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Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvûcení vánoãního stromu

VáÏení rodiãe a pﬁátelé habrovanské základní ‰koly, Slovo starosty
podzim uběhl jako voda – do učení jsme
naskočili celkem pohodově a učební plány
plníme přesně tak, jak jsme si předsevzali.
Každý měsíc také zažíváme akce navíc,
kterými si všední dny trochu zpestřujeme:
V rámci projektu Dny zdraví jsme besedovali o zdravé výživě, v kroužku Šikovných rukou jsme se naučili připravovat
ovocný salát a svoji tělesnou kondici si
žáci vyzkoušeli při testu fyzické zdatnosti.
Plánujeme zimní školu v přírodě na
Rychtě v Krásensku. Na podzim se naše
škola zúčastnila výtvarné soutěže „Co mám
v přírodě nejraději“, kterou vyhlásilo o. s.
Drnka a o. s. Kolokoč z Drnovic. V této soutěži jsme o sobě
dali vědět. Ve IV. kategorii
(2. ročník) se na 3. místě umístila
Antonie Florová se svým dílem
„Javorový les“ a v VI. kategorii
(4. ročník)se na 3. místě umístila
Giulia Zonzin s obrázkem „Projížďka podzimní krajinou“.
Oběma oceněným srdečně gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.
Advent jsme již tradičně zahájili výrobou adventních věnců
a zpíváním při rozsvěcování vánočního stromu na návsi v Hab-

rovanech. Zazněly známé zimní básničky
a vánoční koledy. Poprvé se ve světové premiéře představily děti z naší nové mateřské
školy.
V rámci této předvánoční tradice jsme
také uspořádali malý školní jarmark. Prodávaly se na něm výrobky žáků, paní učitelek, jejich přátel a také rodičů našich dětí
a žáků. Část výtěžku z této malé prodejní
akce poputuje na charitativní sbírku sdružení „Pomozte dětem“ a na podporu hippoterapie ve sdružení Chrpa, které naše
škola již několik let podporuje.
(pokračování na str. 2)

Ano, je tu opět ten krásný vánoční
čas. Čas, kdy lidé víc jako jindy otevírají své srdce a jsou si opět alespoň
na krátký čas o něco blíž.
Mnozí z nás se už těší na krásné
chvíle strávené v kruhu nejbližších, jiní zase vzpomínají na léta
minulá a porovnávají, jak se oslavovaly svátky
kdysi a jak dnes. Když se tak zamyslím, tak
v dnešní urychlené době, i ty Vánoce jakoby trvaly jen malý okamžik. Hodně příprav a nákupů,
aby bylo všechno dokonalé a ani se nestačíte otočit a rázem je všechno pryč.
Právě proto mi dovolte, milí spoluobčané, popřát Vám, aby tyto vánoční svátky byly u Vás
naplněné radostí, štěstím, štědrostí a láskou
v kruhu Vašich nejbližších.
Taktéž si připomeňte, že tyto svátky jsou
svátky lásky, pokoje, sounáležitosti, ale i svátky
narození Ježíše Krista. Proto buďme alespoň na
malý okamžik k sobě laskavější a vlídnější
a všichni budeme mít potom pocit, jakoby tyto
Vánoce trvaly o něco déle.
Rád bych Vám tedy popřál nejen jménem
svým, ale i jménem celého zastupitelstva hodně
štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů
v novém roce.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok!
Radoslav Dvořáček, starosta obce

str. 2

Habrovansk˘ ZPRAVODAJ

54/2014

Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
(dokončení ze str. 1)
Velice si vážím pomoci všech – ze školy,
ze zastupitelstva obce a z řad rodičů – kteří
se na přípravě a průběhu tohoto pohodového

večera podíleli a děkuji jim za jejich vloženou
energii a ochotu.
Dne 5. prosince jsme měli ve škole i ve
školce mikulášské nadělování. Naši školu

navštívili Mikuláš, anděl a dva čerti. Děti za
básničku, písničku a některé i za znalost vyjmenovaných slov dostaly sladké odměny.
Dne 9. prosince jsme při koledách rozsvítili
zámecký vánoční strom a budeme se těšit na
další spolupráci s obyvateli Habrovanského
zámku. Všem přejeme pevné zdraví a dobrou
náladu.
Během druhého pololetí máme v plánu opět
poznávací, naučné a zábavné akce, o nichž
budete určitě všichni včas informováni.
Zápis do 1. ročníku na rok 2015–2016 se
bude konat 4. února 2015. Rodiče spolu
s budoucími prvňáčky jste srdečně zváni.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům naší školy, školky, školní kuchyně a jídelny za jejich pracovní nasazení
a svědomitý přístup ke své práci, kterého si
velice cením.
Děkuji také habrovanské obci za podporu
a pevně věřím v další úspěšnou spolupráci.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015
přeje za všechny zaměstnance habrovanské školy a školky
Vlasta Koudelková

Mikulá‰ské nadûlení ve ‰kole

V˘roba adventních vûncÛ

Martin na bílém koni
Dne 7. listopadu 2014 pořádala Šermířská
restaurace Kdysi a obec Habrovany již podruhé
akci s názvem „Martin na bílém koni“. Stejně
jako loni se v podvečer na habrovanské návsi
sešli rodiče s dětmi z Habrovan, Olšan i Rousínova. Horká medovina provoněla vzduch
a všichni netrpělivě čekali, co se bude dít.
Nejprve se divákům dostalo přivítání od
herolda královského Libora Olšana z Olšan
a Habrovan. Ten náležitě pochválil děti, které
přišly v historických kostýmech. Pravda, nebylo jich mnoho. O to víc si jistě vážily pocty,
že zrovna je pan Olšan pasoval na rytíře.
Jakmile potom chtěl pan Olšan zavolat na
Martina, vyběhl se zbraní v ruce zlý rytíř
Drak a snažil se mu v tom zabránit. Herold
ho srdnatě přemohl a spolu s dětmi svatého
Martina z Tours přivolal. Římský voják Martin (který se později stal biskupem, misionářem a po své smrti byl svatořečený) dorazil
hrdě na bílém koni. Nakonec i rytíř Drak se
před ním musel sklonit a stylově ho přivítat –

