
ZPRAVODAJ
OBECNÍHO  ÚŘADU  V  HABRŮVCE

VYCHÁZÍ  DLE  POTŘEBY   ROČNÍK  2006          ČÍSLO  2

Toto číslo vyšlo   10.10.2006        Celkem čísel:  8

Vážení spoluobčané.

Zdravíme Vás a předkládáme poslední (celkem osmé číslo) zpravodaje naší obce 
tohoto, možno říci již minulého volebního období, neboť za pár dní se budou konat volby do 
nového zastupitelstva naší obce. 

Takže budeme rekapitulovat, co bylo v plánu, co se povedlo a co nikoliv.

Obsahem tohoto čísla je:

1.  Komunální volby v naší obci.
2.  Veřejná zasedání obecního zastupitelstva.
3.  Zhodnocení investičních akcí  volebního období 2003 až 2006.
4.  Obrazové ohlédnutí za letošními hody.
5.  Sbor pro občanské záležitosti informuje.
6.  10 let obecního vodovodu v obci Habrůvka.
7.  "Nesehnutí" vystupte z anonymity.
8.  Slovo autora zpravodaje.
9.  Vyúčtování financí a ukončení činnosti "Sdružení Hasička".

          10.  Poustevník Marek informuje.
          11.  Z činnosti sboru dobrovolných hasičů obce, historie a současnost.
          12.  Nařízení obce Habrůvka číslo 1/2006. 

1.  Komunální volby v naší obci.

Vážení  občané,  po  čtyřech  letech  proběhnou  opět  komunální  volby  do  obecního 
zastupitelstva obce Habrůvka.

Volby se uskuteční ve dnech:  pátek  20. října 2006  od 14:00 do 22:00 hodin
sobota  21. října 2006 od 8:00 do 14:00 hodin
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Pro Vaši informaci uvádíme, jak budete volit, jak se hlasovací lístek upravuje:

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru 
uřčeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit 
jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci 
volen.  (V Habrůvce je to 7 zastupitelů).
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas 
neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého se 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být v obci zvolen. (V Habrůvce je to 7).  Počet členů zastupitelstva, který má být 
v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, 
(v Habrůvce je to 7) byl by takový hlas neplatný.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech kombinovat, a to tak, že 
lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasujete, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. (V Habrůvce do 
7 kandidátů).

Pokud má být voleno například 7 kandidátů a je označena volební strana se svými kandidáty 
a kromě toho 3 kandidáti individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou dány 
označené straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních čtyřech místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, 
než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného 
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne, nebo 
vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas 
neplatný.
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2.  Veřejná zasedání obecního zastupitelstva.

Od posledního vydání zpravodaje se konala dvě zasedání zastupitelstva obce a sice 
12.7.2006  a  25.8.2006.  Předkládám opět  usnesení  v  plném znění  a  několik  poznámek, 
pokud jsou  třeba.  Uvádím též,  kdo  ze  zastupitelů  se  zasedání  zúčastnil  a  jak  jednotliví 
zastupitelé hlasovali.

2.1.  Veřejné zasedání dne 12.7.2006.

U S N E S E N Í

z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Habrůvka ze dne 12. 7. 2006

OZ schvaluje program veřejného zasedání.

1. OZ schvaluje Dodatek č.2 ke  smlouvě o zneškodňování  a  separaci  odpadu v obci 
Habrůvka  č.  25/00  za  předpokladu,  že  z Přílohy  č.  2  k uvedené  smlouvě  bude 
odstraněna položka za odvoz PE pytlů a pověřuje  starostu obce  podpisem dodatku.

 
2. OZ schvaluje počet  7 zastupitelů pro komunální volby 2006.

3. OZ  schvaluje  zadání  podlahářských  prací  v budově  školy  firmě  Zouhar 
v předpokládaném objemu 110 tis. Kč.  

4. OZ  bere na vědomí informaci starosty o přípravných prací k přestěhování obecního 
úřadu do budovy školy. 

5. OZ schvaluje prodej  pozemku p.č.  436/2 KÚ Habrůvka Mgr.  Charvátovi  za  cenu, 
která  byla  schválena  pro  prodej  v rámci  tzv.  vyrovnávání  hranic  pozemků  (50,- 
Kč/m2).

6. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 488/6 KÚ Habrůvka p. Sommerové za cenu 200,- 
Kč/m2.   

7. OZ schvaluje  záměr prodat pozemky: p.č.  488/4 vlastníku pozemku č. 65 a  p.č. 
488/5 vlastníku  pozemku  č.  64.  Předpokládaná  cena  400,-  Kč/m2  je  platná  pro 
prodej u p.č. 488/4. Cena pro p.č. 488/5 je stanovena na 50,- Kč/m2.  

V Habrůvce dne 12. 7. 2006
Zapsal: Ing. Vágner

-------------------------------------------------------         ---------------------------------------------
   Zdeňka Opletalová   Karel Kalandra

    zástupce starosty     starosta obce

Poznámky k veřejnému zasedání:
Zasedání se zúčastnilo všech 9 zastupitelů. 

K bodu 1 usnesení: Jednalo se o dodatek smlouvy s firmou odvážející domovní odpad, která 
nám navrhuje bezúročnou půjčku cca 110 000,- Kč na období 10 let. Tuto půjčku je možno kdykoliv 
vypovědět, avšak je nutno potom všechny nesplacené peníze vrátit. Svozová firma si tímto chce do 
určité míry zabezpečit, aby obce u nich zůstaly. V Habrůvce by půjčka 110 tisíc Kč nebyla nijak 
zatěžující, protože by ji bylo možno bez větších problémů splatit, ale nyní by nám přišla vhod 
vzhledem k brzkému budování cesty k novým domům - tak zvaná "široká cesta".
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Pro hlasovali: 6 hlasů - Opletalová, Pokojová, Formánek, Kalandra , Vágner a Geršl.
Proti hlasovali: 2 hlasy - Král, Navrátil.
Zdržel se hlasování: 1 hlas - Hloušek

K bodu 2 - počet členů příštího zastupitelstva. Bylo navrhováno 5, 7 nebo 9 členů (jako dosud).
Hlasování proběhlo ve prospěch 7 zastupitelů v příštím volebním období.

Pro 7 zastupitelů hlasovali: 6 hlasů - Král, Hloušek, Navrátil, Formánek, Pokojová, Opletalová.
Proti byl 1 hlas - Vágner
Zdrželi se hlasování: 2 hlasy - Kalandra, Geršl.

Osobní poznámka: Já bych byl nejraději pro 5 zastupitelů a to z toho důvodu, že po zkušenostech z 
nynějšího zastupitelstva bych předpokládal, že mezi pěti zastupiteli by mohlo být méně rozporů.

K bodu 3. Budovu obecního úřadu je třeba opravit. Proto je třeba opravení podlahy v bývalé 
škole, kde bude muset po dobu opravy sídlit obecní úřad i knihovna - viz bod 4 usnesení.

  Pro hlasovali: 6 hlasů - Opletalová, Pokojová, Hloušek, Kalandra , Vágner a Geršl.
  Zdrželi se hlasování: Formánek, Král, Navrátil - 3 hlasy.

  K bodům 5. až 7. Prodeje pozemků občanům obce byly schváleny všemi hlasy. Návrhy cen 
pozemků byly stanoveny na základě atraktivnosti a důležitosti pozemku.

2.2.  Veřejné zasedání dne 25.8.2006.

U S N E S E N Í

z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Habrůvka ze dne 25. 8. 2006

1. OZ schvaluje program veřejného zasedání.

2. OZ   schválilo  smlouvu  o  převodu  vlastnictví  k majetku  ČR  č.  62-2-738/2006  a 
pověřilo starostu jejím podpisem.

3. OZ  neschválilo plynofikaci hasičské zbrojnice.

4. OZ schválilo umístění informační skříňky SDH Habrůvka v prostoru před hasičskou 
zbrojnicí.

5. OZ schválilo umístění sušáku na hadice pro SDH Habrůvka v prostoru mezi požární 
nádrží a komunikací.

V Habrůvce dne 25. 8. 2006
Zapsala: Opletalová

------------------------------------------------------         ----------------------------------------
   Zdeňka Opletalová   Karel Kalandra

    zástupce starosty     starosta obce

Poznámky k veřejnému zasedání:
Zasedání se zúčastnilo 8 zastupitelů, (chyběl Ing. Vágner).

K bodu 2 usnesení:  Jednalo se o smlouvu bezúplatného převodu hasičské Avie Furgon z 
majetku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje na obec Habrůvka. Schváleno všemi 
hlasy.

K bodu 3 - Sbor dobrovolných hasičů obce žádal o doplnění hasičské zbrojnice plynovým 
topením,  neboť  stávající  elektrické  vytápění  je  nedostatečné  a  provoz  je  drahý.  Rozpočet  na 
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plynofikaci  hasičky  včetně  přípojky  a  spotřebičů  je  cca  120  000,-  Kč.  Zastupitelstvo  tuto  akci 
neodsouhlasilo, neboť pro ni nehlasovala nadpoloviční většina.
Hlasování dopadlo následovně: Pro plynofikaci byly 4 hlasy - Pokojová, Kalandra, Opletalová a Geršl.
Hlasování se zdrželi: Král, Formánek, Navrátil, Hloušek - 4 hlasy.

Body 4 a 5 byly schváleny všemi hlasy.

