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Slavnostní otevření oranžerie

Slavnostní otevření oranžerie
Poslední říjnový pátek v 10 hodin byla v zámeckém parku slavnostně otevřena oranžerie,
dlouho chátrající památka, která se stala dokončeným památkovým objektem v zámeckém parku v Habrovanech. Byla postavena na
počátku 19. století v blízkosti rybníka, při
jeho severním břehu. K jihu byla opatřena pěti
vysokými, prosklenými, segmentovými okny.
Ve 40. letech 19. stol. došlo k zásadnímu rozšíření staré oranžerie na skleník s přístavbou
dvou bočních křídel. Práce byly dokončeny
kolem roku 1842. Podle archivního pramene
z roku 1855 oranžérijní skleník disponoval

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, na dveře nám opět
klepou nejočekávanější svátky roku
Vánoce. Je to čas plný radosti, štěstí a obdarování se. Vánoční svátky věnujeme našim blízkým a v duchu vzdáváme úctu i našim nejdražším, kteří již nejsou mezi námi.
Tento krásný čas nám připomíná vůně
stromku, který budeme za chvíli zdobit. Na
toto období se těšíme všichni stejně – mladí i staří. No jisté je, že naši nejmenší už
odpočítávají dny, kdy nastane očekávaný
kouzelný den a už teď se těší na dárečky,
které si přáli.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám já i členové zastupitelstva a zaměstnanci obce popřáli jak krásné a příjemné prožití vánočních svátků tak i úspěšný vstup do nového roku.
Radoslav Dvořáček, starosta obce

třemi odděleními. První (teplé) sloužilo
k umístěné holandských květin, druhé (studené) sloužilo jako zimoviště květin a rostlin
a střední část objektu byla využívána jako
oranžerijní salón.
V roce 2004 byla podepsána darovací
smlouva mezi Jihomoravským krajem a obcí
Habrovany, v níž se mimo jiné hovoří o převodu p. č. St. 22 zastavěná plocha a nádvoří.
V roce 2009 byly dokončeny projekční práce na obnově zchátralé oranžerie a sousedního
domku správce, který na rekonstrukci teprve
čeká. Po dlouhých letech je konečně postupně
přistoupeno k realizaci rekonstrukce oranžerie. Projekt řešil celkovou rekonstrukci a její
přístavbu, kde je vybudována kuchyně, soc.
zařízení a zázemí pro zaměstnance.
Již od začátku příprav co s oranžerií, bylo

rozhodnuto, že by měla sloužit široké veřejnosti jako letní restaurace. Tento projekt se
podařil díky rozhodnutí zastupitelů obce.
I. etapou rekonstrukce oranžerie byla pověřena firma Stavbros z Brodku u Prostějova a II.
etapou firma EDMA z Lulče.
Nemalé prostředky na tuto dlouhou a finančně náročnou akci poskytl Jihomoravský
kraj a Ministerstvo kultury prostřednictvím
odboru památkové péče Vyškov. Ovšem převážná část prostředků šla z obecního rozpočtu,
cca 18 mil. korun.
Nový život v podobě restaurace se stane
místem konání různých programů, kulturních
či gastronomických akcí. „Je hezké vidět, že
staré věci se nemusí pokaždé ničit a bourat,
ale že je možné je zachránit a vdechnout jim
nový život“. Radoslav Dvořáček, starosta obce
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Místní poplatky na rok 2022

Otevírací doba OÚ Habrovany
na přelomu roku

Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (odvoz komunálního odpadu)
na rok 2022 je stanoven ve výši 500 Kč/osoba/rok. Okruh poplatníků a jejich povinnosti
jsou vymezeny v nové OZV obce Habrovany
č. 1/2021. 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.
2022 nebo ve dvou splátkách do 31. 3. 2022
a 30. 6. 2022.
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. 2022.
Výše uvedené poplatky je možné hradit od
10. ledna 2022 na pokladně obecního úřadu
nebo bankovním převodem na účet obce
č. 4527731/0100. Jako VS uvádějte číslo
domu. V případě, že zvolíte způsob platby převodem, je nutné, osobně si vyzvednou známku
na popelnice, bez které nebude odpad vyvezen.

Žádáme občany, aby všechny platby
hradily včas a v předepsaných termínech.
Hotově na pokladně OÚ ve dnech pondělí
a středa 8.00–11.30 h. a 12.30–17.00 hod.,
úterý a čtvrtek 8.00–11.30 h. nebo bankovním
převodem
na
účet
obce
č. 4527731/0100.

Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby:
27. 12. 2021 – 8.00–17.00
28. 12. 2021 – 8.00–11.30
29. 12. 2021 – 8.00–17.00
30. 12. 2021 – 8.00–11.30
31. 12. 2021 – 8.00–10.00

Odpadové hospodářství
Stočné za II. pololetí 2021
Vzhledem k otevírací době pokladny OÚ
doporučujeme platbu za stočné, na základě
faktury, která vám bude doručena na přelomu
roku, uhradit bankovním převodem.
Cena stočného na rok 2022
Na základě podané žádosti na Státní fond
životního prostředí se nám podařilo udržet
cenu stočného na rok 2022 na nejnižší možné hranici, a to ve výši 46,- Kč bez DPH, tj.
cena vč. 10% sazby DPH 50,60 Kč (skutečnost dle finanční analýzy je 68,85 Kč bez
DPH). Cena byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Habrovany dne 24. 11.
2021 a následně bylo zveřejněno cenové
oznámení na úřední i elektronické úřední
desce obce. Tato platba bude fakturována 2x
ročně dle skutečného odběru vody podle
údajů z Vodovodů a kanalizací a.s., Vyškov
nebo dle směrného čísla 36 m3/osoba/rok
(záleží na smluvní ujednání mezi odběrateli
a provozovatelem ČOV obcí Habrovany).

V prvním lednovém týdnu:
3. a 7. 1. 2022 zavřeno
Provoz zahájen od 10. 1. 2022 dle běžných
otevíracích hodin.

Další platby v roce 2022
Užívání místní kabelové televize – Při stálém zdražování poplatků za provoz dvou placených programů – Nova sport a Spektrum
jsme nuceni tyto programy od roku 2022 zrušit. Tímto dojde ke snížení poplatku za provoz. Poplatek za užívání kabelové televize na
rok 2022 je stanoven ve výši 600 Kč/rok.
Poplatek je splatný do 30. 9. 2022.

