Habrovansk˘
ZPRAVODAJ

Vydává
Obec Habrovany
prosinec 2019

74

Rozsvícení vanočního stromu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po adventu přicházejí
Vánoce. Je to čas, kdy se
setkávají rodiny, příbuzní,
když si sedáváme ke společnému stolu, abychom se
těšili z jedinečné síly, které říkáme pouto.
Vánoce a Nový rok jsou obdobím, kdy se
každý snaží být s blízkými, kdy si víc uvědomujeme sílu přátelství a lásky. To všechno
jsou hodnoty, které znamenají hodně pro
každou rodinu. Pro každého z nás je důležité, aby se dny naplnili spokojeností a dosažení cílů. Doufáme, že za nedlouho naše ulice,
nebo stráně zasype bílá přikrývka jemného
sněhu. Bělost přitahovala představivost člověka a s ní společné světlo, záře blikající
svíčky – symbol blížících se Vánoc. Opět
nám něžně klepou na dveře vánoční svátky,
čas radosti, zázraků a přání. Připravme se
tedy na ně společně a vychutnejme si je se
vším, co k tomu patří. V duších ať se nám
rozhostí krásný pocit, na stole ať zavoní kapr,
nebo jiné dobroty a Štědrý večer ať zanechá
v srdcích stuhu pohody a radosti.
Jménem celého obecního zastupitelstva,
zaměstnanců, ale i osobně, Vám přeji do
nastávajících krásných vánočních dní vše
nejlepší. Přeji Vám stálý smysl pro radost
z malých i velkých věcí v životě. Hodně
zdraví, životní jiskry, lásky a potěšení
z nejbližších a lidí blízkých Vašemu srdci.
Ať je nový rok, rokem plný radostných
chvil a splnění snů.
Popřejme si nádherné Vánoce a pokoj
v duši, ať se udrží i po celý budoucí rok.
Radoslav Dvořáček, starosta obce

Místní poplatky na rok 2020
Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává na rok 2020 stanoven ve výši 450
Kč/osoba/rok. Okruh poplatníků a jejich povinnosti jsou vymezeny v OZV obce
Habrovany č. 1/2015. 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. března 2020 nebo ve dvou splátkách do 31. března a 30. června 2020.
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. 2020.
Výše uvedené poplatky je možné hradit
od 6. ledna 2020 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 vyzvednou
známku na popelnice, bez které nebude odpad vyvezen.

Další platby v roce 2020
Užívání místní kabelové televize – zastupitelstvo obce stanovuje poplatek za užívání
místní kabelové televize ve výši 100 Kč vč.
DPH/měsíc/uživatel, tj. 1200 Kč/rok.
Poplatek je splatný do 30. září 2020.
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 hodin, úterý a čtvrtek 8.00–11.30 hodin nebo
bankovním převodem na účet obce
č. 4527731/0100.
OÚ

Odpadové hospodářství
Stočné za II. pololetí 2019
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 2020
Na základě podané žádosti na Státní fond
životního prostředí se nám podařilo udržet
cenu stočného na rok 2020 na nejnižší možné
hranici a to ve výši 44,- Kč bez DPH:
• cena vč. 15% sazby DPH 50,60 Kč
s účinností od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020
• cena vč. 10% sazby DPH 48,40 Kč

s účinností od 1. 5. 2020 (novela zákona
o DPH – začne se uplatňovat nová nižší 10%
sazba DPH) (skutečnost dle finanční analýzy
je 60,28 Kč bez DPH). Cena byla schválena
na zasedání zastupitelstva obce Habrovany
dne 30. 10. 2019 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).
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Akce spolufinancované Jihomoravským krajem v roce 2019
Třída mateřské školy v budově
č. p. 189
Na základě požadavků rodičů z Habrovan
a na návrh paní ředitelky Mgr. Lenky
Ryškové ZŠ a MŠ Habrovany PO rozhodlo
zastupitelstvo obce dne 29. 5. 2019 o vybudování třídy pro děti předškolního věku ze
stávajícího bytu v I. NP ZŠ na č. p. 189.
Tímto rozhodnutím se okamžitě začalo pracovat na projektové dokumentaci. Samotné
stavební práce stály nemalé úsilí všech.
Rekonstrukcí bytu 3+1 vznikla samostatná
třída pro 14 předškolních dětí. Vybouráním
střední příčky vznikla jedna místnost, která je
využívána jako herna a místnost pro odpočinek. Ze stávající kuchyně došlo přepažením
místnosti k vybudování sociálního zařízení
a šatny. Dále byla rekonstruována přístupová
chodba, WC a původní koupelna, aby zázemí
vyhovovalo současným předpisům. Celkově
byly vybudovány nové odpady, rozvod vody,
nové podlahy v šatně, bourání a osazení nových dveří a nové osvětlení a bylo opraveno
topení. Dále se pokračovalo s vybavením samostatné třídy nábytkem a hračkami. Nemalé
úsilí stálo také vybudování venkovního hřiště.
Celkové náklady činily 825 665,50 Kč
s DPH, z toho investiční výdaje:
577 665,50 Kč a neinvestiční výdaje (vybavení): 248 000 Kč.
Na tuto akci byla poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši
300 000 Kč.

Třída v MŠ pro předškolní děti

Kostel Nejsvětější trojice

Tradiční předvánoční setkání
v kostele v Habrovanech
Farníci z Habrovan zvou všechny na tradiční předvánoční setkání v kostele Nejsvětější trojice, které se koná v pondělí 23.
prosince 2019 od 16 do 18 hodin. Setkání zahájí olšanský pěvecký sbor v 16 hodin.
Domů si můžete odnést „Betlémské světlo“
a užít si klidnou atmosféru ozdobeného kostela a prohlídku betlému.

Plánované akce
v I. čtvrtletí roku 2020
26. 1. 2020 – Vítání občánků
1. 2. 2020 – Divadlo hasiči
15. 2. 2020 – Školní ples
7. 3. 2020 – Maškarní karneval
20. 3. 2020 – Posezení se seniory

Sociální zařízení

Otevírací doba Obecního úřadu Habrovany
na přelomu roku
Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby:
23. 12. 2019 – 8.00–17.00
27. 12. 2019 – zavřeno
30. 12. 2019 – 8.00–17.00
31. 12. 2019 – 8.00–11.00
V prvním lednovém týdnu:
2. a 3. 1. 2020 zavřeno
Provoz zahájen od 6. 1. 2020 dle běžných
otevíracích hodin.

Změna otevírací doby v únoru:
17. 2. 2020 až 21. 2. 2020 zavřeno
Místní knihovna
20. 12. 2019 – běžná otevírací doba
27. 12. 2019 – zavřeno
Posilovna a tělocvična v OD Habrovany
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 zavřeno
Provoz zahájen od 6. 1. 2020.
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Rekonstrukce oranžérie

Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany – I. etapa
V letošním roce byly zahájeny stavební
práce na rekonstrukci oranžérie. Byly vybourány všechny podlahové konstrukce
a bylo započato celkové podřezání zdiva
s vložením izolační fólie. Dále následovalo
odstranění střešních konstrukcí, odstranění
ocelových konstrukcí oken a dveří a částeč-

né odbourání zdiva a osekání omítek.
Následovalo dozdění obvodových zdí, zhotovení věnců, montáž nových ocelových
konstrukcí, vazby, oplechování a položení
kompletní střešní konstrukce.
Jsou namontována nová euro okna, dveře
s doplněním repasovaných ocelových dveří.