3.  Zhodnocení investičních akcí  volebního období 2003 až 2006.

Vážení občané. Každý z Vás má svůj názor na to, co se v obci podařilo, co nikoliv a 
co byste sami udělali lépe. Je zajímavé, že nejradikálnější názory mívají obyčejně lidé, kteří 
nejsou příliš podnikaví, kteří se zrovna prací nepřetrhnou. Já si to vysvětluji tím, že tito lidé 
neznají  dostatečně  cenu  práce,  a  proto  se  jim  snáze  kritizuje  a  dokáží  vždy  ohnivě 
diskutovat, jak by to udělali lépe, levněji a dříve.

Vy  ostatní  a  myslím,  že  je  Vás  většina,  máte  práce  nad  hlavu,  jak  ve  svém 
zaměstnání, tak doma při údržbě a opravě domu a znáte dobře cenu práce. Jistě také sami 
plánujete, co v daném roce stihnete a zda na to budete mít peníze. 

Podobně je to i v obci. Bohužel v obci je to trochu horší, protože se na tom musí 
zastupitelstvo shodnout alespoň nadpoloviční většinou.

To jenom tak na úvod, chci v této části zpravodaje objektivně zhodnotit, co se z plánu 
podařilo.  Na pomoc jsem si vzal  text ze zpravodaje číslo 2, který vyšel 24.3.2003 a 
překopíroval  jsem  doslovně  z  části  2.  s  názvem  "Navrhované  investiční  akce  na 
volební období 2003 až 2006" všechny vyjmenované akce. 

(Výňatek je uveden šikmým písmem a v elektronické verzi modře). 

• Prodloužení vodovodního řádu k bytovému domu "U kravína".
• Oprava hasičského skladiště (zbrojnice).
• Rekonstrukce veřejného osvětlení obce spojená s opravou sítě nízkého napětí v obci a  

přemístění vedení ze střechy hasičského skladiště a z cesty "Ve Stežkách".
• Prodloužení elektrického vedení, vody a plynu do nových lokalit  určených k výstavbě  

rodinných domků.
• Úprava prostranství kolem pomníku padlých.
• Vybudování a úprava cest v nových lokalitách pro stavbu rodinných domků.
• Oprava obecního úřadu.
• Oprava cesty "Ve Stežkách".
• Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. Tato akce převyšuje cokoliv, co 

bylo kdykoliv v obci podniknuto. Rozpočet odhadem činí cca 18 milionů korun. Z toho je  
vidět, že samotná obec by to nemohla zaplatit. Budou se hledat prostředky z různých 
programů státu.  Je  nejisté,  zda  se tato  akce započne v  tomto  volebním období  ale 
uvádíme ji zde, protože příprava takovéto akce musí být již nyní započata.

A nyní probereme jednotlivé akce pěkně popořádku:

Prodloužení vodovodního řádu k bytovému domu "U kravína".
Stavba byla provedena v roce 2003. 
Provedla ji firma H3 a stavba stála 300 797,- Kč včetně 19% DPH. 

Oprava hasičského skladiště (zbrojnice).
Rekonstrukce (generální  oprava) hasičské zbrojnice byla dokončena v roce 2005. 

Prováděla ji zejména firma Farsastav a to veškeré stavební práce. Avšak podílely se na ní i 
další firmy, které jsou podrobně uvedeny ve zpravodaji z 25.7.2006.

5



Hasičská zbrojnice byla slavnostně předána do užívání Sboru dobrovolných hasičů 
obce Habrůvka dne 6.8,2005.

Generální  oprava  hasičské zbrojnice  stála  1  509  747,-  Kč  a  z  programu obnovy 
venkova Jihomoravského kraje obdržela obec dotaci 290 000,- Kč na tuto akci.

Osobně se domnívám, že se oprava zdařila, původní obavy o změnu rázu této stavby 
se naštěstí nenaplnily, Zvýšení vjezdu a doplnění příčného štítu vytvořilo sice poněkud novou 
dominantu "hasičky", takže stavba působí sice mohutněji, ale nadále malebně. Nejdůležitější 
je to, že nyní může hasičům plně sloužit. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce spojená s opravou sítě nízkého napětí 
v  obci  a  přemístění  vedení  ze  střechy  hasičského  skladiště  a  z  cesty  "Ve 
Stežkách".

Tato  akce  se  prováděla  natřikrát.  Nejdříve  byla  v  roce  2004  provedena 
Jihomoravskou  energetikou  oprava  sítě  nízkého  napětí  v  obci.  Tuto  akci  provedla 
Jihomoravská energetika ve vlastní režii a obec nemusela nic platit. V rámci této akce byl též 
zdarma přemístěn sloup, který stál v cestě "Ve stežkách". Bohužel při této akci nebylo možno 
provést  přemístění  vedení  také  ze  střechy  hasičské  zbrojnice,  neboť  na  to  se  muselo 
nejdříve zajistit stavební povolení a tuto akci již bylo nutno následně zaplatit.

Následovala generální oprava elektrického osvětlení v obci. Celkem bylo vyměněno 
39 světel a doplněn sloup s dalším světlem (takže celkem 40 světel). Tato oprava stála 
241 709,- Kč včetně 19% DPH a provedla ji firma Energetika Boskovice.

Přemístění  vedení  z  hasičské  zbrojnice  bylo  prováděno  těsně  před  rekonstrukcí 
hasičské zbrojnice. Důvodem byla sama rekonstrukce zbrojnice, ale též nevyhovující stav 
vedení, které přetínalo hřiště, což bylo v rozporu s platnými předpisy. Přemístění vedení stálo 
29 516,- Kč včetně 19% DPH a provedla je firma Energetika Boskovice.

Prodloužení elektrického vedení, vody a plynu do nových lokalit určených k 
výstavbě rodinných domků.

Bylo provedeno v části nových rodinných domků v lokalitě "Široká cesta" a pro domek 
pana Šebora. Tyto akce byly prováděny firmami H3, Energetika Boskovice, Hutira s.r.o. a 
stály celkem 412 574,- Kč včetně 19% DPH.

V současné době je připraveno prodloužení vedení vody, plynu a elektřiny do lokality 
"Na výsluní" (To je za domkem rodiny Čoupkovy a domkem pana Pavlíčka). Předpokládaný 
rozpočet na tuto akci, která již začala je 436 092,- Kč včetně 19% DPH a provádí ji firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o. Vzhledem k obtížím při zemních pracích (skalnaté podloží) je 
třeba počítat s vícenáklady.

Úprava prostranství kolem pomníku padlých a zřízení parkoviště.
Tato akce byla provedena v roce 2005. Architektonický návrh zpracovala Ing. Arch. 

Naďa Rozmanová, restaurace pomníku provedla firma Kámen Varadi Olomučany . Celkem 
tato akce stála 524 617,-  Kč a z programu obnovy venkova Jihomoravského kraje na ni 
dostali dotaci 120 000,- Kč.

Vybudování a úprava cest v nových lokalitách pro stavbu rodinných domků.
Hrubá úprava cesty  k  novým domkům v lokalitě  "Široká cesta"  byla  provedena v 

souvislosti s položením vody a plynu. Nyní je připravena stavební akce nové komunikace, 
která započne v této lokalitě ještě letos. Rozpočet na ni je 2 871 756,- Kč včetně 19% DPH a 
bude ji provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

Oprava obecního úřadu.
Opravu budovy obecního úřadu jsme si skutečně dali na začátku volebního období za 

cíl, ačkoliv bylo jasné, že takováto oprava bude nákladná a asi na ni nezbudou peníze. To je 
též  pravda,  peníze na ni  už  by  nezbyly,  ale  je  to  jenom půl  pravdy.  Starosta  několikrát 
inicializoval  tuto  záležitost  v  zastupitelstvu  obce,  ale  zastupitelstvo  mělo  k  opravě  - 
rekonstrukci zcela rozdílné názory a to od generální opravy - rekonstrukce - až po "nedělat 
nic" , eventuelně přestěhovat se do bývalé školy. Záměrem některých zastupitelů bylo tuto 
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akci  alespoň  připravit  novému  zastupitelstvu  tak,  aby  již  mohli  konkrétně  rekonstrukci 
zajišťovat.  Téměř  až  v  závěru  volebního  období  (na  veřejném  zasedání  5.4.2006)  bylo 
konečně  schváleno,  že  obecní  zastupitelstvo  pověřuje  starostu  zadáním  vypracováním 
studie na přestavbu obecního úřadu.  A to ještě prošlo o jediný hlas! Jak kdo hlasoval si 
můžete přečíst ve zpravodaji z 25.7.2006 na straně 7.

Nevím,  jestli  to  vnímáte  jako  já,  ale  stav  obecního  úřadu  v  Habrůvce  je  přímo 
ostudný, protože jakákoliv návštěva posuzuje obec též dle obecního úřadu, každá kontrola - 
a těch není zrovna málo - si udělá názor ještě před samotnou kontrolou. Pokud porovnám 
obecní úřady v sousedních obcích, je na tom Habrůvka určitě nejhůře. Sice chápu, že obec 
už by v tomto volebním období neměla na opravu peníze, ale kdyby byla vůle zastupitelstva 
posunout  tuto záležitost  dále,  mohli  jsme nyní  mít  na stole stavební  povolení  a na jeho 
základě bylo možno žádat o případné dotace, které by jistě nabyly odmítnuty. 