Akce spolufinancovaná z Ministerstva
pro místní rozvoj v roce 2021
Komunikace a kanalizace U Hřiště
V průběhu letošního roku proběhla výstavba komunikace v části obce Vinohrádek směrem k fotbalovému hřišti. Stavba obsahuje
asfaltobetonovou komunikaci v celkové délce 119,52 m a chodníky délky 78,58 m.
Součástí stavby kanalizace byla obnova kanalizačních šachet. Stavbu zhotovila firma

EDMA, s.r.o., Luleč, práce byly dokončeny
v srpnu a v měsíci prosinci byl vydán MÚ
Vyškov, OD kolaudační souhlas. Celkové
náklady činily 2 668 731,50 Kč vč. DPH
Na tuto akci byla poskytnuta investiční dotace ve výši 1 669 485,00 Kč z dotačního
programu 11782 – Podpora rozvoje regionů
2019+ z Ministerstva pro místní rozvoj.

Posilovna a tělocvična v OD Habrovany
21.–31. 12. 2021 – zavřeno
Provoz zahájen od 3. 1. 2022.

Účastníci sázení stromů

Výsadba stromů v obci
V sobotu 4. prosince v 10 hodin proběhla
v zámeckém parku akce „Zasaď si svůj
strom“. Počasí nám moc nepřálo, ale to dobrovolníky neodradilo a díky nim bylo vysazeno 14 ks převážně listnatých dřevin – jilm
horský a jilm převislý, vrba bílá převislá, olše
bílá, buk lesní a buk lesní převislý, javor klen
a javor klen „Cucullatum“, jedle kavkazská,
dřezovec trojtrnný, javor kleč, lípa zelená 2x,
jasan ztepilý. Z celkového počtu 885 obyvatel
se akce zúčastnilo 12 dospělých a 2 děti.
Našim hlavním posláním je obnovovat a vysazovat stromy všude tam, kde to dává smysl.
Chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili a udělali něco pro dobrou věc a lepší
okolí naší obce.
Radoslav Dvořáček, starosta obce

Vážení a milí čtenáři,
habrovanská knihovna by Vám ráda poděkovala za přízeň v uplynulém kalendářním roce. Zaznamenali jsme velký zájem
o literaturu především ze strany dětí a mládeže, z čehož máme obzvláště velkou radost. Je vidno, že se ještě daří i v těch nejmenších udržovat čtenářského ducha.
Díky štědré finanční podpoře obce bylo
možné zakoupit krásné tituly jak právě pro
mládež, tak i pro náročnějšího čtenáře.
Pravidelně se doplňovala povinná četba,
kterou využijí zejména školáci. Opět docházelo k průběžnému třídění knih, velmi
staré jsme nahradili nynějšími bestsellery.
Těšíme se, že se s Vámi budeme i nadále
setkávat. Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v novém roce 2022.
Nová komunikace U hřiště

Mgr. Iveta Jelínková
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
opět prožíváme nejkrásnější období roku,
období adventní. Ale než nastala zima, kromě učení a plnění učebních osnov, jsme si
užívali ve škole spoustu zajímavých podzimních akcí.
Ve škole nás navštívil sklář 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.
Pro žáky ze školy a také děti z Mateřské
školy byla zajímavým zážitkem návštěva pojízdného Planetária v hale Obecního domu.
Kde se děti formou pohádkového příběhu
seznámily s naší sluneční soustavou a dozvěděly se něco zajímavého o dění ve vesmíru.
V měsíci listopadu jsme společně s dětmi
nacvičili program na slavnostní otevření historické Oranžerie v zámeckém parku. Velké
poděkování patří vystupujícím dětem, které
byly ochotny v době podzimních prázdnin,
přijít na vystoupení. Také paní učitelce
Mgr. Tereze Hegerové děkuji za hudební doprovod žáků a ochotu ve svém volném čase
vystoupit s dětmi.
V pátek 5. listopadu jsme se v 17 hodin sešli před Mateřskou školou a za doprovodu
kytary a písní, jsme prošli vesnicí, osvětleným zámeckým parkem. Překvapením pro
děti byla světelná „šou“ v parku, která přispěla k obohacení této akce. Lampionový
průvod jsme úspěšně zakončili a čekal na
nás teplý čaj a paní kuchařky ze školy nám
upekly výborné buchty, přijel také stánek
s cukrovou vatou. Chci tímto poděkovat paní

Rozsvícení vánočního stromu

Mikuláš ve školce

J. Stejskalové a R. Pavlíčkové za pomoc s realizací světelného vystoupení v parku.
Po dlouhé době se nám v době covidové
zdařilo uskutečnit plavání pro žáky 2.–5. ročníku ve Vyškově.
Na přelomu měsíce listopadu a prosince
i naši Mateřskou školu postihl tolik obávaný
covid-19. Z těchto důvodů musela být Mateřská škola na základě rozhodnutí KHS na
týden zavřená.
Již začátkem listopadu začaly naší školou
znít první tóny vánočních koled, básniček
a všichni jsme začali tušit, že se blíží první
adventní neděle a s ní výroba adventních věnců, výrobků na malý školní jarmark. Vánoční
snažení a přípravy jsme
završili rozsvícením
vánočního stromu na
návsi v Habrovanech na
první adventní neděli.
Děti ze Základní
a Mateřské školy pod
vedením pedagogů, nacvičily krátký program,
který jistě přispěl ke
slavnostní atmosféře
blížících se Vánoc.
Setkali jsme se také

s Mikulášem, který měl pro děti připravené
mikulášské balíčky. Přes počáteční obavy, po
odříkání krátké básničky, vykouzlily tyto balíčky na tvářích dětí šťastný úsměv.
Poděkování za balíčky pro děti, patří panu
starostovi obce Radoslavu Dvořáčkovi
a všem zastupitelům obce. V posledním školním dnu ve středu 22. prosince, prožijeme
v rámci jednotlivých tříd – třídní vánoční besídky. A potom naše děti čekají již tolik očekávané Vánoce a vánoční prázdniny. Ve škole
se znovu sejdeme v novém roce v pondělí
3. 1. 2022.
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 panu starostovi obce Radoslavu
Dvořáčkovi a zastupitelům obce za podporu,
vstřícnost a věřím, že spolupráce mezi naší
školou a obcí bude i nadále úspěšná.
Za všechny zaměstnance Základní školy
a Mateřské školy přeji klidné Vánoce
a šťastný nový rok 2022.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany

Habrovanská slivoviciáda 2021
V náhradním podzimním termínu 16. 10.
2021 jsme se sešli v sále Obecního domu na
Habrovanské slivoviciádě spojené s koštem
nakládaných okurek. Připraven byl teplý
i studený raut, nechyběly ani sladké dobroty.
Po celou dobu panovala skvělá atmosféra.
Do soutěže o nejlepší pálenku se přihlásilo 38 soutěžících s počtem vzorků 44.
Habrovanská slivoviciáda byla tradičně tříkolová. Majiteli vítězné pálenky jsou:
1. místo Halouzka Antonín
2. místo Dvořáček Radoslav
3. místo Stejskal Kamil

4. místo Bujok René
5. místo Rozčínský Petr
Koštu nakládaných okurek se zúčastnilo
16 soutěžících s počtem vzorků 16. Nejlepší
nakládané okurky mají:
1. místo Bujoková Romana
2. místo Stejskalová Jaroslava
3. místo Nejtek František
Vítězové obdrželi krásné poháry a památeční listy. Poděkování patří všem soutěžícím, hostům, sponzorům, obci Habrovany
a především týmu, který se na přípravě celé
akce podílel.

Habrovanská slivoviciáda

Soutěžní vzorky slivovice
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Zápisy z kroniky naší obce
Rok 1921
Sčítání lidu
První sčítání lidu v naší republice provedeno dle stavu obyvatelstva z 15. na 16. února.
Ve zdejší obci napočítáno 958 obyvatel,
z těch jest 442 muž. Pohlaví a 516 ženského.
Národnosti jsou: 953 československé a 5 německé; náboženství: 955 římskokatolíků.
1 evangelík a 2 bez vyzvání. Domů napočítáno 199; bytových stran 226; polí 551 ha.
Ohně
V roce 1921 opět několikráte hořelo
v obci. V dubnu shořela stodola p. Tom.
Chalupovi a p. Jos. Hořavovi, 30. září chlévy
a stodola pí Pavelkové a 6. prosince stodola
p. Tom. Dvořáčkovi. Také tyto ohně vypukly
vždy o nějaké zábavě po 10 hod.
Rok 1931
Oprava silnice
V květnu nechala obec zrekonstruovat
obecní cestu na Vinohrádku vedoucí ku hřbitovu a k lomu.
Zima
Zima započala koncem listopadu mírným
sněžením a potrvalo do Vánoc, na které započala obleva a potrvala celý leden. V únoru
poněkud přituhlo a v ostatky ve dnech 10. až
15. února byly silné mrazy –28°C.
Rok 1941
Germani, vojsko německé
2. června přijelo do Habrovan římsko-německé vojsko a ubytovalo se na zámku
u Palíšků a v hostinci p. Hasáka Františka,
armáda přijela z Jugoslávie k nám na odpočinek, byli to lidé velice mladí a pěkně urostlí a chovali se k občanům zdejší obce dosti
slušně až na malé výjimky. Pan Škaroupka
Frant. dostal od jednoho vojína po hubě a vyrazili mu tři zuby, občan si stěžoval a dostal
náhradu a vojín byl potrestán.
Udání
Zdejší velkostatek p. S Vacule byl udán
zdejšími občany germánům, ze sabotáže statku tak postupoval Čech proti Čechovi.
Rok 1951
Účast školní mládeže na pracích polních, bylin a sběru
Školní mládež pomáhá při polních pracích.
Jednotí řepu, pátrá po mandelince bramborové, přechází obilná pole a čistí je od plevele
a jiných škůdců. Sbírají léčivé bylina a odpadové hmoty jako papír, hadry, kosti, železo
a vše, co může prospět našemu průmyslu.
Zámek
Zámek Žida Gomperze připadl ústavu tělesně vadných v Brně-Králově Poli, kteří je
odkoupili za 777 000 Kč a upravili částkou
10 000 000 Kč pro pracovní středisko tělesně
vadných. Jest tu zřízeno 12 ložnic pro 60 chovanců, jídelna, kuchyně a dílny košíkářské.
Ústav jest výrobní podnik, který se úplně
stará o svoje chovance ve stáří 18–50 let, kteří mají menší než 50% pracovní neschopnost.

Stavění a stavební materiál, stavební
ceny
Stavba se neprovedla žádná, ani větší oprava
neboť materiál stavební jest velice drahý a jest
vázán. Stavitelé zmizeli a zřízen jest pro naše
okolí Stavební kombinát okresu Vyškovského.
Volný materiál není, a když je, tak velice drahý.
100 kg cementu 1000 Kč, cihly 5 Kč jedna,
mzdy dělníků 14 až 40 Kč, k tomu zaměstnavatelská přirážka 116 %. Není proto možno za
těchto podmínek budovat.

Rok 1961
Sloučení obcí
Sloučení obcí Habrovany-Olšany se utvořilo na pokyn Okresního národního výboru
ve Vyškově, což bylo obyvatelstvem schváleno na veřejných schůzích v roce 1960.
Sloučení JZD
Sloučení Jednotného zemědělského družstva bylo se souhlasem provedeno 1. ledna
1961.
Kultura
Kulturní činnost 1961 v Habrovanech:
75 filmových představení
6 představení L.U.T.
10 tanečních zábav
3 veřejné oslavy s kulturním programem
3 kulturní podniky
Rok 1971
Práce na obci
Byla dokončena kanalizace a asfaltování
silnice Příhony, od okresní silnice až po poslední dům Josefa Zachrdle. V ulici u Zámku
byly dokončeny chodníky. Před školou byl
vydlážděn chodník a opatřen zábradlím.
Tento rok byl velmi aktivní na zvelebování
obce. JZD dokončilo obytný dům pro své
družstevníky.
Svaz zahrádkářů v Habrovanech koupil
mlat na Cigánově od Františka Kostelky za
8000,- Kčs s úmyslem upravit jej na sběrnu
ovoce a sklad pro hnojiva. Členové tohoto
svazu provedli brigádu na zbourání opuštěného kurníku ve Vinohradech od JZD za materiál z bouračky pro vnitřní zařízení a přístavbu sběrny.
Rok 1981
Tělovýchovná jednota Sokol v Habrovanech
V letošním roce uplynulo 70 roků od založení Tělovýchovné jednoty Sokol.
Ustavující valná hromada konaná 3. 12.
1911 za přítomnosti 30 členů byla prvním
krokem ke vzniku tělovýchovné a zároveň
vzdělávací organizace. Až léta 1914–1918,
údobí první světové války a 1941–1945 dobu
okupace byla významnou nositelkou i vzdělávací a kulturní činnosti v naší obci. Za 70
roků své existence prošla těžkými a slavnými
údobími. Zvláště na poli divadelním byla zaznamenána její slavná éra. Bylo sehráno
mnoho divadelních představení, dětských,
veseloher, dramat a zpěvoher. Celá řada režisérů jako Fr. Gotz, později dramaturg Nár.

