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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, blíží se kouzelný čas vánoc,
čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku.
Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Vánoce jsou jak krásný sen, který nás naplní radostí. Vůně tohoto času do nás vnáší
příjemné pocity, s kterými se chceme podělit se svými blízkými a drahými. A proto si
tento sen vychutnejme plnými doušky
a zkusme si ho uchovat v našich srdcích.
Vánoce jsou každoročním kouzlem
a vzbuzují v nás pocit sblížení.
Vánoce jsou čas, kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního stromku, radostných jisker v očích
našich dětí při rozbalování vánočních dárků.
Rád bych vám popřál nejen jménem
svým, ale i jménem celého zastupitelstva
a zaměstnanců obce hodně štěstí, zdraví
a osobních úspěchů v novém roce.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok.
Radoslav Dvořáček, starosta obce

Otevírací doba OÚ Habrovany
na přelomu roku
Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby:
27. 12. a 29. 12. 2017 zavřeno
28. 12. 2017
8.00-11.30 h.
V prvním lednovém týdnu:
2. – 5. 1. 2018
zavřeno
Provoz zahájen od 8. 1. 2018 dle běžných
otevíracích hodin.
V druhém únorovém týdnu:
5. 2.–9. 2. 2018
zavřeno
Místní knihovna
22. 12. 2017 – běžná otevírací doba
29. 01. 2017 – běžná otevírací doba

Děti se svými adventními věnci

Podzim v naší škole
Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy, nad podzimem převzala vládu
paní „Zima“ a my opět prožíváme nejkrásnější období roku, období adventní. Ale než nastala zima, užívali jsme si ve škole spoustu zajímavých podzimních akcí.
Podzim nám všem ve škole uběhl mílovými
kroky a jako každý rok si výuku zpestřujeme
kulturními akcemi ve škole i mimo ni. V říjnu
již tradičně chodíme do olšanského lesa, musíme přece skřítkům na zimu postavit domečky. S příchodem podzimu, tak, jako se příroda
oblékla do podzimního hávu i my ve škole
jsme si naši školu podzimně vyzdobili.
Navštívili nás ve škole „pozoruhodní

Posilovna a tělocvična v OD Habrovany
21. 12. 2017 – 2. 1. 2018 zavřeno
Provoz zahájen od 3. 1. 2018.

Plánované akce v I. čtvrtletí
roku 2018
28. 1. 2018 – Vítání občánků
17. 2. 2018 – Vepřové hody
24. 2. 2018 – Dětský karneval
16. 3. 2017 – Posezení se seniory

Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na

www.habrovany.cz

Děti se svými výrobky

hosté“, kteří děti dokázali plně zaujmout.
Prvním z nich byl sklář pan Zahradník. Pan
Zahradník nejenže dokázal poutavě vyprávět
o výrobě skla, ale největším zážitkem pro děti
a troufám si říct, že i pro paní učitelky bylo,
bezesporu vyfouknutí své malé baňky nad
pravým sklářským kahanem. Bubeník pan Jiří
Bouda nás navštívil s programem „Příběh rytmu“, děti zaujaly netradiční rytmické a bicí
nástroje, na které si mohly zahrát a užít si hodinu v rytmu hudby.
Měsíc listopad pro nás byl také velmi „nabitý“ různými akcemi. Nejprve jsme se 12. listopadu sešli na bývalém obecním úřadě, kde
Pokračování na straně 2
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Obecní úřad informuje
Volné byty k pronájmu
Obec Habrovany nabízí pronájem dvou
bytů o velikosti 1 + kk určených pro seniory
v DPS č. p. 274. Bližší informace na OÚ
v Habrovanech.

Výzva řidičům

Rozsvícení vánočního stromu

Podzim v naší škole
Dokončení ze strany 1

jsme pro děti ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádali dílničky na téma: „vyrob si svůj
lampion“. Tato akce se velmi vydařila, děti
pilně vyráběli lampiony, větší děti pracovaly
sami, menší děti vyráběly lampiony s pomocí
rodičů. Odměnou nám bylo příjemně a smysluplně prožité nedělní odpoledne. Mé poděkování za pomoc patří p. J. Stejskalové
a p. R. Pavlíčkové, které měly s dětmi plno
práce a své role se zhostily na “jedničku“
A když už jsme si vyrobili lampiony, musel
přece být lampionový průvod. Ve čtvrtek 16.
listopadu jsme se v 17 hodin sešli před školou
a za doprovodu kytary a písní, jsme prošli vesnicí, osvětleným zámeckým parkem. Písnička
Večerníček nás provázela po celou dobu. Akci
jsme úspěšně zakončili u obchodu, kde na nás
čekal teplý čaj a paní kuchařky ze školy nám
upekly výborné buchty. Věřím, že tuto akci si
rádi za rok znovu zopakujeme.
Již začátkem listopadu začaly naší školou
znít první tóny vánočních koled, básniček,
fléten… a všichni jsme začali tušit, že se blíží
první adventní neděle a s ní výroba adventních věnců, výrobků na malý školní jarmark.
To vše završené rozsvícením vánočního stromu na návsi v Habrovanech na první adventní
neděli. Děti ze Základní a Mateřské školy pod
vedením paních učitelek nacvičily krátký program, který jistě přispěl ke slavnostní atmosféře blížících se Vánoc. Setkali jsme se také
s Mikulášem a jeho družinou. Ještě nás čeká

Obec Habrovany

rozsvícení vánočního stromu na Habrovanském zámku.
V posledním školním dnu 2017 prožijeme
v rámci jednotlivých tříd třídní vánoční oslavu a potom již tolik očekávané Vánoce a vánoční prázdniny. Ve škole se znovu sejdeme
v novém roce ve středu 3. 1. 2018.
Dovolte mi touto cestou popřát všem žákům naší školy krásné Vánoce prožité ve zdraví, pohodě v kruhu svých nejbližších. Všem
zaměstnancům naší školy, školky a školní kuchyně děkuji za dobře odvedenou práci a přeji klidné Vánoce a do nového roku hodně
zdraví.
Děkuji také habrovanské obci za podporu,
vstřícnost a věřím, že spolupráce mezi naší
školou a obcí bude i nadále úspěšná.
Za všechny zaměstnance habrovanské
školy a školky přeji klidné Vánoce a šťastný
nový rok 2018.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany

Hody byly, hody budoooo
Ráda bych pozvala všechny, kdo by se
chtěl účastnit Habrovanských hodů na organizační schůzku, která se uskuteční 19.
1. 2018 v 18h. na bývalém obecním úřadě.
Zvány jsou všechny věkové kategorie, děti,
mladí i ženáči. Případné informace na čísle
776124870.
Hana Večeřová a kolektiv

Místní poplatky na rok 2018
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
zůstává na rok 2018 stanoven ve výši 450
Kč/osoba/rok. Okruh poplatníků a jejich povinnosti jsou vymezeny v OZV obce
Habrovany č. 1/2015. Celé znění platné vyhlášky najdete na webových stránkách obce
www.habrovany.cz nebo je k nahlédnutí na
obecním úřadě. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2018 nebo ve dvou splátkách
do 31. 3. 2018 a 30. 6. 2018.
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. 2018.
Výše uvedené poplatky je možné hradit od
8. ledna 2018 na pokladně obecního úřadu

Upozorňujeme uživatele motorových vozidel, aby v rámci zimní údržby neparkovali na
chodnících obce Habrovany. Takto způsobené překážky brání jak mechanickému, tak
chemickému ošetření povrchu a mohou být
příčinou následných úrazů. V případě nerespektování tohoto upozornění budou provedena příslušná opatření

nebo bankovním převodem na účet obce
č. 4527731/0100. Jako VS uvádějte číslo domu. V případě, že zvolíte způsob platby převodem, je nutné, osobně si vyzvednou známku na
popelnice, bez které nebude odpad vyvezen.
Další platby v roce 2018
Užívání místní kabelové televize – 840
Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. 9. 2018.
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 hodin nebo bankovním
převodem
na
účet
obce
č. 4527731/0100.

Dotace z rozpočtu JMK
přijaté v roce 2017
V letošním roce jsme z rozpočtu
Jihomoravského kraje obdrželi dotace na následující projekty:
• Vybavení místní knihovny v Habrovanech – neinvestiční dotace ve výši 38 000 Kč
• Oprava zdroje tepla a technické místnosti
č. p. 13 – neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč
• Nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany – neinvestiční dotace ve výši 63 000 Kč
• Oprava oplocení hřiště u ZŠ Habrovany –
neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč
• Habrovany – rekonstrukce kanalizace na
pozemku p. č. 2366/1 – investiční dotace ve
výši 1 000 000 Kč.
O těchto projektech vás budeme podrobněji
informovat v následujícím Habrovanském
zpravodaji.

Odpadové hospodářství
Stočné za II. pololetí 2017
Vzhledem k otevírací době pokladny OÚ
doporučujeme platbu za stočné, na základě
faktury, která vám byla v těchto dnech doručena, uhradit bankovním převodem.
Cena stočného na rok 2018
Na základě podané žádosti na Státní fond
životního prostředí se nám podařilo udržet
cenu stočného na rok 2018 na nejnižší možné hranici a to ve výši 42,- Kč bez DPH tj.
48,30 Kč s DPH (skutečnost dle finanční
analýzy je 48,97 Kč bez DPH tj. 56,32 Kč
s DPH). Cena byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Habrovany dne 15. 12.
2017 a následně bylo vyvěšeno cenové oznámení na úřední i elektronickou úřední desku
obce. 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).
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad je
u prodejny potravin, v ulici Příhony
a u kostela.
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Vozíčkáři ze zámku

Vozíčkáři ze zámku
Rok se blíží ke svénu závěru, tak mi dovolte
nabídnout vám pohled do společenského a kulturního života obyvatel Habrovanského zámku.
Nejprve bych připomněl ty nejdůležitéjší události s předchozího povídaní.
Vstup do nového roku nám zpříjemnil slavnostní koncert operní pěvkyně Jany Šelle, kterou doprovodila hrou na harfu Anastázie
Stambolidu Tomečková.
Zábava s country skupinou ŠOK.
Cestovatelské povídání s rodinou Marových
tentokrát o Španělsku a Portugalsku.
Zábava s cimbálovou muzikou Veronica
a bohatou tombolou.
Náš letošní první výlet vedl na oblíbené nákupy do nákupního centra Olympia Brno.
Rok překročil práh své druhé poloviny, kterou jsme zahájili tradiční oslavou začátku
prázdnin s opékáním prasátka, které se i letos
výjimečně povedlo. Bylo opět vynikající, křupavé prostě „k sežrání“. K dobrému masíčku
jsme si dali lahodný mok ze Slavkovského pivovaru, který tentokrát patřil k našim sponzorům. Byli jsme mile překvapeni výbornou chutí. Také nealko nápoje uspokojily a potěšily
mnohé účastníky. Pochutnali jsme si také na
koláčcích od dalšího sponzora „Pekařství
Makovec a Herold“, které se jen rozplývaly při
kafíčku. Celé odpoledne a večer nás provázela

skvělá kapela „Neříkáme“, která oslovila svým
repertoárem většinu zúčastněných.
V prázdninových dnech se Habrovanský zámek stal uměleckým dějištěm pro skupinu historického šermu REGO, jež prezentovala moderní pojetí pohádky o Honzovi. Dále
vystoupili mladí herci z hudebního divadla
„Slunečníce“ se svým programem písní z českých filmu a seriálů.
Někteří z nás se účastní i dění v naší obci například rybářských závodů, dne dětí, hasičské
soutěže, fotbalových utkání a dalších akcí. Na
sklonku prázdnin je čas pro Jiřího Helána
s Hankou Mlaskačovou a Rosťou Komosným
a pěknými lidovými písničkami.
I letos jsme se rozjeli na cesty za poznáním
například na poutní místo Velehrad a do vodního tunelu v Modré. Při našich toulkách jsme zavítali i do Rájce nad Svitavou a prohlédli si tamní zámek. Uskutečnila se cesta na dominantu
města Brna Hrad Špilberk, projeli jsme okolí
Křtin – Jedovnice. Řadu nových informací přinesl i Veletrh Rehaprotex na výstavišti v Brně.
Nastávající čas zpestřila každoroční jízda
zručnosti na vozíku – slalom, couvání a spousta legrace i s chutnou špekáčkovou svačinou
podpořila dobrou náladu. Podzimní čas zpříjemnila výstava pod názvem „Svět abstrakce“
mladé umělkyně Anny Stejskalové v prostorách