Byly provedeny venkovní a vnitřní trativody s drenážních trubek okolo celé stavby.
Celkové náklady činily 7 352 000 Kč
s DPH.
V rámci stavby byly navýšeny finanční
prostředky o vícepráce v rozsahu: celkové
odkanalizování stavby, zřízení podkladních
betonů s kari sítěmi a příplatek na výrobu
euro oken. Uvolněný finanční obnos byl ve
výši 993 000 Kč s DPH.
Na stavbu I. etapy oranžérie byla v roce
2019 poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního programu Podpora rozvoje
v oblasti kultury a památkové péče ve výši
350 000 Kč a 500 000 Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje.

Knihovna za rok 2019

Rekonstrukce oranžérie

Vážení a milí čtenáři habrovanské knihovny, dovolte mi poděkovat za Váš zájem
o četbu a za Vaše milé návštěvy knihovny
v pátek večer. I nadále pro Vás budeme zajišťovat zajímavé tituly, které jsou aktuálně
nejvíce „in“, děti jistě ocení knihy nejen
z povinné četby. Nebojte se nahlédnout
i Vy, kteří jste u nás ještě nebyli, zimní večery jsou dlouhé a jako dělané pro zachumlání se do deky s pěknou knihou a horkým
čajem či kakaem. Těšíme se na Vás i v novém roce!
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Podzim a zima v základní škole
Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy, málokdy je podzim tak krásný
a slunečný jako byl ten letošní.
První zářijový měsíc nám všem ve škole
rychle uběhl a kromě učení a věnování se
hlavně povinnostem souvisejících s výukou
do školy a jako každý rok si výuku zpestřujeme kulturními akcemi ve škole i mimo ni. Za
všechny akce můžeme zmínit návštěvu anglického divadla ve Vyškově, divadlo pro nejmenší v sále Obecního domu, návštěvu
Planetária v Brně. Dále připravujeme spoustu
projektů a přednášek, které se snažíme pro
žáky připravit a propojit je s výukovými
předměty, tak, aby vedly k osvojování si vědomostí a dovedností, potřebných pro další
vzdělávání a život.
Účastníme se projektu MŠMT – Šablony
II, který nám umožní dovybavit školní družinu, počítačovou učebnu a novou třídu předškoláků MŠ.
Podzim je také naplněný různými akcemi,
první akcí jsou podzimní tvořivé dílničky
a lampionový průvod.
Již začátkem listopadu začaly naší školou
znít první tóny vánočních koled, básniček,
fléten. A to je známkou blížící se první adventní neděle. Advent jsme již tradičně zahájili výrobou adventních věnců a výrobků na
malý školní jarmark. Setkali jsme se také
s Mikulášem a jeho družinou, který hodné
děti odměnil balíčkem dobrot. Prvního prosince jsme společně s dětmi rozsvítily vánoční strom na návsi. Děti ze základní a mateřské
školy pod vedením paních učitelek nacvičily

Mikuláš ve 3. třídě

Výroba adventních věnců

krátký program, který jistě přispěl ke slavnostní atmosféře blížících se Vánoc. Dne 10.
prosince jsme při koledách rozsvítili zámecký
vánoční strom a budeme se těšit na další spolupráci s obyvateli Habrovanského zámku.
V posledním školním dnu 2019 nás čeká
třídní vánoční oslava a pak už se všichni rozejdeme do svých domovů na vytoužené vánoční prázdniny.
Do konce roku 2019 nám zbývá pár dnů,
využijme tento čas k mírnému zpomalení našeho současného zběsilého tempa, abychom
měli čas se ohlédnout a zrekapitulovat, co se
nám povedlo, či nepovedlo. Ale hlavně si

udělejme čas na děti, rodinu, přátele a příbuzné, ať si je užijeme a oni nás.
Dovolte mi touto cestou popřát všem žákům naší školy krásné Vánoce, prožité ve
zdraví, pohodě v kruhu svých nejbližších.
Všem zaměstnancům naší školy, školky
a školní kuchyně děkuji za dobře odvedenou
práci a přeji klidné Vánoce a do nového roku
hodně zdraví.
Děkuji také starostovi obce a zastupitelům
za podporu, vstřícnost a věřím, že spolupráce
mezi naší školou a obcí bude i nadále úspěšná.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany
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Vánoční jarmark

Rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Habrovanech
Již tradičně se 1. prosince sešli děti a dospělí z Habrovan, ale i z blízkého okolí na
návsi, aby se společně naladili na vánoční at-

Vánoční strom

mosféru a prožili spolu první adventní neděli. Žáci mateřské a základní školy nacvičili
pod vedením paní učitelek krátké vystoupení. Děti zazpívaly vánoční písně a koledy, zarecitovaly básničky a zahrály koledu na flétnu.
Vánoční tóny a zvolání dětí „Stromečku,
rozsviť se!“ opravdu pomohlo tomu, aby se
uprostřed návsi stromeček rozsvítil. Poté se
obloha rozzářila barevným ohňostrojem. Po
skončení ohňostroje si mohli zúčastnění nakoupit drobné dárečky a vánoční výzdobu na
školním jarmarku, který každoročně škola

pořádá. Na závěr na všechny čekalo teplé občerstvení, které připravili zastupitelé obce.
Nyní nám již jen zbývá odpočítávat dny do
příchodu Ježíška.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Dovolte mi, abych se omluvil za letošní
„zpackané“ rozsvěcování vánočního stromu,
kdy ohromná snaha a příprava ze strany pedagogů, ale hlavně dětí vyšla tak říkajíce na
prázdno. Selhala nám technika a děti nebylo
téměř slyšet. Pro příští rok se budu snažit to
napravit.
Starosta obce

Myslivost
Tradice a zvyky představují jeden z pilířů české myslivosti, do
které jsou kotveny i legislativní normou,
a zároveň jsou důležitou součástí celé naší
národní kultury. Zvyky se pojí s myslivostí
od pradávna, a pokud je naši předci dodržovali a ctili dlouhé generace před námi, potom
je i naší, přinejmenším morální povinností,
abychom je uchovávali a předávali dál.
Myslivost u nás byla mezi řemesla zařazována patrně až po roce 1535, kdy tohoto roku
vydané zemské zřízení moravské, v části
upravující výkon loveckého práva. Slova
myslivec a myslivost se v pramenech poprvé
objevila ve 14. století, což znamená, že v této
době tato slova byla použita poprvé. To jen
připomenutí něco z historie.
Drobnou zvěř mohou myslivci lovit pouze
brokovou, loveckou zbraní na společných lovech a to v minimálním počtu tří střelců s lo-

veckým psem. Obvykle však společné hony
na drobnou zvěř probíhají za účasti velkého
počtu střelců, personálu a nezbytného množství psů a odpovídající loveckou upotřebitelností. Kruhový hon je způsob společného
lovu, který praktikujeme pouze u polních honitbách při lovu zajíců a bažantů. To je způsob u nás. V listopadu se konaly 2 hony na
drobnou, a to 16. listopadu 2019, kdy jsme
v lokalitě Komořany a Čechyně ulovili 6 zajíců, 14 bažantů, 1 slepice a 3 kachny.
Druhý hon, jako hlavní, se konal 30. listopadu2019 v lokalitě Habrovan. Úlovek čítal
6 zajíců, 58 bažantů převážně zakoupených,