A nyní, jak vypadá studie celkové rekonstrukce posuďte na přiložených nákresech 
sami. Jde o vícefunkční stavbu pro všechny občany obce.
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Jak z výkresů vidíte, je využito nejen přízemí, ale též podkroví a bývalý sklep budovy. 
V podkroví jsou umístěny zejména klubovny, v přízemí pak vlastní obecní úřad, knihovna a 
vícefunkční  sál  pro konání  různých akcí  od veřejných zasedání  po přednášky,  zábavy a 
plesy. V suterénu budovy je pak umístěn hostinec.
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Jedná se však jen o studii, která bude novým zastupitelstvem oponována a jistě 
bude dále upravována, než se přistoupí k realizačnímu projektu včetně zpracování 
rozpočtu.

Oprava cesty "Ve stežkách".
Oprava  cesty  Ve  stežkách  byla  prováděna  v  letech 2005 až  2006.  V  cestě  byla 

položena dešťová kanalizace. Dokončení cesty bude provedeno v nejbližší době, kdy bude 
do  lokality  "Na  výslunní"  přivedena  voda  a  plyn.  Dále  budou  dosypána  boky  cesty  za 
obrubníky a upraven terén. Cesta je velmi kvalitní, provedla ji firma SWIETELSKY stavební 
s.r.o.  Cesta zatím stála 2 359 123,- Kč,  po dokončení bude poslední faktura ještě cca 250 
000,-  Kč.  Letos  očekáváme  dotaci  z  programu  obnovy  venkova  Jihomor.  kraje  byla 
poskytnuta dotace v částce 93 000,- Kč na tuto akci.

Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v obci
Jak již bylo uvedeno ve zpravodaji číslo 2 z 24.3.2003 - Tato akce převyšuje cokoliv, co 

bylo kdykoliv v obci podniknuto. Rozpočet odhadem činí cca 18 milionů korun. Z toho je vidět, že  
samotná obec by to  nemohla  zaplatit.  Budou se hledat  prostředky z  různých programů státu.  Je 
nejisté,  zda se tato akce započne v tomto volebním období ale uvádíme ji  zde, protože příprava 
takovéto akce musí být již nyní započata -  kanalizace v obci bude natolik nákladná, že budeme 
muset počkat, až bude nutno v rámci státu i evropské unie přikročit k vyčištění odpadních 
vod i v tak malých obcích, jako je Habrůvka. Pak bude šance dotovat tuto stavbu ze státních, 
nebo unijních prostředků. Během volebního období bylo zvažováno i s instalací lokálních 
čistíren  k  jednotlivým  rodinným  domkům,  nebo  jejich  skupinám.  Firmy,  které  takovéto 
uspořádání nabízejí tvrdí, že to vyjde levněji, i když obec tyto čistírny zaplatí, než centrální 
čistírna s nutnou splaškovou kanalizací, což znamená rozkopání obce. Pro takovéto řešení 
však zatím chybí dostatečné zkušenosti. Každopádně příští obecní zastupitelstvo se bude 
muset touto záležitostí zabývat.

Tolik bylo napsáno ve zpravodaji 2. A co se udělalo navíc?

• Byl opraven památný litinový "černý" kříž nákladem 144 665,- Kč (dostali  jsme na to 
dotaci 65 000,- Kč).  Kříž byl slavnostně vysvěcen panem děkanem Tomášem Prnkou 
24.7.2005. 

• V  roce 2005 proběhla také oprava čekárny autobusu. 
• Po obci byly zabudovány posypové kontejnery.

Jistě by se našly další akce drobnějšího charakteru. Z výše uvedeného je zřejmé, že se v 
obci za poslední 4 roky mnohé událo. Je zajímavé, že mnozí mají pocit, že se udělalo málo, 
a co se udělalo, tak se udělalo špatně, ale o tom píši již v úvodu. 
Potěšila mne však jedna drobnost. 
Letos na jaře jsem čekal na zastávce autobusu ve Křtinách. Bylo mrazivo a vítr sfoukával 
prach ze silnice přímo přes otevřenou čekárnu. Stály tam dvě starší paní, asi ze Křtin a ta 
jedna říkala druhé:  Ani tu zastávku tady nespraví, já nevím, do čeho se tady ve Křtinách 
dávají  peníze. Ta druhá přitakala a řekla: Podívejte se na Habrůvku, tam se pořád něco 
staví, opravili hasičskou zbrojnici, upravili parčík, mají spravenou náves. A taková je to malá 
dědinka. 
No, jak je vidět, to už se říkalo i v minulosti: "Doma není nikdo prorokem"
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4.  Obrazové ohlédnutí za letošními hody.

Přinášíme několik obrázků jako vzpomínku na letošní hody. Snímky vyfotografovala paní 
Zdeňka Opletalová a doplnila je následující reportáží:

Hody se konaly 19. srpna. Pořadatelem byl tentokrát Sokol Habrůvka. V sobotu ráno 
v 8 hodin jsem pustila hudbu (neboť harmonikář to přes noc při hlídání máje alkoholově 
nezvládl) a stárci se stárkami zvali občany na hody. Ve 13 hodin - již s kapelou Bivojankou - 
stárci vyváděly stárky. Na závěr se šlo pro rychtáře a rychtářku (to je k Cihlářům a moc jim to 
slušelo), potom pro starostu na obecní úřad a mohlo vše začít.

Počasí  přálo, bylo nádherně, stárky a stárci byli skvělí. 
Trochu mě tam zamrzela jedna věc - při čtení práva jsem očekávala, že bude aspoň 

něco pochváleno, ale to jsem si jen mohla myslet. Nic nebylo uděláno dobře a nic nebylo 
pochváleno - to mě vzalo dech. 

Ostatní řekli, vždyť to byla sranda, ale já to tak bohužel nebrala. Takže ať děláte 
dobře nebo špatně, tak to vyjde nastejno.  Toto byla jediná věc, která mě na tom vadila.  

Muzikanti byli výborní a hráli až do 3 hodin do rána.
        Zdeňka Opletalová

Přišli stárci pro stárku.  (Lukáš Sotolář pro Zuzku Formánkovou).
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Policajti udělali pořádek a šlo se pro rychtáře a rychtářku (k Cihlářům).

 Byli pro starostu obce a šlo se na hřiště.
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Rychtář čte právo.

A tančila se beseda.
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.Takové to byly pěkné svátky.

5.  Sbor pro občanské záležitosti informuje.

(Podklady připravila paní Svatava Pokojová).

Červen 2006: Životní jubileum: 50 roků Paní Alena Vágnerová
55 roků Pan Luboš Musil

Úmrtí: 12. června Pan Emanuel Jašek

Červenec 2006: Životní jubileum: 50 roků Pan Luboš Navrátil
60 roků Paní Hana Kalandrová
75 roků Paní Anna Gerhátová

Srpen 2006: Životní jubileum: 75 roků Paní Jaroslava Hájková
85 roků Paní Květoslava Soldánová

Úmrtí: 15. srpna Paní Terezie Sotolářová

Září 2006: Životní jubileum: 65 roků Pan Václav Král
75 roků Pan Drahomíra Formánková
80 roků Paní Zdenka Bujtarová

Říjen 2006: Životní jubileum: 50 roků Paní Naděžda Šobáňová
50 roků Paní Anna Micková
60 roků Pan Miroslav Stejskal

Listopad 2006: Životní jubileum: 50 roků Pan Josef Formánek
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Prosinec 2006: Životní jubileum: 55 roků Paní Marie Nedopilová
65 roků Paní Marcela Malíková

Všem jubilantům blahopřejeme. 
Na zemřelé budeme vzpomínat, čest jejich památce.
Tentokrát není žádné miminko!  Jak je to možné? Pokud to tak půjde dál, tak za několik generací 
budou Češi a Moravané v těchto zemích v menšině. 

6.  10 let obecního vodovodu v obci Habrůvka.

Autorem tohoto článku je starosta obce pan Karel Kalandra

Vodovod Habrůvka slouží obci a jejím občanům již 10 let.

V září  roku  1996 byl  vodovod Habrůvka po době cca.  1  rok  od  zahájení  investičního díla 
uveden do zkušebního a ověřovacího provozu. Prosadit jeho realizaci v 15-ti členném zastupitelstvu 
nebylo až tak obtížné, neboť převážná část členů zastupitelstva v té době mladého byla progresivní a 
racionální.  Nepatrná  část  opozičního  zastupitelstva  neměla  šanci  své  negativní  postoje  ke  stavbě 
prosadit. 

V této době stát a orgány státní zprávy byly ochotny hradit tyto investiční akce až do výše 80% 
investičních  nákladů  a  domnívám se,  že  nevyužít  tuto  šanci  by  bylo  zločinem vůči  obci  a  jejím 
občanům.  Přesto  20%  investičních  nákladů,  které  musela  nést  obec  bylo  na  hranici  finančních 
možností  obce.  Komplikace  financování  akce  nastaly  také  s nedostatkem financí  na  Ministerstvu 
zemědělství řízené tehdy ministrem ing. Josefem Luxem v kategorii investičních akcí nad 5 mil. Kč. 
Stavba po dohodě obce a ministerských úředníků, byla přeřazena do kategorie staveb do 5 mil. Kč, 
kde finanční prostředky byly k dispozici.  Toto řešení umožnila také dotace z tehdejšího Okresního 
úřadu Blansko ve výši 2 mil. Kč. a dotace ze Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice, jehož členem 
obec  Habrůvka  je  1mil.  Kč.  Zbytek  finančních  prostředků 80% podílu  státu  byl  čerpán  z dotace 
Ministerstva zemědělství kategorie do 5 mil. Kč. 