pliváním ohně. S Martinem v čele se vydal
dlouhý lampionový průvod přes ztemnělý zámecký park k restauraci Kdysi. Chlapec vedle
mě v úžasu koukal na odlesky na hladině
rybníka od bludiček lampiónů a ohnivých
obláčků, které chrlil
rytíř Drak.
V Kdysi se rodiče
mohli občerstvit pivním speciálem, svatomartinskou horkou
medovinou, nebo si
dát vynikající tradiční
husičku se zelím. Na
zahrádce se grilovaly
voňavé klobásky –
sponzorský dar od
Pavla Korčiána.
Děti se fotily s koníkem a s Liborem Olšanem si zasoutěžily
Martin na bílém koni
v rytířském duchu

o dárečky. Malá Adélka Poláková mi říkala,
že soutěže byly moc fajn, ale jí se rozhodně
nejvíc líbil koník a to, že mu mohla dát jablíčko. Prý si ho pro něj dokonce vzala sebou
z domu.
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Co nového v Mateřské škole Habrovany
Od září letošního roku se habrovanské
školství rozrostlo o mateřskou školu, do které
je současné době zapsáno 26 dětí. Po prvních
adaptačních týdnech se z nás vyklubala různorodá partička dobrých kamarádů, kteří
chtějí poznávat kamarády a celý svět. Už jsme
spolu ledacos zažili.
Pozorovali jsme přírodu v habrovanském
parku, v lese a nejbližším okolí, obdivovali
jsme dary podzimní přírody, ze kterých jsme
ve školce tvořili, sbírali kaštany do našeho
bazénku ve třídě, ve kterém jsme se celý podzim koupali a které budou pro zvířátka žijící
v lese na krmení v zimě.
V projektu Dny zdraví jsme si sami uvařili
ovocný salát, ochutnali jsme výborné džusy
z citrusů jablíček a červené řepy, poznávali
ovoce a zeleninu podle chuti, vůně a hmatu.
Na návštěvu přijelo Maňáskové divadlo
z Hodonína a Divadlo Kača z Brna a nejstarší
děti se jely podívat se školáky do opravdového divadla Radost v Brně.
V projektu Advent za dveřmi jsme uspořádali výtvarnou dílničku pro děti a jejich rodiče, kde jsme společnými silami vytvořili
úžasné dárečky pro vánoční jarmark. Děti,
rodiče, ale i paní učitelky si tuto dílničku náramně užili a už teď se těšíme na dílničku
pro tatínky, která proběhne na jaře.
Na druhou adventní výtvarnou dílničku
jsme si pozvali babičky z habrovanského
zámku, se kterými jsme si vyráběli adventní
věnečky z papíru. Při této dílničce jsme zažili
spoustu legrace, ale i milých a dojemných
chvil. Babičky i děti byli bezprostřední.
Všichni tvořili, jako by se znali odpradávna.
Babičky vyprávěly, jaké to bylo, když byly
malé a děti s nadšením naslouchaly. Navzájem si všichni při stříhání a lepení pomáhali.

V˘tvarná dílniãka s babiãkami ze zámku

Mikulá‰ ve ‰kolce

Ke konci listopadu jsme se společně s žáky
základní školy poctivě připravovali na naše
první veřejné vystoupení, kterým bylo Rozsvěcení vánočního stromku s malým vánočním jarmarkem. Příprava a nácvik nás stál
mnoho sil a odříkání, ale naše kouzelné zpívání, které rozsvítilo stromeček a dojetí rodičů a prarodičů nám vše vynahradilo.
Naše školička se zúčastnila výtvarné soutěže „Co mám v přírodě nejraději“, kterou
vyhlásilo o.s. Drnka a o. s. Kolokoč z Drnovic
u Vyškova. V této soutěži jsme byli velmi
úspěšní. V nejmladší I. kategorii – děti do 4
let se na 3. místě umístila Anneli Vondrková
se svým dílkem „ Šneček“ a v II. kategorii –
děti 5–6leté se umístil na 2. místě Lukáš Milis
se svým dílkem „Rybaření s kamarádem“.
Také nelze opomenout návštěvu sv. Mikuláše s andělem a dvěma čerty. Všichni jsme
měli strach, koho si čerti odnesou, kdo nám
ve školce zůstane, ale naštěstí vše dopadlo
dobře. Anděl se za některé děti přimluvil,
jiné hříšníky bránily paní učitelky a tak po
všem slibování čerti odešli s prázdnou.
A co nás ještě v letošním roce čeká? Je toho
opravdu hodně:
9. 12.
rozsvítíme svým koledováním vánoční stromeček na nádvoří Habrovanského zámku.

10. 12.
11. 12.
12. 12.
15. 12.
13. 12.

16. 12.

Bc. Marcela Dvořáková
vedoucí učitelka MŠ Habrovany

Rozpis vánoãních bohosluÏeb a akcí
23/12

Habrovany, 16–18 h.
předvánoční setkání u betléma,
zahájení krátkým vystoupením
habrovanských dětí, bude „betlémské světlo“

24/12

Královopolské Vážany, 10.30 h.
„půlnoční“ mše svatá
Královopolské Vážany, 10.30 h.
mše svatá
Habrovany, 10.30 h.
mše svatá
Habrovany, 19.05 h.
mše svatá

24/12
26/12
27/12
1/1
3/1
4/1

Rozsvûcení vánoãního stromu

nás již podruhé navštíví Maňáskové
divadlo z Hodonína s Vánoční pohádkou.
půjdeme na Vánoční koncert žesťového kvarteta.
nazdobíme vánoční stromeček
v mateřské škole.
nás čekají dárečky pod vánočním
stromečkem ve školce.
proběhne výstava a ocenění vítězů
výtvarné soutěže „Co mám v přírodě nejraději“ v sále kulturního
domu Drnovice.
si paní učitelky pro rodiče a děti
z mateřské školky připravily Vánoční čtenářské odpoledne.

