Události v obci
10.1.

U zámku se začíná se stavbou nové zídky. Je z betonových tvárnic s povrchovou úpravou imitace kamene.

13.1.

První domy (p.Josef Chyťa, p.Heincl a ÚSP) ukončily plynofikaci a začínají využívat výhod plynu.

1.4.

Další pokračování vedení plynu v Ulici a na návsi.

20.5.

Plynofikace Habrovce

1.7.

Ukončena první etapa plynofikace.

12.9.

Do dnešního dne měly být odevzdány politickými stranami návrhy na kandidáty do voleb do místního zastupitelstva.
Odevzdali KDU-ČSL a 2 nezávislí kandidáti. KSČM propásla termín a seznam kandidátů zapomněla odevzdat.
Proto ve volbách nemůže prosazovat svoje kandidáty.

15.10.

Hodně domů zahájilo plynové vytápění. Občané si pochvalují výhody. Zlepšilo se znatelně ovzduší obce.

10.11.

Před budovou pošty a obecního úřadu je instalovaná telefonní budka. Bohužel, její umístění značně poškodilo
celkový ráz návsi. Místo nebylo vhodně určeno.

28.10.

K výročí založení republiky byl uspořádán lampionový průvod k pomníku padlých z 1.světové války. Projev pronesl
řed. školy B.Říha.

17 – 18.11. Občané volili svoje kandidáty do obecního zastupitelstva.
14.11.

Obecní úřad zakoupil počítač PC486 s tiskárnou.

15.11.

Na zámku začíná stavba čističky odpadní vody.

5.12.

Policie řešila přepadení pana Hanáka skupinou Romů. Romové vnikli oknem do bytu, byt začali demolovat a
obyvatele ohrožovat. Panu Hanákovi se podařilo utéct a přivolat policii, která nastolila pořádek a klid.

25.11.

Byl zvolen starosta obce – pan R. Dvořáček. Místostarostou byl jmenován pan Jan Krček.

16.12.

Občané hlásili pozorování UFO. Objevilo se v nočních hodinách nad obcí. Směr letu – od lesa Olšany přes Skalku
k Rousínovu.

16.12.

Zákaz okresního hygienika používat skládku domovního odpadu za hřbitovem. Občané jsou nuceni urychleně
kupovat popelnice, protože jinak není možno se zbavit odpadu. Je obava, aby občané nepohazovali odpad v okolí
obce.

16 – 18.12. byla uspořádána výstava dětských prací, knih, předmětů a ručních prací občanů. Výstava byla prodejní a
výtěžek byl věnován na humanitární pomoc pro nemocné leprou. Dík za zdar výstavy patří paní Krčkové a žákům
základní školy. Výtěžek byl 1600 Kčs.

Počasí tohoto roku bylo atypické. Leden byl mimořádně teplý, celý červenec enormě suchý (pršelo jen v jednom dni).
Teploty 38°C – 48°C. Celkem 16 tropických dnů (přes 30°C).

Budování obce.
1 – Dne 1.7.1994 byla zahájena druhá etapa plynofikace od domu č.43 na Cikánov, Novou ulici a část Příhon. Celkové
náklady na celou obec činí 4,000.000 Kč.
2 – V letním období bývá kritický nedostatek vody z vodovodu Ostrá (Bylo připojeno neúměrné množství domů. Tato
nepromyšlenost a svým způsobem i závist a sobectví způsobuje kalamitní stav v letních měsících). Proto bylo provedeno
propojení vodovodu Ostrá na řád Opatovice. Není to dobré řešení, ale přesto je aspoň zajištěno, že odběratelé Ostrá nejsou
v létě bez vody.
3 – Byla vybudována jedna česlice a dvě stavidla na potoku Habrovec.
4 – Byla vybudována opěrná zídka u cesty do Habrovce.
5 – Na Vinohrádku od hřbitova až k domu p.Šarocha byl vybudován vodovodní řád.
6 – Na Vinohrádku vybudován řád kanalizace – 30 b.m.
7 – Byl prodloužen vodovodní řád na místní hřbitov.

Podnikání 1994.
1

Svatopluk Mačkal

č.276

pohostinství

2

Pavel Ruber – Vera

č.152

ostraha maj.