3 slepice a 1 kachna. Při poslední leči, která
se konala v sále OÚ došlo i na vyhodnocení
nejlepšího střelce, kterým se stal pan Piňos.
Předsedou mysliveckého spolku panem
Liborem Korčiánem předána krásná malba
na dřevě, kterou každoročně maluje pan
Marián Luska. Toto ocenění je v našem spolku předáno s velký úspěchem a nejlepší lovci jsou na to patřičně hrdí. Dovolte mi, abych
Vás pozval na Štěpánský hon, který se uskuteční 26. prosince 2019. Sraz je v 9 hodin.
Na závěr mi dovolte popřát Vám radostné
Vánoce a šťastný nový rok 2020.
Myslivecký hospodář

Myslivecký spolek Habrovany
pořádá

Štěpánskou zábavu
se skupinou Modul z Těšan,

která se koná 28. prosince od 20 h.
v sále Obecního domu.
Všichni jste srdečně zváni.
Bude připravena bohatá zvěřinová
tombola

Výřad
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Vozíčkáři ze zámku, zapsaný spolek
Letošní rok 2019 se nesl ve znamení 70.
výročí založení našeho domova. Než si připomeneme tuto stěžejní událost roku, dovolte mi se pár řádky vrátit na začátek a ohlédnout se s Vámi za děním na Habrovanském
zámku. Proběhlo za vydatné pomoci spolku
Vozíčkáři ze zámku, který zastupuje klienty,
zaměstnanců i vedení našeho domova.
Smyslem je zpestřit obyvatelům život na
zámku. Pořádáme zábavy, zájezdy a další
kulturní, sportovní a společenské akce.
V krátkosti vzpomeňme, jak zněl hlas
Vítěslava Víta a Jitřenky Hain. V jejich podání jsme vyslechli slavné i méně známé písně.
Po několikáté se konala Univerzita třetího
věku, organizovaná Masarykovou univerzitou. Cestovatelské povídání s rodinou
Marových, tentokrát o putování po Barmě,
Kambodži a Vietnamu a povídání manželů
Poulíkových o Kubě. Zábava s cimbálovou
muzikou Veronica a bohatou tombolou.
Náš letošní první výlet vedl na všemi oblíbené nákupy do nákupního centra Olympia
Brno.
Čas uháněl do druhé poloviny, kterou jsme
zahájili tradiční oslavou začátku prázdnin
s opékáním prasátka, které se i letos výjimečně povedlo. Bylo opět vynikající, křupavé prostě „k sežrání“. K dobrému masíčku
jsme si dali lahodný mok ze Slavkovského
pivovaru, který i tentokrát patřil k našim
sponzorům. Byli jsme mile překvapeni výbornou chutí. Také nealko nápoje uspokojily
a potěšily mnohé účastníky. Pochutnali jsme
si také na koláčcích od dalšího sponzora
„Pekařství Makovec a Herold“, které se jen
rozplývaly při kafíčku. Celé odpoledne a večer nás provázela skvělá kapela „Neříkáme“,
která oslovila svým repertoárem většinu zúčastněných. Také vystoupení taneční skupiny
děvčat ze Zbýšova se setkalo s úspěchem, při
jejich pohybových kreacích.
Na sklonku prázdnin tradičně mezi nás zavítali Jirka Helán, Hanka Cvrkalová a Rosťa
Komosný byli jako vždy skvělí a vytvořili

Výlet do Technického muzea v Brně

vynikající náladu. Za pěkného počasí v zahradě našeho zámku jsme si s radostí zazpívali a zatančili nejen při lidových písničkách.
Po té jsme také ochutnali grilovaný steak
z kuřecího masa. Stačí jen říci „Kamarádi,
děkujeme a za rok na hledanou“.
Hlavní událost roku 70. výročí Habrovanského zámku bylo stanoveno na 9. října.
Během celého roku jsme chystali pozvánky
a prezentační materiály, abychom mohli ukázat náš domov veřejnosti. V den výročí si
mohli ti, kteří přišli prohlédnout zámek
a navštívit výstavu o domově od jeho historie
po současnost, zakoupit výrobky klientů.
Jedním z hlavních hostů, byl pan senátor Ivo
Bárek. V úvodní řeči všechny přítomné přivítal pan ředitel domova Leoš Spáčil. Po té
předal slovo panu senátorovi. Ten mimo jiné
zavzpomínal na návštěvu Vozíčkářů
z Habrovan v Senátu v Praze v roce 2011.
Následovalo věnování věcného daru na památku připomenutí výročí a tím byl den ofi-

Canisterapie s dětmi z mateřské školy

ciálně zahájen. Dopoledne vystoupily
Dražovické ženy, které rozezpívaly nás
všechny. Na závěr zatančily dnes už legendární skladbu „Trnky, brnky.“ Během dne
zámkem prošlo mnoho bývalých zaměstnanců, známých a sponzorů. Jako pomyslná třešnička na narozeninovém dortu bylo vystoupení dua Karel Gott revival Morava, které
tvoří Josef Bouda jako „Karel Gott“ a rocker
Radek Verner. Zazpívali a zahráli několik
hitu od „Božského Káji“. Děkujeme všem,
kteří se podíleli nejen na organizaci, ale i na
akci samotné.
Kromě těchto velkých akcí, jsme se projeli parníkem po brněnské přehradě, navštívili
Hostýn, Technické muzeum v Brně, Řadu
nových informací přinesl i Veletrh Rehaprotex. Bohatý program roku doplnilo
Malování a canisterapie s dětmi MŠ a ZŠ
v Habrovanech, Martinská zábava s hudbou
manželů Musilových.
Někteří z nás také navštěvují akce pořádané obcí, jako například hasičské nebo rybářské závody, den dětí, fotbalové zápasy místního mužstva a mnohé další.
V době adventu nás navštívil Mikuláš, vystoupí děti ze Speciální školy ve Vyškově,
napečeme a ochutnáme vánoční dobroty,
společně dětmi z místní školy a školky rozsvítíme vánoční stromeček na nádvoří zámku
a potěšíme se s pejsky. Rok zakončíme posezením u svařáku, písniček s cukrovím.
Sváteční atmosféru navodí Tříkrálový koncert (3. 1. 2020) operní pěvkyně Jany Šelle,
s doprovodem na harfu Anastázie Tomečkové.
Touto cestou, děkujeme za podporu a spolupráci všem zaměstnancům a vedení
Habrovanského zámku, obci Habrovany, jejím občanům, všem našim sponzorům a přátelům. Přejeme poklidné prožití Vánočních
svátků, vše nejlepší v novém roce a těšíme na
další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek
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Podzimní dílnička