Habrovanského zámku. Hudební a umělecký
zážitek zahajovacího dne výstavy umocnila její
sestra Markéta zpěvem a hrou na kytaru.
Skladby, které zazněly, jsou z jejího repertoáru.
Podzimní náladu pozvedly nejen tancem a zpěvem Dražovické ženy, ale i kavárnička
s Květou Šmerdovou, hrála na varhany pro
oslavence. Posezení s těmi, kteří mají narozeniny, je to milá akce, která jistě bude tradicí, proběhla i tento měsíc. Sváteční atmosféru navodil
komorní pěvecký sbor Danielis, obsahem vystoupení byly spirituály a duchovní hudba. Za
bujarého veselí zatančíme na prosincové zábavě s hudbou manželů Musilových. Před Vánoci
se vydáváme na nákupy k Ježíšku a dárky obdarujeme své blízké. V době Adventu nás navštíví Mikuláš, vystoupí soubor Sušil, děti ze
Speciální školy ve Vyškově, napečeme a ochutnáme vánoční dobroty. S dětmi z Habrovanské
školy a školky rozsvítíme vánoční stromeček
na nádvoří zámku. Rok zakončíme posezením
u svařáku, písniček a cukrovím.
Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku, obci
Habrovany, všem našim přátelům a příznivcům. Přejeme poklidné prožití Vánočních
svátků, vše nejlepší v novém roce a těšíme na
další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

Šachový kroužek

Šachový oddíl tělesně postižených Habrovany z. s.
Uběhl téměř rok, tak co se za tu dobu událo
v našem oddíle. Začneme od začátku ledna,
kdy pokračoval okresní přebor Vyškov druhou
částí. Soutěž odstartovala v polovině listopadu
a končila v březnu. Zúčastnilo se 8 družstev.
Vítězem se stalo družstvo MKS Vyškov C,
druhé bylo MKS Vyškov S. Naše družstvo
Habrovany A obsadilo 3. místo. Druhé družstvo Habrovany B skončilo na pátém místě.
Následující měsíce byl šachový klid.

V září se odehrály spojené soutěže –
Otevřené mistrovství ČR v šachu jednotlivců
tělesně postižených s mezinárodní účastí a soutěž O pohár MDA RIDE a pohár AMD. Tohoto
mistrovství se odehrálo na Horní Bečvě v hotelu Duo a účastnila se ho naše hráčka Ivana
Vejpustková. Náš oddíl tradičně uspořádal
v říjnu další ročník Přeboru Jihomoravského
kraje a zároveň Memoriál Jiřího Šandery za
účasti 16 hráčů celé republiky i hráčky ze

Slovenska. Je to několikanásobná juniorská
mistryně světa v šachu zdravotně postižených.
Před měsícem začal další ročník Okresního
přeboru I. třídy – Vyškov. V soutěži bude hrát
10 družstev okresu. Do konce roku 2 kola a na
jaře zbylých 7. Končí se v dubnu.Tak budeme
držet palce a věřit v dobré umístění.
Závěrem všem přeji pokojné Vánoce, šťastné vykročení do nového roku a pevné zdraví.
Zdeněk Baldík
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Zápisy z kroniky naší obce
Rok 1927
Mrazy
Mimořádné kruté mrazy květnové způsobily ohromné škody – zvláště v krajinách níže
položených na ovocném stromoví, vinné révě
a částečně i obilí. Ledoví muži se dostavili letos s plnou mocí (mrazy a sněhové plískanice).
Otrava
Dne 14. srpna zemřel kameník Ant. Šoupal
v horním hostinci snad otravou alkoholu.
Krádež
V noci z neděle na pondělí vloupali se do
místní Raiffeisenky zloději. Chtěli se tam dostati půdou. Probourali střechu, ale strop pro
trámoví nemohli. Vnikli tam tedy oknem.
Ukradli asi 800 Kč ze stolku. V ohnivzdorné
pokladně, kterou poškodili, nenašli ničeho. Po
zlodějích bylo pátráno dvěma policejními psy,
ale stopa v lese – potokem se jim ztratila.
Rok 1937
Úrazy
3. srpna mlátili u p. Jelínka a při svážení se
přihodilo neštěstí, přimáčknutí mezi vozy.
Paní Gregorová Marie z Olšan měla roštípenou kost na ruce, byla odvezena do nemocnice
a Alois Doležel též byl přimáčknut.
11. srpna mlátili na mlátičce u p. Bartla Jana
č. p. 16 a syn Ludvík Bartl 16letý podával snopy a přitom spadl do mlátičky a nešťastnou náhodou spadl nohou do stroje což mu ji rozdrtil, byl odvezen do nemocnice a noha mu byla
amputována.
Republika osiřela
Dne 14. září zemřel náš čestný občan a první president osvobodil Ph.Dr. T. G. Masaryk
ve věku 87 let.
Pan starosta Jelínek Martin zařídil smuteční
projev, za součinnosti obecní rady a členů
obec. Zastupitelstva následovně: nařídil okamžitě vyvěšením smutečních praporů a ozdoba oken, v sobotu 18. září 1937 o půl 8 večer
konaná byla smuteční schůze obecního zastupitelstva, nad úmrtím našeho čestného občana
p. presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.
Obecní zastupitelstvo zaslalo smuteční telegram rodině. 6. listopadu jsme dostali poděkování podepsané – Alice Masaryková.
Rok 1947
Slivovice
Pálení slivovice u p. Pospíšila Fr. Poštmistra
jest palírna slivovice, pálí zde lidé z celého
okolí od pálení jest suma 100 Kč z litru, slivovice je dobré jakosti.
Sokol
Valná hromada Těl. Jed. Sokol byla pořádána 19. ledna, starosta zvolen jednohlasně Fr.
Pospíšil, poštmistr, Chyťa Pavel náčelník jednatel Vašíček Petr, Chyťa Fr. Vzdělavatel
Adam Josef pokl.
21. března
Očišťovací soud ve Vyškově soudil
p. Simeona Vacule což se napínavě očekávalo
v naší obci ohledně politického napětí.
Rok 1957
Chudobinec, který se letos prodal
Obecní dům, neboli v místě zvaný chudobinec, č. p. 172 na Kočově, byl letos prodán.
Koupili jej Pleva Oldřich, do Habrovan přiženěný a Pěček Emil rodák místní, který v tomto
domku vyrostl s jehož rodiče v něm zemřeli.