I  přes  dramatický  vývoj  financování  výstavby  vodovodu  v Habrůvce,  který  nikdo 
nepředpokládal na tuto dobu vzpomínám rád, protože jsem se všude setkával s lidmi, kteří mě a obci 
pomáhali a vzniklé situace operativně řešili. Po podpisu smluv na Ministerstvem zemědělství v Praze 
o poskytnutí finančních prostředků byly finance do týdne na účtu obce. Financování plynofikace o rok 
později  z dotačních  titulů  Ministerstva  životního  prostředí  Praha  bylo  vzhledem  k chování 
ministerských úředníků také zážitkem, na který nezapomenu, ale nevzpomínám na něj rád. 

Kolaudace  vodovodu  byla  v červnu  1999.  Celková  hodnota  díla  k 9/2006  je  včetně 
prodloužení vodovodních řádů v průběhu 10 roků  8 438 603,- Kč. 

Vodovod dodal obci a jejím občanům v údobí 9/1996 až 9/2006  80 388m3 vody. Není snadné 
si toto množství vody představit, ale snad naší představě pomohou následující převody. 
80 388m3 je 80 388 000 litrů, to je 8 038 800 10-ti litrových kbelíků. 

Odebrané  množství  vody  z vodovodu  Habrůvka  dokumentuje  přiložená  tabulka  spotřeby 
v jednotlivých  měsících  10-ti  roků  a  v jednotlivých  rocích.  V roce  2003  byla  spotřeba  vody  už 
trojnásobná oproti roku 1997. 

Spotřeba vody v obci vykazuje stále vzestupnou  tendenci, což je známkou potřebnosti a dobré 
investice.  Vodovod  a  plynofikace  obce  umožnil  obci  dynamický  rozvoj  individuální  výstavby 
rodinných domků,  zvýšení využití infrastruktury obce a zastavení dlouhodobého úbytku trvale žijících 
občanů v obci.  Habrůvka už není  zastrčený kout  kde dávají  lišky dobrou noc,  ale  je  lukrativní  a 
žádanou lokalitou příjemného a pohodlného života.

Karel Kalandra
starosta obce
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Dodávky vody vodovodem Habrůvka v  rocích a měsících v m3 (1m3 = 1000 l).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Leden 312 356 432 453 582 853 746 1096 649 620
Únor 281 407 483 463 586 661 689 998 599 812
Březen 322 322 499 510 587 661 758 871 703 717
Duben 297 382 785 566 642 753 879 986 501 688
Květen 315 416 390 486 649 789 759 1160 809 747
Červen 428 453 422 701 635 817 1544 1301 1013 1200
Červenec 456 516 526 689 801 793 1399 958 1164 833
Srpen 489 628 520 561 665 769 1785 1203 742 992
Září 418 431 454 512 590 746 944 1181 877 966
Říjen 186 358 458 402 578 625 557 976 767 693
Listopad 201 352 415 355 508 641 858 1147 540 666
Prosinec 240 348 398 543 510 778 757 867 697 818
Celkem

CELKEM 80 388

7.  "Nesehnutí" vystupte z anonymity.

Habrovští „Nesehnutí“ vystupte z ilegality.
Nikdy jsem nepátral po tom kdo to „Nesehnutí“ vlastně jsou a kdo se vlastně za tímto názvem 

skrývá. Ono to ani nebylo třeba, protože jejich příspěvky ve sdělovacích prostředcích byly vždy jasně 
publikované,  s obsahem  se  buďto  dalo  souhlasit  bez  výhrad  nebo  s výhradami.  Co  ovšem  bylo 
důležité, vždy byli podepsané mluvčím, který byl zodpovědný za obsah sdělení a nesl také za vše 
právní  zodpovědnost.  Tedy  s uvedeného  lze  usuzovat,  že  „Nesehnutí“  jsou  jedním  z mnoha 
existujících občanských sdružení,  které  v naší  republice  pracují  legálně.  Každé občanské sdružení 
podléhá registraci na úřadech státní zprávy 3. stupně, ne-li dokonce územním odborům ministerstva 
vnitra.  Registrace  je  podmíněna  předložením  stanov-statutu,  jmenováním  statutárních  zástupců 
jednacím řádem atd..  Jak  je  zřejmé vznik  a  legálnost  takového občanského sdružení  není  až  tak 
jednoduchá záležitost. Habrovští „Nesehnutí“ vyřešili svou existenci po svém a daleko jednodušeji. 
Rozesílají své pamflety, lži a špínu na všechny strany bez podpisu a občanské zodpovědnosti. A tak 
snad  jako  jediní  v České  republice  naplňují  smysl  slova  Nesehnutí,  bezezbytku.  Jejich  morální 
hodnoty, charaktery a páteře jsou tak zdeformovány že se opravdu sehnout nemohou.

Starosta obce Karel Kalandra

8. Slovo autora zpravodaje.

Vážení spoluobčané. Protože končí čtyřleté funkční období současného 
zastupitelstva, rozhodl jsem se, že také napíši pár postřehů z práce v zastupitelstvu i své 
názory na různé záležitosti. 

Při zpracovávání zpravodaje jsem se snažil být objektivní a nestranný,  osobní názory 
jsem si nechával stranou. V tomto článku vyjadřuji své názory, které nejsou redigovány 
starostou obce panem Kalandrem, jak je u každého zpravodaje na závěr napsáno 
(Správnost posoudil ....). Popravdě řečeno, starosta do článků zpravodaje zasahuje 
minimálně, kontroluje hlavně ekonomická a časová data, aby byly v pořádku.
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• Jak se mně v zastupitelstvu pracovalo. 
Musím upřímně říci, že ne moc dobře. Měl jsem o této práci asi naivní představy. 

Hlavně mně vadilo, že určitá část zastupitelstva v důležitých hlasováních byla vždy proti, jako 
by chtěla vyjádřit "čím hůř, tím pro nás lépe". Já mám bohužel takovou povahu, že 
nesnáším, když se nějaké práci hází - jak se říká "klacky pod nohy". Myslím si, že je daleko 
důležitější posouvat věci dopředu, i když možná ne vždy ideálně, než přešlapovat na místě a 
raději nedělat nic. Sice kdo nic nedělá, nemůže nic zkazit, ale toto já tvrdě odmítám. Krátce 
řečeno, můj názor je ten, že je třeba si uvědomit, že naprostou většinu práce pro obec 
realizuje starosta se svým zástupcem a zastupitelstvo je zde na to, aby konání starosty 
posuzovalo a kontrolovalo, nikoliv, aby mu práci hatilo. 

• Představa o statutu funkce starosty v Habrůvce.
Domnívám se, že v Habrůvce by měla být uvolněná funkce starosty, to znamená, 

že by měl pracovat jako zaměstnanec na plný pracovní úvazek a za mzdu. Ptáte se asi proč. 
Protože současná administrativa a veškeré činnosti, které nejsou na první pohled někdy ani 
vidět, se za poslední roky natolik zvýšily, že už není možno pouze po práci funkci starosty 
vykonávat. Chce to plné pracovní nasazení. My máme v Habrůvce to štěstí, že pan Kalandra 
už je v důchodu, takže se povinnostem plně věnuje,  ale dle mého názoru není finanční 
zabezpečení této funkce odpovídající. Věřte, je to práce od rána do večera a každý den.

• Co se mně nepovedlo prosadit.
Několikrát jsem v zastupitelstvu navrhoval, že pro obec by měl být trvale zaměstnán 

alespoň jeden zaměstnanec (možná i na zkrácený úvazek), který by trvale a tedy 
každodenně prováděl práce pro obec. Tím myslím úklidové práce veřejných prostranství, 
zahradnické práce, sečení trávy, posypy vozovky v zimě, odstraňování sněhu, jednoduše 
cokoliv je každodenně potřeba. Je sice pravda, že v obci je to celkem zajištěno, ale já mám 
představu o této práci, že se provádí  pravidelně, nikoliv nárazově. Jak říká přísloví: 
"Pořádek se nedělá, pořádek se udržuje". Ale asi se mýlím, protože jsem v tomto zůstal 
osamocen.

• Co jsem nechápal.
Postoje některých zastupitelů jsem občas nechápal, zdály se mě příliš osobní, 

nicotné, jakoby vyjadřovaly přímo negativní vztah k někomu, komu chci a budu dělat za 
každou cenu naschvály. 
Uvedu konkrétní případ: Když paní Magda Kučerová, majitelka firmy TopModel o cokoliv 
požádala, vždy byl problém to odsouhlasit. Mnohdy to neprošlo, jindy ano, ale obvykle jen o 
1 hlas. Když paní Kučerová požádala o prodej kousku země mezi provozovnou a silnicí, 
dělaly se nejdříve obstrukce, musela doložit vyjádření od sousedů a podobně, ale pak se jí to 
stejně neprodalo. Podobných žádostí byla za čtyřleté období z řad občanů celá řada a vždy 
byly schváleny bez problémů, kousky pozemků byly prodány za minimální cenu. Jistě si ten 
kousek hlinité země pamatujete. Protože to hyzdilo provozovnu, paní Kučerová vysela na 
tomto kousíčku země trávník. A vrcholem bylo, že jeden ze zastupitelů obce na veřejné 
schůzi požadoval, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, aby paní Kučerová trávník odstranila, 
protože o to nepožádala obecní úřad. Naštěstí to neprošlo, ale co si myslet o tom, že když 
někde rostou dvoumetrové kopřivy, to nikomu nevadí, ale že paní Kučerová zkrášlila obecní 
pozemek, to je hned oheň na střeše. To mne velmi vytočilo, naprosto jsem to nechápal a 
přemýšlel jsem proč? Na nic jiného, než závist jsem nepřišel.  