Podzimní dílničky a lampionový průvod v Habrovanech
Podzimní tvořivé dílničky pořádané základní a mateřskou školou ve spolupráci
s obcí Habrovany se těší velké oblibě a je
hojně navštěvovaný dětmi, jejich rodiči
a prarodiči i z okolí Habrovan.
Děti si se svými rodiči v letošních dílničkách mohly vyrobit podzimní dekorace:
ozdobné věnce, kytice a svíčky, které jistě
přispěly k vyzdobení jejich domovů, nebo
byly vhodným dárkem pro naše blízké.
Týden po podzimních dílničkách se konal
lampionový průvod. Na návsi se sešla spousta dětí s krásnými, barevnými, lampiony
a průvod rozsvícených světýlek za doprovodu dětských písní a zpěvu dětí pokračoval do
zámeckého parku, prošel kolem zámku a byl
ukončen u mateřské školy pohoštěním a teplým čajem pro všechny zúčastněné.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Lampionový průvod

Lampionový průvod
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Přátelé historických vozidel
Dlouhodobě teplý podzim umožnil prodloužit motoristickou sezonu zejména motorářům, a proto bylo možné ještě v polovině
listopadu zahlédnout organizované i individuální vyjížďky historických vozidel.
S postupným ochlazením nastalo období
hodnocení a příprav na sezonu příští a nezbývá než vyhodnotit i naši činnost.
Veteránistický rok jsme zahájili 1. května
účastí na setkání hist. techniky konané při
májové pouti v Bučovicích. Na toto navazoval 8. května již 19-tý ročník setkání historických vozidel „Habrovanské otevírání šoupátek“ v Habrovanském zámeckém parku
a to za účasti 201 registrovaných veteránů
a ještě další vozidla, která se ještě nezapočítávají do veteránů a účast více jak 1200 obdivovatelů vystavené techniky. Jako doprovodný program, byla výstava sběratelů
historických zbraní pod taktovkou
p. Miroslava Kolejky a ukázky rodinného
uměleckého kovářství Korčiánů z Habrovan.
Dále to byla účast na srazu veteránů (a všeho co jede) v Hostěnicích. Následovala návštěva setkání historických vozidel spojené
s burzou v prostorách zámeckého parku ve
Slavkově, v tento termín se konala další akce
Brno Revival – festival rychlosti mezi pavilony na Brněnském výstavišti, kéž by se pořadatelé těchto srazů domluvili tak, aby se
nekonaly ve stejném termínu.
Následovalo tradiční setkání v Šitbořicích. Příjemným zážitkem bylo setkání
v Nemojanech, které bylo ukončeno náhlou
bouří, která zastihla většinu účastníků na
společné projížďce. Pozornost byla věnována i historii osobní dopravy ,,veteránbus“,
setkání historických autobusů v Telnici a ve
stejný den tradiční setkání s bohatým doprovodným programem v Uníně.
Zážitkem pro milovníky historie, byl den
otevřených dveří muzea páry a historických
strojů v Žamberku – techniku, kterou již několik generací nezná. Měli jsme možnost
podívat se i za zavřené dveře renovační dílny muzea, neboť tři kolegové z Brna a členové Přátel historických vozidel Habrovan
zde předváděli v chodu Škoda Sentinel, vyhlídkový úzkokolejný vlak a parní válec.

Otvírání šoupátek

Příští rok bychom chtěli opět účastnit této
akce a tím pádem obnovit výlety historickým autobusem, které se účastníkům líbily.
Příští rok tato akce proběhne naposledy, pak
bude na delší dobu muzeum uzavřeno, pro
celkovou rekonstrukci areálu muzea.
Následovala účast jako diváci na známé
Jízdě do vrchu a výstavě historických vozidel v Brně-Soběšicích. Zajímavá byla rovněž návštěva podzimní výstavy „Motortechna“ spojená s burzou na výstavišti
v Brně.
Na závěr roku jsme se 14. prosince setkali na „Zavírání šoupátek“, které již tradičně
uspořádali přátelé z Nemojan v hostinci „Na
růžku“ v Nemojanech, jako posezení u fotografií a videa z jednotlivých akcí, jejich
hodnocení a příprava na příští sezonu –
2020.
V roce 2020 předpokládáme uspořádání,
tradičně 8. května, jubilejní 20. ročník
„Habrovanského otevírání šoupátek“.
Závěrem patří poděkování za podporu

Otvírání šoupátek

obci Habrovany, zastoupené panem starostou, přátelům z SDH Habrovany za přípravu
občerstvení, sponzorům a všem, kteří se podíleli na úspěšné přípravě a průběhu jednotlivých akcí.
Přátelé historických vozidel Habrovany
přejí všem příjemné prožití svátků vánočních, veselé zakončení roku a pohodový rok
příští.
Ing. Tomáš Kostelka, Bronislav Nejtek

Otvírání šoupátek
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Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce jsme se mohli společně
setkat na řadě kulturních či sportovních akcí,
které jsme buď pořádali, či byly jejich součástí. V lednu byla pro naše členy, příznivce
a hosty pořádána valná hromada v obecním
sále, kde je příležitost bilancovat nad uplynulým rokem a spřádat plány na ten následující. V březnu jsme pořádali divadelní představení „Vůně třešňového dýmu“ divadla
Prkno. Pro děti a následně dospělé jsme připravili pálení čarodějnic. Členové SDH si
společně vyrazili do vinného sklepa. Letní
měsíce se nesli v duchu zábavy pod širým
nebem, a to díky červencové letní noci, soutěži v požárním útoku a v neposlední řadě
letní noci s pořadovým číslem 2. Ta se konala poslední prázdninový víkend a díky počasí a zejména oblíbenosti účinkující kapely
Akcent atakovala návštěvnost hranici 500
hostů. Zúčastnili jsme se dětského odpoledne
pořádaného ZŠ a obcí Habrovany. Pro naše
veteránisty jsme zajišťovali přísun teplých
i chlazených nápojů pro návštěvníky otevírání šoupátek v parku.
Na sportovním poli náš sbor reprezentovali 2 družstva mužů. V celkovém pořadí obsadili Habrovany „A“ 8. místo s celkem 64
body. Habrovany „B“ pak 22. místo se sedmi
body. Nejlepší výsledek v rámci Velké ceny
okresu Vyškov dosáhli kluci na domácí soutěži, kde s časem 18,37 s. obsadili 4 místo. Ti
s Vás, kteří zápolení našich reprezentantů
sledují dlouhodobě jistě musí uznat, že před
pár lety by tento čas byl jistě vítězný. I toto
svědčí o stále se zvyšující kvalitě seriálu VS
Vyškov. Pro trénování slouží dráha pro požární sport u areálu ČOV, která je našimi členy průběžně udržována a dle potřeb modifikována. O pokos se stará obec Habrovany.
Zásahová jednotka je složena výhradně ze
členů našeho sboru. Výbava, stroje a zařízení je pořizováno z prostředků obce na základě zákonné povinnosti požární ochrany.
První středy v měsíci zpravidla slouží k výcviku. Dále jsou pořádány kondiční jízdy
a zkoušky techniky. Pomocí dotací bylo letos

