovany 1

8.7.

Vladimír Kokoška, nar. 1930

Habrovany 1

31.8.

Miloslava Doleželová, nar. 1924

Habrovany 281

19.9.

Antonín Prostějovský, nar. 1927

Habrovany 1

3.10.

Ludmila Severová, nar. 1909

Habrovany 86

18.12.

Marie Hrdinková, nar. 1904

Habrovany 151

Pozn.: Roman Klimeš, Bohumil Kokoška a Antonín Prostějovský, byli obyvatelé ÚSP.

Přihlášení k trvalému pobytu.
Přihlásilo se celkem 29 nových občanů.
Štukavec Vlastimil, nar. 1963
Štukavcová Renata, nar. 1971
Štukavcová Veronika, nar. 1989
přistěhovali se z Brna-Štýřic do Habrovan č.104.
Czáková Marta, nar. 1948

z Džbánic

do Habrovan č.1-ÚSP

Korčiánová Miroslava, nar. 1971

z Křenovic

do Habrovan č.260

Bestrová Anastázie, nar. 1912

z Hvězdlic

do Habrovan č.154

Krček Jan, nar. 1966

z Brna-Šlapanic do Habrovan č.132

Krčková Marie, nar. 1968

z Pohořelic

do Habrovan č.132

Ruberová Věra, nar. 1949

z Brna

do Habrovan č.152

Kocourek Ivan, nar. 1958

z Brna-Štyřic

do Habrovan č.223

Sigetová Anna, nar. 1909

ze Salgovců, okr. Topolčany

do Habrovan č.8

Baláč Jaroslav, nar. 1921

z Jablunkova-Pržav

do Habrovan č.254

Pospíšil Oldřich, nar. 1957

z Kr. Vážan

do Habrovan č.294

Pospíšilová Dana, nar. 1960

z Kr. Vážan

do Habrovan č.294

Pospíšil Radek, nar. 1982

z Kr. Vážan

do Habrovan č.294

Pospíšilová Jana, nar. 1989

z Kr. Vážan

do Habrovan č.294

Doleželová Miloslava, nar. 1924

z Rudic

do Habrovan č.281

Kadaňková Renata, nar. 1972

z Letonic

do Habrovan č.26

Pláteník Zdeněk, nar. 1972

z Dol. Dunajovic do Habrovan č.125

Pilátová Taťána, nar. 1975

z Brna

do Habrovan č.22

Kaspar Pavel, nar. 1965

z Adamova

do Habrovan č.176

Ruber Pavel, nar. 1948

z Brna

do Habrovan č.152

Kubíček Oldřich, nar. 1952

z Brna

do Habrovan č.140

Cenigová Marcela, nar. 1966

z Brna

do Habrovan č.176

Ceniga Daniel, nar. 1985

z Brna

do Habrovan č.176

Ceniga Denis, nar. 1986

z Brna

do Habrovan č.176

Matějíček Pavel, nar. 1965

z Brna

do Habrovan č.295

Kubíčková Svatava, nar. 1963

z Brna

do Habrovan č.130

Kubíček Michal, nar. 1990

z Brna

do Habrovan č.130

Odhlášeni z trvalého pobytu – 13 lidí.
Vlach Rudolf, nar. 1907,

Habrovany 130

do Rousínova
do Hvězdlic

Bestrová Anastázie, 1912,

Habrovany 154

Dundálková Angela, 1935,

Habrovany 205 do Brna

Kudlička Petr, 1963,

Habrovany 1

do Brna

Skácelová Olga, 1962,

Habrovany 52

do Brna

Rössová Jitka, 1984,

Habrovany 224 do Rousínova

Rössová Jana, 1965,

Habrovany 224 do Rousínova

Röss Jiří, 1985,

Habrovany 224 do Rousínova

Rozčínský Petr, 1970,

Habrovany 184 do Velešovic

Pernica Pavel, 1968,

Habrovany 177 do Rousínova

Hutařová Vilma, 1960,

Habrovany 225 do Vyškova

Hutařová Ivana, 1985,

Habrovany 225 do Vyškova

Hutařová Eva, 1989,

Habrovany 225 do Vyškova

Základní škola v Habrovanech.
Počet žáků

1.třída

18,

vyučuje Jaroslava Říhová

2.třída

11,

vyučuje Bohumil Říha

3.třída

14,

vyučuje

4.třída

15,

vyučuje Bohumil Říha

Ve škole byla provedena oprava elektroinstalace v ředitelně, kabinetě a jídelně. Jídelna byla opatřena novou gumovou
