Habrovansk˘
ZPRAVODAJ

Vydává
OÚ Habrovany
bﬁezen 2012

43

Stavební práce
v roce 2011
V roce 2011 byly dokončeny stavební
práce kanalizace u hřbitova „Prodloužení
sběrače B“ a „Prodloužení sběrače B –
změna“. Celková cena stavby je
2 000 130,78 Kč. Na tuto akci se nám podařilo zajistit dotaci ve výši 1 255 627,00 Kč
z rozpočtu Jihomoravského kraje – vodní
hospodářství. Dne 27. února 2012 byla tato
stavba zkolaudována.
V podzimním čase se pokračovalo s výstavbou vodní nádrže „Habří“ (pod čistírnou). Stavbu prodlužovalo vyřizování dotace z ministerstva zemědělství. Obec
vykoupila pozemky a pronajala je
Moravskému rybářskému svazu, který tuto
stavbu zaštiťoval. Celkové náklady dosáhly
částky přes 6 mil. Kč. Kolaudace stavby
proběhla 26. ledna 2012. Nyní se bude vodní nádrž napouštět. Celkem bylo vykoupe-

Vodní nádrž Habří

no 18 000 m2 plochy. Samotná plocha nádrže je 10 870 m2, celkový akumulovaný objem vody 18 693 m3 při hladině 285,80 m
n. m. a hloubka u požeráku činí 3,8 m.
Kolem nádrže bylo vysázeno 31 kusů no-

vých dřevin (ořešák, vrba). Výstavbou vodní nádrže bude v zájmovém území vytvořen
nový vodní a mokřadní biotop, který přispěje ke zvýšení ekologické stability v území.

Zpráva o bezpečnostní situaci
v obci Habrovany za rok 2011

Kanalizace u hřbitova

Na úseku veřejného pořádku nebylo v obci
Habrovany v průběhu roku 2011 zjištěno žádné narušení, které by bylo třeba ze strany policie ve spolupráci s obcí řešit. Na úseku dopravy je hlavním problémem průjezd nákladních
vozidel přes obec v místech, kde je to zakázáno. Dalším problémem je nepřiměřená rychlost vozidel při průjezdu obcí. Tato situace je
průběžně řešena ve spolupráci s policisty
Dopravního inspektorátu ve Vyškově, kteří
provádí nepravidelné měření rychlosti. Na
úseku dopravy bylo řešeno 39 přestupků,
31 případům byla uložena bloková pokuta a 8
přestupků bylo oznámeno na MeÚ Vyškov,
kde se jednalo o překročení rychlosti v obci
o více než 20 km. Dále se řešilo 9 přestupků

proti majetku, kde se jednalo o 2x krádež dřeva, krádež batohu, krádež okapových svodů,
krádež věcí ze zahrady, poškození vozidla, poškození plotu, poškození fasády a založení
černé skládky. Na úseku veřejného pořádku
bylo řešeno 9 přestupků slovního a fyzického
napadení. Na úseku trestné činnosti se zaznamenalo 9 trestných činů. 2x trestný čin krádež
dřeva, 2x trestný čin vloupání do rekreační
chaty, trestný čin krádež europalet, trestný čin
vloupání do vozidla, trestný čin vloupání do
novostavby, trestný čin krádež zahradního nábytku a trestný čin poškození vozidla. V nadcházejícím období je nutno věnovat pozornost
cizím osobám, kdy ze strany těchto osob by
mohlo docházet k páchání trestné činnosti.