Prvý jej dostal z ruky, kdežto druhý až na záskok Okresu, neboť v něm strávil své mládí, ale
koupě si musel vybojovat. Domek byl uvnitř
rozdělen na dvojdomek, dvojí vchod a každá
tato půle měla 2 světnice a dva malé kumbálky.
Dohromady tedy 8 menších světniček.
Dům byl postaven v roce 1898 za přispění
tehdejšího lidumila a pána zdejšího panství,
majitele továrny na látky a koberce v Brně,
pána rytíře Julia Gomperze, dne zkrátka jmenovaného žida. Dle zápisu zachovalých o soupisu lidu z roku 1900, kterýžto pořídil tehdejší starosta obce, poštmistr a popisní komisař
pan František Pospíšil z čísla 44, obývalo tento dům 40 osob. V tomto roce bylo při sčítání
lidu v Habrovanech 936 osob a domů 175.
Vidíme tedy, že tento dům 2 roky po postavení byl velice přeplněn.
Rok 1967
Oslava požárníků
Požárníci slavili 70. výročí založení jednoty
v Habrovanech. Program oslav: na vesnici požární cvičení se stříkačkami. Dorost skákal
z prvního poschodí do plachty. Tohoto cvičení
se zúčastnilo 7 sborů. Po cvičení byl průvod na
malé hřiště dětské u „Salvátorku“ pod lipami
za Kočovem. Nejdříve zahájil předseda požárníků z Habrovan Kolejka Tomáš. Přivítal přítomné a předal diplomy zakládajícím členům,
kteří byli přítomni, Varta Tomáš, Chyťa Jan
a Pospíšil Josef. Za 14 dní po slavnosti zemřel
náhle Varta Tomáš ve věku 93 roků. Po uvítání
byl projev okresního vedoucího požárníků.
Zhodnotil význam organisace a obětavost členů, poděkoval všem za činnost, kterou pro organisaci dělají, následovala zábava. Náčelníkem je Slavotínek Květoslav, který obětavě
a vzorně vede členy a zvláště družstvo žáků.
Mimo cvičení odborného, pořádají nedělní zájezdy na říčky vlastním autem.
Rok 1977
Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Habrovany – Kr. Vážany
se sídlem v Habrovanech čítá 30 členů. V minulé zimě 1976-77 zvěř dobře přezimovala a také
jaro přálo drobné zvěři při rozmnožování, zvláště pak pernaté při hnízdění a vyvádění kuřat.
Avšak při sečení jetelů zahynulo mnoho zvěře
pernaté i srnčích mláďat, což se každoročně opakuje. Také na silnicích hyne mnoho zvěře pod
koly motorových vozidel. Lov srnčí zvěře 1.
června, lov zajíců a bažantů 1. listopadu.
Koroptve byly celý rok hájeny. Celkem bylo
uloveno 6 srnců, 6 srn, 7 srnčat, 116 zajíců, 200
bažantů kohoutů a 15 slepic. Celková váha ulovené zvěře byly 887,5 kg. Podle nařízení se dodávala ulovená zvěř také Jednotě. Při tlumení
škodné bylo odstřeleno 21 toulavých koček a 3
psi. Stav koroptví ani při jejich dlouhodobém
hájení se nezvyšuje. Také stav zajíců vzhledem
k jejich strátám, které vznikají při moderním
hospodaření, zůstává na stejné výši. Před jejich
odlovem nastaly těžkosti, když některé části
polí byly postříkány Endrinem, kterýžto preparát je škodlivý jak lidem, tak i zvěři. Po postřiku musela být dodržena ochranná lhůta 5 týdnů
a ta vypršela koncem prosince, a tak je známo,
že zvýšená aplikace pesticidů znamená úbytek
přirozené potravy pro zvěř, jako je hmyz, semena plevelů apod.

Rok 1987
Zvláštní události v roce 1987
5. 1. – Padá první sníh
9. 1. – Napadlo hodně sněhu
10.1. – Sněží, smetá se a tvoří se závěje
12.1. – Sněhová kalamita, nejedou ranní autobusy
15. 1. – Sněhová kalamita, silnice nesjízdné,
v prodejnách není mléko, chléb, maso
16. 1. – Sněhová kalamita vrcholí, autobusy
celý den nejezdí, školy nevyučují, lidé nejsou
v práci, není chléb, mléko
28.1. – 50. výročí sňatku se dožívají manželé František a Vlasta Chyťovi
16.–18. 3. – Stále sněží, takové množství
sněhu zaznamenáno v roce 1921
30. 3. – Chladno, plískanice, příroda spí
13. 4. – Na polích mokro, žádné polní práce
23. 5. – Chladno nic neroste, zelenina, řepa,
rajčata
5. 6. – Stále prší, sena nelze sklidit, na zeleninu velké chladno
16. 8. – Denně prší, žně ještě nezačaly,
opravdu špatný rok, brambory hnijí, na okurky
přišla plíseň do 3 dnů bylo po sklizni
17. 8. – Začaly žně
A pokračuji, září, říjen, listopad, déšť,
chladno plískanice
9. 10. – Za zmínku stojí úmrtí Bohumila
Zouhara, občana žijícího neobvyklým životem
8. 12. – Smlouva Gorbačov–Reagan v USA
Rok 1997
Nárůst kriminální činnosti
Občané Habrovan jsou znepokojeni růstem
kriminální činnosti. V obci se objevují auta
s různými pokoutními obchodníky, kteří přijíždějí s cílem prodat prodražené (snad i kradené) zboží. Přestavují se obyčejně jako
Italové, kteří jedou z různých výstav a chtějí
odprodat své zboží za sníženou cenu. Běda,
kdo je důvěřivý a nechá se zlákat.
Vandalství
V Habrovanech se, bohužel, vyskytly i případy vandalství. Škoda byla zaznamenána na
okrasných dřevinách před rodinnými domky
a v parčících i v zámeckém parku. Čas od času
si naříkají občané na rozvíjení váz a svítilen na
místním hřbitově.
Rok 2007
Štěpánská zábava – poslední leč
Zakončila akce celého roku dne 26. prosince. Uspořádalo ji myslivecké sdružení, k tanci
hrála skupina Sonet a byla připravena bohatá
zvěřinová tombola.
Ke kultuře v naší obci neodmyslitelně patří
skupina Sonet, která doprovází většinu akcí.
Proto něco málo o ní: poprvé u nás hrála v roce
199 v hospodě Pod Zrcadlem. Složila zkoušku
u okresní poroty, která skupině udělila licenci
na veřejné produkování hudby. 9. 6. 2007 byla
na stejném místě v Habrovanech nahrána živá
nahrávka vlastně upravených písniček, která
posloužila i k vydání vlastního CD. Skupina
hraje ve složení: Antonín Masařík – zpěv,
Milan Bezděk – trumpeta, Radoslav Modlitba
– doprovodná kytara, zpěv, Jaroslav Čech –
basová kytara, Martin Mikeska – klávesy,
Harmonika, Antonín Pisarenko – bicí, Zdenek
Pisarenko – sálová kytara, Jaroslav Bednář –
trumpeta.
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Rybářský spolek „Zámecký rybník“ v roce 2017
Náš spolek již několik roků přispívá ke kulturnímu vyžití v naší obci. Počet členské základny je stabilní, v současné době máme 33 členů,
dále můžeme s uspokojením konstatovat, že
i naše mládež se o rybaření zajímá, o čemž svědčí 13 dětí ve věku do 15 let. Členská základna se
generuje převážně z občanů Habrovan.
V měsíci lednu byla jako každoročně svolána valná hromada členů, jako nejvyšší orgán
našeho spolku. Na ní se přijímají a odsouhlasují nejdůležitější úkoly a akce, které pak jsou
realizovány v běžném roce, mezi ně také patří
finanční hospodaření, zarybnění a brigádnická
činnost související s provozem na rybníku.
Rovněž pořádáme a spolupracujeme na kulturních akcí související s rybářskou tématikou.
Během kalendářního roku pak činnost zajišťuje rada spolku, dohlíží na plnění hlavních úkolů a výkonu rybářského práva na rybníku.
Neméně důležitým bodem programu je hodnocení počtu a kvality ulovených ryb v minulém roce, na základě sumářů úlovků od členské základny. Tato bilance je velmi zajímavá
a slouží ke zjištění počtu ryb, které nám po
ukončení lovecké sezony v rybníku zůstalo.
Početní stav pak slouží k zarybnění v roce následujícím.
V jarních měsících proběhlo zarybnění s odvoláním na loňskou bilanci. Dále proběhla brigáda na odbahnění přítoku do rybníka.
Následovali rybářské závody pro děti a dospělé. Rada spolku stanovila datum konání,
který se vydařil. Počasí nám přálo v obou kategoriích a to jak pro mládež, tak pro dospělé.
Nižší účast v druhé kategorii byla zapříčiněna
pořádáním závodů v okolních spolcích. Přesto
byl sobotní den velmi příjemný a o zábavné
okamžiky nebyla nouze.
Další naší společnou akcí bylo zajištění ob-