Královopolské Vážany, 10.30 h.
mše svatá
Habrovany, 19.05 h.
mše svatá
Habrovany, 15.00 h.
Tříkrálový koncert Malého hudebního družení

Podrobnější rozpis najdete na webových
stránkách farnosti (www.farnostrousinov.cz) a obce.
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Tříkrálová sbírka
Jako v mnoha dalších obcích i městech,
proběhne i v Habrovanech počátkem příštího
roku Tříkrálová sbírka. U Vašich dveří zazvoní skupinka zpravidla tří dětských koledníků, převlečených za bájné krále, kteří se
podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.
Koledování bude probíhat během prvních
dvou týdnů měsíce ledna. Dospělí vedoucí
skupinek budou mít průkazku vystavenou

Charitou ČR a úředně zapečetěnou kasičku.
Vedoucími skupinek v Habrovanech budou
K. Florová, O. Škaroupková, L. Mazurová
a A. Rambousková. Výtěžek sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám v tísni a dalším zejména
v regionech, kde sbírka pomáhá. Menší část
výnosu je použita na humanitární pomoc do
zahraničí. Předem děkujeme, že se do Tříkrálové sbírky 2015 zapojíte.

Volby na podzim roku 2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly
v naší obci volby do zastupitelstva obce a 1.
kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a ve
dnech 17. a 18. října proběhlo 2. kolo voleb

do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Ve středu 5.
11. 2014 proběhlo ustavující jednání nově
zvoleného zastupitelstva obce Habrovany,
které nyní pracuje ve složení:

Zastupitelstvo obce Habrovany:

Starosta
Místostarosta
Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel

Radoslav Dvořáček (usnesení č. 4)
Ing. Antonín Skřivánek (usnesení č. 5)
Marie Kachlíková
RNDr. Václav Mazura
Ing. Vít Berger
Petr Rozčínský
Petr Ševčík

Výbory:

Finanční výbor:
Předseda
Člen
Člen

Petr Rozčínský (usnesení č. 7)
Marie Kachlíková (usnesení č. 9)
RNDr. Václav Mazura (usnesení č. 9)

Kontrolní výbor:
Předseda
Člen
Člen

Ing. Vít Berger (usnesení č. 8)
David Vašina (usnesení č. 10)
Petr Ševčík (usnesení č. 10)

Sociální výbor:
Předseda

Marie Kachlíková (usnesení č. 12)

Výbor životního prostředí:
Předseda
RNDr. Václav Mazura (usnesení č. 13)
Bezpečnostně-právní výbor:
Předseda
Petr Ševčík (usnesení č. 14)
Složení zastupitelstva je zveřejněno také na webových stránkách obce www.habrovany.cz

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám
svými příspěvky pomohli dokončit opravu věže habrovanského kostela Nejsvětější
Trojice.
ŘK farnost Rousínov
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Místní poplatky
v roce 2015
Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává na rok 2015 stanoven ve
výši 450 Kč/osoba/rok. Okruh poplatníků
a jejich povinnosti jsou vymezeny v OZV
č. 1/2014. Celé znění platné vyhlášky najdete na el. stránkách obce www.habrovany.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě. Poplatek je splatný
jednorázově do 31. 3. 2015 nebo ve dvou
splátkách do 31. 3. 2015 a 30. 6. 2015.
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. 2015.
Výše uvedené poplatky je možné hradit
od 5. ledna 2015 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
by Vám odpad nebyl vyvezen.

Další platby
v roce 2015
Užívání místní kabelové televize – 840
Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. 9. 2015.
Stočné – cena byla stanovena 10. 12. 2014
na zasedání zastupitelstva obce Habrovany
ve výši 40 Kč bez DPH (46 Kč s DPH), cenové oznámení bude vyvěšeno na úřední
desce. Tato platba bude fakturována 2x
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).
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 hod.,
úterý a čtvrtek 8.00–11.30 hod. nebo bankovním převodem na účet obce
č. 4527731/0100.

Informace
obecního úřadu
Odpady – informujeme občany, že můžou do žlutých kontejnerů na plasty též
ukládat čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a nápojů.
Plánujeme rozšíření sběrných míst pro
kontejnery na tříděný odpad.

Oznámení o změně
adresy sídla
Obec Habrovany oznamuje, že od 1.
ledna 2015 dochází ke změně adresy sídla
obce Habrovany. Současná adresa habrovany, č. p. 13, okr. Vyškov bude změněna
na novou adresu: Habrovany, č. p. 345,
okr. Vyškov. Ostatní údaje jako IČ, DIČ
atd. zůstávají touto změnou nedotčeny.
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Císařské párové hody
Rádi bychom vám přiblížili Císařské párové
hody očima stárků. S jistotou můžeme říci,
že letošní hody v Habrovanech jen potvrdily,
že Habrovanské hody si zaslouží být označovány za pojem. Ale nepředbíhejme…
Začalo to už někdy v březnu, kdy se Aneta
Pospíšilová a Mikuláš Filip domluvili a zároveň se rovnou rozhodli být hlavními
stárky a postarat se tak o veselí v naší obci.
Klečeli nad námi, dokud jsme se neupsali
vlastní krví a nepřislíbili účast na prolévání
potu a slz. Mnozí z nás se zprvu zdráhali
a rozmýšleli, nakonec ale každý, kdo mohl,
souhlasil a počet naší sestavy se vyšplhal
na neuvěřitelných čtrnáct párů a osmnáct
dětí od prťat až po slečny stárečky a mladé
šohajky. Nesmíme opomenout i pět zdatných sklepníků.
Začali jsme se scházet. Samozřejmě účast
na schůzkách byla do nebe volající, ale postupem času nás chodilo víc a víc a nakonec
nás ze sálu skoro nemohli dostat. Myslíme,
že mluvíme za všechny, když řekneme, že
jsme si na sebe všichni zvykli, že jsme se na
sebe dokonce i těšili, až si zase skočíme. Docházka pátečních setkání se zlepšila i poté,
co nám naši Hlavní předvedli půlnoční překvapení. Vy, kdo jste viděli, jak hoši tančili
na skladbu Mňam, mňam Bobík, jste se jistě,
stejně jako naše dívčí polovička, divili, proč
že naši kluci „nevzali roha“. Postavili se
k tomu statečně a výsledek jste viděli sami.
Všichni jsme se ale pochopitelně nejvíce
těšili na den D. Za což by se dal považovat
i pátek, kdy nám habrovanští chlapi postavili
máju. Letos poprvé se mája umístila před
nový Obecní úřad, což byla pro naše chlapce
– stárky a sklepníky (vinaře) nová výzva vykopat pořádně hlubokou díru. Hloubka byla
předem jasná – hlavní stárka v ní nesměla
být vidět. Bez jediného zaváhání se dvaadvacetimetrový stromek vyhoupl do vzduchu.
Zadařilo se a smrkový kůl vydržel i velké nápory větru. Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat všem, kteří přišli přiložit ruku k dílu
a dopomohli tak k tomu, aby se letos hody
uskutečnily.