krytinou, provedla se úprava školní zahrady a hřiště u školy.
Byla provedena další modernizace školy; škola zakoupila dva barevné televizory, aby žáci v pořadech určených školách
mohli sledovat kvalitní obraz.
Na své místo v ředitelně se vrátila restaurovaná busta T.G.Masaryka, která byla řediteli školy uchovávána přes německou
okupaci i přes dobu totality. Ředitelé, kteří bustu opatrovali byli: Oldřich Lukášek, Marie Zichová, Bohumil Říha.
Busta T.G M dostal takto historickou cenu.

Ukončení činnosti PO
V tomto roce byla ukončena činnost pionýrské organizace. Žáci pracují v ekologickém kroužku a navštěvují kroužek práce
s počítači.

Ukončení činností organizací
Ukončena činnost PS VB (Pomocná stráž veřejné bezpečnosti
Ukončena činnost SSM (socialistický svaz mládeže)

Ukončena činnost SČSP (svaz čs-sovětského přátelství).

Srážky 1990
leden

2,5

říjen

únor

50,5

listopad 53,5

březen 23,-

prosinec 33,5

duben

41,5

89,5

květen 75,červen 85,červenec 50,5
srpen

23,-

září

60,5

Souhrn 588,-

Z minulosti obce.
V září 1850 se odehrála tragická událost. Filip Smutný – zdejší hospodský v pomatení mysli zabil svoji ženu a tři děti.
Vlastní příčinou snad byla nevěra hospodského, které se dopustil s děvečkou. Příběh našel ztvárnění v kramářské písni.
Text kramářské písně se zachoval jen ve 3 opisech. Příbuzní svůdné děvečky totiž celý náklad skoupili a zničili. Chtěli tak
ušetřit rodinu skandálu. Přes jejich snahu se však nepodařilo zničit vše. Proto dnes několik zažloutlých stránek originálu
kramářské písně vypovídá o dávné minulosti obce. Proto také jsem mohla originál vypůjčit a opsat do kroniky, aby se
uchoval pro příští generace.
_________________________________________
Smutný a žalostný příběh, který se stal v kraji brněnském, blíž města Rousínova ve vesnici Habrovanech v měsíci září,
roku 1850.
1.

Zastavte se, prosím, nyní
mládenci a panny rozmilí,
též ctnostní manželé.
Co vám v krátkosti zazpívám
plakat musí srdce v těle.

2.

V Klenovicích narozený
byl řezníkem vyučený,
Smutný Filip nazvaný.
V Habrovanech měl hospodu
před léty dávnými.

3.

Dvanáct let s manželkou žili,
tři děti na svět zplodili.
Ctnostně jich vychovali,
děti jako andílkové
k radosti jim byly.

4.

Však ale ďábel pekelný
chtěl míti užitek jiný.
Co z manželstva dobrého
zaslepil ho hříchem smilstva
zkrášlil mu děvečku jeho.

5.

Ona se mu šperkovala,
před oči se mu stavěla.

Až jí lásku vyjevil
manželku i krásné děti
načisto zašpinil.
6.

Manželka, když to viděla,
ihned ho napomínala:
„Ach, manželi, co děláš,
že se nad svou vlastní krví
tak najednou zapomínáš“.

7.

„Prosím tě pro lásku Boží,
těžká metla tobě hrozí.
Pro pět ran Krista Pána,
můj manželi nečiň toho,
v mém srdci je velká rána“.

8.

On jí všecko připovídal
polepšení přisliboval.
V svém srdci však jinač byl,
nůž řeznický na ocelce
přes tu chvíli hladil.

9.

V měsíci září se rozhněval,
mordýřské srdce na se vzal.
Nočním časem mordoval,
své manželce o půlnoci
krumpolcem do hlavy ťal.

10.

Tři rány do hlavy měla,
až se při tom zapomněla.
On jí nechal ležeti,
počal děti, jak klečely,
sochorem mordovati.