Zámecký rybník v zimě

čerstvení při příležitosti Dětského dne. Tuto
akci lze hodnotit velmi pozitivně. Občerstvení, které jsme zajišťovali, bylo na velmi
dobré úrovni zásluhou vybraného týmu z naší
členské základny.
V letních měsících a to v červenci a srpnu
jsme s napětím sledovali vývoj počasí s obavou vysokých teplot a nízkých srážek. Na rybí
populaci je to kritická období. Vše nakonec
dobře dopadlo a nejhorší období jsme bez
úhynu ryb přečkali. Přítok čerstvé vody se
v posledních létech jeví hlavně v letních měsících jako nejdůležitější pro přežití rybí osádky.
V měsíci září následovala naše největší
akce, a to organizace dětských rybářských závodů spojená s rybími hody, které mají v naší
obci tradici. V den pořádání jsme s obavou
a nadějí vyhlíželi dobré počasí, které se však
nedostavilo, ochladilo se a celý den pršelo.
Vysoká účast malých závodníků byla překvapivá a obdivuhodná. I podstatně starší ročníky
naší populace by mohli čerpat inspiraci od elánu nejmladší generace, deštivé počasí je od
účasti nejen neodradilo, ale setrvali až do zá-

věru soutěže. Mají náš hluboký obdiv! Je to
velmi příjemné zjištění, že tradice rybářského
sportu v další mladé generaci jsou dobře zakotveny.
Občerstvení již jako tradičně bylo zajištěno
na velmi vysoké úrovni. Rybí speciality, burčák a pivečko byly zárukou strávení příjemného sobotního odpoledne i přesto, že bylo počasí deštivé. Tečkou za sportovní sobotou bylo
vyhlášení vítězů soutěže.
Vítanou pomocí a podporou v činnosti našeho spolku zastává i obecní úřad, který nám poskytl finanční dotaci.
Závěrem mně dovolte poděkovat za práci
těm členům, kteří se aktivně zapojují do činnosti spolku, a vyslovil optimistické přání, aby
ti co v letošním roce si čas nenašli, jej našli
v roce příštím.
Přeji našim členům, ale i všem našim spoluobčanům hezké vánoční svátky a pevné zdraví
v roce 2018. Těšíme se na hojnou účast při našich dalších spolkových akcí. S rybářským pozdravem „PETRU ZDAR!“
Bc. Jaroslav Baláč, předseda spolku

Myslivecký spolek Habrovany
Nastal podzim a přichází zima, kdy myslivci pořádají společné hony na drobnou zvěř.
11. listopadu 2017 se uskutečnil první hon
v lokalitě Komořany – Čechyně, která je součástí naší honitby. Celkem bylo přítomno 18
myslivců, 9 honců a 5 lovecky upotřebitelných psů. Ulovili jsme 6 zajíců a 15 bažantů
kohoutů.
25. listopadu 2017 se uskutečnil hlavní hon
Habrovanech za účasti 38 myslivců, 12 honců
a 7 lovecky upotřebitelných psů. Odlovili
jsme 3 zajíce a 56 bažantů kohoutů.

Výřad

Veselé prožití vánočních svátků, hodně
štěstí a zdraví v novém roce 2018 vám ze srdce přeje Myslivecký spolek Habrovany.

Štěpánská zábava
Myslivecký spolek Habrovany pořádá
v úterý dne 26. 12. 2017 od 20 hod. Štěpánskou zábavu s poslední lečí v kulturním sále Obecního domu č.p. 345
Hraje Modul z Těšan. Bohatá zvěřinová
tombola všichni jste srdečné zváni.