Kluky čekala náročná předhodová noc ve
znamení hlídkování. Marné byly pokusy
s motorovou pilou, chlapci vše obstojně ustáli, a tak jsme v sobotu 11. října 2014 mohli
vyjít do ulic a bez ostychu zvát občany na
slavnostní zahájení Císařských párových
hodů v Habrovanech.
Každý pár měl na starost pozvat svoji část
obce a od domu k domu rozdával trošku té
hodové nálady. Po již zmíněném zvaní jsme
se sešli v obnoveném zámeckém parku, abychom se na památku obce a k radosti našich
rodičů a prarodičů nechali zvěčnit v kyjovském stejnokroji.
Po vydařeném focení jsme se odebrali do
sálu, kde se už začala připravovat kapela Podboranka, aby nám dělala společnost při hodovém průvodu obcí a večer zahrála k poslechu i k tanci. Řekli jsme si posledních pár
vět, hesel a následovalo nervózní přešlapování…
Ve 13 hodin začali hrát první tóny hudby
a od sklepníku přes malé stárky a stárečky
až po nás velké stárky a stárky jsme vyšli
a zahájili naše hody slavnostním průvodem.
Zbývalo už jen vyprosit si u pana starosty
hodové právo, které nám ochotně předal
a dokonce si mohl s naší hlavní stárkou zatančit hodové sólo a mohli jsme se vydat
průvodem po vesnici navštívit všech čtrnáct
stárek. Vše proběhlo hladce a než zapadly
i poslední paprsky, všichni chlapci byli bohatší (anebo možná hezčí) o klobouk a voničku, jenž dostali od svých děvčat. Až přišla
na řadu poslední stárka, odebrali jsme se
všichni k máji, kde jsme zazpívali a zatancovali poslední hodové písně. Dívky si rozdělily muzikanty, sklepníky i stárky a všichni
jsme šli domů na večeři, kde jsme nabrali
nové síly. Rozkaz od hlavní stárky zněl jasně
o čtvrt na 8 v sále a ani o minutu později.
Všichni poslechli a do sálu dorazili na čas.
Normálně by z nás už spadlo veškeré napětí
a tréma, ale nás to největší číslo teprve čekalo. Půlnoční překvapení se blížilo a paradoxně jsme se na to všichni moc těšili. Taky
jsme to trénovali takovou dobu!

Sál se pomalu zaplnil, kdy počet přesahoval číslo 250 platících lidí, a zábava mohla
začít. Opět jsme se uvedli a kapela zahrála
sólo pro hlavní stárku a stárka. Následoval
tanec s rodiči a volná zábava trvající až do
tomboly. Vzhledem ke skutečnosti, že letos
byli sponzoři opravdu štědří (za což děkujeme), rozhodli jsme se udělat tombolu jiným
stylem, než bylo doposud zvykem. Losy byly
v obálkách, kam byly náhodně umístěny okamžité výhry a cca 20 cen se později i vyvolávalo. To už jsme se ale chystali na již několikrát zmíněné půlnoční překvapení, které bylo
samozřejmě dílem našich Hlavních. Znělka
z večerníčku pro nás ženský znamenala jediné – jít kupředu a odtančit celou sestavu
tak, abychom co nejvíce pobavily publikum
a aby se nám co nejvíce natřásaly sukně. To
už se k nám ale přidali hoši, kteří, jak již
bylo zmíněno výše, začali klasickou dětskou
písní a pokračovali tak, až se sál otřásal v základech. Stárci nám později připomněli, že
jsme něžná stvoření, a že nás mají opravdu
rádi a na větu „Bejby nebude sedět v koutě“
nás vyzvali a zatančili jsme si mambo z Hříšného tance. Na scénu přišel i Karel Gott a nakonec ze sebe chlapci udělali venkovské panímámy a ženy se k nim posléze přidali. Celé
číslo mělo takový úspěch, že si nás obecenstvo vyžádalo znovu a my se snažili ze sebe
vydat naprosté maximum. Po půlnočním
vrcholu se už všichni začali pomalu rozcházet domů, někteří ještě z posledních sil tvořili
vprostřed sálu kolečko a zpívali spolu s kapelou lidové písně. Potom už i ti nejvytrvalejší sundali klobouky a boty a šli domů.
Tak co? Měli jsme pravdu? Letošní hody
potvrdily, že Habrovanské hody mají svoji
řádnou hodnotu a mohou být považovány za
pojem! Minimálně na Drahanské vrchovině.
K vyšší úrovni této slavnosti významně přispěl i fakt, že obec Habrovany, v čele s místním zastupitelstvem, nám poskytla zázemí
v prostorách nově vybudovaného multifunkčního domu v době jak předhodové, tak i v samotný den konání, který byl navíc i dnem
volebním.

