Předmluva k roku 2000

Protože po odevzdání kroniky obecní zastupitelstvo dlouho nemohlo najít vhodnou osobu, a zrovna začátkem roku 2000
probíhaly horečné přípravy k oslavě významného jubilea – 650 let od první písemné zmínky o obci, jsou v psané kronice
stránky s podpisy účastníky slavnosti svěcení obecních symbolů. O této události jsou pak podrobnější informace v nově
elektronicky psané kronice. Takový způsob vedení kroniky umožňuje současná legislativa a tento způsob si také zvolil nový
kronikář, Jan Bečička. Stránky s podpisy účastníků slavnosti svěcení obecních symbolů jsou tedy z originálu kroniky
naskenovány.
Rok 1999 je tedy posledním rokem, ke kterému jsou vedeny ručně psané záznamy v obecní kronice, poslední
kronikářkou, p.Jaroslavou Říhovou, jsou tyto záznamy také bohatě doplněny grafickou výzdobou a kresbami. Další roky jsou
vedeny elektronicky s tím, že všechny zápisy budou vytištěny a kronika tak bude vedena dvojmo – elektronicky a v podobě
tištěného dokumentu.
Doposud byly také všechny obecní kroniky uloženy na obecním úřadě. V posledních letech však stále sílí tlak na jejich
vydání do okresního archívu ve Slavkově. Proto jsem se rozhodl kroniky postupně převést do elektronické podoby jejich
přepsáním a postupně budou také zveřejněny tyto zápisy na obecních internetových stránkách. Předáním kronik do archívu
totiž dojde také ke znesnadnění přístupu k zápisům pro běžné občany.
Myslím si totiž, že znalost vlastní historie je pro všechny z nás velmi důležitá. Ukazuje nám totiž, na které události
z minulosti můžeme být právem pyšní a naopak – ze kterých skutků se můžeme poučit, abychom se nedopustili stejného
omylu nebo chyby, jako naši předkové.

Jan Krček, místostarosta obce

Kronika
obce
Habrovany

Obec Habrovany
Habrovany se nacházejí na jihovýchodním úpatí Drahanské
vrchoviny, "tři míle východoseverovýchodně od Rousínova, na
okraji někdejší viničné oblasti" (Řehoř Volný), ve výšce 290
m nad mořem. Zde Haná hraničí s brněnskou oblastí.
Název obce může být odvozován od usedlíků, sídlících u
habrové ho lesa (Habrované ). Klasicistní průčelí
habrovanské ho zámečku a věž kostela Nejsvětější Trojice se
poutníkům objeví již záhy po výjezdu z Rousínova.
Habrovany zařazujeme mezi vesnice typu návesní silnicovky.
Základní půdorys obce může vzdáleně připomínat
velké písmeno "H". Obec sama leží poněkud stranou od
hlavních komunikací. Odedávna byla nejbližší dopravní
tepnou poštovní trasa z Brna do Olomouce, dnes železniční
trať do Přerova a dálniční přivaděč hned za Rousínovem.
Z těchto řádků by mohlo vyplývat, že si obec žila většinou
poklidným, idylickým životem zapadlé vesnice, vzdálené
velkým událostem, ale přesto tudy šly dějiny slavné i kruté .
Nepodceňujme takzvanou lokální historii. Žádná historie
není podřadná, neboť vždy ji tvořily skutky lidí, z nichž
žádné ho nemůžeme nazvat podřadným. Historie Habrovan
je historií poddanské dědiny, která poznala snad všechny
druhy majitelů. Velké pány, rytíře, drobné vladyky, řeholní
řád, rakouskou byrokracii i brněnské velkoobchodníky
povýšené do šlechtické ho stavu. Každá doba se zde nějakým
způsobem podepsala, vtiskla obci své znamení, kterým
zanechala svůj odkaz příštím generacím. Mnoho z nich již
bylo objeveno, mnoho je jich ještě ukryto v zemi, ve starých
spisech. Nic však nebude znamenat odkaz, jakkoliv vzácný a
starobylý, pokud si nenajde úkryt v lidských srdcích ...