3

Pavel Bestr

č.168

výr. hraček

4

Jan Bečička – Silikon

č.237

mont. karoserií

5

Josef Večerka

č.89

malířství

6

Stanislav Hanák

č.282

natěračství

7

Tomáš Kostelka

č.28

sklenářství

8

Milan Pěček

č.63

prostřed. služeb

9

Miroslava Vašínová

č.10

potraviny

10

Milan Pěček

č.63

potraviny

11

Břetislav Vrbík

č.292

potraviny

12

Marie Adamová

č.206

prodej tisku

13

Svatopluk Kalvostr – Petal č.257

opravy aut

14

Josef Kužela Kask

č.172

opr. karoserií

15

Ladislav Skřivánek Kask č.172

opr. karoserií

16

Oldřich Pekařík

č.265

opr. karoserií

17

Antonín Masařík

č.262

opr. karoserií

18

Květoslav Slavotínek

č.288

řeznictví

19

Petr Štěpánek

č.287

zednictví

20

Ivan Chrást – Elservis

č.61

elektroopravy

21

Antonín Neubauer

č.201

projekty staveb

22

Jaroslav Chromý

č.82

elektroinstalace

23

Milan Pěček

č.63

autoškola

24

Jitka Uhrová

č.21

org. poradce

25

Petr Mikulášek

č.91

opravy karoserií

26

Jaromír Rousek

č.4

zprac. PVC

Pohyb obyvatelstva
Narození:
1 Lucie Svobodová

17.2.1994

Habr. 202

2 David Valehrach

25.5.1994

Habr. 265

3 Andrea Pospíšilová

9.8.1994

Habr. 266

4 Kateřina Součková

9.9.1994

Habr. 65

5 Denisa Bartošíková

4.10.1994

Habr. 258

6 Monika Vysoudilová

29.11.1994

Habr. 184

1 Jane Strušková

20.10.1942 – 11.1.94

č. 1

2 Ladislav Bartošík

30.4.1941 – 9.4.94

č. 258

3 Anna Kloudová

16.3.1944 – 13.5.94

č. 1

4 Rudolf Konečný

9.2.1936 – 19.5.94

č. 1

5 Ludmila Havlíčková

8.1.1909 – 19.6.94

č. 232

6 Alois Vysoudil

15.7.1910 – 14.12.1994

č.

Úmrtí:

(Alois Vysoudil byl mnohaletým členem a předsedou KSČ v obci. Sluší se na tomto místě podotknout, že za totality
mnoha lidem svým vlivem pomohl a pro obec zařídil mnoho dobrého. Naprosto se vymykal obrazu totalitního funkcionáře.
Byl to lidumil.)
Sňatky:
19.3.

Pavel Ruber – Habr. 152 – Leona Přehnalová – Uhřice

26.3.

Jiří Souček – Habr. 213 – Dagmar Štěpánková – Habr.

11.6.

Pavel Vysoudil – Brno – Vladislava Rozčínská – Habr.

1.7.

Vladimír Fedra Habr. 128 – Dagmar Čechová – Habr.

22.10.

Jiří Milis Habr. 78 – Jitka Gaulová – Pístovice

26.10.

Petr Benda Habr. 243 – Jana Štěpánková Habr.

Přihlášeni k pobytu:
1 Antonín Hanousek

z Hodějic 214 do Habr. 1

2 Winkler Jiří

z Brna do Habrovan 1

3 Hrdinková Monika

z Olšan do Habrovan 8

4 Hrdinka Roman

z Olšan do Habrovan 8

5 Hrdinka Radim

z Olšan do Habrovan 8

6 Pukanecz Štěpán

z Dražovic do Habrovan 131

7 Pukaneczová Lenka

z Dražovic do H. 131

8 Hartman Rudolf

z Brna do Habr. 156

9 Hartmanová Leopolda

z Brna do Habr. 156

10 Šebela Libor

z Brna do Habr. 135

11 Trávníček Petr

z Račic do Habr. 197

Odstěhovaní:
1 Zmrzlý Tomáš

Habrovany 35 do Brna

2 Neubauerová Marta

Habrovany 218 do Hvězdlic

3 Tichý Petr

z Habrovan 3 do Brna

4 Tichá Anna

Habrovany 3 do Brna

5 Tichý Ondřej

Habrovany 3 do Brna

6 Ruber Pavel

Habrovany 152 do Uhřic

7 Zdeněk Pláteník

Habrovany 125 do Dol. Dunajovic

8 Hrdinková Monika

Habrovany 8 do Šlapanic

9 Hrdinka Roman

Habrovany 8 do Šlapanic

10 Hrdinka Radim

Habrovany 8 do Šlapanic

11 Milis Jiří

Habrovany 78 do Pístovic

Kolaudace
Zlámal Josef
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Volby do zastupitelstva obce,
18. – 19.listopadu 1994
Hlasovací lístek:
Nezávislý kandidát:

Radoslav Dvořáček, 36 let, traktorista, Habrovany, bezpartijní

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1

Jan Krček, 28 let, elek. mech. Habrovany

KDU-ČSL

2

František Nejtek, 37 let, zedník Habrovany

KDU-ČSL

3

Dagmar Kučerová, 66 let, důchodkyně, Habrovany

bezpartijní

4

JUDr. Jan Pavlica, 72 let, důchodce, Habrovany

KDU-ČSL

5

Vlastimil Benda, zedník, Habrovany

KDU-ČSL, 23 let

6

Josef Chyťa – 66 let, důchodce, Habrovany -

KDU-ČSL

7

Karel Pavlon – 63 let, důchodce, Habrovany -

KDU-ČSL

8

Petr Štěpánek, 41 let, zedník, Habrovany

KDU-ČSL

9

Stanislav Chyťa – 72 let – důchodce, Habrovany,

KDU-ČSL

Jaroslav Baláč, 41 let, zaměstnanec ÚSP, Habrovany, bezpartijní.
Do voleb se přihlásila jen strana KDU-ČSL, žádná jiná strana přihlášku svých kandidátů nepodala.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Habrovany
Celkový počet zapsaných voličů

572

Volilo

382 voličů

To je

66,7%
Zvolení kandidáti:

Radoslav Dvořáček

326 pl.hlasů

Jan Krček

220 pl.hlasů

Jaroslav Baláč

192 pl.hlasů

Dagmar Kučerová

183 pl.hlasů

František Nejtek

154 pl.hlasů

Josef Chyťa

140 pl.hlasů

JUDr. Jan Pavlica

136 pl.hlasů

Vlastimil Benda

136 pl.hlasů

Karel Pavlon

106 pl.hlasů

Starosta Petr Vašíček v těchto volbách již nekandidoval vzhledem ke svému věku a zdravotním potížím. Občané oceňují
jeho snahu o zvelebení obce a upřímně děkují za jeho práci.
Pan Petr Vašíček v rozhovoru s redaktory „Vyškovských novin“ řekl:
Počáteční rok 1991 byl velmi činný. Obecní zastupitelstvo pracovalo s elánem. Občané brigádnicky oplotili vodojem nad
Habrovanami, položili 300m chodníků. Na pracech se podílel a jejich chod obětavě řídil pan Stanislav Pernica starší. Asfaltu
se dočkaly komunikace v Habrovci, na Kočově a v části Cigánov.
Splašková kanalizace v délce 200m byla uložena směrem od zemědělského družstva do polí. Investice stála 1,4milionu
korun. Generální oprava potoka Habrovce obsáhla jeho vybagrování a vybudování koryta. Do 115 000Kč se vešel i náklad

na nové stavidlo. Budova obecního úřadu dostala sociální zařízení. O rok později začala v Habrovanech plynofikace.
Zbudovaný vysokotlak Rosickými plynárnami a koupě regulační stanice stály obec 1,200 000 Kč. V roce 1993 začala firma
IMOS Brno s pokládáním potrubí od zem.družstva k Vinohrádku a k návsi. V tomto roce se podařilo napojit domácnosti
s trvalým nedostatkem vody na opatovický zdroj.
Pouhých 14.000Kč vyřešilo problém 25 domů. Druhá etapa rozvodu plynu se stala záležitostí firmy Opálka Brno, a ta už
se týká roku 1994 a obecní části Cigánov, Nová ulice, Příhony. Práce na plynofikaci obce řídil a řídí pan Radek Dvořáček.
Souběžně s náročnou plynofikací byl letos domácnostem v ulici u hřbitova zaveden veřejný vodovod (70.000 Kč), do
Vinohrádku kanalizace. Hřbitov má novou zídku a kostel vylepšily drobné úpravy (80.000 Kč).
Z rozhovoru s bývalým starostou p.Vašíčkem je zřejmo, že práce odstupujícího obecního zastupitelstva byla bohatá a
úspěšná, obětavá a občany ceněná. Obecní zastupitelstvo a starosta splnili svůj úkol se ctí.