Císaﬁské párové hody
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Informace o ãinnosti rybáﬁského spolku Zámeck˘ rybník Habrovany
Spolek byl založen schválením jeho StaOd roku 2011 řídila spolek Rada ve složení
nov Ministerstvem vnitra ČR ke dni 13. 6.
Jaroslav Baláč, Václav Mazura, Stanislav Severa,
2011. Zakládajícími členy spolku byli Stanidále revizor Karel Koudelka a ekonomka Jaroslav Severa, Jaroslav Baláč, Karel Koudelka
slava Stejskalová. V letošním roce vypršel stáa Václav Mazura. Vznik a činnost spolku byly
vajícím funkcionářům dle Stanov mandát. Proto
umožněny uzavřením smlouvy s Obcí Habbylo na den 22. 11. 2014 svoláno Spolkové shrorovany, na základě které spolek hospodaří
máždění, na kterém proběhly volby nových
na Zámeckém rybníce a jeho členové zde
funkcionářů. Byla zvolena Rada v rozšířeném
provozují sportovní rybolov. Členská zásložení: Jaroslav Baláč, Václav Mazura, Stanikladna spolku je tvořena především občany
slav Severa, Miroslav Mrázek a Ondřej Šebela.
a mládeží z Habrovan a několika přespolními
Do funkcí revizora a ekonomky byli potvrzeni
členy. Děti členů spolku ve věku do 10 let
Karel Koudelka a Jaroslava Stejskalová.
mohou za stanovených pravidel lovit
spolu se svým rodičem. Prvotní zarybnění rybníka bylo provedeno ještě
v roce 2011, vlastní rybolov byl pak zahájen v roce 2012.
Hospodaření na rybníce spočívá
především v jeho pravidelném zarybňování pestrou obsádkou ryb (kapr,
štika, candát, lín, cejn, úhoř, pstruh, siven, bílá ryba), dále v brigádnické činnosti (údržba a opravy hrází, nátokového objektu, péče o čistotu v okolí
rybníka, apod.) a v neposlední řadě
v každoročním pořádání dětských rybářských závodů ve spolupráci s Obcí
Habrovany. Jen pro ilustraci – do rybníka již bylo vysazeno takřka tisíc kaprů, více než 600 línů, desítky štik
a candátů a spousta dalších ryb. O kvalitě rybí obsádky svědčí i řada úlovků
kaprů ve velikosti přes 70 cm. Největší
doposud ulovenou rybou je kapr o veDûtské rybáﬁské závody
likosti 85 cm.

Dûtské rybáﬁské závody

Spolek má v současné době 35 dospělých
členů a 12 mládežníků ve věku 10 až 15 let.
V plánu činnosti na rok 2015 je kromě dětských závodů v tradičním zářijovém termínu
navrženo uspořádat další dětské závody
a souběžně ve stejný den i závody dospělých,
pravděpodobně v květnu či červnu tak, aby
nekolidovaly s ostatními akcemi. Krom toho
bude nutné v součinnosti s obcí vyřešit
opravu hrází rybníka, které jsou poškozeny
zejména činností ondater.
Petrův zdar
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Zásahová jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Habrovany
Jednotka se v letošním roce přestěhovala
do nových prostor nové hasičské zbrojnice,
kde je prostorná garáž, šatna a sociální zařízení. Jednotka využívá pro
svou činnost techniku, která
se neustále udržuje v pohotovosti, aby byla použitelná
v případě mimořádná události. Jedná se o dopravní
automobil Avie DA 12, kde
je ve výbavě požární stříkačka PS 12 a plovoucí čerpadlo Plovčer max 2400. Od
letošního roku je ve výbavě
automobilová cisterna Daewoo CAS16 s výkonným
čerpadlem o tlaku až 40
atmosfér. Vozidlo je vybaveno elektrocentrálou Heron
o výkonu 5 KW, osvětlovacím stožárem 2x 1000 W,
přenosnými osvětlovacími
stativy 3x 500 W, elektrickým kalovým čerpadlem,
motorovou pilou Stihl, přetlakovým motorovým ventilátorem Papin 350,
4 ks dýchacími izolačními přístroji, 5 ks vysílačky pro lepší komunikaci a dalším drobným
vybavením pro zásah. Každý člen zásahové

jednotky chodí pravidelně jednou za dva roky
na zdravotní prohlídku, absolvuje různá školení a výcvik s danou technikou. Velitelé

a strojníci obnovují průkazy jednou za pět let
u HZS Vyškov nebo ve školícím zařízení Tišnov. Řidiči hasičských vozidel chodí pravidelně každý rok na školení řidičů. Provádí se

různé revize na technice a vybavení dle předpisů HZS. Naše jednotka byla vybrána a předurčena v rámci okresu Vyškov k ochraně obyvatel při mimořádných
událostech s výbavou
pro osvětlení místa mimořádné události. Hasiči jsou
jediná složka v obci, která
pomáhá občanům při mimořádných situacích. Jednotka
je dobře hodnocena i v rámci
jihomoravského kraje, ale
horší je podpora místních
obyvatel Habrovan, jak ukázaly poslední volby. Udržení
akceschopné zásahové jednotky obnáší mnoho hodin
práce hasičů. Nikdo nevíme,
jestli někdy budeme potřebovat pomoc hasičů. Jak
ukázaly předchozí výjezdy,
je naše zásahová jednotka na
místě zásahu o několik minut dříve a provádí zásah než
dojedou další posilové jednotky podle poplachového plánu.
V letošním roce vyjela zásahová jednotka
ke třem událostem.
Zdeněk Slavotínek, velitel jednotky

Činnost dobrovolných hasičů za rok 2014
Činnost SDH je pro letošní rok velmi
pestrá. Sbor má v současné době celkem 50
členů. Bohužel jsme se museli v letošním
roce rozloučit se 2 členy. Hlavní náplní naší
činnosti není jen požární ochrana a prevence,
ale v neposlední řadě také pořádání kulturních akcí a sportovní činnost. Rok jsme zahájili výroční valnou hromadou, která se konala v restauraci Kdysi. Jako další byla
pořádaná ostatková maškaráda s průvodem

masek po obci za zvuků dechové kapely Sebranka. Pro děti i dospělé jsme si poslední
dubnové odpoledne připravili Pálení čarodějnic v areálu Pod lipami, kde na děti čekal
skákací hrad, soutěže, tancování a soutěž
o nejhezčí masku. Pro dospělé následovala
večerní zábava.
Nesmíme opomenout start sportovní sezóny. Tomu předcházela poctivá příprava na
trati u ČOV a také údržba soutěžní techniky.

Včelaři a včelstva – shrnutí roku 2014
V roce 2014 měla ZO ČSV Olšany, která
sdružuje i včelaře z Habrovan, celkem 23
členů s počtem včelstev 195. V Habrovanech
včelaří 12 členů s počtem 78 včelstev, přičemž jedna včelařka nemá v současnosti
včelstvo žádné.
Z hlediska výnosu medu byl rok 2014
velmi podprůměrný. Včelstva přezimovala
celkem dobře, začátek byl dosti slibný. Na
jaře si s námi počasí podivně pohrálo – začalo slunečné počasí, zdálo se, že medu
květového bude dostatek. Nicméně vlivem
velmi teplého počasí bylo již z lípy minimum, nektar zasychal. Medovicový med nebyl žádný nejprve kvůli suchu a později nepřálo tvorbě medovice deštivé počasí.
Včelstva bylo nutné přikrmovat již v podletí.
V září byla včelstva zazimována v dobré

kondici, ale již teď se objevují ztráty včelstev. Úly jsou plné zásob na zimu, ale včely
se ztrácejí. Zdá se, že nás postihl syndrom
hromadného vymírání včelstev, který se
v minulosti objevil v některých oblastech
České republiky.