Prosím, zamyslete se nyní nad tím, co Vám povím. V České republice je již každý 
čtvrtý občan závislý na sociálních dávkách. (Myslí se tím nezaměstnaní, dlouhodobě 
nezaměstnaní, nemocní, důchodci, ženy na mateřské dovolené - maminky, promiňte mi ten 
oficiální termín mateřská dovolená. To přežívá z doby předrevoluční, ale já vím, že s dítětem 
to není vůbec žádná dovolená a že byste raději mnohdy utekly do práce). Tyto výdaje jsou 
nejvyššími výdaji státního rozpočtu a trvale rostou. Proto si važte každého člověka, který 
je zaměstnaný a odvádí dávky do státního rozpočtu a o to víc si važte zaměstnavatelů, 
kteří jsou schopni Vás zaměstnat a platit další sociální odvody.
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Možná to z Vás ani většina neví, však také nezávislí ekonomové to nazývají skrytou daní: 
Každý kdo zaměstná zaměstnance, musí na sociální a zdravotní pojištění odvést 35% nad 
hrubou mzdu. 
Takže máte-li například na výplatním lístku hrubou mzdu za měsíc 15 000,- Kč, tak ten, kdo 
Vás zaměstná, musí odeslat na sociální s zdravotní pojištění ještě dalších 5 250,- Kč. Vy pak 
ještě ze své hrubé mzdy odvádíte dalších 12,5 %, což je 1 800,- Kč. To znamená, že 
z každého zaměstnance mající hrubý měsíční plat 15 000,- Kč má stát na sociální a 
zdravotní zabezpečení 7 050,- Kč v přibližném rozdělení dvě třetiny této částky na sociální 
zabezpečení a jedna třetina na zdravotní zabezpečení.
Takže je to jasné. Nebudou-li zaměstnavatelé, nebudou ani zaměstnanci a nebudou ani 
peníze na sociální a zdravotní péči.

• Co mne velmi překvapilo.
V posledním zpravodaji jsem pochválil habrůvecké voliče při  vyhodnocení voleb do 

poslanecké sněmovny, protože kdyby takto dopadly i jinde, nebyla by situace ve státě 
taková, jako nyní - zcela nerozhodný stav. Jak již v úvodu článku píši, své pocity jsem se 
snažil nevkládat do článků ve zpravodaji a proto jsem volby více nekomentoval. Ale co mne 
na volbách nejvíc překvapilo je to, že 49 habrůveckých občanů dalo hlas Komunistické 
straně Čech a Moravy, což činilo 23,78% všech hlasů a mezi stranami druhé místo. To bylo 
pro mne velmi šokující. 

Ačkoliv jsem se narodil až po druhé světové válce a padesátá léta jsem prožil jako 
malý kluk (mimochodem v podobné vesničce jako je Habrůvka), přesto si vzpomínám na 
úzkost rodičů, hlavně maminky, když se táta nepohodnul s jedním komunistickým 
funkcionářem (a přitom vůbec nešlo o politiku), jak potom nemohl najít zaměstnání, jak 
přecházel z místa na místo a všemocná strana vždy zasáhla, aby musel odejít zase jinam. 
Místo nakonec sehnal až 100 kilometrů od domova. Už jako chlapec v obecné škole jsem 
nemohl pochopit, proč pan řídící, kterého měla všecka děcka ve škole ráda, musel ze školy 
odejít a nesměl vyučovat. 

Jak plynula léta, tlak komunistické strany se v šedesátých létech zmírňoval, až vyústil 
v Pražské jaro 1968. Mladá generace už si to nepamatuje, ale já se domnívám, že tehdy to 
bylo naposled, co lidé v této zemi ještě měli ideály, byli schopni pracovat a obětovat mnoho 
proto, aby se vymanili z totalitní diktatury a aby mohli žít v této zemi beze strachu.  Bohužel, 
vše zničily sovětské tanky a národ znovu vstoupil do doby temna. Totalita sedmdesátých let 
již nebyla tak tvrdá, jako léta padesátá, nicméně čím dál víc se začaly prohlubovat 
ekonomické problémy země. Mnozí z Vás již zapomněli, že obchody zely prázdnotou, na 
některé i běžné věci jste museli stát dlouhou frontu. Toto nebylo snad ani nejhorší, mně 
osobně nejvíc vadilo, že každý člověk byl pod dohledem všemocné strany která určuje, co 
mám dělat, co smím v rozhlase poslouchat, co smím číst, jaká divadla se mohou hrát, který 
zpěvák je "kovaný" a může tedy zpívat a kdo nikoliv. Každý byl kontrolován, zda byl na 
schůzi, na manifestaci a podobně. Dodnes nemohu zapomenout, jak na mne jeden z těch 
"rudých" řval, když jsem nebyl na odborářské schůzi (bohužel jsem skutečně nemohl, jinak 
bych raději šel), že jak budu chtít dítě do školky, tak mě to zatrhne a nedoporučí.  Velmi mně 
to ponižovalo.

Když jsem nastoupil do zaměstnání v tehdejších Adamovských strojírnách a pracoval 
jsem jako elektrokonstruktér tiskových strojů, těžce jsem nesl, že naše elektrická zařízení v 
tiskových strojích byla o mnoho let pozadu za úrovní světových firem a to jen proto, že jsme 
nemohli nic podstatného zakoupit od špičkových firem, vše muselo být ze "socialistického 
tábora". Přitom naše stroje se vyvážely do celého světa a tam byly konfrontovány s ostatními 
výrobky.  Zajímalo by mne, kam plynula miliarda tehdejších devizových korun, kterou podnik 
ročně vydělal, když na nákupy materiálů a komponentů bylo přiděleno firmě přibližně jedno 
až dvě procenta z této částky. 

Naštěstí už od roku 1945 nedošlo v Evropě k válce. Proč to říkám? Protože hrůznost 
totalitního režimu se nejvíce projeví právě ve vypjaté situaci. A je úplně jedno, zda je to 
totalitní diktátorský režim zleva, nebo zprava. Já mám jako koníčka studium historie vzniku a 
průběhu druhé světové války, kde v různé směsici národů bojovaly státy totalitní - z nichž 
jmenujme alespoň Hitlerovo Německo, Stalinův Sovětský svaz, císařské Japonsko a státy 
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demokratické, k těm hlavním demokratickým zemím patřila Velká Británie a Spojené státy 
americké. 

Když se začtete do dějin, jak hrůzně totalitní státy postupovaly proti zajatcům 
protivníka a proti jeho civilnímu obyvatelstvu, je to velmi obtížné nějak pochopit. Když však 
vidíte přístup totalitních režimů i k životu vlastních vojáků a civilistů, tak Vás přímo mrazí. 
Totalitním režimům je úplně jedno, kolik životů bude obětováno, většinou rozhoduje diktátor, 
a to aniž by situaci náležitě rozuměl, vydává nesmyslné rozkazy, a to bez ohledu na počet 
obětí. U demokratických zemí jsou životy jejich lidí na prvním místě před  materiálními 
ztrátami. To není propaganda, to je fakt, je to dáno tím, že politik v demokratické zemi musí 
při volbách bojovat svými předchozími rozhodnutími. Totalitní představitelé upevňují svou 
moc jakýmikoliv prostředky. 

Proto prosím, nedopusťte nikdy jakékoliv totalitní vládnutí, historie se může 
vždy opakovat i když třeba v jiné formě. Komunistická strana nikdy neustoupila ze svých 
pozic, dokonce se za dřívější vládnutí ani neomluvila.

Na druhé straně rozumím mnohým z Vás, kteří komunistickou stranu volíte, protože 
máte větší starosti, než jste měli před "sametovou revolucí". Ani já jsem si nemyslel, že po 
změně režimu nastoupí vláda peněz, která pošlape tradiční hodnoty slušnosti, tolerance, 
vztahů v rodinách i vztahů na pracovišti. Bohužel se celá řada z Vás setkává, že buď 
nemůžete najít práci, nebo jste v práci ponižováni, je na Vás vyžadováno enormní pracovní 
nasazení a přitom za nepříliš vysokou mzdu.  Nemáte však pocit, že i zde se jedná o totalitní 
jednání velících jedinců? Že musí být vždy po jejich, i když je jejich rozhodnutí obtížně 
realizovat, nebo vůbec nerealizovatelné? Máte však pořád možnost, dělat něco jiného, to v 
době komunistické strany nebylo zas tak jednoduché. Strana měla dosah přes celou 
republiku. 

Ke zlepšení současné situace prosím všechny, kteří mají alespoň jednoho 
podřízeného pracovníka, buďte k němu lidští a tolerantní. Chápejte, že i on má své 
starosti a problémy a že jeho pracovní výkon bude určitě lepší při dobrých vztazích, 
než když bude pod tvrdým diktátem. Dejte mu prostor, aby mohl uplatnit vlastní tvůrčí 
schopnosti a uvidíte, jak půjde práce rychleji kupředu. Tím nemyslím ustupovat z pracovních 
povinností. Většina lidí pracuje ráda, ale chybí jim vstřícné pracovní prostředí. A zkuste se 
také zamyslet nad tím, co Vaši podřízení říkají. Nemají mnohdy pravdu?