Od 1.ledna roku 2000 ukončila svoji činnost
kronikářky p. Jaroslava Říhová, která psala
kroniku naší obce po dobu 10 let od roku 1990.
Začátkem roku 2000, po dokončení zápisu roku
1999 předala kroniku na obecní úřad. Od té doby
hledalo zastupitelstvo obce vhodnou osobu, která by
byla ochotna a schopna psát obecní kroniku.
Během následujících 2 roků byly osloveni celkem
4 lidé , ale ani jeden z nich tento závazek nepřijal.
Proto jsme uvítali, když Jan Bečička projevil
zájem o činnost kronikáře. Jeho prvním nelehkým
úkolem bylo zpětně za roky 2000 a 2001 doplnit
záznamy v kronice zčásti podle údajů z obecního
úřadu, částečně pak podle strohých záznamů.
Po předložení těchto zápisů byl dne 22.1.2003
na jednání zastupitelstva obce oficiálně pověřen
vedením obecní kroniky.
Zastupitelstvo obce

Jelikož paní Jaroslava Říhová ukončila svou
práci kronikáře a po dobu dvou roků tuto kroniku
nikdo nepsal, rozhodl jsem se v té to činnosti
pokračovat.
Chtěl bych poděkovat všem svým předchůdcům za
práci, kterou snad ocení až příští generace.

Jmenuji se Jan Bečička, narodil jsem se
8. května 1963 v Brně. Můj otec pochází
z Brněnských Ivanovic a má matka, rozená
Kostelková z Habrovan č.24.
Mládí jsem prožil v Tuřanech. Vyučil jsem se
spojovým mechanikem a vystudoval střední
průmyslovou školu elektrotechnickou.
V roce 1985 jsem se oženil s Lenkou Segeďovou z
Habrovan. 17.března roku 1986 se nám narodil
syn Jan. Pracoval jsem jako spojový mechanik,
dělník ve slé várně, letecký mechanik a v současné
době jako elektrotechnik. Bydlím v Habrovanech
č.304. Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů
v Habrovanech.
Nejsem členem žádné politické strany.
kronikář

rok 2000

Hospodaření obce
Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samost.
výdělečné činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Správní poplatky
Poplatky za vypuštění škodlivých látek do
ovzduší
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejné ho prostranství
Poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatelstva
Neinvestiční přijaté dotace z všerob. pokl.
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
Ostatní neinvestiční přijaté dotace od
regionů
Převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti
Převody z rozpočtových účtů
Příjmy z prodeje zboží - vnitřní obchod.
služby a turismus
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Kč
649 186
368 230
902 545
1 050
36 200
13 587
679
8 350
104 930
45 000
611 067
12 500
13 000
257 800
399 270
50 000
102 660
3 000
29 717
5 000

Stočné
Přijaté nekapitálové příspěvky a úhrady ZŠ
Příjmy z místního rozhlasu
Příjmy z prodeje zboží - kultura
Přijaté neinvestiční dary - kultura
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- byt. hosp.
Příjmy z podílů na zisku a divident komunál. služby
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- úz. rozvoj
Ostatní nedaňové příjmy - úz. rozvoj
Sběr a rozvoz komunálních odpadů
Přijaté neinvestiční dary - pé če o vzhled
obce a zeleň
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- k ochraně přírody
Civilní ochrana - nekap. příspěvky a
náhrady
Místní správa, příjmy z posk. služeb,
nekap přís.
Příjmy z úroků a divident z fin. operací
Celkem příjmy

22 062
6 826
6 140
20 450
17 920
6 000
13 873
2 200
4 386
130 309
10 000
67 000
1 200
13 334
5 191
3 940 664

Výdaje
Vnitřní obchod, služby a turismus
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Základní škola
Knihovna
Rozhlas, televize
Ostatní kultura
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečné ho odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Pé če o vzhled obce a veř. zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a
krajiny
Dávky zdravotně postiženým občanům
Soc. pé če a pomoc dětem a mládeži neinv. dotace
Civilní obrana
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce

Kč
93
776 444
5 334
12 060
21 000
406 138
202 329
9 171
3 432
211 189
23 760
108 142
19 471
36 695
8 570
143 819
70 065
311 588
204 000
400
1 200
3 472
467 766

Volby do parlamentu ČR
Činnost místní správy
Ostatní veřejné služby
Neinv. půjčky obyvatelstvu - příjmy a
výdaje z úvěr. fin. operací
Převody vl.fondům v rozp. územ.
Ostatní činnosti
Celkem výdaje

9 492
436 656
200
20 000
3 000
3 020
3 518 513

Celkem
Daňové příjmy
Nedaňové přijmy
Přijaté dotace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Stav běžné ho účtu u KB k 31.12.2001
Stav běžné ho účtu u Čes. spořitelny k
31.12.2001
Stav účtu cizích prostředků k
31.12.2001

2 740 824
374 109
825 731
3 080 895
437 618
719 519
2 949
45 313

Stav obce k 31.12.2000
Průměrný věk obyvatel 40,3 roků
muži 39,2 roků
ženy 41,5 roků
Počet obyvatel 753
Počet domů 308
Zastupitelstvo obce
V naší obci je zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo.
Pracuje v tomto složení:
Starosta: Radoslav Dvořáček
nezávislý kandidát
Zástupce starosty: Jan Krček
Křesťanská a demokratická unie-Československá
strana lidová
Předseda finanční komise: Bohuslav Jandl
Sdružení nezávislých kandidátů
Předseda stavební komise: František Nejtek
Křesťanská a demokratická unie-Československá
strana lidová
Předseda kontrolní komise: Milan Obroučka
Sdružení nezávislých kandidátů
Předsedkyně sociální komise: Ludmila Růžičková
Sdružení nezávislých kandidátů
Předseda zemědělské komise: Jan Klíma
Křesťanská a demokratická unie-Československá
strana lidová

Narození
V roce 2000 se narodilo celkem 8 dětí
z toho 3 chlapci a 5 děvčat

Šmerda Martin
Bujoková Viktorie
Součková Leona
Součková Kristýna
Bendová Hana
Habán Vojtěch
Farbiaková Nikola
Kostelka Tomáš

21.3.2000
v Brně
29.3.2000
ve Vyškově
2.5.2000
ve Vyškově
2.5.2000
ve Vyškově
9.6.2000
ve Vyškově
23.6.2000
ve Vyškově
28.6.2000
v Brně
16.8.2000
ve Vyškově

Habrovany č.12
Habrovany č.15
Habrovany č10
Habrovany č.10
Habrovany č.287
Habrovany č 306
Habrovany č 116
Habrovany č 20

Sňatky
V roce 2000 uzavřelo sňatek celkem 6 párů
29.4.2000
Zelená Marké ta
Doležal Jan
Habrovany č.252
Brno, Ostopovická 1
29.7.2000
Egrt Petr
Kalvostrová Marie
Habrovany č.259
16.9.2000
Součková Blanka
Hladký Radim
Habrovany č. 213
Habrovany č. 213
30.9.2000
Suchánková Jana
Doležel Marek
Kučerov 2
Habrovany č. 99
21.10.2000
Pořízková Jaroslava
Kopeček František
Habrovany č. 51
Olšany č. 119
16.12.2000
Vránová Gabriela
Havránek Petr
Čechyně 69
Habrovany č. 297

Přistěhování
V roce 2000 se do Habrovan přistěhovalo celkem
25 osob z toho 13 mužů a 12 žen.
3.1.

Flora Martin

3.1.

Florová Kamila

3.1.

Přikryl Tomáš

3,1.

Dordová Karla

14.2.

Grošková Daniela

17.5

Paludová Soňa

17.5

Paluda Patrik

17.5.

Dundálek Marek

23.6.
30,6.

Navrátilová
Miloslava
Pekárek Josef

30.6.

Pekárková Jitka

z Křtin

Habrovany
č. 118
z Křtin
Habrovany
č. 118
z Brna
Habrovany
č. 1
z Frýdlantu Habrovany
nad Ostravicí č. 1
z Lulče
Habrovany
č. 268
z Olšan
Habrovany
č. 158
z Olšan
Habrovany
č. 158
z Olšan
Habrovany
č. 158
z Rousínova Habrovany
č. 238
z Opatova
Habrovany
č. 102
z Opatova
Habrovany č.
102

30.6.