V červenci se opět na místním hřišti konala
soutěž O pohár starosty obce Habrovany,
která je součástí VC okresu Vyškov. Další
z pořádaných akcí byla večerní zábava
v areálu Pod lipami, kde k tanci a poslechu
hrála skupina Delta Moravy. Soutěžní družstva se i nadále pravidelně účastnila soutěží
v požárním sportu. Velká cena okresu byla
po 12 kolech ukončena v Ivanovicích na
Hané. V celkovém pořadí se tým můžu „A“
umístil na 9. místě s 90 body, tým „B“ na 12.
místě s 67 body. Ženy se umístili na 9. místě
s 92 body. Následoval koncert Martina Křížka
a jeho přátel. Dále proběhlo zazimování sportovní techniky a zařizování nové hasičské
zbrojnice.
V příštím roce se opět budeme moci setkat
na akcích pořádaných našimi členy, kterými
zejména jsou:
Únor 2015 Divadelní představení „Ze života ženy“ DS Trdla Vyškov
Únor 2015 Ostatky
30. 4. 2015 Pálení čarodějnic
11. 7. 2015 Soutěž o pohár starosty obce
Léto 2015
Letní noc „Pod lipkami“
Naše družstva se i nadále budou účastnit
soutěží v požárním sportu a dle možností se
pokusíme pro Vás připravit i něco dalšího.
Závěrem bychom rádi poděkovali našim
příznivcům za svoji přízeň a nezbývá než
jménem SDH Habrovany Vám popřát klidné
prožití Vánoc a do Nového roku 2015 hodně
štěstí úspěchů a zejména zdraví.
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·achov˘ oddíl tûlesnû postiÏen˘ch Habrovany v roce 2014
Jarek Trávníček z Morkovic. Pan Spáčil se
Za několik dní tu bude konec roku a tak je
stal vítězem memoriálu Jiřího Šandery jako
třeba se ohlédnout za tím, co se událo v nanejlepší vozíčkář.
šem šachovém oddílu. Naši hráči se zúčastnili
O týden později se v Horní Bečvě konalo
soutěže okresu Vyškov i některých republiv Otevřené Mistrovství ČR jednotlivců TP
kových turnajů a oddíl byl již tradičně pořas mezinárodní účastí hráčů České republiky,
datelem šachového turnaje.
Maďarska a Slovenska. V krásné krajině BeV okresním přeboru Vyškov I. třídy v seskyd, kde se turnaj uskutečnil, výborně zazoně 2013–2014 se dohrávala soutěž čtyřmi
hrál Leoš Spáčil a obsadil v silné konkurenci
koly. V konečném pořadí skončilo naše
38 hráčů vynikající 3. místo. Druhý hráč
„Áčko“ na čtvrtém místě se ztrátou jednoho
Ivana Vejpustková sice skončila ve druhé
bodu na bronzovou příčku. Družstvo „Béčka“
polovině tabulky, ale přesto si zvýšila svoji
se umístilo na pátém místě.
Mistrovství ČR čtyřčlenných
družstev v šachu tělesně postižených jsme se tentokrát nezúčastnili.
Koncem září a začátkem října
se v Hodoníně u Kunštátu konalo
Mezinárodní mistrovství tělesně
postižených v šachu – O pohár
MDA RIDE. Pan Leoš Spáčil hrající
za Habrovany skončil na pěkném
3. místě a Ivana Vejpustková na
konci hráčského pole.
Následoval turnaj, který každoročně pořádá náš oddíl. Konal se
již 26. ročník Přeboru Jihomoravského kraje a zároveň memoriál
Jiřího Šandery. Vítězem se stal
pan Václav Hoch, hráč z Příbrami,
na druhém místě skončil Leoš
Horní Beãva – Mistrovství âR tûlesnû postiÏen˘ch
Spáčil z našeho oddílu a třetí byl

výkonnost a to díky kvalitnímu turnaji. Před
několika týdny začala nová sezona okresního přeboru v šachu. Soutěž se tentokrát
zúčastní 10 družstev a bude se hrát až do
poloviny března. Přes stále klesající počet
našich aktivních hráčů věřím, že naše obě
družstva nezklamou a obsadí místa v popředí tabulky. Tady bych měl malou prosbu.
Kdo umí šachy a měl by zájem za nás hrát,
ať přijde na zámek.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
nám pomáhají, mají zájem o naši činnost
a zůstávají nakloněni. Doufám
a věřím, že tomu tak bude i nadále. Také mi dovolte, abych všem
popřál příjemné a hlavně klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 hlavně hodně
zdraví štěstí a pohody.
Hlavní ideou je zpřístupnění šachu jako sportu pro všechny, především pro osoby s těžkým tělesným
postižením. Hendikepovaní jsou
zde zapojeni do aktivní sportovní
činnosti, roste jejich sebevědomí,
zlepšuje se fyzická kondice. Díky
finančním podporám jsou soutěže
dostupnější i pro sociálně slabší
občany.
Zdeněk Baldík
ŠO TP Habrovany

Myslivecké sdružení Habrovany
V měsících listopad a prosinec se konají
pravidelně hony na drobnou zvěř. Jsou to
pro nás myslivce takové svátky, kdy zhodnotíme naši celoroční práci o péči v honitbě.
Odlov je až to poslední, celý rok trávíme na
brigádách a kulturních akcích.
Dne 15. listopadu 2014 se uskutečnil první
hon na drobnou zvěř v Komořanech a Čechyni za účasti 29 střelců, 7 honců a 4 loveckých psů. Bylo odloveno 8 zajíců, 9 bažantů
kohoutů, 29. listopadu 2014 hlavní hon
v Habrovanech za účasti 33 střelců, 13 honců
a 6 loveckých psů. Bylo odloveno 1 zajíc a 32
bažantů kohoutů.