Cvičení mladších hasičů na hasičské dráze

Nejmladší hasiči

pořízeno mimo jiné vybavení pro likvidaci
obtížného hmyzu. Veškeré vybavení je nezbytně nutné udržovat v bezvadném stavu,
musí být trvale připraveno pro potřeby jednotky, jak jsme se letos mohli přesvědčit
u těchto zásahů:
- Propláchnutí kanalizace u ZD – březen
- Čerpání vody a čištění zaplavené studny
a kanalizace – červen
- Odstranění spadlého stromu přes komunikaci směr Nemojany – červenec
- Odstranění zlámaných stromů u ČOV –
červenec
- Čistění kanalizace – červenec
- Likvidace obtížného hmyzu – srpen
- Požár nákladního automobilu – září
- Záchrana osob – listopad
Z výčtu výjezdu je zřejmé, že ne všechny
zásahy jsou záviděníhodné, zejména ten poslední. Je třeba nezapomenout, že všichni ti,
kteří se jich účastní, to dělají z vlastní vůle
a ve svém volném čase ve snaze pomoct nám
všem ostatním.
Novinkou v naší organizaci jsou mladí hasiči. Zhruba jednou měsíčně se schází dle
povětrnostních podmínek buď v hasičské
zbrojnici, anebo na požární dráze. Pod vede-

ním dospělých se začínají učit hasičským
dovednostem, hrají hry a případně jezdí na
výlety. Na další rok je plánováno proškolení
vedoucích mladých hasičů pod taktovkou
okresního sdružení. Poté se již náš potěr
bude moct účastnit klání se soupeři z okolních sborů.
Z plánových aktivit pro rok 2020 bych
zmínil valnou hromadu, divadelní představení, pálení čarodějnic, domácí soutěž a letní
noci. O termínech a podrobnostech budete
informováni.
Nyní se vraťme k avizované valné hromadě. Tato bude konána 18. ledna 2020 od
14 hodin. Tato valná hromada je po pěti letech volební. Apeluji tímto na členy sboru
(a je nás přes 50), aby se zúčastnili. Pro platné volby do výboru je nutná nadpoloviční
účast, jak nám přikazují stanovy Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pro připomenutí členové výboru SDH:
- Starosta – Ing. Tomáš Kostelka
- Náměstek starosty – Libor Kočvara
- Jednatel – Iveta Pořízkova
- Velitel jednotky – Jan Meitner
- Hospodář – Tomáš Adam
- Revizor – Roman Gründel, Lucie Bezděková
- Referent pro sport – Jakub Kranich
- Člen výboru – Ladislav Bezděk, Martin
Jandl, Alena Adamová, Zdeněk Slavotínek
Nově bude zřízena funkce ohledně mladých hasičů.
Výbor SDH tímto děkuje těm, kteří naši
činnost v uplynulém roce podporovali a jistě
budou podporovat i v roce nadcházejícím.
Jsou to zejména aktivní členové SDH a zásahové jednotky, dále obec Habrovany a její
zastupitelstvo, sponzoři a příznivci.
Jsou před námi Vánoce a také konec roku.
Dovolte mi tedy jménem hasičů z Habrovan
popřát Vám všem bez rozdílu krásné a příjemné prožití svátků vánočních v kruhu
Vašich nejbližších. Do Nového roku Vám
přejeme hlavně zdraví, mnoho úspěchů
v osobním i profesním životě a budeme se
těšit na společná setkání na našich akcích
výbor SDH
v roce 2020.
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Zápisy z kroniky naší obce
Rok 1919
• Kolkování válečných půjček a peněz
Ve dnech 28. února a 1. března byli povinni majitelé válečných půjček přihlásiti úpisy
u berních úřadů k okolkování, aby zjednán
byl přehled o množství úpisů. Ve dnech 3. –
9. března 1919 byli povinni občané odevzdati peníze od bankovek 10K počínaje buď na
berním úřadě, nebo v místních záložnách.
Poloviční obnos byl vrácen okolkovaný (1%
poplatek) a druhá polovina byla zadržená na
daň z majetku. Později byly peníze do 500 K
vráceny všecky. Ze zadržených peněz platí
stát 1% úrok. Nepředložené peníze pozbyly
platnosti.
Do 20. dubna 1919 byli povinni občané
odevzdati hotové peníze domácí a papírové
cizí na státní poklad. Složené mince byly přijaty jako státní půjčky na 3,5 % na 4 roky
a budou splaceny dle přání odevzdatelů v kovových mincích nebo v běžné měně.
Stvrzenky jsou prodatelné a zastavitelné.
• Podzim
Jak léto byl i podzim deštivý a studený.
Práce sklizňové se zdržely a byly neobyčejně
obtížné. Od počátku října byly ráno silné
mrazy a přes den vál studený vítr. Často padal
sníh, který zase brzy roztál. Cukrovky úplně
zamrzly, teprve ku konci listopadu byly vykopány.

Rok 1939
• Volba papeže
2. března byl zvolen Kardinal Pacelli nový
papež Pius XII.
• Neštěstí
Šel na návštěvu k sestře do Čechyně a byl
zabit autem na státní silnici na mostě při přecházení tratě. Martin Jelínek, starosta obce,
starosta kampeličky a zednický a tesařský
mistr nar. v Tučapech 14. 6. 1896, zemřel
15. 5. 1939. Účast na pohřbu p. Jelínka byla
asi 1500 lidí z celého okolí, četnictvo, Obecní
zastupitelstvo staré a nové, Spořitelní záloženský spolek, Živnostnictvo, zkrátka takový
pohřeb zde v obci ještě nebyl.
• Odvádění sádla
26. prosince bylo nařízeno odvádět z domácích zabíjaček sádlo ze 100kg prasete 4 kg
špeku.

Rok 1929
• Spála
V týdnu od 20. května vypukla spála mezi
dětmi a ponejvíc mezi školními dětmi takže
obvodním lékařem byla zakázána návštěva
školy, pořádání zábav, veřejných schůzí
na dobu jednoho týdne jako prozatímní opatření.
• Obecní honitba
Dne 16. listopadu 1929 vydražili ve veřejné dražbě obecní honitbu, honební společnost
za obnos Kč 2150,- ročního nájmu. Tato společnost skládá se ze šesti členů
- Ing. Josefa Zmrzlého, rolníka, č. 52
- Tomáše Režného, rolníka, č. 51
- Tomáše Hasáka, řezníka, č. 79
- Vincence Kolejky, rolníka, č. 18
- Františka Kopra, rolníka, č. 36
- Martina Jelínka, zed. a les. Mistra, č. 23
Honitba jest pronajata na dobu 6 roků, od
1. ledna 1929 do 31. prosince 1935.
• Generál Petain
Dne 31. října v 7 hod. večer navštívil
Habrovany vrchní velitel francouzských vojsk generál Petain, a to na žádost nájemce
zdejšího zámku vrchního ředitele čsl.
Zbrojovky v Brně. Na zámku uvítala jej deputace obce Habrovan a sice starosta obce
Novák Antonín, náměstek Meitner Jos., členové obec. zastupitelstva Martin Jelínek
a Tomáš Drápal, který jej uvítal proslovem za
obec a okres Slavkovský co hosta na proslavené půdě Slavkovska z dob Napoleona. Po
odpovědi zapsal se generál do pamětní knihy.
V originále kroniky následuje vlepený článek
z novin a obrázek generála s podpisem.