divadla, nár. umělec Jan Šoupal, řed. školy
Oldřich Lukášek, prošel mnoha kursy
prof. Valtra, dali našemu divadlu pro vesnici
opravdu vysokou úroveň, a že opravdu byla,
svědčí reprízy a návštěvy na představeních.
Tak toho 3. prosince 1911 byly položeny
základy pro tuto bohatou a záslužnou činnost. Na této schůzi pěknými slovy, jak říká
zápis, potřebu Sokola, jak po stránce tělovýchovné, tak vzdělávací.
Prvním starostou zvolen: Tomáš Drápal,
malorolník
místostarosta:
Jiří Pospíšil, malorolník
náčelník:
Bartoloměj Kopr, cementář
jednatel:
Bohuslav Hynšt, učitel
Dnešní činnost, protože v obci není tělocvična, je omezena na kopanou.
Organizace NF
Myslivecké sdružení Družba
Dosavadní honitba Habrovany-Kr. Vážany
se sídlem v Habrovanech se sloučila s honitbou v Rousínově a zůstal starý název Družba.
Myslivecké sdružení čítá 52 členů. Hony se
začaly v listopadu 1981 a pořádal se také hon
na zajíce, který se v roce 1980 nekonal. Bylo
odloveno: 9 srnců. 8 srn, 8 srnčat, 8 divočáků,
257 zajíců, 246 kohoutů bažantů, 242 slepic.
Celková váha zvěřiny byla 1 607 kg. Jednotě
bylo dodáno 403 kg, tj. 25% z lovu.

Rok 1991
Z dějin obce
Vzpoura poddaných
15. července 1636 zemřela po těžké nemoci v brněnské jezuitské koleji poslední členka starobylého moravského šlechtického
rodu paní Kateřina Alžběta Zoubková ze
Zdětína. S její smrtí definitivně pohasl rod,
který si jako jeden z mála moravských rodů
zachoval v pobělohorském období své katolické cítění a který vydatně pomáhal
Habsburkům a olomouckému biskupovi
v nastolení protireformace na Moravě. Byli
to právě Zoubkové, kteří po velikém úsilí zlikvidovali reformaci v Habrovanech a v Lulči
již před třicetiletou válkou. Paní Kateřina,
vědoma si rodinných tradic a již bez nadějí
na přímé potomky sepsala 19.11.1635 v Brně
u jezuitů dlouhou závěť, kde svůj ohromný
majetek, včetně celého panství habrovanskolulečského odkázala právě jezuitům. Její odkaz byl tak velkorysý, že nejvyšší písař
markrabství moravského vyslal tehdy k brněnským jezuitům delegaci, aby paní
Kateřina správnost doručeného testamentu
osobně potvrdila, což se také stalo.
Velkorysým odkazem své příbuzné byli nespokojeni potomci její sestry z rodu
Dubských z Třebomyslic. Mysleli totiž, že
panství připadne této rodině. Avšak Kateřina
Zoubková to v závěti výslovně vyloučila.
Dubští z Třebomyslic s tím cítili natolik poškozeni, že celou záležitost předložili zemskému soudu, pak císaři a nakonec papeži.
Přesto, že jezuity očerňovali z podvodu,
Habrovany zůstaly v držení jezuitů.
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V roce 1684 náhle odeslali Habrovanští
zemskému soudu na jezuity stížnost, že jim
ukládají nesnesitelné roboty a daně. Ke stížnosti Habrovanských se později připojili též
poddaní z Lulče a neméně i Nemojan a celá
věc způsobila jezuitům dosti velké potíže.
V jejich archívu se dodnes zachovalo několik
dopisů, které jsou vysvětlením celé záležitosti.
13. 6. 1679 potvrdil habrovanský purkrabí
jezuitům, že baron Dubský tajně navštívil
habrovanské panství a poddaným nasliboval
spoustu nesplnitelných věcí a podněcoval je
ke vzpouře. Asi navštívil taky faru v Lulči,
kde žil farář Funijak, který s jezuity vedl vleklé spory o kopaniny (u kostela sv. Martina
v Lulči). I tomuto baron Dubský lecos přislíbil. Sepsal tedy Habrovanům stížnost, kterou
pak poddaní opsali, opatřili tajně obecní pečetí a odeslali k zemskému soudu. Konkrétní
důkazy však doložit nemohli. Naopak, jezuité
měli v Habrovanech několik příznivců, kteří
je o každé akci vzpurných poddaných informovali. Zachoval se např. dopis z 9. 6. 1684,
ve kterém jezuité byli informováni o tom, že
habrovanští sedláci začali agitovat proti jezuitům i v Lulči a Nemojanech, kteří se nakonec
ke vzpoře připojili. Mezi nespokojenci byl
jmenován mladý Jura Šmudla, v Lulči pak byl
největším rebelem jistý Bartoloměj, manžel
děvečky lulečského faráře. Mezitím však baron Dubský prohrál s jezuity důležité stání,
takže bylo zcela jasné, že budeme plnit sliby,
protože se majitelem panství nestane. Proto se
k Habrovanským přidalo v Lulči a Nemojanech jen pár nespokojenců, zatímco se
většina držela obezřetně zpátky. Celá vzpoura
nakonec skončila fiaskem. Jezuitům se podařilo odstranit faráře Funijaka z Lulče a baron
Dubský byl s žalobou na jezuity odmítnut.
Všechno nasvědčovalo tomu, že také stížnost
poddaných skončí špatně. Proto purkmistři
z Habrovan, Lulče a Nemojan se rozhodli
stáhnout svoji stížnost zpět. 4. 7. 1684 vydali
všechny tři obce společné prohlášení, že stížnost byla falešná a že žádný z rychtářů, purkmistrů a radních těchto obcí o ní nevěděl.
Zemský tribunál řízení o ukládání nesnesitelných robot a kontribucí ze strany jezuitů na
bedra poddaných habrovanského panství definitivně zastavil.
Tak
skončila
nevolnická
rebelie
v Habrovanech.