Pekárek Jan

30.6.

Ró ssová Jana

19.7.

Krakovská Lenka

30.7.

Hladký Radim

5.9.

Přibyl Radim

5.9.

Přibylová Daniela

5.9.

Přibylová Renata

5.9.

Přibyl Miroslav

11.9.

Ryvola Josef

27.9.

Křížová Hedvika

11.10. Zagora Petr
30.10. Hanák Petr
4.12.

Zagora Jakub

20.12. Havránková
Gabriela

z Opatova

Habrovany
č. 102
z Opatova
Habrovany
č. 102
ze Zlína
Habrovany
č. 136
z Brna
Habrovany
č. 213
z Velešovic
Habrovany
č. 41
z Velešovic
Habrovany
č. 41
z Velešovic
Habrovany
č. 41
z Velešovic
Habrovany
č. 41
z Bučovic
Habrovany
č. 1
z Vítovic
Habrovany
č. 231
z Brna
Habrovany
č. 194
z České Lípy Habrovany
č. 215
z Brna
Habrovany
č. 194
z Rousínova Habrovany
č. 297

Úmrtí
V roce 2000 zemřelo 6 mužů a 3 ženy
Salzburgerová Marie zem.4.1.2000
nar.4.12.1904
Pořízek František
zem.25.2.2000
nar.6.10.1925

Habrovany
č.102
Habrovany
č.109

Schlesinger Evgen

zem.28.3.2000 Habrovany
nar.23.4.1943 č.1

Pernicová Anežka

zem.29.4.2000 Habrovany
nar.6.12.1919 č.177

Grygar Jiří

zem.3.6.2000
nar.8.1.1965

Kranich František

zem.12.6.2000 Habrovany
č.74
nar.6.9.1930

Gronychová Anna

zem.19.8.2000 Habrovany
nar.26.7.1911
č.195

Habrovany
č.79

Drážďanský František zem.12.9.2000 Habrovany
č.1
nar.4.5.1930
Jelínek Josef

zem.29.12.2000 Habrovany
nar.16.3.1943 č.230

Stavební úpravy
Všechny stavební úpravy směřovaly k vylepšení
vzhledu naší obce před oslavami.
20.dubna byly zahájeny práce na celkové opravě
rybníčka na návsi. Ten prošel celkovou
rekonstrukcí. Po vybagrování dna se postavily nové
opěrné zídky, zabudovalo nové stavidlo a přes lé to
z prostřed tryská nový vodotrys - 400tis.Kč
Ve spodní části Kočova byla nově vybudovaná
komunikace -370tis.Kč
Na návsi se vyměnily staré chodníky za zámkovou
dlažbu -180tis.Kč
Zámkovou dlažbu dostaly také komunikace mezi
zámkem a hřištěm, a v uličce na Cikánově.
450tis.Kč
28. dubna začaly také opravné práce na kostelní
zídce.
Na podzim se podařilo vysázet biokoridor na
místě bývalé skládky ,,Vé voz‘‘ v k.ú. Habrovany
-Komorský. Výsadbu provedla firma Květ, a to
410 stromů a 3690 keřů.
Cena za výsadbu ze státní dotace byla 300tis.Kč
Obec přispěla částkou, kterou odpracovali hlavně
Habrovanští myslivci při konečných úpravných
pracech, to je zasypání celé výsadby mulčovací
kůrou částkou 70tis.Kč.