Rok 1959
• Druhý autobus, směr Olšany–Vyškov
Do Olšan jest přidělen ještě jeden autobus
pro spojení s Vyškovem. Jezdí ráno a odpoledne. Jezdí: Olšany, Habrovany, Rousínov, Čechyně, Tučapy, Nemojany, Luleč, Drnovice do
Vyškova. Jízdné 5,40 Kč za jednu jízdu. Uleví
tak dosavadním, který jest velice přetížen.
• Rodinná tragédie v domě č. 121
Veliká rodinná tragédie odehrála se 18. listopadu odpoledne v Habrovci v čísle 121.
Víťa Juruj, 35 let starý, z Pístovic přiženěný
asi před 10 lety, měl za manželku Františku
Nebojsovou. Tato jest dcerou Antonie
Halámkové, rozené Nebojsová. V pozdních
letech se vdala za vdovce Halámka, ale ten
brzy zemřel, žila tedy jako vdova v čísle 70 se
svojí dcerou. Ta se pak vdala za Vítě. V roce
1956 dala Halámková mladým manželům,
kteří již měli dcerku Mílu mlat od tohoto
domu. Víťa z tohoto mlatu pořídil domek a dostal číslo 121, ze zbouraného domku na Křibě
vedle domku číslo 160. (Majitel tohoto domku Karel Slaný, nachází se tohoto času v ústavě choromyslných v Kroměříži a domek se
mu zatím sesul).
Snaživý Víťa v krátku dobře zařídil domek.
V rodině to však nějak nehrálo a došlo 18. listopadu k tomu, že Víťa všechen nábytek rozbil, zařízení zdemoloval tak, že nebylo možno
ničeho používat. Manželce všechny šaty
a prádlo postříhal a pak všechno polil hořlavinou. V dalším mu bylo zabráněno povolanou
policií (pátračkou). Po výslechu byl předán do
ústavu choromyslných, třebaže to nebylo zapotřebí, ale i odsud je hned propuštěn jako

Rok 1949
• Sebevražda
20. října, v den veselice, spáchala sebevraždu Anežka Hrdinková roz. Pelikánová skokem
ze skále k Olšanům s Fialové skále, našli ji asi
3. den v pomatení smyslu.
• Ruština
Bylo vyzváno občanstvo i mládež, že mají
příležitost se učiti ruské řeči, které vyučuje
učitel Kaluža, účastníkem je asi 36 osob.

zdráv. Manželka si jej přivedla domů, kde zas
co se dalo, Víťa opravil, aby v tom mohli bydlet. 15. prosince přišel pozdě večer z práce
domů. Polil všechno hořlavinou a zapálil na
půdě. Byl nalezen okrskovým členem veřejné
bezpečnosti, kterýž jest také náhodou rodák
z Pístovic, na záchodě oběšen. Požárníci
z okolí oheň uhasili. Střecha shořela úplně, ale
dále se oheň nerozšířil. Škoda způsobená demolováním bytového zařízení byla odhadnuta
na 40 000 Kč. Požární škodu zaplatila pojišťovna a vazba jest na domku během 14 dní.
Opravu provedl okresní stavební podnik ve
Vyškově. Oběšený Víťa Juruj byl po soudní
pitvě pochován na hřbitově v Pístovicích. Byl
příslušníkem církve Československé a obřad
vykonal kněz této církve z Vyškova.

Rok 1969
• Uznání
Okresní národní výbor udělil obcím
Habrovany Olšany: Čestné uznání 1969. Za
dobré výsledky dosažené v socialistické soutěži, při zvelebování a čistoty.
• Výročí úst.
Ústav sociální péče pro tělesně vadné oslavil 20letého založení ústavu s tímto programem. Připomínkový proslov za sociální péči
z Vyškova a předsedy M.N.V. Inž. Jaroslava
Valehracha. Následovala prohlídka ústavu
a práce chovanců košíkářů, pletení, šití, výšivky a jiné. Dále volná zábava, hrála kapela
k poslechu a tanci. K výročí, vzniku zámku
dnešních a minulých obyvatelích, též některé
příhody z Habrovan, byla vydána knížka, ve
které jsou statě o životě v ústavě.
Rok 1979
• Základní devítiletá škola v Habrovanech
Počet žáků:
1. ročník 23 žáků
2. ročník 10 žáků
3. ročník 18 žáků
Celkem 51 žáků ve 2 třídách. Žáci 4. ročníku byli v tomto roce pro tento školní rok převedeni do školy v Rousínově, aby nemusela
být v Habrovanech otevírána 3. třída pro nedostatek učitelů. V naší škole byla provedena
řada úprav:
Nové obložení šatny, vybavení novým nábytkem ve všech učebnách a nově upraveny
záchody. Koncem roku bylo zahájeno stravování žáků. Obědy se vaří v kuchyni mateřské
školy v Olšanech a poledním autobusem dovážejí do Habrovan. Ke stravování je přihlášeno 27 žáků a 3 zaměstnanci. Školství tak dosáhlo v Habrovanech-Olšanech svého cíle. Do
mateřské školy chodí všechny děti zaměstnaných rodičů ve věku 3 až 5 let, všechny děti 56 leté, v mateřské škole jsou zajištěny svačiny
i obědy a péče po celý den, v ZDŠ jsou zajištěny mléčné přesnídávky a obědy. Děti dostávají zadarmo učebnice a školní pomůcky. To
vše je důkazem vysoké péče státu o naší mladou generaci.
Budova školy slavila sté výročí svého otev-
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ření a za dobu své existence prošla jejími
dveřmi velká řada žáku toužících po svém
vzdělání.
Ředitel školy: Boh. Říha
Zasl. učitelka Jar. Říhová
• Dům služeb
Výstavba byla dokončena v měsíci září.
Není však v provozu pro nedostatek pitné
vody, i když je napojen na vodovod USP
Habrovany, vodovod je poruchový pro nedostatek vody, proto bylo započato s posílením
vodovodu. Odpracováno 1950 hod., náklady
činily 57 000 Kčs, hodnota díla 87 000 Kčs.
Dohotovením získaná prodejní plocha 290 m2
a hodnota díla 1 990 000 Kčs.