Křepelka obecná

Křepelka obecná
Křepelka obecná (polní) je nejmenší evropský zástupce řádu hrabavých a čeledi bažantovitých. Zároveň je jediným výslovně stěhovavým hrabavým ptákem v Evropě. Hnízdí
v otevřené zemědělské krajině. V České republice hnízdí po celém území, především
v nižších polohách. Křepelky z České republiky odlétají na konci srpna a v průběhu září,
vracejí se zpravidla v průběhu dubna.
Evropské křepelky zimují v severní Africe.
Kohoutci začínají tokat krátce po příletu na
hnízdiště. V době toku se sameček křepelky
ozývá charakteristickým, daleko slyšitelným
trojslabičným voláním, které lze vyjádřit slovy „pik ver vik“. Snad ve všech zemích, kde
se křepelky vyskytují, bývá jejich hlas převáděn do lidské řeči. V češtině křepelka volá
„pět peněz“ nebo „pojď pod mez“.
Myslivecký spolek Habrovany
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Hasičská zbrojnice se sochou sv. Floriána

Sbor dobrovolných hasičů
Letošní rok se nesl v duchu oslav 120. výročí založení sboru. V měsíci červenci přípravy vygradovali v oslav na návsi obce
Habrovany. Přítomní se mohli těšit z prohlídky historické i současné techniky, byla připravena výstava o historii SDH Habrovany. Dále
byly připraveny divácké soutěže pro děti i dospělé, ukázky zásahů, včetně prezentace techniky naší jednotky. Při slavnostním zahájení
byla symbolicky odhalena socha sv. Floriána
a předány drobné upomínkové předměty přítomným zasloužilým členům. Po celé odpoledne program doprovázela živá hudba a bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Dále sbor pořádal Pálení čarodějnic v areálu „Pod lipkami“ v dubnu. V měsíci červenci
to dále byla soutěž v požárním sportu, která se
nově konala na hasičské dráze u ČOV. Je třeba neopomenout a letní noc s živou kapelou.
Ani v roce 2017 jsme nepřipravili příznivce
divadla o představení pro dospělé a také
o představení pro děti.
V letošním roce byly do bodování velké
ceny okresu Vyškov započítání jen Muži „A“.
Ti se v celkovém hodnocení umístili na 11.

místě s celkem 53 body. Nejlepším časem
v roce 2017 pro muže „A“ byl výsledek
19,50s v Drnovicích.
Rok 2017 znamenal pro zásahovou jednotku celkem 5 ostrých výjezdů. Byly to:
• požár PB lahve
• záchrana osoby zavalené balíky slámy
• požár stolárny v ZD – planý poplach
• cvičení v areálu místního zámku
• odstranění padlého stromu přes komunikaci
Zásahová jednotka se schází pravidelně
první středu v měsíci k procvičování manipulace s technikou, kondičním jízdám a zejména
údržbě techniky. I v letošním roce byly pro
zásahovou jednotku z prostředků obce a zejména dotací Jihomoravského kraje pořízení
věcné prostředky a vybavení potřebné pro zásah. Zásahová jednotka je vedena velitelem
panem Zdeňkem Slavotínkem, který má k dispozici 2 velitele družstev, a to Tomáše Adama
a Martina Jandla. S koncem roku došlo k neshodám mezi vedením zásahové jednotky
a jejím zřizovatelem, tedy obcí Habrovany.
Pevně věříme, že vedení obce najde cestu

Vánoční dílnička

smíru s vrchními přestaviteli zásahové jednotky. Zásahová jednotka plní veškeré povinnosti, které ji předkládá zákon, tedy členové
jsou řádně proškoleni, absolvují pravidelné
zdravotní prohlídky a školení. Velká část zásahů je ukončena před příjezdem profesionálních jednotek díky odborné přípravě. Veškeré
vybavení je řádně spravováno a doplňováno
dle potřeb jednotky. Myslím, že není třeba
zmiňovat osobní zásluhy o zajištění vybavení,
včetně doplnění vozového parku. Závěrem je
třeba si uvědomit, že veškerá činnost zásahové jednotky je dobrovolná. Všichni členové,
včetně velitele jednotky, vykonávají tuto činnost dobrovolně. Čas strávený touto činností
ukrajují vlastní rodině, koníčkům a pracovním povinnostem.
Závěrem bychom Vám rádi jménem výboru
SDH Habrovany popřáli krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku popřáli hlavně
spoustu zdraví a mnoho osobních i profesních
úspěchů. Pevně věříme, že se budeme společně setkávat na akcích pořádaných našim sborem v roce 2018.
výbor SDH

Děti se svými výrobky

Vánoční dílničky
V pátek 1. prosince 2017 se uskutečnily na
bývalém obecním úřadě vánoční dílničky.
Děti i rodiče si mohli vyrobit vánoční hvězdu
na dveře či stůl, vánoční řetěz, svícen ze sklenice a pro nejmenší děti byl připraven papírový zápich ve tvaru stromečku.
Vánoční atmosféru podkreslovaly koledy,
vůně cukroví a na zahřátí byla připravena

káva a čaj. Tvoření se zúčastnilo přibližně 35
dětí a rodičů. Děti tvoření velice bavilo
a měly radost, že si výrobky mohou odnést
domů. Především výroba vánoční hvězdy
měla velký úspěch a zdobí tak nejednu domácnost. Společně jsme také vyrobili ozdoby
na vánoční stromek, který stojí na náměstí.
Financování celé akce zajistila obec, a tak

měly děti veškerý materiál a výtvarné potřeby k dispozici zdarma.
Myslím si, že se tato akce vydařila a doufám, že na příštích dílničkách bude účast ještě větší. Předběžně Vás mohu nalákat na velikonoční tvoření, na kterém se na Vás budu
těšit.
Hana Večeřová a kolektiv
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Mateřská škola Habrovany

Vánoce, Vánoce přicházejí… do mateřské školy
Vánoční přípravy jsou v plném proudu nejenom doma, ale i v mateřské škole. Pro nás začínají přípravy již v polovině listopadu, neboť
se každoročně připravujeme na tradiční rozsvěcení vánočního stromu na návsi a na
Habrovanském zámku. K rozsvěcení na návsi
patří také neodmyslitelně školní jarmark.
Letos jsme od brzkého jara sbírali bylinky
v okolí Habrovan a díky spolupráci s rodiči
jsme nasušili rozmanité léčivky na neduhy
všeho druhu. Bylinkové čajíčky jsme namíchali dle tajných receptur. Ti, kteří si naše čajíčky zakoupili, mohli ochutnat čaj Strážný anděl, Kašlík, Chvíle oddechu a jiné. K dobrému
čaji neodmyslitelně patří i med. Na jarmark
jsme s dětmi na jaře navařili pravý pampeliškový.
Svatý Mikuláš i s družinou letos opět dorazili. 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 čert odešel s prázdnou.
Vánoce, to je i pečení cukrovíčka. Ve školce
jsme pekli tvarohové cukroví a perníčky. Moc
se nám to povedlo a náramně jsme si na něm
pochutnali. Rozdělili jsme se i s rodiči při vánočním setkání, které jako každý rok je spojeno s tvořivou dílničkou. Tentokrát jsme si zdobili ty naše napečené perníčky. Bylo to
nádherně voňavé odpoledne.
Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme si
zajeli poznávat vánoční tradice a zvyky do
Muzea Vyškovska. Čekal nás úžasný program,
který si děti vyzkoušeli opravdu na vlastní
kůži.
Druhý víkend v prosinci byl pro naši školku
velmi úspěšný. Naše školička se jako každý
rok zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlašují zapsané spolky Drnka a Kolokoč z nedalekých Drnovic. Tématem letošního roku byla
„Voda“.