Oslavy 650 let naší obce
V roce 2000 uplynulo 650 roků od první písemné
zmínky o naší obci, což je zápis v zemských
deskách ze 7.srpna 1350, kterým Mikuláš z
Habrovan (Nicolaus de Habrowan) prodává
Lickovi z Lulče úrok ze zboží v Nemojanech.
Již v listopadu 1996 při jednání zastupitelstva
obce navrhl p. .Josef Chyťa, aby se začaly konat
přípravy na oslavy v roce 2000.
Posvěcení znaku a praporu
V neděli 18.června, na poutní slavnost Nejsvětější
Trojice posvětil v místním kostele z roku 1530,
který je zasvěcen právě Nejsvětější Trojici generální
vikář brněnské diecé ze Mons. Jiří Mikulášek
(koncelebroval Josef Mareček) naše obecní
symboly znak a prapor. Ve dvou nově ušitých
habrovanských krojích přinesly ozdobený znak dvě
dívky a to Petra Nejtková a Simona Obroučková.
Obecní prapor přineslo 6 mladších děvčat.
Slavnosti se mimo jiné zúčastnilo obecní
zastupitelstvo a přípravná komise oslav.
Posvěcené symboly mají představovat jednotu a
soudržnost všech, kteří žijí v naší obci, náš vztah
k ní a k předaným tradicím od našich předků,
kteří obec založili a zvelebovali. Je to současně i
závazek pro nás předat dalším generacím obec
dobře spravovanou.

Výstava
V pátek 7.července byla ve škole zahájena výstava
o historii Habrovan. Mohu s potěšením
konstatovat že měla ohromný úspěch. Byly zde
k nahlé dnutí kroniky, lidé přinesli spoustu
starých fotek většinou už nežijících spoluobčanů a
staveb, které už dávno odnes čas. Byly zde obrazy
naší vesnice a také všelijaké staré předměty, které
už dávno ztratily funkčnost, ne však svoji krásu a
vypovídají mnoho o době, kdy žili naší předkové .
Byl zde vystaven i nově ušitý habrovanský kroj a
prapor.
Veliký zájem byl o domovní knihy, sčítací archy a
ostatní historické dokumenty. Mnoho lidí se bylo
podívat alespoň dvakrát. Chtěl bych dodat, že
výstava musela být pro velký zájem místních i
bývalých rodáků, kteří byli na oslavy pozváni a
jejichž seznam připravily většinou starší pamětnice
prodloužena.
Na přípravě mají největší zásluhu p.Pavlicová
Božena, p.Ludviková Věra, p.Bezděková
Radomila, p.Kranichová Marie a mnoho
dalších.
I díky nim docházelo během výstavy i celých oslav
k mnoha radostným setkáním přátel po mnoha
letech.

Oslavy
V sobotu 8.července dopoledne pršelo. Oslavy byly
zahájeny u školy. Zde pronesl starosta obce
Radoslav Dvořáček slavnostní projev. Pro nepřízeň
počasí se program přesunul do restaurace „U
zrcadla“, kde vystoupily děti z naší školy a
folkló rní soubory Trnka a Klebetníček. Naštěstí asi
po hodině a půl přestalo pršet a průvod vesnicí
mohl pokračovat. Po cestě vesnicí se dvakrát
zastavil - u pomníku padlých v 1.světové válce na
návsi a u pomníku pro osvoboditele ve 2. světové
válce. Starosta zde položil květiny a uctil památku
všech, kteří za naši obec položily životy. Počasí se
odpoledne umoudřilo a plánované oslavy mohly
začít na místním hřišti, kam dorazil i krojovaný
průvod, v jehož čele nesl obecní prapor Luděk
Dvořáček syn starosty, a za ním ozdobený znak
obce opět v místních krojích Petra Nejtková a
Simona Obroučková.. Zde následoval kulturní
program členů opery a operety brněnských divadel,
kterým provázel operní umělec Milan Horský,
zdejší chalupář. Ten je také autorem Habrovanské
hymny, kterou poprvé veřejně zazpíval. Pak
následovalo krásné koncertní vystoupení krojované
dechové hudby Žadovjáci. Pro děti byl na hřišti
nafukovací skákací hrad a pro všechny bohaté
občerstvení. Večerní taneční zábavu, která se také
vydařila, ukončil naštěstí až v pozdních nočních
hodinách prudký dé šť.