• Co se mi v Habrůvce líbí.
Bydlím mezi Vámi už víc jak 7 let. Habrůvka je velmi malebně položená, má hodně 

slunce, pole i lesy, do Brna je naskok, autobusy jezdí každou chvíli. V posledních letech se 
proměňuje i vesnice, spravila se náves, domky jsou opravovány a začínají hýřit barevností. 
Množství nové zástavby hovoří jasně o lukrativnosti obce. Buďme na ni hrdí a snažme se ji 
zkrášlovat.

• Co se mi v Habrůvce nelíbí.
Nepořádek všeho druhu. Nelíbí se mi, když jsou kolem obce a cesty do Křtin 

odhozené odpadky,  když jsou v obci a okolí zaparkované vraky automobilů, které již nikdy 
nevyjedou, myslím, že i čistota v obci by mohla být lepší, aby se méně prášilo a měli jsme 
hygieničtější prostředí. Do budoucna je třeba též vyřešit, jak to bude s kanalizací, aby bylo 
možno následně opravit cesty, případně instalovat chodníky. 

• Proč znovu kandiduji do obecního zastupitelstva.
Protože mne přemluvil starosta pan Karel Kalandra. Původně jsem nechtěl již 

kandidovat, jak píši v začátku, nepracovalo se mě v zastupitelstvu příliš dobře. Vadila mi i 
stranickost při rozhodování, jakoby nebyla zapomenuta "stranická disciplína". Nechal jsem 
se přemluvit proto, že nechci nic brzdit, mám zájem na tom, aby když chce kdokoliv cokoliv 
dělat, aby to mohl dělat a ničím se mu nebránilo. 

Souhlasil jsem také proto, že si pana Kalandry upřímně vážím, a to hlavně ve vztahu 
k obyvatelům této obce. Pan Kalandra se snaží vždy vyhovět, když za ním přijdete na obecní 
úřad. 
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Jinak Vám nechci nic slibovat. A jestli Vám bude někdo jiný slibovat, abyste jej volili 
proto, že to chce dělat "pro lidi" (dříve jste slyšeli "pro lid"), nevěřte tomu. Každý má nějaké 
důvody, ať je to proto, že ho to baví, nebo je to jeho práce - jeho profese, nebo byl 
přemluven, nebo touží alespoň po určité moci, jednoduše důvody jsou jakékoliv, jenom s tou 
prací "pro lidi" bych byl velmi opatrný. 

Tak Vám přeji šťastnou budoucnost, pevné zdraví a omlouvám se Vám, že jsem  toho 
tolik napsal o svých pocitech. Dovolil jsem si to proto, že předpokládám, že je to poslední 
zpravodaj, který píši.

Všechny Vás zdraví  Božislav Geršl.

 
9.  Vyúčtování financí a ukončení činnosti "Sdružení Hasička".

Příprava  oslav  k  otevření  Hasičské  zbrojnice  6.8.2005  dala  impuls  ke  vzniku 
"Sdružení Hasička", jehož cílem bylo shromáždit finanční prostředky na financování výdajů, 
které v  souvislosti  s  oslavami  vzniknou.  Informace o podmínkách sponzorování  místními 
podnikateli  byly  zaslány všem podnikatelům obce,  kteří  jsou uvedeni  v  registru internetu 
(není jich málo - kolem čtyřiceti).

Na naši výzvu reagovali:
Pokoj Alois 250,- Kč
Pokoj David 250,- Kč
Pokojová Svata 100,- Kč
Starosta obce darem          1 000,- Kč
Zlatnictví Alois Hamerský   1 000,- Kč  za 2x zlatý šperk
Manželé Stejskalovi z Josefova - od kterých nabídnutý dar nebyl přijat, 
protože výdaje začínající živnosti mnohonásobně převyšovaly příjmy
Dar SHD Habrůvka 700,- Kč
Příjmy  celkem 3 300,- Kč

Výdaje byly následující:

Hudební produkce trubačů ŠLP Křtiny 1 000,- Kč
2 x zlatý šperk - zlatnictví Hamerský Křtiny  2 300,- Kč

Výdaje celkem: 3 300,- Kč

Zůstatek v pokladně:        0,- Kč

Vyúčtováním  ukončilo  "Sdružení  Hasička"  svou  činnost  a  existenci  ,  pro  jeho  další 
neúčelnost.
Doklady financování jsou založeny na OÚ Habrůvka. 

Za "Sdružení Hasička"   Karel Kalandra.
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10.  Poustevník Marek informuje.

(Text převzat z internetu)
Od: "Marek Poustevník" <Poustevnik.Marek@seznam.cz>
Komu: "Habrůvka obecní úřad" <habruvka@centrum.cz>
Předmět: Článek na webu ZO 6-31
Datum: 05.10.2006 15:01
Důležitost: 0
Velikost: 5501

Závrt u Habrůveckých smrků - spuštění první skruže Hned úvodem zápisu o této heroické akci patří 
poděkování bádačům ZO 6-12 Petru Kosovi a kolektivu za zapůjčení hupcuku. Členové ZO 6-12 snad ani 
netuší, jaký to poklad po Medvědovi na Malém lesíku zdědili. Dle mých informací totiž asi žádná jiná ZO 
ČSS v Moravském krasu již tento vysokotonážní mechanismus nevlastní, a bez něj by manipulace s onou 
800 kg skruží přicházela jen stěží v úvahu. Ve středu 3. října 2006 tedy nastal dlouho očekávaný Den 
spuštění 1 skruže. Byla to celodenní dřina, ale jinak se vše dělo bez komplikací. Technické pomůcky jako 
skluz pro skruž, nástupní spouštěcí plošina, posílená osminožka atd., kterými jsem pracoviště vybavil - se 
bezvadně osvědčily. Protože mám jemnocit pro pohybování s těžkými tělesy (v Krkonoších jsem hupcukem 
přibližoval po horských svazích tunové skalní bloky) nebyla pro mne ani manipulace s onou skruží větším 
problémem. Bylo to však dobrodružství. Po pravdě řečeno: dal jsem ji tam sám. Musím však poděkovat 
habrůveckému starostovi Karlu Kalandrovi, který stále velmi iniciativně vychází vstříc potřebám našeho 
speleologického průzkumu. Právě teď pro nás zajišťuje cement a písek, abychom v sobotu skruž mohli 
obbetonovat. Habrůvecký starosta Karel Kalandra dělá všechnu čest funkci starosty - on se totiž opravdu 
stará. A budu rád, když si toho budou vědomi občané Habrůvky při nadcházejích volbách. Dále též děkuji 
Davidu Pokojovi za převezení hupcuku ze základny u ML do Habrůvky a zapůjčení pracovního náčiní. 
marek poustevník 

11. Z činnosti sboru dobrovol. hasičů obce, historie a současnost.

Autorem tohoto článku je starosta obce pan Karel Kalandra.

Pokračuji v historii sboru dobrovolných hasičů v Habrůvce a tak jak jako v minulém 
zpravodaji čerpám z materiálů, které sebral, roztřídil a uspořádal a následně zpracoval pan 
Oldřich Janus. Čím více se začítám do těchto stránek, tím více děkuji dílu pana Januse, 
které zmapovalo historii hasičského sboru za dobu, kdy se kronika nezachovala. 

Dnes přináším popis činností a jména představitelů sboru dobrovolných hasičů v 
Habrůvce z období let 1946 až 1955. Jednalo se o léta plná zvratů a pro tehdejší generaci  
jistě ne lehká. 

Čerpáno je zejména ze zápisů schůzí, ze kterých jsou některé části doslovně 
převzaty, takže se nedivte, ačkoliv jde o dobu před padesáti lety, je použit budoucí čas.

Rok 1946.
První akcí v tomto roce bylo pořádání plesu dne 19. ledna.
Valná hromada byla 20.ledna, na které byl zvolen nový výbor SDH, starosta Sotolář Josef, náčelník 
Kartous František, jednatel Ševčík Václav a další členové výboru. Na hasičské zbrojnici byly 
provedeny nutné stolařské práce, které stály 8 000,- Kč. Pro prodej tabáku a cigaret byla pronajata 
místnost paní Sloukové za roční nájem 400,- Kč. Další místnost požadoval MNV na žádost ČSAD 
jako čekárnu pro cestující, jedná se o místnost po bývalé holírně. Pronájem bude uskutečněn za 
podmínky, že místnost bude odevzdána ve stavu, jak byla převzata.
Sbor se zúčastnil cvičení 28.srpna v Babicích. Motor z koňské stříkačky, která byla zrušena, byl 
odprodán do starého železa.