I. kategorie – děti do 4 let
1. Iveta Šmakalová – „Habrovanský rybník“
II. kategorie – děti 5–6leté
1. Vojtěch Škaroupka – „Vojta kapitánem
uprostřed moře“
2. Jan Kujal – „Kapka vody“
Do soutěže jsme zaslaly i obrázky dalších
členů rodiny Škaroupkových a ty rozhodně
ostudu neudělaly.
V. kategorie – děti 3. třídy ZŠ
1. Ludmila Škaroupková – „Rybičková párty“
VII. kategorie – děti 5. tříd ZŠ
1. Veronika Škaroupková – „Sen o moři“
Všem úspěšným ještě jednou gratulujeme
a těšíme se na další ročník a nové téma.
Na závěr bych Vám všem chtěla za všechny
zaměstnance mateřské školy popřát klidné
a požehnané vánoční svátky, do nového roku
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a úspěchy
v osobním a profesním životě.
Bc. Marcela Dvořáková, vedoucí učitelka MŠ

Přátelé historických vozidel
S příchodem zimních měsíců končí sezona
užívání si svých strojů za řidítky či volantem,
ale jsou do zahájení nové sezony 2018 uzavírána i mnohá muzea s historickou technikou.
Nastává tak období údržby, oprav, ale i hodnocení uplynulého roku a přípravy na rok příští.
Letošní rok byl tradičně zahájen setkáním
prvního května v Bučovicích. Na toto navazoval již tradičně osmého května velmi úspěšný
17-tý ročník „Habrovanského otevírání šoupátek“, uskutečněný v části prostor habrovanského Zámeckého parku, kde se setkalo 166
účastníků. Další setkání se uskutečnila již
mimo naši obec, kterých jsme se zúčastnili
kolektivně s kamarády z Nemojan, Rousínova
a Brna. Všechny vyjížďky byly zakončeny úspěšně, tj. všichni účastníci se navrátili domů
bez poruch a jiných nepříjemností. Dobrou
náladu nepokazilo ani to, že se setkání ve
Zbýšově u Rosic jsme zpáteční cestu absolvovali na motocyklech v silném dešti. Jako diváci jsme navštívili Jízdu do vrchu a výstavu
historických vozidel v Brně-Soběšicích, která
má tradici již od roku 1924. Poslední akcí
byla návštěva výstavy veteránů spojená s prodejem techniky, starých i nových dílů a „bleším trhem“ na výstavišti v Brně.

Na závěr roku jsme se setkali na „Uzavírání
šoupátek“, které uspořádali kamarádi
z Nemojan, ale to již jako posezení nad fotografiemi a videozáznamy z jednotlivých akcí,
jejich hodnocení a příprava na příští rok a to
vše v nemojanské hospůdce Na růžku.
Pro příští rok mimo obvyklé akce připravujeme již 18. ročník „Habrovanského
otevírání šoupátek“, opět 8. května, rozšířeného do dalších prostor parku, s novým

doprovodným programem (za nepříznivého
počasí na návsi).
Na závěr patří poděkování za podporu panu
starostovi a obci Habrovany, přátelům myslivcům za přípravu občerstvení, sponzorům
a všem, kteří se podíleli na úspěšném uspořádání setkání, současně popřát všem příjemné
prožití svátků vánočních a hodně úspěchů
v novém roce.

Přátelé historických vozidel Habrovan přejí
příjemné prožití svátků vánočních,
veselé zakončení roku a pohodový rok 2018.

Ing. Tomáš Kostelka, Bronislav Nejtek
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Polovina fotbalové sezony je za námi
Podzimní část sezony
nám utekla jako voda,
a proto přinášíme konečné
výsledky uplynulého období. Jsme rádi, že jste byli
u toho a chodíte nás stále pravidelně podporovat.
Okresní soutěž mužů III. třída sk. A
Družstvo dospělých se po první polovině
sezony umístilo na 9. místě s 15 body.
Podařilo se nám 5x zvítězit, a to vždy na domácím hřišti, kde zůstáváme kromě prvního
utkání s M. Málkovicemi, neporaženi.
Bohužel se nám nedařilo na hřištích soupeřů,
odkud jsme si nepřivezli ani bod.
Po krátké přestávce bude následovat zimní
příprava pro nabrání hlavně fyzické kondice
v sále obecního domu a následně i venku.
KLUB
1. Ivanovice na Hané
2. FKD B
3. Nesovice
4. Komořany
5. Lysovice
6. Pačlavice-Dětkovice B
7. Kučerov
8. M. Málkovice
9. Habrovany
10. Opatovice
11. Chvalkovice na Hané
12. Hoštice-Heroltice
13. Milonice-Uhřice
14. Račice

Z V
13 11
13 10
13 10
13 7
13 6
13 5
13 5
13 4
13 5
13 3
13 4
13 3
13 2
13 1

R
2
1
0
0
2
4
3
5
0
4
1
2
3
3

P
0
2
3
6
5
4
5
4
8
6
8
8
8
9

S
62:13
64:15
6:22
30:31
38:24
33:21
28:39
22:35
24:48
34:45
18:42
23:40
12:44
11:34

B
35
31
30
21
20
19
18
17
15
13
13
11
9
6

Okresní přebor dorostu
Vážení fotbalový příznivci, krátce bychom
chtěli zrekapitulovat právě ukončenou podzimní část ročníků 2017/2018 v kategorii
dorostu. Jak jistě víte, naše mužstvo v tomto
ročníku hraje společně s týmy okresů Brnoměsto a Brno-venkov, a i přes počáteční obavy jsme se v této konkurenci neztratili a obsadili krásné třetí místo. Mohou nás jen mrzet
některé zbytečné prohry, které nás připravili
o ještě lepší umístnění v tabulce.
V tuto chvíli je naplánovaná krátká zimní
přestávka, a již koncem ledna opět začnou tréninky v sále i venku. Díky poctivé a pravidelné přípravě bychom chtěli i v jarní sezoně dosáhnout alespoň takových výsledků
a umístnění v tabulce jako po právě skončené
podzimní části sezony.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
hráčům, rodičům, fanouškům a popřát krásné
prožití vánočních svátků.
KLUB
1. Svratka Brno B
2. Kobeřice/Nížkovice
3. TJ Habrovany
4. Domašov/V. Knínice
5. Slatina/Slovan B
6. D. Loučky/Čebín
7. Mokrá/Ochoz
8. Vojkovice/RAFK B
9. Troubsko/Bosonohy
10. Veverská Bítýška
11. SK Křenovice
12. Těšany