V souvislosti s oslavami byla vydána první obsáhlá
publikace o naší obci, v které je snad vše, co se
dalo z historických pramenů vyčíst, doložit a
napsat. Sepsal ji pan Dr. Petr Hlaváček ze
Slavkova a vytiskla tiskárna Didot.
Prodávaly se pamětní keramické korbely,
hrnečky a zvonečky, vše s relié fem místního zámku.
Z průběhu oslav vznikla pěkná videokazeta.
Byly vydány první pohlednice od doby, kdy došlo
k rozdělení původně sloučených obcí HabrovanyOlšany, na kterých jsou použity již nové obecní
symboly.
Oslavy se tak vydařily, že po vzájemné dohodě
v zastupitelstvu obce je každý rok pravidelně
pořádána obecním úřadem letní zábava na hřišti.

Habrovanská hymna
Poprve zpívaná autorem Milanem Horským,
só listou ND v Brně při oslavách vzniku obce dne
8.července roku 2000
1. Už pravěcí pračlověci u hájenky Blatice
kozy, koně pěstovali, na vajíčka slepice.
Z šutrů kyje nabró sili, placky z prosa upekli,
pračlověčkám po mazlení radostně řekli: mamo!
Ref.: Habr to je tvrdý dřevo, ode dneška
pěstujem,
toto budó Habrovany, jináč tady nebudem.
Tam je Kočov, tam Cigánov, Příhon, Kříb
a v dědině,
tam si šupnem jedno pívo, to musíme
povinně.
2. Středověcí nájezdníci byli krutí velice,
chtěli všecko pomordovat i zmíněný slepice.
Kolem tvrze dováděli, chlapy jak habry viděli,
koně curyk vobrátili, z dálky slyšeli . . . . že
Ref.:
3. Jednó přišel Napolijón, chcel se tady
roztáhnout,
tvrdá práca, tvrdý habry, nemohl se ani hnó t.
Vzal si klobó k na tři strany, tak, jak vojska
běžela,
z habrů habrovanská chasa za ním ječela . . . .
že

Ref.:
4. Doba dnešní, samé atóm, jenom díra ozonu,
no tak bó že, co je na tom, nebudu stát
v pozoru.
Děckám dáme fůru lásky, ženské m - kdo co
napoví,
než se tady příště sendem, nic nás nezlomí . . .
. protože
Ref.:

T. J. Habrovany
Žáci se v jarní části sezóny celkově umístili na
výborné m druhé m místě tabulky ve své skupině za
mužstvem Letonic . Trené r- Meitner Jan.
Podzimní část soutěže mužů byla pro naše hráče
úspěšná, neboť se umístili na 6. místě 3. třídy
skupiny A.
Trené r-Petr Trávníček. Plný počet utkání odehráli
hráči Jiří Souček a Marian Luska. Nejlepšími
střelci mužstva se stali hráči Leoš Pernica, Petr
Trávníček a Roman Štěpánek.

Ostatní kultura v obci
Svaz dobrovolných hasičů uspořádal tradiční
ostatky. Akce se i přes malý zájem vydařila a
byla zakončena ostatkovou zábavou
v pohostinství,,U zámku“, které se bohužel
zúčastnilo jen 20 párů. Druhý den v pohostinství
,,Pod zrcadlem“ se konal maškarní karneval pro
děti s bohatou tombolou.
V dubnu se konala velikonoční zábava
v pohostinství ,,Pod zrcadlem“, ale návštěva byla
velmi malá. Přišlo celkem 18 párů.
Ve spolupráci s obecním úřadem se skupině
dobrovolníků podařilo již podruhé uspořádat
v areálu Panské skaly dětský den s opé káním
selátka.
Obecní knihovnu v Habrovanech navštěvuje v
současné době již 79 čtenářů. Z nich tvoří zhruba
polovinu děti a mládež. Vzhledem k neustále
rostoucím cenám knih a časopisů zvýšilo obecní
zastupitelstvo v rozpočtu částku určenou pro nákup
knih na dvojnásobek, tj. 10.000,- Kč. Naše
knihovna nejen zdarma půjčuje knihy , ale
každoročně pořádá i různé soutěže - většinou
dětské .