11.

Děvčátko před ním klečelo,
křičíc ručky spínalo.
„Tati, pro Boha prosím“...
On v čerstvosti dlouhým nožem
jí srdce prorazil.

12.

Matku dítě probudil hlas,
že se vzpamatovala zas.
Zdvihla se a prosila:
„Ach, manželi, nemordujte,
prosím vás, pro Krista Pána“.

13.

On jí nechtěl vyslyšeti,
ale on chtěl mordovati.
Vrazil jí nůž do srdce,
sedmkrát jí ho zarazil
přes prso velmi hluboce.

14.

„Ježíš, Maria a Josef“ zvolala,
v tom dokonala.
Chlapeček před ním klečí,
on mu ránu do hlavy dal
a pak mu nůž vrazil k srdci.

15.

Naposledy i děťátko
za nožičku vzal chuďátko
a počal ho líbati.
Bylo pět měsíců staré
chtělo za maminkou jíti.

16.

Když mu začalo plakati,
„Co pláčeš, vždyť nemáš matky“!
Počal ho proklínati,
pak s ním praštil hned o postel,
až mu mozeček vyletěl.

17.

Když je všecky zamordoval,
hned jim životy rozřezal.
Vedle sebe je položil,
lítost mu srdce svírala.
Bílou plachtou je přiložil.

18.

Pak učinil jiné věci,
které jsou k podivu přeci.
Flinta ve sklepě stála,
byla vodou nabíjena
by mu život odňala.

19.

Začal si do hlavy měřit,
svědomí mu však nedalo,
že by to smrt malá byla.
Tak veliké mordování
krev pomstu jináč volala.

20.

Svíčky vedle nich postavil,
poklekl k nim a se modlil.
Nejprv počal plakati
nad svou předrahou manželkou
a za překrásné děti.

21.

Na ráno běžel k právu,
tam se udal, věřte tomu
a teď sedí v arestu.
Očekává slavnou komisi,
která k němu přijde ještě.

22.

Břicha měli rozřezaný,
srdce nožem proražený.
Do hlavy několik ran,
cizoložník, vražedník
byl jejich otec sám.

23.

Sedí v řetězech spoutaný,
slyšet ho kvílet, plakati.
A lidi napomíná
by si z něho příklad vzali.
Hořké slzy vylévá.

24.

Prosí každého pro Boha
a pro pět ran Krista Pána,
aby mu odpustili,

nebo se mu v tom žaláři
všichni představují.
25.

Otče, otče, cos udělal,
žes nás mladé zamordoval.
Měli jsme dlouho žíti
a ty musíš za nás nyní
ohavnou smrtí zajíti.

26.

Na světě hanbu trpěti,
po smrti v pekle hořeti.
Krev naše pomstu volá.
Bůh přislíbil vražedníkům,
že pro něj místa nemá.

27.

Když mu bude ortel čtený,
tenkrát vám dám lepší zprávy.
Až se celá spravedlnost
zjevně též číst jemu bude
než odejde na věčnost.

28.

Nyní písničku skoncuji,
za poslouchání děkuji.
Ochraň nás, Kriste Pane
a přiveď duši k spasení
na věky věkův amen.
_______________________

Kramářské – jarmareční písně byly rozšiřovány v mnoha výtiscích a prodávány na jarmarcích od poloviny 17.století až do
19.století. Text kramář zpíval a ukazoval děj na vyvěšených kresbách.
Píseň o Filipu Smutném je jistě velmi kramářem – autorem vykonstruovaná do hrůzostrašného děje, pravda byla asi
mnohem prostší. Opěrný děj je však pravdivý. O Filipu Smutném vypráví nejstarší občané, že byl posledním vězněm na
brněnském Špilberku. Zde také zemřel. Děvečka, pro kterou vlastně tragedii rodiny Smutných vznikla, také byla potrestána.
Nikoliv justicí, ale občany. Nikdo ji nechtěl vzít do služby a tak skončila jako žebračka. Sedávala prý na velkém kameni
(který je vidět dodnes) u domu č.
nikde nezjistila.

. Děti běhaly kolem a vykřikovaly na ni „Sakrabádka“. Odkud byl tento název jsem zatím