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
8
8
7
7
6
6
6
5
5
2
2
0

R P
1 2
1 2
1 3
0 4
1 4
0 5
0 5
1 5
0 6
1 8
1 8
1 10

S
61:20
49:17
33:19
32:34
38:37
31:23
27:22
28:32
24:26
26:34
24:53
6:62

B
25
25
22
21
19
18
18
16
15
7
7
1

Realizační tým dorostu: Jiří Souček, Ivan Vysoudil

Okresní přebor starších žáků
Po podzimní části soutěže, kterou jsme zakončili posledním zápasem 11. listopadu
2017, jsme se v celkovém pořadí umístili na
9. místě se dvěma výhrami a pasivním skóre
13:44. Takovéto umístění je především z toho
důvodu, že naše 10členné mužstvo je z větší
části sestaveno z mladších žáků. Ti se jen těžko vyrovnávají se staršími soupeři, kteří mají
více zkušeností a už i na svůj věk fyzickou
přípravu na vyšší úrovni. I přes tento věkový
rozdíl našich soupeřů se snažíme, aby kopaná
byla i dál pro naši mládež záživným sportem.
Na trénincích, které bývaly pravidelně
v úterý a ve čtvrtek, jsme pilovali taktickou
přípravu na mistrovská utkání.
V současnosti nám nastal dvouměsíční odpočinek, na kterém jak mužstvo, tak trenéři
načerpáme síly do nadcházející jarní sezony,
ve které se budeme snažit posunout současné
umístění na vyšší příčky. Po skončení volna
se naplno pustíme do zimní přípravy, která
začne v druhé polovině ledna. Na pravidelných trénincích, které budou probíhat v sále
obecního domu jednou týdně, se budeme snažit eliminovat dosavadní chyby zjištěné při
utkáních v podzimní sezoně a pilně se připravovat na tu nadcházející, aby vstup byl co
nejpozitivnější pro naše mužstvo a žáci tak
neztráceli motivaci a chuť se i nadále se věnovat tomuto sportu.
KLUB
1. Milešovice
2. Švábenice
3. Křenovice
4. Brankovice
5. Křižanovice
6. Komořany
7. Dědice A
8. Velešovice
9. Habrovany
10. Kučerov

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
8
6
5
4
3
3
2
2
1

R
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0

P
0
1
2
4
5
4
5
7
7
8

S
74:8
36:9
31:15
25:21
28:19
19:32
21:28
14:43
13:44
9:51

B
27
24
19
15
12
11
10
6
6
3

Okresní soutěž starších přípravek sk. A
V podzimní části fotbalové sezony
2017/2018 jsme se v okresní soutěži přípra-

vek umístili na osmém místě z celkového počtu jedenácti týmů, kdy jsme ve třech utkáních zvítězili a jednou remizovali. Základ
týmu tvoří osm stálých hráčů. Nejlepším
střelcem je Jan Mareš se 17 vstřelenými brankami, Matyáš Meitner s 15 a Vojtěch Mareš
s 10 vstřelenými brankami. Po podzimní části mají děti volno až do půlky měsíce ledna
následujícího roku, kdy začne příprava v tělocvičně obecního úřadu. V následujícím
čase bychom rádi uvítali další děti se zájmem
o sport, především tedy o fotbal, které by
mohly rozšířit naše řady mladých fotbalistů.

Silvestrovský fotbálek
Zveme všechny příznivce na tradiční
Silvestrovský fotbálek, který proběhne
v neděli 31. prosince od 10 hodin na fotbalovém hřišti. Přijďte si zahrát… nebo se
jen pobavit :-)
Děkujeme za aktivní přístup hráčům,
trenérům, rodičům, fanouškům, a všem,
kteří nás povzbuzují a pomáhají. Těšíme se
na další společné sportovní chvíle.
Všem fandům kopané přejeme klidné
prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok.
Výbor TJ Habrovany

Lampionový průvod
a vánoční dílnička
Děkujeme paní Jaroslavě Stejskalové za
skvělou organizaci při výrobě lampionů
a lampionového průvodu po obci, který se
konal koncem listopadu.
Dále pak děkujeme paní Haně Večeřové
za organizaci vánoční dílničky pro děti
a rodiče.
Obec Habrovany

Vánoční program v kostele
Nejsvětější Trojice v Habrovanech a okolí
Sobota 23. prosince
Letošní adventní doba je nejkratší za posledních několik let, v neděli dopoledne je
ještě 4. neděle adventní a večer slavíme Štědrý večer. V Habrovanech bude v předvečer vánoc sobotní večerní adventní bohoslužba, která začíná v 18 hodin.
Po jejím skončení zhruba v 19 hodin bude
kostel jako již tradičně otevřen pro všechny,
kteří by si chtěli odnést betlémské světlo do
svých domovů. Úvodem zazpívá několik písní pěvecký sbor z Olšan. Kostel bude otevřen
do 20 h. pro všechny, kteří si najdou čas prohlédnout si betlém, vánoční výzdobu a chvilku se zastavit v krásné atmosféře svícemi ozářeného tichého prostoru našeho kostela.
Všichni jste srdečně zváni.

Program vánočních bohoslužeb a koncerty
v okolí:
Neděle 24. prosince
15.30 Rousínov – sv. Maří Magdaléna (na
náměstí), pro rodiče s malými dětmi
20.30 Královopolské Vážany
Pondělí 25. prosince
10.40 Královopolské Vážany
Úterý 26. prosince
10.45 Habrovany
16.00 Vánoční koncert PS Sušil v kostele
sv. Maří Magdalény v Rousínově
Středa 27. prosince
18.00 Vánoční koncert KPS Danielis
v kostele sv. Václava v Rousínovci
Sobota 30. prosince
18.00 Habrovany
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