Rok 2001
Kultura
Letos sice v opožděném termínu, ale přece
se podařilo sboru místních hasičů uspořádat
ostatky. Třeba podotknout, že v malém počtu
masek, ale přece. Škoda, že o tuto tradici
a vůbec o jakoukoliv kulturu nemá nastupující generace zájem.
Po dobrých zkušenostech z oslav v minulém roce se zastupitelstvo obce rozhodlo
uspořádat na fotbalovém hřišti koncertní vystoupení s večerní letní zábavou. Tentokrát
starosta pozval soubor Sobuláci. Na odpolední koncert krásných lidovek sice nepřišel skoro nikdo, zato večer bylo hřiště plné.
Hasiči na ukončení školního roku udělali
pro děti za finančního plnění obce dětské odpoledne v areálu Pod lipami.
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Místní lidová knihovna dostala od obce
krásný dárek v podobě internetu, který si mohli občané již před svátky vyzkoušet zdarma.
I když uvádím jako hlavní využití počítače přístup na Internet, pochopitelně je možné využívat množství různých aplikací – přes grafiku
až po CAD programy. Z evidence knihovny
byli vyřazeni čtenáři, kteří ji nenavštívili více
než 1 rok. Celkový počet čtenářů se tak zmenšil na 66. Pro zlepšení podmínek návštěvníků
knihovny byla provedena výměna osvětlení –
knihovna přestala být „temnou komorou“.

Rok 2011
Císařské párové hody
Po několika neúspěšných pokusech v předešlých letech se podařilo naší místní omladině
zorganizovat Císařské párové hody, které se
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uskutečnily 15. října. Celou obcí prošlo 16
párů stárků, 4 sklepníci, policajt a malé děti –
nejmladším účastníkem bylo třináctiměsíční
dítě. Průvod byl doprovázen kapelou Voděnka,
která provázela stárky po celý den, ale i na večerní hodové zábavě, která se konala v pohostinství Pod zrcadlem a těšila se vysoké účasti.
Obecní zabijačka
Za mrazivého počasí se v sobotu 26. února
konala na dvoře obecního úřadu zabijačka
spojená s ochutnávkou a prodejem masových
specialit. Tato akce je jedna z nejoblíbenějších událostí obce Habrovany, čemuž nasvědčovala i hojná účast místních, ale i občanů
z okolních obcí.

Plánované akce
v I. pololetí roku 2022
30. 1. 2022 – Vítání občánků
12. 2. 2022 – Společenský ples TJ
26. 2. 2022 – Společenský ples ZŠ
18. 3. 2022 – Posezení se seniory
14. 4. 2022 – Velikonoční dílničky
8. 5. 2022 – Sraz historických vozidel
25. 6. 2022 – Hurá prázdniny

Nové odstavné plochy

Akce spolufinancovaná Jihomoravským krajem v roce 2021

Odstavné plochy „Nová ulice“ Habrovany
V letošním roce byly v části obce Nová
ulice vybudovány odstavné plochy délky
6,75 m pro běžná stání a 7,5 m pro krajní stání podél místní komunikace na levé straně ve
směru od základní školy. Stavební práce prováděla v období duben–listopad firma
EDMA s.r.o., Luleč. Na tuto akci byl poskytnut materiální dar kameniva v hodnotě
12 000 Kč od společnosti Českomoravský

štěrk, Mokrá-Horákov a investiční dotace
z JMK. Celkové náklady činily 493 713 Kč
vč. DPH.
Na tuto akci byla poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu JMK, Odboru regionálního rozvoje na základě dotačního
programu Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2021 ve výši
241 000 Kč.

Veřejná sbírka – informace a poděkování
Farnost děkuje všem, kteří přispěli při letošní veřejné sbírce na opravu kostelní zídky.
Přehled darů k 30. 11. 2021:
V hotovosti
(do přenosné pokladny)
60 240 Kč
Převodem na účet
29 700 Kč
Darovací smlouva
50 000 Kč
Celkem
139 940 Kč
Umožnili jste nám tak dokončit a uhradit
1. dílčí etapu prací v celkové hodnotě
465 169 Kč.
Omlouváme se těm, které jsme nezastihli –
možnost přispět na opravy formou veřejné
sbírky budete mít ještě letos, ve čtvrtek
23. 12. 2021 v kostele Nejsvětější Trojice od
16 do 18 hodin, při již tradičním setkání s betlémským světlem, na které jste všichni zváni.
Další možností je odeslání příspěvků přímo
na účet veřejné sbírky 253274261/0300.
Chceme touto cestou také poděkovat za
příspěvek obci Habrovany a Ministerstvu
kultury ČR.
Přejeme radostné prožití vánočních svátků
a naději do dalšího roku.