Volba nového starosty.
Starostou pro další volební období byl zvolen pan Radoslav Dvořáček, 36 let, bytem Habrovany, bezpartijní. Byl zvolen
nejvyšším počtem hlasů občanů – 326 hlasů – což svědčí o jeho velké oblibě.
Pan Radoslav Dvořáček se narodil ve Vyškově 7.6.1958. Základní školu navštěvoval v Král. Vážanech, později
v Rousínově. Po skončení základní školní docházky odešel na tříleté stavební odborné učiliště – obor zedník ve Vyškově.
Základní vojenskou službu plnil 2 roky v Bratislavě.
Soukromý život pana starosty byl v mládí strastiplný. Když mu bylo 11 let, zemřela mu matka a otec se po čase znova
oženil. Změna v domově se chlapce bolestně dotkla. Toužil po láskyplném zázemí a to našel teprve ve vlastní rodině
s manželkou Annou, se kterou se oženil před nástupem vojenské služby. Pan starosta má dva syny Radka a Luďka, které
vychovává co nejlépe. Doma má ke své práci vstřícné zázemí plné pochopení. Na začátku manželství bydleli Dvořáčkovi
v Šumicích, pak krátce ve Vítovicích.
V roce 1981 koupili v Habrovanech domek, který si moderně opravili. Radoslav Dvořáček zažil těžké nespravedlnosti
totalitního režimu, které nesl se svým otcem – rolníkem ve Vážanech a starším bratrem Jaroslavem. Krutosti, které vyvíjel
totalitní režim proti soukromě hospodařícím rolníkům má dosud v živé paměti.
Pan Dvořáček pracoval v zemědělském družstvu v Rousínově. U svých spolupracovníků byl velmi oblíben, zejména pro
svou upřímnou, přímou a kamarádskou povahu a pro svoji pracovitost a svědomitost.
Práce v obci není pro pana starostu nikterak nová. 4 roky vykonával úspěšně funkci místostarosty. Je tedy podrobně
seznámen s problematikou obce a její občané mu plně důvěřují, což dokazuje rekordní počet hlasů při volbách.
Pan Radek Dvořáček má sympatickou povahu, důstojné jednání s lidmi, vzbuzuje důvěru svým zájmem a zodpovědným
přístupem k věcem řízení obce, má smysl pro spravedlnost i pro humor. Žije příkladným občanským životem – nelze mu nic
vytknout. Je obětavý, pracovitý, plný životního elánu, má podporu mladé generace i sympatii starších. Osvědčil se
v minulém volebním období jako místostarosta a má všechny předpoklady stát se vynikajícím starostou. Jeho kredem je –
pozvednout úroveň obce po všech stránkách.
Složení celého nového obecního zastupitelstva bylo občany přijato s uspokojením i radostí. Zvolené osobnosti považují za
čestné, pracovité, rozumné, důvěryhodné. Občané věří, že za jejich vedení bude obec vzkvétat.

Škola.
V základní škole v Habrovanech se letošního roku vyučuje ve 2 třídách. Žáků je 38. Učitelé Jaroslava Říhová a ředitel
školy Bohumil Říha rozvíjí dále ve své práci metody podle J.A.Komenského. Svoje poznatky publikují v časopisech pro
učitele. Jaroslava Říhová je členkou redakční rady odborného časopisu „Komenský“. Učitelka Yvonna Kabátová odešla ze
školy v důsledku mateřské dovolené.
Jako školnice pracuje ve škole Marta Lusková. Pro žáky jsou dováženy obědy z mateřské školy v Olšanech. Prostory
jídelny a výdejny jídla nevyhovují plně hygienickým normám, proto se uvažuje o přístavbě nové jídelny.
Náboženství ve škole vyučuje paní M. Krčková. Kroužek práce s počítači vede řed. B. Říha. Rozvíjení malířských
schopností žáků, výstavy a výzdobu školy zajišťuje Jaroslava Říhová. Topičem školy je pan Oldřich Pleva.

Čerpání rozpočtu.
Vodní hospodářství: Čerpání bylo vyšší z důvodu nákladnějšího vybudování vodovodního řádu, než bylo rozpočtováno.
Doprava: Čerpání na nutnou údržbu. Doprava nebyla rozpočtována, avšak bude provedena nutná úprava rozpočtu.
Školství: Čerpání bylo nižší. Nebyla, totiž, provedena plynofikace ZŠ. K navýšení výdajů dojde v následujícím období –
nákup paliva, vyúčtování el.energie.
Kultura: Čerpáno rovnoměrně, nákup knih pro místní knihovnu a věcné dary při životním jubileu občanů.
Vnitřní správa: Čerpání nízké, nebude realizována plynofikace OÚ. Tyto fin.prostředky budou přesunuty na kap.740 –
výstavba. Dále provedena úhrada za nakoupené palivo.
Práce a sociální věci: Obdrženy účelové finanční prostředky k úhradě příspěvků na indiv.dopravu tělesně postiženým
občanům.
Místní hospodářství: Čerpáno rovnoměrně.
Výstavba: Čeprání vysoké. Pokračování plynofikace.