Rok 1947.
Valná hromada se konala 6.ledna, sbor má celkem 46 členů (15 sester a 31 bratrů). Název funkce 
náčelník byla změněna na velitel. Instalace el.osvětlení do zbrojnice zadána p.Buklovi z Bílovic, 
zahájení prací bude až po sdělení předpokládané ceny.
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Požadovaná finanční částka na podporu sboru nebyla poskytnuta. Na poškozenou hasičskou zbrojnici 
ONV uvolnil 19 000,- Kč. K 23.3. vyčerpáno 9 500,- Kč. Náklady na opravu stříkačky činily 907,50 
Kčs, mělo by to být ponaučením pro obsluhu stroje. Sloup na sušení hadic byl navržen k odstranění, 
neboť nedbalým zavěšením hadic na sloup došlo přetržení vedení nízkého napětí. Za jednatele Poláka 
Karla, který se vzdal funkce, prozatímně bude zápisy provádět Kartous Frant. st. Byly zrušeny bloky 
na odběr benzinu, který bude možno nakupovat volně dle potřeby. Nátěry zbrojnice byly provedeny 
p.Fialou z Rudice za 7 350 Kč. Jelikož bratr Zouhar Stanislav nastoupil do stolařské mistrovské školy 
v Olomouci, odevzdal veškerou výstroj a odstoupil z funkce revizora. Šoféři autobusů museli být 
upozorněni na dodržování pořádku a čistoty v používané místnosti. Pro rezignaci starosty a velitele 
byli zvoleni za starosty br. Ševčík Václav a za velitele br. Kartous Jaroslav. Jelikož ples pro úmrtí 
Vladimíra Hlouška  Sokol nebude pořádat, převzal sbor pořádání plesu. Dne 28. října se zúčastnili 
členové sboru pietní oslavy odhalování pamětních desek se jmény padlých v I. a II.světové válce.

Rok 1948.
Valná hromada se konala 25.ledna. Nový výbor zvolen ve složení starosta Hloušek František, velitel 
Kartous Jaroslav, jednatel Polák Karel, strojník Jašek Emanuel, zbrojíř Polák Rudolf. Výroční valné 
hromady ve Křtinách se zúčastnili Hloušek František a Šebela František. Byl ustaven zábavní kroužek 
– členové Kartous Frant. ml., Král Jan, Polák Rudolf, Hamerská Vlasta. Nevyřešena pamětní kniha.
V únoru dochází k vládní krizi, kdy odstupuje několik nekomunistických ministrů. Předseda vlády 
Gottwald předložil prezidentu Dr. Eduardovi Benešovi doplnění ministrů z řad komunistů a ten jeho 
návrh přijal. Tímto získala komunistická strana neomezenou moc ve státě na dalších 40 let. Byl 
vyhlášen 2letý hospodářský plán a pak následovaly 5leté plány s příslušnými přívlastky. Na členské 
schůzi 13.3. byla uctěna památka zesnulého ministra zahraničí Jana Masaryka. Jednatel Polák Karel 
bez jakýchkoliv důvodů vrátil knihu zápisů a ostatní doklady a odstoupil z funkce, novým jednatelem 
byl zvolen Šebela František.  Členové byli seznámeni s přípisem zemského národního výboru o 
složení akčních výborů. Musel být sestaven 2letý plán, co hodlá sbor provésti. Naplánována koupě 
auta pro přepravu mužstva, žebříků hadic a kompletní výstrojové výbavy 1 zásahové devítky. 4.dubna 
provedena sbírka na čs.červený kříž ve výši 2 179 Kč. Uspořádána svatodušní zábava s čistým ziskem 
4 165 Kč. S politováním bylo konstatováno, že trvá malá účast na schůzích sboru s poukazem na 
hasičské heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě“. Zájezd do Kroměříže na sjezd 
Moravskoslezských hasičských jednot dne 8.srpna se zúčastnilo 7 členů. 
Dne 23.srpna byla v bytě Jana Krále vyloupena hasičská pokladna Miroslavem Beránkem a jeho 
společníkem a odcizeno 13 610,- Kč. Byl vyměněn pokladník a zvolen nový Opletalová Anežka.

Rok 1949.
Valná hromada se konala 16.ledna, sbor má nyní 40 členů. Opět se projevuje liknavost některých 
členů, je to stálá bolest obětavých členů, kteří trpce nesou, že myšlenka hasičství je málo podporována 
mladšími členy, kteří nemohou pochopit dobrovolnost. Zemřel br. Celý Alois, stanovena účast bratří, 
kteří se zúčastní ve stejnokrojích a sestry v samaritánských pláštích.
Krajského sjezdu v Boskovicích se zúčastnili br.Šebela, Kovařík, Hamerský, Opletalová. 
Bylo odsouhlaseno zakoupení vhodného auta k dopravě stroje a zásahové jednotky.  Hody se 
uskutečnily 23.října, noví členové sboru tam složili slib, čistý zisk z hodů činil 5 975 Kčs.
K vyčerpání vody v kaolinových závodech byl zapůjčen stroj, který obsluhoval br. Hloušek Arnošt , za 
každou provozní hodinu sbor požadoval 150 Kč. Jelikož br. Hloušek Arnošt nepodal zprávu o průběhu 
zapůjčení stroje, byla mu udělena důtka. Za zapůjčení stroje získal sbor 3 200 Kčs.
Na průzkum Rudického propadání byly zapůjčeny žebříky. Sbor vypracoval plán činnosti na příští rok 
ve 4.oblastech: kulturní, technické, pracovní a budovatelské.

Rok 1950.
Náčelník Kartous Jaroslav složil svou funkci, jelikož je zbaven živnosti a musí se vystěhovat. Do 
funkce náčelníka je jmenován podnáčelník. Na pouti ve Křtinách se členové sboru zúčastnili jako 
pořádková služba. Během žní byly prováděny 2členné požární hlídky. Naplánovány potřeby na rok 
1951, jelikož neplánované věci se nesmějí  dělat a pořizovat. Náčelník informoval, že národní výbor 
nechová sympatie ke sboru jak by měl, brzdí to práci ve sboru. Jelikož sbor nemá v pokladně peníze 
na úhradu některých účtů, nabídl br. Kartous půjčku 2 000 Kčs.  Členové informováni o reorganizaci 
hasičstva, místní sbor je přejmenován na místní jednotku. Pro řízení činnosti sboru byli zvoleni: 
starosta Sotolář Josef, náčelník Hloušek Adolf, jednatel Jašek Emanuel a další členové Hrazdíra Alois, 
Řičánek Jan, Polák Rudolf, Buřík Adolf, Hloušek František, Zouharová Věra, Kartous František, 

21



Loukota Antonín a Urbánek František. Za dobré umístění v soutěži pořádané okresním akčním 
výborem obdržel sbor knižní cenu, kterou věnoval obecní knihovně.

Rok 1951.
Na členské schůzi 7.ledna byla zvolena vedoucí žen Opletalová Jiřina. Odsouhlasen termín konání 
plesu 20.ledna. Eletro-rozvody v hasičské zbrojnici opravil br. Řičánek Jan. Špatná docházka na 
členské schůze trvá, i když podepíší pozvánku, na schůzi se  nedostaví. Jednatel Jašek Emanuel 
nastoupil na vojenskou službu, za plnění svých povinností byl dáván všem členům jako vzor. Byl 
zvolen nový výbor místní jednotky ve složení: starosta Sotolář Josef, velitel Hloušek Adolf, jednatel 
Kocourek Miroslav a ostatní členové Kartous František, Polák Rudolf, Hrazdíra Alois, Šebela 
František, Hrazdíra Leoš, Hloušek Frant. ml., Kovařík Miloš, Procházková Marie, Hamerská Vlasta, 
Kartousová L., Opletalová A.
Ze strany předsedy MNV bylo konstatováno, že habrovský sbor nepamatuje takový nezájem o práci 
pro celek a zdůraznil, že nesmíme dopustit, aby se náš sbor rozpadl a musel být ustaven sbor povinný. 
Mladší členové jsou zatíženi funkcemi v jiných organizacích a proto je jejich docházka do schůzí a na 
cvičení nepřesná.  Svatodušní zábava se konala 12.5., čistý zisk byl 5 145,- Kčs.  MNV poskytl místní 
jednotě na jeho činnost 14 500,- Kčs. Za místní jednotu byla do akčního národního výboru zvolena 
Kartousová L.  Prováděny žňové protipožární hlídky dle vyvěšeného rozpisu. Bylo provedeno 1 denní 
a  1 noční námětové požární cvičení. Hody byly uskutečněny 14. října a jako stárci bylo navrženo 11 
párů, čistý zisk činil 5 140 Kčs. V průběhu roku sbor uskutečnil 1 valnou hromadu a 10 členských 
schůzí. Hasičstvo organizované na novém základě se stává mohutnou složkou protipožární.

Rok 1952.
Na členské schůzi 6.června byli zvoleni noví členové výboru starosta Šebela František, velitel Kartous 
Jaroslav, jednatel Hrazdíra Alois, ostatní členové výboru Hloušek Fr. č.p.55, Hloušek František č.p. 14, 
Sotolář Josef, Žampach Boh., Opletalová Jiřina, Opletalová Anežka, Kartous František ml., 
Kartousová L., Hamerská Vlasta, Jašek Alois, Loukota Antonín. Žňové hlídky budou vždy ve složení 
2 bratři ve skladišti a 2 civilové budou chodit po vesnici. Seznam hlídek byl veřejně vyvěšen. Starosta 
Kartous, Loukota, Zouhar provedli inventarizaci majetku MJ. Bylo rozhodnuto, že hasičská zbrojnice 
bude sloužit jen hasičským účelům a přístupná osobám k tomu pověřeným. Druhou květnovou neděli 
byly provedeny prohlídky komínů. Požární služba zařídila, aby při mlácení byla zajištěna voda a 
písek.
MNV byly nahlášeny kulturní akce, které hodlá sbor uspořádat v roce 1953 a to 3 taneční zábavy a 3 
divadla. Týdenních kurzů PO a řidičských se zúčastní bratři Hloušek Frant.ml., Sotolář Josef ml. 
Navržen odprodej starého motoru a odsouhlaseno vybudování vodní požární nádrže v obci. Hody se 
uskutečnily 5. října. Tajemník MNV podal zprávu, že materiál na stavbu vodní nádrže u hasičské 
zbrojnice bude postupně dodáván, jakmile se započne se stavbou.