V˘ﬁad

Myslivecké sdružení Habrovany vám srdečně přeje veselé prožití svátků, hodně štěstí
a zdraví, vše nejlepší v novém roce 2015 a nám
myslivcům i hodně loveckých úspěchů.

Na závěr nám dovolte, pozvat vás na Štěpánskou zábavu s bohatou tombolou, která
se koná v pátek 26. prosince 2014 ve 20 hodin
v novém sále Obecního domu.

Myslivecké sdružení Habrovany
pořádá v pátek dne 26. 12. 2014 od 20 hodin

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU S POSLEDNÍ LEČÍ
v kulturním sále Obecního domu čp. 345
Hraje Modul z Těšan
Bohatá zvěřinová tombola, všichni jste srdečně zváni

V˘ﬁad
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TJ Habrovany – oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
jako tradičně bychom se rádi
ještě před závěrem letošního
roku krátce ohlédli za působením našich fotbalových družstev v nedávno ukončené podzimní části soutěžního ročníku 2014/2015.
V úvodu našeho zpravodajového příspěvku
je na místě zmínit obecný posun ve výkonnosti našich mužstev, která se ve všech kategoriích aktuálně drží v horních částech průběžných tabulek. Mužstvo dospělých
doznalo před začátkem soutěžního ročníku
určitých změn , které se projevily pozitivně,
a vyrovnanější výkony dovedly naše fotbalisty
ke konečnému pěknému čtvrtému místu po
ukončení podzimní části soutěže včetně již
započtené předehrávky prvního jarního kola.
Mužstvo mužů získalo v tomto období celkem 22 bodů s aktivním skóre 25:19.
Pozitivním jevem pro naše příznivce snad
může být i skutečnost, že , na rozdíl od minulých sezón, se dařilo držet dobrou výkonnost na domácím hřišti a zde jsme zaznamenali pouze jedinou porážku, a to v zápase
s mužstvem Hoštic. Ale i výsledky na hřištích
soupeřů byly vcelku uspokojivé, např. nejvyšší výhry se podařilo dosáhnout na půdě
oddílu Nesovic,kde jsme zvítězili přesvědčivě
5:1. Celkové výsledky pak přináší níže uvedená tabulka.
Naopak negativním jevem uplynulé části
sezóny byly výraznější výpadky v sestavě
v posledních třech soutěžních kolech a s tím
spojené vynucené přesuny na jednotlivých
postech. Sice se v těchto posledních třech utkáních podařilo udržet neporazitelnost a získat alespoň 3 body za 3 remízy, ovšem je
otázkou,zda by za příznivějších podmínek
nebylo v silách mužstva dosáhnout ještě výraznějšího bodového zisku.
Přáním všech hráčů i fanoušků je nyní
tento současný trend v jarní části soutěže
udržet a pokusit se zopakovat výsledek
z předminulé sezóny, kdy jsme zakončili celý
soutěžní ročník rovněž čtvrtým místem.
Poděkování za vynaložené úsilí a odvedenou práci patří jak trenéru Miroslavu Růžičkovi tak i všem hráčům a celému realizačnímu týmu. Nejlepším střelcem dosavadního
průběhu sezóny je Martin Jakeš.
Průběžná tabulka po podzimní části-muži:

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ-STARŠÍ ŽÁCI

Cíle mužstva starších žáků se oproti minulému období v tomto ročníku výrazněji nezměnily a opět se úsilí našich hráčů zaměřilo
na dosažení umístění v horní polovině tabulky
s tím, že v případě příznivé konstelace se lze
pokusit i o proniknutí mezi tři nejlepší mužstva
soutěže. Tomuto cíli se pak opravdu velmi výrazně podařilo přiblížit, když se po podzimní
části soutěže nacházíme na pátém místě tabulky se ztrátou 4 bodů na první M. Málkovice
a pouhý jeden bod chyběl na druhé Otnice
a třetí Kobeřice. Podzimní část soutěže začali
naši žáci skvělým výsledkem, výhrou 12:0 na
hřišti Hoštic, což je prozatím naše nejvyšší výhra v tomto soutěžním ročníku. Hned v druhém kole pak přišla domácí prohra s mužstvem Kobeřic, která se pak v konečném
hodnocení ukázala jako klíčová a stála nás
umístění mezi nejlepšími třemi týmy. Další výsledky ale zaručily kontakt se špičkou tabulky,
když jsme dosáhli dalších devíti výher (celkem
tedy 10 výher v této ročníku) a zaznamenali
porážky pouze na hřišti vedoucích M. Málkovic a těsnou prohru na hřišti Švábenic.
S ohledem na vyrovnanost soutěže, kdy
nám odskočilo jen mužstvo Málkovic, se pro
jarní část soutěže náš konečný cíl výrazně
nemění a umístnění do třetího místa lze stále
považovat za možnost, která je v silách našeho mužstva.
Průběžná tabulka po podzimní části – žáci:
Okresní přebor starší žáci

žet i v jarní části soutěže a pokusit se dosáhnout
celkového umístění ve střední části tabulky.
Starší přípravka skupina A

Závěrem bychom na tomto místě rádi popřáli jménem výboru TJ i všech hráčů oddílu
našim fanouškům i všem, kdo celoročně podporovali naše snažení, příjemné a hlavně
klidné blížící se vánoční svátky a rovněž přejeme všem hodně štěstí,zdraví a pohody
v nadcházejícím roce 2015.

Zahájení provozu –
tělocvična, posilovna
V měsíci listopadu byl zahájen provoz posilovny a tělocvičny v novém Obecním
domě v Habrovanech, čp 345.
Posilovna – otevírací doba:
Po–Pá 8–15 hod. (otevření a placení na OÚ)
16–20 hod. (otevření a placení
u správce, je nutno se objednat)
So–Ne zavřeno
Tělocvična – otevírací doba:
Po–Pá 8–15 hod. (otevření a placení na OÚ)
16–20 hod. (otevření a placení
u správce, je nutno se objednat)
So–Ne dle objednání
Objednávat se je nutné alespoň den předem
osobně na OÚ nebo na tel. č. 517 374 274.