Program vánočních bohoslužeb
23. 12., 16–18 Habrovany (setkání s betlémským světlem, zahájí olšanský pěvecký sbor
24. 12., 15.30 Rousínovec (kostel sv. Václava)
„Půlnoční „mše svatá pro děti a rodiče
22.00 Rousínov (kostel sv. Máří Magdaleny)
25. 12., 8.00 Rousínov (kostel sv. Máří Magdaleny)
9.30 Královopolské Vážany
11.00 Velešovice
26. 12., 8.00 Rousínov (kostel sv. Máří Magdaleny)
9.30 Habrovany
11.00 Velešovice
16.00 Rousínov – Máří Magdalena – koncert
D. A V. A
28. 12., 18.00 Rousínovec – sv. Václav –
koncert Danielis
29. 12., 16.00 Velešovice – koncert
31. 12., 16.00 Rousínov (kostel sv. Máří
Magdaleny) mše svatá na poděkování za
uplynulý rok.

str. 6

Habrovansk˘ ZPRAVODAJ

81/2021

Vozíčkáři ze zámku, zapsaný spolek
Mílí přátelé, s koncem roku přichází čas
bilancování toho, co se nám podařilo uskutečnit v rámci našeho spolku Vozíčkáři ze
zámku z. s. Proto mi dovolte pár slovy se vrátit k akcím, které již proběhly.
V podstatě celý rok se nesl v duchu obezřetnosti ze situace okolo Covidu-19, dodržování opatření a drobnějších aktivit. Jako
například: výtvarná dílna, kde se věnujeme
výrobkům z hlíny, pletení košíků z pedigu,
tvorbě obrázků. Na hodinách vaření a pečení
připravujeme různé druhy dobrot v naší cvičné kuchyňce.
V prázdninových měsících, se situace
zlepšila, že se mohly uskutečnit i větší akce
jako například koncert pěveckého sboru z nedalekých Olšan. Osvěžili jsme se při ledňáčkovém dni, kromě zmrzliny byla ochutnávka
různých druhů ovoce. Setkání pomohla zařídit lékárna Angis z Vyškova, která nám zprostředkovala i „Burčákový den“, za což také
děkujeme. Již po třinácté mezi nás zavítal Jiří
Helán s Hankou Cvrkalovou a Rosťou

Výlet do hodonínské zoo

Olšanský pěvecký sbor

Komosným, s radostí jsme si zazpívali při lidových písničkách a také ochutnali grilovaný
steak z kuřecího masa. Stačí jen říci
„Kamarádi, děkujeme a za rok na shledanou.“ V měsíci září jsme se zúčastnili farmářských trhů v Rousínově, kde měl prodejní stánek i Habrovanský zámek p. o. V duchu
tradice „poznej své okolí“ jsme navštívili
v Račicích restauraci u Pastorků na zmrzlinový pohár. Následoval výlet do zoo
v Hodoníně. Další zastávka při našem putování bylo muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem, zde jsme si prohlédli bohatou expozici nádherných a luxusních kočárů.
Někteří z nás, také navštěvují akce pořádané obcí, jako například hasičské nebo rybářské závody, den dětí, fotbalové zápasy místního mužstva a mnohé další. Letos byla také

otevřena nově zrekonstruovaná oranžerie. Při
otvíracím dni jsme se mohli pokochat, jak
její prostory vypadají nádherně. Za pozvání
děkujeme.
Doba adventu je tu, tradičně jí začínáme
přípravou věnců a vánoční výzdoby. Avšak
s nástupem další vlny epidemie Covid-19
a s ní spojené vládní opatření nás výrazně
omezují v našich aktivitách. Doufáme, že až
se situace s covidem zlepší, budeme se moci
vrátit k našim rozmanitým činnostem.
Touto cestou, děkujeme všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku, obci
Habrovany, všem našim sponzorům a přátelům. Přejeme Vám poklidné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém (snad lepším) roce 2022 a těšíme na další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

Přátelé historických vozidel
S příchodem podzimních a hlavně zimních měsíců postupně končí veteránistická
sezóna ve formě setkání, výstav burz a trhů,
uzavírají se muzea a začíná období oprav renovací a příprav na příští sezónu, rovněž pak
hodnocení sezóny uplynulé.
Nejinak je tomu i v naší skupině. Počátek
roku byl stále ve znamení přetrvávající karantény epidemie coronaviru-19 a tím omezení společenského i kulturního života.
Stejně tomu bylo a je i u pořádání setkání
a dalších společenských akcí přátel historických vozidel a ostatní historické techniky,
některé byly úplně zrušeny nebo přesunuty
na jiný termín.
I u nás jsme byli nuceni zrušit připravované setkání, a to tradičně na 8. května, a prostory Habrovanského parku zůstaly opuštěné. Nehledě na to se bez předchozích příprav
a za dodržení všech opatření sjelo tento den
několik zakládajících členů u rybníka
v Olšanech, kde naše skupina vznikla a jako
vzpomínku na zakládajícího člena Antona
Paulíka (prezidenta na furto) se jela společná jízda po původní trase Olšany,

Habrovany, Vážany, Vítovice, zpět přes
Rousínov, Habrovany, Nemojany a Olšany.
Na základě postupného rozvolňování karanténních opatření se v sobotu 26. června 2021
od 10 do 12 hodin uskutečnilo setkání a výstava historických vozidel již dle zvyklostí
v příjemných prostorách Habrovanského zámeckého parku. I když doba na jeho organizaci byla velmi krátká, zúčastnilo se 50
účastníků registrovaných a další přijížděli již
bez registrace.
Doprovodnou akcí našeho setkání byla