Inflace.
Pokračuje neustálé zdražování potravin i průmyslového zboží, dále různých služeb. Kupní síla peněz rapidně poklesla. Je
to důsledek 40-tiletého totalitního hospodářství. Nejvíce inflace postihuje důchodce a rodiny s dětmi. Vláda se snaží o
vyrovnání různými přídavky. Vážnější bídou netrpí v obci nikdo.

Z historie obce – Páter Felix.
Údaje jsou vypsány z článku K.Nogy:
V historických listinách habrovanského panství ze 17.století se několikrát jakoby mimochodem mihne záhadná postava
jistého „pátera Felixe“. V roce 1652 se tento muž objevil ve stížnosti starorousínovského faráře Matěje Kostky olomoucké
konzistoři, jindy ho najdeme jako účastníka na t.zv. obnově úřadu v Lulči, Nemojanech či Habrovanech, kde zastupoval
vrchnost. Rychtáři, purkmistři a přísežní jmenovaných obcí před ním skládali účty ze své činnosti a představovali páteru
Felixovi hodnověrné, zasloužilé a poctivé sousedy, kteří měli nastoupit na jejich místa. Jindy najdeme pátera Felixe, kterak
dohlíží na řádné hospodaření při panských dvorech v Habrovanech a Lulči. Poddaní ho většinou nenazývali jinak, než právě
„pan páter Felix“, takže badatel se nad jeho jménem nijak nepozastaví a považuje tohoto muže za jednoho ze
zapomenutých úředníků našich regionálních dějin. Bezesporu by takto skončil i páter Felix, kdyby Jiří Čech, poddaný
z Lulče, na radnici městečka Rousínova při zkoumání jakési bezvýznamné události zcela náhodně a nenadále nesdělil
písařům jeho plné jméno páter Felix Kadlinský. Ano – jedná se o jednu ze tří nejvýraznějších osobností české barokní lyriky
(vedle Adama Michny z Otradovic a Bedřicha Briedela), význačného literáta a překladatele textů, vlastence a velké postavy
moravských dějin 17.století. A z několika zmínek o jeho působení na habrovanském panství zřejmě též velmi praktického
člověka, ačkoliv to v případě spisovatele může být vcelku překvapivé.
Felix Kadlinský se narodil v Horšovském Týně. Roku 1635 vstoupil do jezuitského řádu a pak působil krátký čas
v jezuitské koleji v Jičíně, odkud byl povolán do Uherského Hradiště. Tamější rektor Jan Jaranovský v roce 1650 svěřil Felixi
Kadlinskému úřad hospodářského správce (t.zv. prokurátora) na habrovanském panství, takže od té doby se s ním
setkáváme přímo v Habrovanech. Bydlel nepochybně ve zdejším zámku.
Z kusých zpráv je patrné, že Kadlinský se pečlivě staral nejen o hospodářské záležitosti, ale že převzal v Habrovanech a
v Lulči duchovní správu. Zmíněný farář Kostka si v roce 1652 dokonce stěžoval, že mu Kadlinský „klade překážky“ při
výkonu kněžského úřadu v Habrovanech, které spadaly pod Královopolské Vážany. A tak 29.7.1652 putoval z Olomouce do
Hradiště list, ve kterém byl rektor baronem Sorinou vyzván, aby vše uvedl do náležitého pořádku, habrovanský kostel uvolnil
faráři Kostkovi a do Lulče prezentoval diecézního kněze. Přesto Kadlinský zůstal v Habrovanech až do roku 1653, kdy se
vrátil do Hradiště.
Funkci správce habrovanského panství však vykonával i v létech 1654 – 1660. Z těchto dob máme doloženy jeho časté
pobyty na habrovanském zámku i účast při „obnovách úřadu“ v Lulči. V roce 1661 byl ještě k ruce novému správci Janu
Lubskému, teprve pak se jeho cesty s panstvím rozešly. V letech 1662 – 1669 byl Kadlinský prefektem semináře v Hradišti,
v roce 1670 se označuje zvláštním názvem „valetudieniarus“ (snad správce kolejní nemocnice). Zemřel 15.listopadu 1675.

Zdá se, že teprve po složení úřadu habrovanského prokurátora měl dostatek času, aby mohl uplatnit své literární vlohy.
Jeho knihy začaly vycházet od roku 1662.
V hradišťské koleji visel jeho obraz, jak je zřejmé z licitačních dokumentů z března 1774, kdy byl po zrušení řádu
rozprodáván kolejní majetek. Literární odkaz Felixe Kadlinského je neustále živý.
Ani v Habrovanech bychom neměli na působení tohoto nadaného a vzácného člověka zapomenout.