Rok 1989
• Na výzvu metodika Muzea Vyškovska
Považuji za svou povinnost kronikáře, postarat se o napravení křivdy spáchané na našem občanu Simeonu Vaculovi, narozeném
17. 2. 1880, a zemřelém 1. 5. 1958
v Rousínově. Doba 26. květen 1945 až do
doby jeho úmrtí. Simeon Vacula nedokončil
studia na právnické fakultě a dal se na politickou dráhu už za trvání Rakousko-Uherska
a už v té době byl zvolen do rakouského parlamentu za zemi českou. Svoji poslaneckou
činnost pokračoval i v našem Ústavodárném
národním shromáždění v roce 1918 za tehdejší Republikánskou stranu (Agrární). Byl zvolen i pro další období 2x za tuto stranu. V pozdější době pak se svého mandátu vzdal a stal
se předsedou Syndikátu řepařů a správní rady
Sokolnického cukrovaru. Po naší první pozemkové reformě odkoupil od vídeňského
průmyslníka Júl. Gomperce jeho zbytkový
statek v Habrovanech. Podtrhuji, koupil. Pan
Vacula se veřejného života po celou dobu
neúčastnil. Po osvobození v r. 1945 byl 26. 5.
1945 zatčen a uvězněn v internačním táboře
v Rousínově, šikanován, zesměšňován a obviněn jako kolaborant. Naše veřejnost neinformována, neměla tudíž o jeho osudu ani žádný
zájem. Simeon Vacula pak stanul před
Lidovým soudem v Brně a v době, kdy tato instituce rozdávala 10 až 15 let, byl p. Vacula
zproštěn obžaloby. Veřejnost začínala něco tušit. Majetek p. Vaculy zabaven, rozparcelován, ale zase ticho, nic nikdo nevěděl, vše
drženo v tajnosti!
Až přišel rok 1947, kdy Malým retribučním
dekretem, který přikazoval, že všechny výnosy L.S., které automaticky přecházely na trestní komisi ONV ve Vyškově musí být vyřízeny do května 1947 přišel výměr, který teprve
celou záležitost objasnil. Až do této doby záměrně držel komunista předseda této komise
p. Šperlink z Prostějova.
Dávejte pozor p. Vacula zajištěn 26. 5. 1945
a obžalovací spis zněl:
Na podání p. M Havlíčka, A. Bednaříka,
K. Trnavského, A. Daňka, P. Bartla (všichni
KSČ), a J. Švestky (ČSL) ze dne 6. 1. 1946, se
p. S. Vacula obviňuje, že v létech 1939 až
1945 v Hasákově hostinci v Habrovanech propagoval nacismus, hanobil hlavu štátu (Dr.
Beneše) a zesměšňoval zařízení Sovětského
svazu.
Jako korunní svědek u Lidového soudu vy-
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stupoval hostinský p. Fr. Hasák, ten prohlásil
p. Vacula, byl mým hostem v československou
mobilizaci v roce 1938 jeho hosty byli důstojníci a vojáci čsl. armády t. č. posádkou
v Habrovanech (Hr.Pr.) a jeho slova na rozloučenou byla „hoši teď jde o naši národní čest“.
Víc za celý protektorát nebyl. Celé obvinění
bylo křivé, vymyšlené a podlé! Tím publikováním byl p. Vacula obžaloby zproštěn, veřejnost informována a tři politické strany ČSL,
ČSNS a ČSD se začaly starat o rehabilitaci
p. S Vaculy, situace s konfiskací začala brát
jiné obrátky, ale přišel únor 1948 všechno úsilí zmařeno. S. Vacula znovu štván, okna jeho
bytu vytlučena kamením a sám hanoben
a štván, že musel opustit Habrovany, odešel do
Rousínova, kde těžce nemocen zemřel.
Tímto zápisem chci celou záležitost uvést
na pravou míru. Je to historie osudu jednoho
člověka štvaného proto, že měl majetek!