dobrovolná sbírka určená pro pomoc obcím
postiženým tornádem na jižní Moravě, finanční částka byla následně předána na
transparentní účet.
Dále jsme ve společnosti přátel historických vozidel z celého okolí navštívili setkání: Šitbořice, setkání v Nemojanech,
Memoriál Prosecký Tatra – Bystřice nad
Pernštejnem, Zbýšov a ve stejný den ještě
setkání historické autobusy Telnice, setkání
v Bedřichovicích s pokračováním v podvečerních hodinách Veteranfest Slavkov a pro
rozsáhlost akce ještě i druhý den. Jako poslední byla návštěva podzimní burzy
Výstaviště Brno.
Z důvodu stále trvající epidemie a nových
opatření se letos opět neuskuteční oblíbené
pravidelné zakončení a zhodnocení sezóny,
které připravují přátelé z Motovet
v Nemojanech.
Přátelé historických vozidel přejí příjemné prožití svátků vánočních, hodně optimismu, pohody, zdraví a šťastných kilometrů
v roce 2022.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2021 byl poznamenán celou řadou
omezení a zákazů a to se projevilo i do činnosti našeho sboru. V lednu se díky vládním
nařízením neuskutečnila valná hromada sboru a veškerá činnost byla projednávána na
mimořádných výborových schůzích.
V měsíci dubnu byl prováděn sběr železného šrotu po obci. Velice děkujeme na Váš
kovový odpad, který jste hasičům darovali.
Na konci dubna nebylo možné pořádat pálení čarodějnic s ohledem na aktuální omezení v tomto čase.
Náš sbor se 28. května účastnil hasičského
dopoledne pro děti z naší školy a školky.
Děti měly možnost prohlédnout naši techniku, vyzkoušet si motání hadic, hasičský oblek, byly seznámeny se základy zdravovědy
a byly poučeny, jak se správně jako cyklisté
chovat na silnicích a jaká jsou telefonní čísla záchranných složek. 26. června se v parku
konala další akce pro děti, a to „hurá prázdniny“. Zde měl náš sbor, stejně jako jiné
spolky v naší obci, své stanoviště. Na závěr
odpoledne byla předvedena ukázka zásahu
při vyproštění osoby z havarovaného automobilu.
V sobotu 3. července se na dráze u ČOV
konala soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty obce“. Naše družstvo obsadilo celkově 9. místo s časem 19,73 s. Celkem se
soutěže zúčastnilo 21 družstev mužů a osm
družstev žen. V kategorii mužů se zvítězily
Topolany „B“ s časem 17,75 s a u žen
Dětkovice s časem 17,35 s. Letošní ročník
čítal pouze devět bodovaných soutěží a naše
družstvo obsadilo celkově 15. místo. Tento
výsledek byl způsoben zejména problémy
s technikou, kdy věříme, že na ročník 2022
již toto bude za námi a výsledky po další sezóně nám dají za pravdu.
17. července jsme pořádali letní noc s kapelou DELETE. Poslední prázdninový víkend, tedy 28. srpna jsme pořádali další letní noc, tentokrát hrála kapela AKCENT.

Mladí hasiči

V listopadu jsme si pro Vás připravili divadelní představení pro děti.
Mladí hasiči se scházejí dle možností pravidelně v pátek odpoledne, kdy si postupně
osvojují práci s hasičskou technikou a formou her se připravují na zápolení s dalšími
sbory. Zimní období stráví mládež v hasičské zbrojnici a také v rámci rezervovaných
termínu v tělocvičně.
Zásahová jednotka je složena výhradně ze
členů našeho sboru. Výbava, stroje a zařízení je pořizováno z prostředků obce na základě zákonné povinnosti požární ochrany.
První středy v měsíci zpravidla slouží k výcviku. Dále jsou pořádány kondiční jízdy
a zkoušky techniky. Pro vlastní jednotka využívá zásahový automobil Daewoo CAS 16
a dopravní automobil Ford Transit s přívěsem pro hašení s požární stříkačkou PS 12.
Vozidla jsou vybavena pro zásah v obci
i mimo ni. Značná část vybavení je situována
ve vozidle Daewoo a pro veškeré zásahy je
tedy využíván v první řadě tento automobil.

Mladí hasiči ve zbrojnici

Zásahy v roce 2021:
12. února – Technická pomoc – otevření
domu na žádost PČR.
25. června – Technická pomoc – odstranění stromů přes vozovku směr Rousínov.
25. června – Technická pomoc – likvidace
propadlé části střechy v obci Nemojany.
25. června – technická pomoc – čerpání
vody ze zatopeného sklepa v obci Nemojany.
25. června – Technická pomoc – odstranění stromu přes vozovku směr Olšany.
25. června – Technická pomoc – čerpání
vody ze zatopeného sklepa v obci
Habrovany.
25. června – Technická pomoc – čerpání
vody ze zatopeného sklepa v obci
Habrovany.
25. června – Technická pomoc – pomoc
JSDH Olšany s odstraněním nakloněných
stromů u hřbitova v Olšanech.
28. června – Ostatní mimořádné události –
likvidace následků tornáda v obci Hrušky.
7. července – Ostatní pomoc – čištění koryta potoku.
28. listopadu – Technická pomoc – odstranění stromu přes vozovku směr Olšany.
Z výpisu jednotlivých zásahu je patrné, že
zejména 25. červen byl po řádění počasí velice náročný pro členy jednotky. Během pár
hodin jsme absolvovali několik výjezdů, kdy
jsme při hlášení ukončení zásahu byli ihned
vysláni na další místo.
Konec roku 2021 se bohužel vryl do naší
paměti černým písmem. Velice nečekaně nás
opustil strojník a řidič jednotky, člen výboru
SDH a hlavně správný hasič tělem i duší, pan
Ladislav Bezděk. Jeho osobnost se nesmazatelně zapsala do novodobé historie sboru
a jeho místo nedokážeme nikdy zacelit.
Navždy zůstane mezi námi alespoň ve vzpomínkách.
Blíží se Vánoce a konec roku. Dovolte mi
popřát Vám, našim příznivcům, zejména
hodně zdraví, pohody a klidu a těšíme se na
další společná setkání.
Výbor SDH
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Sportovní a tělovýchovné aktivity TJ Habrovany
Rok 2021 se blíží ke svému závěru, náš
klub nyní prochází zimní fotbalovou přestávkou. Ačkoli se může zdát, že to pro nás znamená dlouhý odpočinek, není tomu tak. Níže
se dočtete, jak se dařilo jednotlivým družstvům v podzimní části sezony.

Muži
Tým dospělých se podařilo v podzimní části stabilizovat a nebyla nouze o hráče. Spíše
naopak jsme řešili, že se někteří v jednotlivých
utkání nevešli na soupisku. Bohužel nás doprovázelo i zranění některých klíčových hráčů, kteří nemohli pomoct k lepším výsledkům.
Současný tým vede trenér Ivan Vysoudil za
podpory Radka Novotného, kteří se snaží
změnit přístup nejen k utkání, ale i k samotným tréninkům. To se ukázalo jako správný
krok a hráči se začali scházet ve větších počtech a trénovalo se 2x týdně. Naši fanoušci,
kteří na fotbalová utkání chodí, mohli vidět
zlepšení v samotné hře, ale bohužel to nebylo tolik znát v tabulce získaných bodů. Náš
tým se umístil v tabulce na 11. místě se získanými 10 body díky třem výhrám a jedné remíze. Myslíme si, že tabulka úplně neodpovídá kvalitě mužstva, některá utkání jsme
prohráli jen těsně po předvedené skvělé hře.
Budeme rádi, když nás dojdete podpořit
i v jarní části sezony a společně se pobavíme
a užijeme si společné chvíle u sportu.

co nejdéle v zápasech. Samozřejmě rodiče budou o začátku zimní přípravy informováni.
Závěrem za mužstvo žáků, bychom chtěli
poděkovat všem rodičům, kteří se zapojili do
fungování žáků. Ať už tím, že pomohli s dopravou, nebo pomoc s pískáním zápasu, případně pomocí jako pomezní rozhodčí. Pokud
někdo přemýšlí, zda se připojit i třeba ve věku
žáků, tak stačí se spojit s trenéry a rozhodně
může začít. Chtěli bychom, žákům i rodičům
a celkově všem příznivcům našeho mužstva,
popřát hodně štěstí a zdraví do dalšího roku.
Miroslav Přibyl ml.