Ceník služeb
víceúčelové budovy
platnost od 24. 4. 2014
MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ-STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Ve srovnání s posledním příspěvkem z říjnového zpravodaje můžeme s velkým potěšením konstatovat, že se našim nejmladším
fotbalovým nadějím podařilo vylepšit své postavení v soutěži a pod vedením trenéra
p. Mariana Lusky a vedoucího mužstva p. Radoslava Dvořáčka ml. díky dalším výhrám
s mužstvy Hoštic a Švábenic se naše mužstvo
přípravky posunulo na celkové šesté místo
se třemi výhrami a ziskem devíti bodů.
Díky těmto výsledkům se tedy podařilo dosáhnout zlepšeného postavení v tabulce ve
srovnání s celkovým umístěním na konci minulé sezóny, kdy jsme skončili na celkovém
devátém místě. Cílem všech hráčů i členů realizačního týmu je tento nastoupený trend udr-

Ceník sportovního zařízení:
Stolní tenis
40 Kč/hod.
Tělocvična pro místní
180 Kč/hod.
Tělocvična pro přespolní 300 Kč/hod.
Ceník za pronájem kulturního zařízení:
Výčep
500 Kč/den
Sál (kulturní akce)
1000 Kč/den
Sál (ostatní akce)
200 Kč/hod.
Ceník za pronájhem posilovny:
Posilovna
40 Kč/hod./os.
Placení:
Dle pokynů správce; pokud nájemce nezruší objednávku den předem, je povinen
zaplatit pronajaté prostory. Ceny jsou uvedeny vč. DPH
Radoslav Dvořáček, starosta obce
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Občanské sdružení Vozíčkáři ze zámku
Rok se s rokem sejde a každý z nás si říká
co se mu za ten, který rok podařilo. Tak i mě
dovolte pár řádků k dění za uplynulý rok na
Habrovanském zámku. Žiji tady již devátým
rokem, pokaždé mám možnost sledovat usilovnou někdy mravenčí práci Občanského
sdružení, zaměstnanců i vedení našeho domova. Smyslem je zpestřit obyvatelům život
na zámku. Pořádáme zábavy, zájezdy a další
kulturní, sportovní a společenské akce.

Koncert na podporu pana Radka Urbánka

I letos se toho mnoho uskutečnilo. Začátek
roku jsme přivítali Tříkrálovým koncertem pěveckého sboru Danielis, který nám navodil
sváteční náladu. V této atmosféře se cítil jako
ryba ve vodě i spisovatel Zdeněk Železný z Drnovic při autorském čtení svého zpracování
„Starých pověstí českých.“ Posílení ducha podpořilo také sportovní klání v kuželkovém turnaji o hodnotné ceny. Po zimě je třeba rozproudit tancem k tomu nám pomohla únorová
veselice s hudbou našich přátel ze Zbyšova.

U Brna. Na cestovatelskou notu naladí rodina
Márových povídáním o cestování na vozíku
po Austrálii. Náš první výlet směřuje do nově
zrekonstruovaného Planetária Brno za poznáním hvězdné oblohy, pro velký úspěch se opakoval ještě jednou, aby ho mohlo navštívit co
možná nejvíce našich klientů. Jarní sluníčko
nás pohladí svými paprsky stejně jako Jarní
zábava cimbálovou muzikou Veronica a bohatou tombolou. Hurá na nákupy do nákupního centra Olympia Brno, zde si pořídíme
něco pěkného pro radost. Veselou náladu
umocní Kabaret v podání dětí ze Speciální
školy Vyškov. Někteří z obyvatel Habrovanského zámku byli na otevření nového obecního domu. Vydali jsme se také našim autobusem do Bratislavy. Dále naše cesty vedli do
vinařské oblasti Modrých hor s degustací vína.
Část klientů shlédla divadelní představení „100
dukátů za Juana“ v Drnovicích a fotbalový zápas Česko – Rakousko v Olomouci.
Druhou polovinu roku jsme zahájili oslavou začátku prázdnin s opékáním prasete,
tancem a country muzikou. Následovala jízda
zručnosti zakončená pořádným lijákem.
Pěkné slunné dny vybízely k pozvání okolí
Račic – Pístovic a Olšan. Vypravili jsme se
také Ostravy, kde jsme si prohlédli město,
vysokou pec a muzeum hutnictví. Na konec
našeho cestování nás čekala Tatra Kopřivnice
s úžasnými exponáty.
Podzimní nádech navodil Jiří Helán s Hankou Mlaskačovou a Rosťou Komosným pěknými lidovým písničkami. Na lidovou notu
tančily i Dražovické ženy. Vrcholem podzimu
byly oslavy 65. výročí Habrovanského
zámku, kterých vystoupil Karel Gott revival
Morava. Jako bonbónek proběhl koncert

Hanky Zagorové s Petrem Rezkem v Drnovicích. Pro velký zájem z našich řad jel autobus
dvakrát. Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování obci Drnovice, jejímu vedení za
vstřícný přístup „vřelé díky“. Za bujarého veselí zatančíme na Kateřinské zábavě s hudbou manželů Musilových. Před Vánoci, se
vydáváme na nákupy k Ježíšku a dárky obdarujeme své blízké.
Koncem roku nás na zámku navštíví Mikuláš, děti ze ZŠ Habrovany, děti ze Speciální
školy z Vyškova, rozsvěcení vánočního
stromu na nádvoří, Vánoční koncert pro Kociánku v Besedním domě v Brně a nakonec
vzácní hosté z Olomouce sopranistka Jana
Šellé s harfistkou Anastázií Tomečkovou.
V letošním roce se nám také podařilo díky
výborné spolupráci s obci Habrovany uspořádat Charitativní koncert Radka Urbánka
v nově postaveném obecním domě, kde na
nás zapůsobilo velmi příjemné prostředí.
A budeme jenom rádi, když se těchto akcí
zúčastní více habrovanských občanů. Někteří
z nás se účastní například rybářských závodů, dne dětí, srazu historických vozidel,
hasičských závodů, fotbalových utkání a dalších akcí. Za přístup k nám patří obci a jejímu
vedení velký dík a doufáme, že v budoucnu
bude možnost využít více této spolupráce,
neboť je určitě přínosem pro obě strany.
Touto cestou, děkujeme všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku, obci
Habrovany, 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

Vozíãkáﬁi ze zámku na v˘letû v Bratislavû
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