Škola v Habrovanech
V letošním školním roce usedlo do školních lavic
v habrovanské základní škole celkem 36 malých
školáků.
V 1.třídě se sešli ti nejmenší s nejstaršími
(1.,4.ročník) v počtu 18. Třídní učitelkou je
Mgr.Vlasta Krejčířová a ve 2.třídě (2.,3.ročník)
vyučuje paní učitelka Mgr.Magda Závodská
také 18 žáků.
Kroužky,které zahájily činnost v letošním školním
roce:
Římsko-katolické náboženství, vyučuje paní
katechetka Mgr.Jana Zehnalová z Vyškova,
účastní se 10 dětí.
Paní ředitelka Vlasta Krejčířová vyučuje dva
kroužky anglické ho jazyka, účast 15 dětí a také
výtvarný kroužek, účast 13 dětí.
Školní jídelna zahájila provoz 6.září 2000 a
stravuje se v ní celkem 25 strávníků, což jsou dvě
třetiny z celkové ho počtu dětí.
Dne 17.prosince se uskutečnila v základní škole
vánoční výstava dětských prací z výtvarné ho
kroužku. Výstava trvala od 17.-19. prosince. Děti
zde vystavovaly školní i domácí práce a to
betlé my, svícny, obrázky a keramiku.

Sdružení přátel historických vozidel
Náš místní občan Anton Pavlík založil
dobrovolné sdružení, jehož se stal doživotním
presidentem. Byla to neděle 25. 6. 2000 kdy byl
položen základní kámen srazu přátel historických
vozidel. Bohužel celou akci zbrzdilo špatné počasí,
když vytrvale pršelo. Avšak i přes tuto nepřízeň
počasí dojelo pět vozidel (Pavlík, Košťál,
Kolejka, Slavotínek, Benda).
Dalším pokusem o setkání byla neděle 16. 7.
2000. Bohužel opět nepřálo počasí, zase pršelo.
Dojeli tři účastníci (Kalvostr, Benda, Kolejka).
Slunné nedělní dopoledne 27.8.2000. Po 9.30
hod. se začali sjíždět přátelé a milovníci
historických vozidel v krásné m prostředí v Olšanech
u rybníka k nulté mu ročníku srazu. Pan
Dundálek udil cigára točil pivo. Po krátké m
okukování strojů v 10 hod. bylo zahájeno setkání
úvodním slovem ředitele srazu p. Palíška a
prezidenta srazu p. Pavlíka. Nato se pokračovalo
v okukování a představení strojů. Podle startovní
listiny se sjelo patnáct účastníků, 13 motocyklů, 1
velorex a 1 auto Z4 rok výroby 1934.
Z motorek byly celkem 4 ks Jawa Pé rák.
Po 11. hodině se vydali na propagační jízdu
Olšany, Habrovany, Nemojany, Tučapy,
Rousínov, Kr. Vážany, Habrovany a Olšany.
Hezké bylo, že všichni dojeli a nikdo nezůstal
viset na trati.

Co se dělo na vsi
Na stavbě pana Poláka se objevil neznámý zloděj,
který mu odcizil všechna okna a tím mu způsobil
škodu v hodnotě 160 000 Kč.
Prodejna zemědělských a zahrádkářských potřeb
28. února byla nově otevřená prodejna pro
zahrádkáře a zemědělce na návsi za
rybníčkem.Prodávají se zde semena, pletiva,
hnojiva a jiné ....
Nehody
K vážné dopravní nehodě došlo pár metrů za obcí
Habrovany, když místní obyvatelka nezvládla
zátočinu a vyjela z vozovky do příkopu. Její
manžel byl raněn lehce, dcera lehce a řidička těžce.
K další nehodě došlo při zmíněné opravě
rybníčku, když se uvolnila betonová stěna a
zavalila jednoho ukrajinské ho dělníka. Ten byl
s vážným poraněním nohy převezen vrtulníkem do
Brna.
Rybáři
27. května se pořádala soutěž v chytání ryb u
rybníka v zámecké m parku. V té to soutěži vyhrál
Jan Meitner.
Zahrádkáři
Český svaz zahrádkářů uspořádal výstavu ovoce a
zeleniny která se konala 28.října - 29.října.
2000.