Přípravka a předpřípravka
Soutěž okresního přeboru mladších přípravek jsme zahájili 28. 8. 2021 prvním zápasem
s mužstvem Šaratic. Tréninky mladší přípravky a předpřípravky probíhali celé září každou
středu. Od měsíce října, kdy se k týmu připojili trenéři Patrik Křap a Lukaš Křap, jsme začali trénovat každé pondělí, středu a pátek,
v sobotu nebo v neděli jsme pak sehrávali
mistrovské utkání. Mužstvo mladší přípravky
má v současné době sedm registrovaných hráčů, dalších osm hráčů stále čeká na registraci.
Náš klub má také mužstvo předpřípravky,
tedy dětí předškolního věku. V současné době

Lukáš Pořízek

Žáci
Mužstvo žáků v tomto roce prošlo větší
změnou a tím bylo, že jsme přihlásili smíšené
družstvo žáků. Bylo to ve všech našich zápasech hodně znát. Podzimní část sezóny
2021/22, jsme zakončili bohužel na posledním místě s jedním jediným bodem. Je to trošku tristní bilance, ale naši žáci v té soutěži
jsou jedni z úplně nejmladších. Každopádně
v některých zápasech jsme body uhrát mohli,
jenže ti starší z naších kluků zrovna byli nemocní. Nechceme se na nic vymlouvat.
Každopádně věříme, že v jarní části sezóny
urveme více bodů, aby pohled na tabulku vypadal lépe.

Žáci

Pro nás trenéry ale není důležitá tabulka, ale
pohled na fotbal. Zajímá nás, jestli se žáci
zlepšují, aby si uměli přihrát balón atd.
Nemůžeme žáky svazovat taktikou a tabulkou.
Začátkem roku začneme se zimní přípravou.
Je potřeba nabrat fyzičku, aby kluci vydrželi

Přípravka

tyhle děti vede Pavlína Lusková. Na každý
trénink předpřípravky se pravidelně scházelo
6 až 8 hráčů. Děkujeme ji za její trpělivost
a snahu děti něco naučit a předat jim její zkušenosti nejen s fotbalem ale i s přístupem ke
sportu jako takovému. Naše nejmladší fotbalové naděje sehráli v podzimní části soutěže

celkem 10 mistrovských utkání, z toho jsme 8
utkání prohráli a dvě vyhráli. Některé zápasy
byly velmi vyrovnané, jindy jsme zase utrpěli
vysokou porážku. Poslední utkání jsme sehráli s mužstvem Rousínova 26. října 2021.
I přes vysoké porážky nás fotbal a sport
baví a nenecháme se od něj odradit a chceme
se nadále zlepšovat. Tím že se k týmu mladší
přípravky připojili trenéři Patrik a Lukáš
Křapovi, se intenzita a kvalita tréninku
enormně zlepšila, jsme za jejich pomoc velmi
rádi a děkujeme. V současné době se mužstvo
mladší přípravky velmi pilně připravuje na
jarní část sezony každé pondělí a středu v tělocvičně místního Obecního domu, účast je
téměř stoprocentní. V měsících lednu a únoru
se nadále budeme scházet v tělocvičně.
Mužstvo mladší přípravky má domluveno halové turnaje v Rousínově, samozřejmě pokud
to současná covidová situace dovolí.
Závěrem mi dovolte, abych zde vyzdvihl
obětavost a práci trenérů mládeže v našem
klubu TJ Habrovany, patří jim velké poděkování za to, jak se o naši mládež starají.
Marian Luska

Zdravotní cvičení
Jelikož jsme tělovýchovná jednota, nevěnujeme se jen samotnému fotbalu, ale pod vedením paní Vysoudilové probíhalo pravidelně
každý čtvrtek v čase 17–18 hodin v místním
sále obecního domu zdravotnímu cvičení.
Vyzýváme všechny zájemce (ženy i muže),
kteří mají zájem o pohyb a upevnění svého
zdraví o posílení našich řad. Nyní je krátká
přestávka a po Vánocích se těšíme na setkání.
Závěrem
Děkujeme všem sponzorům za jejich podporu, bez kterých by nebylo možné nadále
provozovat naše sportovní činnosti a práce
v areálu. Dále děkujeme všem, kteří se plně
zapojují v rámci potřebných prací, a hlavně za
čas strávený především s mládeží. Děkujeme!
TJ Habrovany, spolek

Myslivecký spolek Habrovany
Myslivecký spolek Habrovany uskutečnil
první letošní hon dne 13. listopadu v lokalitě
Komořany-Čechyně a bylo uloveno: 2 zajíci,
8 bažantních kohoutů a 3 kachny.
Druhý letošní hon jako hlavní se konal 27.
11. 2021 v lokalitě Habrovany, na kterém
bylo uloveno 5 zajíců, 35 bažantních kohoutů (převážně vypuštěných) a 2 kachny.
Poslední hon plánujeme na 26. 12. 2021
v Habrovanech – na Štěpána není pána.
Jenom k doplnění pár čísel: je odloveno 13
prasat divokých, 24 lišek obecných a 2 jezevci.
Dále bych chtěl poděkovat občanům, kteří
přispěli kovovým šrotem při jeho sběru.
Přejeme Vám všem krásné prožití vánoč-

Výřad

ních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Myslivosti zdar.
Radoslav Dvořáček, myslivecký hospodář
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