Na závěr
Nikdy mě nenapadlo, jak bezradně budu
psát tyto řádky, abych bez vášně a zaujetí napsal pravdivou, čistou a jasnou pravdu. Jasně
a věrně, vidím stále obraz krásy, radosti a nadšení, slavné listopadové dny na Václavském
náměstí a Letenské pláni. Nemohl jsem se
ubránit dojetí a i celá moje rodina, slzy
v očích při pohledu na moře našich praporů
a při zpěvu státní hymny.
Taková sláva a radost hlavně mládeže ve
městech a u nás na vesnici, rozpačitý klid
a u mnoha lidí, co bude dál. Ta minulá doba,
ty desítky let, člověk, který prožil, padá na něj
hrůza a děs, ty vykonaly své zlé dílo. Mladí i ti
nejmladší, co z nich ta doba udělala?
Po velkých změnách ve vládě i jinde v úřadech i u nás uvažoval celý MNV o celkové demisi a odstoupení, jako všude u nás, měli většinu členové KSČ a ustanovení nového MNV.
Z celé rozpravy ale vyšlo, že by se nový MNV
vůbec neustavil pro naprostý nezájem mezi
mladými o jakoukoli veřejnou i politickou
práci. To by pak ale znamenalo, připojení naší
obce do rangu MěNV Rousínov, obci a jejímu
zájmu by to neprospělo. Tak do konce roku
1989 zůstalo vše při starém. Složení, beze
změn a otázkou co dál. Co dál? Mladí nám
z vesnic odcházejí za pohodlnějším životem,
více lidí umírá, než se rodí, vesnice se pomalu ale jistě vylidňují, města se rozrůstají. To je
ta smutná pravda. Proto do budoucna se musíme dívat s větší nadějí a očekáváním. Obnova
bude vyžadovat aktivní úsilí všech občanů
v morální i lidskou obnovu, upevnění principů mravnosti ve vědomí na všech.
Usilujeme rovněž o vytvoření takových
podmínek, hospodářských i ekologických,
aby náš venkov a celá naše země se stala skutečně domovem krásným a radostným nás
všech. Budou volby v roce 1990, máme všichni zájem, aby byly svobodné, demokratické,
aby zvolení poslanci byli lidé čestní, rozvážní
a zodpovědní, kteří dokáží danou problematiku přijmout, ale také odpovědnost za její
správné řešení.
Přeji Vám, nám všem, aby to byl rok šťastný, aby ve volbách zvítězili lidé slušní, aby
zvítězila pravda, svoboda a demokracie.
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Rok 1999
• Havárie u Černého mostu
Mezi obcemi Nemojany a Habrovany došlo dne 9.7. k dopravní nehodě. Zavinil ji řidič vozidla Forman, který při jízdě od
Nemojan nepřizpůsobil rychlost jízdy a při
předjíždění zachytil o předjížděné auto VAZ.
Po střetu Forman narazil do betonového
mostku, převrátil se na střechu a zůstal ležet
v silničním příkopu. Vozidlo VAZ vyjelo ze
silnice vpravo, kde havarovalo v poli. Při nehodě došlo ke dvěma lehkým a dvěma těžkým zraněním. Spolujezdec viníka nehody
nakonec zraněním v nemocnici podlehl. Škoda na vozidlech byla 130 000 Kč. Černý
mostek se už v dávných dobách netěšil dobré pověsti. Tábořívali prý v jeho blízkosti různé potulné tlupy a byl i místem okrádání pocestných. Pověsti se zmiňují i o loupeživém
rytíři z lileckého hradu, který prý v noci se
svými lidmi číhával u Černého mostu, aby
mohl okrást pokojné pocestné a kupce.
• Krádež v kostele
Je, věru, velmi smutné, že někteří pobertové se nezastaví ani nad krádeží posvátných
relikvií v kostelích. Nevyhnuli se ani půvabnému habrovanskému kostelíku, kde ze svatostánku uloupili starý zlacený kalich.
Zřejmě byli při loupeži vyrušení, protože vynesli oknem i jeden z obrazů křížové cesty,
pod oknem však byl nalezen nepoškozen.
Přivolaná policie informovala občany, že té
noci (13.3.) bylo vykradeno více objektů
v obvodu. Snad si udělali lupiči „šňůru“.
Zajištěni dosud nebyli.
Rok 2009
• Stavební práce v obci
Kromě prací v parku probíhala rekonstrukce domu č. p. 274, a to půdní vestavby, kde
vzniknou 4 byty v různých velikostech –
1+kk (42 m2), 2+kk (62 m2), 3+kk (74 m2)
a 4+kk (95 m2).
Současně byla zahájena rekonstrukce šesti
bytů v přízemí. Náklady na nové byty ve III.
NP dosáhly částky 4 912 230 Kč a na rekonstrukci bytů v I. NP 1 072 967 Kč.
Na podzim byla dokončena revitalizace
rybníka. Po vybudování všech napouštěcích
a vypouštěcích objektů a litorální zóny pro
obojživelníky, byl rybník napuštěn, i když
jen prozatím pro kontrolu těsnosti hráze
a břehu litorální zóny.
V průběhu října provedla firma Trasig orientační značení v obci v nákladu 206 985 Kč,
jehož součástí byla i dodávka košů pro „pejskaře“, aby mohli po svých miláčcích uklízet
(koše jsou umístěny na rozcestí Příhony–Nová ulice, uprostřed Olšanské ulice, začátek Habrovce – u fotbalového hřiště a parčík u hřbitova).
Na přelomu října a listopadu byly zahájeny zemní práce k budování ČOV a kanalizace, ale vše komplikuje nepřízeň počasí.
Začalo se budováním objektů oddělovače
dešťových vod a pokračovalo pokládání
potrubí.
Za částku 527 243 Kč byl vybudován
chodník u silnice III. třídy směrem na
Olšany.
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Sport v Habrovanech
Po podzimní části 2019/2020
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o startu nové fotbalové sezony a nyní již
můžeme hodnotit, zda byla vydařená.
Troufneme si říci, že rozhodně ano, jak se
níže dočtete. V podzimní části nám dělalo radost nejen družstvo dospělých, ale hlavně
všechna družstva mládeže ať už hrají pod záštitou Habrovan, nebo Tatranu Rousínov.
Okresní soutěž mužů III. třída sk. B
Novou sezonu pod vedením trenéra Ivana
Vysoudila jsme sice započali prohrou
v Kroužku, ale v dalších utkáních se nám podařilo ukázat, že umíme být rovnocennými
soupeři i proti týmům, ve kterých nastupují
hráči hrající za „A“ mužstva ve vyšších soutěžích. Podařilo se nám ze 13 utkání 8x zvítězit a získat celkem 24 bodů se skóre 47:33.
Na první tým v tabulce nám chybí pouze jediný bod.
Rádi bychom poděkovali fanouškům, kteří
nás v hojném počtu chodí podporovat nejen
na domácí utkání, ale i na zápasy mimo náš
areál. Je jisté, že patříme k týmům s největší
návštěvností v naší soutěži. Často se nám dokonce stává, že máme na venkovních zápasech větší zastoupení, než domácí mužstva
soupeřů.
Nyní mají hráči zimní přestávku a tedy
možnost odpočinku a doléčení zranění, druhý týden v lednu se však znovu sejdeme,
abychom zahájili přípravu pro jarní část především získáním fyzické kondice.
Již nyní se těšíme na jarní část sezony
a doufáme, že nás přijdete opět houfně podpořit!
Soutěže žáků
Žáci hrají i pro letošní sezonu za družstvo
starších a mladších žáků TJ Tatran Rousínov.
Starší žáci se po podzimní části drží na
pěkném 5. místě s 24 body. Ve 13 odehraných zápasech 8krát vyhráli a 5krát museli
zkousnout porážku se skórem 48:27.
Mladší žáci se pohybují po polovině soutěže na 7. místě s 18 body. Ve 13 odehraných
zápasech pětkrát vyhráli, třikrát remizovali
a pětkrát prohráli se skórem 42:49.
V zimní pauze budou tréninky v hale a na
umělé trávě v Rousínově. A na jaře opět na
hřišti v Habrovanech včetně soutěžních zápasů.
Za trenéry a realizační tým všem hráčům
a příznivcům kopané přejeme šťastné a veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Okresní soutěž starších přípravek sk. B
Zpráva trenérů přípravky za podzimní část
v sezoně 2019/20
Mužstvo přípravky sehrálo v podzimní
části soutěže celkem 10 mistrovských utkání.
V soutěži je přihlášeno celkem 6 mužstev,
zápasy jsme odehráli dvoukolově. Z 10 utká-

Přípravka

ní jsme pětkrát prohráli a pětkrát vyhráli.
Konečné skóre po polovině sezony je tedy 89
obdržených, 87 vstřelených branek, celkem
15 bodů a 3. místo v tabulce. Musíme konstatovat, že oproti předešlým sezonám došlo
k zlepšení, což nás velice těší. Došlo také
k rozšíření hráčského kádru a doplnili jsme
realizační tým o tři trenéry jak u mužstva přípravky, tak předpřípravky. Sezonu jsme zakončili tradiční „ukončenou“ na místním
hřišti a v klubovně. V současné době probíhají tréninky mužstev přípravky a předpřípravky každou středu v tělocvičně Obecního
domu. Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem hráčům za výborný přístup jak na trénincích, tak i na zápasech, všem rodičům
kteří s námi na zápasy a tréninky jezdí a pomáhají nám jak s dopravou, tak i s organizací. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat výboru, sponzorům, fanouškům a všem

těm, kteří nám ve výchově nejmladších sportovců fandí a pomáhají.

Silvestrovský fotbálek
Pokud se budete chtít trochu pohnout po
Vánočních svátcích plných válení a pojídání
cukroví, rádi se setkáte s dalšími hráči a fanoušky, zveme Vás na fotbalové hřiště, kde
bychom rádi strávili poslední dopoledne tohoto roku tradičním Silvestrovským fotbálkem. Začátek v 10 hodin.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
fanouškům, sportovním příznivcům, rodičům
a v neposlední řadě i sponzorům, bez kterých
by chod našeho sportovního klubu nemohl
fungovat a prosíme tím i nadále o Vaši přízeň.
Přejeme klidné prožití svátků vánočních nejen se svými nejbližšími, ale všemi, které
máte rádi.
TJ Habrovany, spolek

Oslava po vítězném utkání proti Nesovicím
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