Rok 1953.
Zvolen nový výbor místní jednoty ve složení starosta Šebela Frant., velitel Kartous Jaroslav, jednatel 
Hrazdíra Alois, další členové Buřík Adolf, Hloušek Frant. č.p.14, Sotolář Josef st., Zouhar Stanislav, 
Sotolář Josef ml., Opletalová Jiřina, Kartousová Ludmila, Nejezchleb Robert, Loukota Antonín, Polák 
Rudolf, Hamerská Vlasta. Světové společenství překvapila náhlá smrt představitele SSSR 
generalisima J.V.Stalina v březnu a vzápětí po jeho pohřbu zemřel také předseda KSČ a prezident 
Československé republiky Klement Gottwald. Krajské konference PO se zúčastnili Musil Rudolf, 
Kartousová Ludmila. Místní jednota provedla sběr železného šrotu. Velitelka žen Kartousová Ludmila 
se zúčastnila 6ti nedělního kurzu pro velitelky žen. Provedena celostátní výměna peněz – měnová 
reforma, sbor k výměně předložil částku 11 251 Kčs. Došlo k výměně ve funkci jednatele, za br. 
Hrazdíru převzal tuto funkci Musil Rudolf a zapisovatelem se stal Sotolář Josef ml.
Velitel Kartous Jaroslav ustavil nové protipožární družstvo. Diskutováno o úpravě hasičské zbrojnice 
a nádrže na vodu. Byla provedena změna hospodáře, za odstupujícího Zouhara Stanislava byl zvolen 
Buřík Adolf, rovněž funkce velitele se vzdal Kartous Jaroslav a za něho byl zvolen Pokorný Jan.

Rok 1954.
Výroční schůze se konala 24.ledna. Konstatováno, že v minulém roce i přes krizi ve výměně 
funkcionářů se bratři dobře zapojili do různých prací. Zvolen nový výbor ve složení starosta Šebela 
František, velitel Pokorný Jan, jednatel Kartous František ml., další členové Hrazdíra Alois, Sotolář 
Josef ml., Kovařík Miloš, Hloušek Arnošt, Lišková Růžena, Gricová Božena, Sotolář Josef st., Kartous 
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František st.,  Musil Rudolf, Blažík Oldřich, Sedlák Bohumil, Nejezchlebová Irena, Hloušková Emilie, 
Opletalová Jiřina, Hamerská Vlasta.
Zapomněla se poslat kandidátka nového výboru místní jednoty na akční výbor národní fronty. Pro 
zlepšení schůzovací činnosti stanoveno, že výborové schůze se budou konat každých 14 dnů a členské 
schůze poslední sobotu v měsíci. Inspektorátu silniční dopravy sděleno, že řidič požárního vozidla MJ 
je Kartous Josef ml.

Rok 1955.
Upozorněno, že MJ schází cvičební řád a nový zatím není možno sehnat. Projednán požadavek MNV 
na zřízení prádelny v jedné místnosti hasičské zbrojnice. Tato problematika byla konzultována 
s okresním výborem PO, který nájem schválilo.  Přestože bylo hodně diskutováno k prádelně, neboť to 
naruší plánovanou opravu zbrojnice, žádná smlouva mezi MNV a MJ dosud nebyla sepsána. Dosud 
pro nedostatek materiálu nebyla vybudovaná vodní nádrž. Hasičský ples byl uspořádán 8.ledna.
Ve skladišti došlo k poškozování inventáře, pachatel nebyl zjištěn, byly organizovány brigády na úklid 
skladiště a opravy vozidla, které bylo předvedeno k technické kontrole ve Křtinách. Výroční schůze se 
konala 4.prosince, přítomno bylo 21 členů.  Poukazováno na důležitost politické přípravy, nedostatek 
cvičebních řádů PB12 a jejich vliv na připravenost sboru. Zvolen nový výbor – předseda Hrazdíra 
Alois, velitel Hloušek Arnošt, jednatel Kartous František č.p.16, další členové Sotolář Josef ml., 
Hloušková Emilie, Hamerská Vlasta, Polák Rudolf, Hloušek Adolf, Sotolář František, č.p.9,
Řičánek Jan, Nejezchlebová Irena, Jašek Emanuel, Hloušková Marie, Lišková Růžena, Loukota 
Antonín, Hrazdíra Leoš, Musil Rudolf, Sedlák Bohumil, Urbánek Josef ml., Kovařík Miloš, Gricová 
Božena.
Poprvé bylo na závěr přijato usnesení v těchto bodech:
1. Dát do pořádku veškeré organizační věci, seznam výstroje a výzbroje, prověřit seznam členů 

místní jednoty.
2. Ve spolupráci s MNV vybudovat vodní nádrž. Předseda MNV Malík naváže ihned jednání s Ing. 

Doležalem o možnosti uvolnění potřebného množství dřeva ze samovýroby na šalování nádrže. 
Potřebné železo bude MNV zajišťovat přes ONV a v tom bude nápomocný br.Troneček z OV 
ČSPO.

3. Uvést zbrojnici do takového stavu, aby vyhovovala všem technickým podmínkám, vybudovat 
skladiště na benzín, zajistit zbrojnici proti mrazu. Veškeré tyto práce se budou konat v těsné 
spolupráci s MNV a celou záležitost povedou v evidenci bratři Hloušek Adolf a Kartous František 
č.p.16.

Tím končí další část pohledu do historie dobrovolného hasičského sboru v Habrůvce.
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12. Nařízení obce Habrůvka číslo 1/2006 

Nařízení obce Habrůvka
č. 1/2006

o podmínkách spalování rostlinných materiálů

Zastupitelstvo obce Habrůvka schválilo dne 22. 5. 2006 podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 
50 odst. 1 písm.  a § 3 odst.  5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých 
dalších zákonů, nařízení Obce Habrůvka o podmínkách spalování rostlinných materiálů.

Článek 1
Základní ustanovení

Toto  nařízení  stanoví  podmínky  pro  spalování  suchých  rostlinných  materiálů  (dále  jen 
materiálů) na území Obce Habrůvka.

Článek 2
Podmínky spalování materiálů

1. Spalovat se mohou pouze tyto materiály nekontaminované jinými látkami1):
a) suché dřevo,
b) dřevěné uhlí,
c) suché rostlinné materiály

2. Spalování materiálů dle bodu 1 může provádět každá fyzická osoba starší 18
let, mladší pouze v doprovodu dospělé osoby (dále jen osoba), za dodržení všech 

bezpečnostních předpisů, požárních2) a právních předpisů3).

3. Spalování materiálů může být prováděno pouze:
a) Na vlastním nebo pronajatém pozemku, nesmí se provádět na 
veřejném prostranství,
b) za dobrých rozptylových podmínek,
c) v době do 20 hodin, oheň po této hodině musí být uhašen a nesmí 
kouřit,
d) ve dnech pondělí až sobota (mimo neděli a státem stanovené svátky).

4. Omezení dle odst. 3 písm. c) a d) neplatí jedná-li se o tepelnou úpravu potravin na 
zvlášť vybudovaných bezpečných ohništích.

Článek 3
Oznamovací povinnost

Osoby hodlající provádět spalování většího množství materiálů musí nejméně den předem na 
tuto skutečnost upozornit velitele SDH Habrůvka a obecní úřad Habrůvka.
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Článek 4
Sankce

Porušení tohoto nařízení lze postihnout jako přestupek, nejde-li o jiný správní nebo právní 
delikt postižitelný podle zvláštních předpisů jako trestný čin4).

Článek 5
Účinnost

Nařízení nabývá účinnost 1. 6. 2006.

------------------------------------------- ------------------------------------------
Karel Kalandra Zdeňka Opletalová
 starosta obce             místostarosta obce 

1. §3,  odst.  5  zákona  č.  86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší,  ve  znění  pozdějších  
předpisů,

2. §78,  odst.  1,  zákona  č.  133/85  Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších  
předpisů,

3. §53, odst. 1, písm. o, zákona č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
4. §46, odst. 3, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

§58,   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  
předpis, 
§53, odst. 2, zákona č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
§78,  odst.  2,  zákona  č.  133/85  Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších  
předpisů

Vážení občané, končí čtyřleté volební období a taktéž tento zpravodaj (celkem od začátku 
volebního období je jich 8). Zda bude zpravodaj pokračovat, to bude záviset na nově 
zvoleném zastupitelstvu. Přejeme Vám, abyste při volbách měli šťastnou ruku. Přejeme též 
hezký podzimní čas, abyste při dlouhých večerech měli více času na sebe a svou rodinu, 
abyste si něco pěkného přečetli, nebo se vypravili do divadla.

Poznámka:  Kdo z Vás by chtěl mít všechny zpravodaje v elektronické formě na 
CD-ROM (jsou s barevnými obrázky), tak mě dejte prázdný disk a já Vám všechny 
zpravodaje na něj vypálím.  Božislav Geršl.

Na závěr ještě kontakty na obecní úřad:   Telefon:   516 439 119,  Fax:  516 439 119
E-mail:    Habruvka@centrum.cz
Internet:   www.habruvka.cz
Úřední hodiny:   pondělí:  20:00 – 21:30

    středa:   16:30 – 18:00  

Zpravodaj vypracoval:  Ing. Božislav Geršl
Správnost posoudil: Pan Karel Kalandra, starosta obce
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