Výstavba v roce 2012
V loňském roce započaly přípravné práce
na vestavbě půdního prostoru základní školy. Jedná se o zřízení další učebny.
Na přelomu roků 2011 a 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Výzva byla zaslána pěti firmám a ještě
jedna firma se přihlásila na základě zveřejnění nabídky na internetových stránkách
obce. Celkem byly podány v zákonné lhůtě
nabídky čtyř firem. Výběrová komise složená ze zástupců zastupitelstva obce
Habrovany vybrala nejvhodnější nabídku,

kterou podala firma Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, Masarykova 427/31, 656 22 Brno
ve výši 2 494 460 Kč. Podle smlouvy by stavební práce měly být zahájeny 1. června
2012 a ukončeny 24. srpna 2012 tak, aby
žáci mohli do učebny vstoupit ihned po zahájení školního roku. Školní výuka dětí
v průběhu června bude probíhat v náhradních prostorách.
Další připravovanou stavbou je
„OBECNÍ DŮM HABROVANY“ – hrubá
stavba včetně zastřešení. Bylo opět vyhlá-

šeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Z pěti oslovených firem se po zveřejnění
přihlásilo s nabídkami celkem 12 firem.
Výkonem zadavatelských činností byla pověřena firma AP Investing, s. r. o.,
Palackého 12, Brno. Otevírání obálek proběhlo 12. února 2012, cenové nabídky firem se pohybovaly v rozmezí od
6 900 869 Kč až po 10 005 732 Kč.
Některé stavební firmy se odvolaly, a tak
bude probíhat další jednání ohledně výběrové nabídky.
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Rozpočet obce Habrovany na rok 2012
§

pol.
1111
1112
113
1121
1122
211
1337
1341
1343
1361
1511
4112
4131

2321
3314
3341
3412
3632
3722
4351
6171
6310

2111
2111
2111
2111
2111
2112
2111
2111
2141
8115

§
2221
2321
3113
3117
3314
3319
3326
3341
3399
3412
3419
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3745
4351
4359
5512
6112
6171
6310
6320
6399

Příjmy
Rozp. 2012
1 181 800,00
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
112 600,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
108 000,00
Daň z příjmů právnických osob
997 600,00
Daň z příjmu právnických osob za obce
171 200,00
Daň z přidané hodnoty
2 681 600,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
358 300,00
Poplatek ze psů
23 800,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 500,00
Správní poplatky
17 100,00
Daň z nemovitostí
669 600,00
Neinv. přij. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu
239 700,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
550 900,00
Celkem bez ODPA
7 114 700,00
Příjmy z posk. služeb a výr. – odv. a čišt. odp. vod
840 000,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků
200,00
Příjmy z posk. služeb
82 800,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků
8 100,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků - pohřebnictví
1 000,00
Příjmy z prod. zboží
2 300,00
Příjmy z posk. služeb - pečovatelská služba
68 900,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8 500,00
Příjmy z úroků
15 000,00
Příjmy celkem
8 141 500,00
Financování (zůstatek fin. prostředků na účtu k 31. 12. 2011) 7 712 600,00

Výdaje
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
Rozhlas, televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Tělovýchovná činnost
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Výdaje celkem

Akce, které
již proběhly

40 300,00
840 000,00
135 000,00
3 850 000,00
20 000,00
5 000,00
1 800,00
62 000,00
66 600,00
4 000,00
10 000,00
178 100,00
10 600,00
7 058 200,00
13 500,00
345 500,00
7 900,00
768 900,00
177 700,00
1 000,00
70 000,00
754 300,00
1 251 600,00
20 500,00
33 200,00
128 400,00
15 854 100,00

Plánované kulturní akce v tomto roce

28. 4. Bitva v zámeckém parku – Habrovanská zteč
29. 4. Pálení čarodějnic v areálu Pod lipkami
22. 1. Vítání občánků
8. 5. Setkání přátel historických vozidel
28. 1. Divadelní
30. 6. Dětské odpoledne a Letní noc - obec
představení
14. 7. Hasičské závody – O pohár starosty obce
18. 2. Ostatky
28. 7. Letní noc – hasiči
24. 2. Vepřové hody
22. 9. Dětské rybářské závody s ochutnávkou rybích
17. 3. Slivoviciáda
specialit
19. 10. Císařské párové hody
Habrovansk˘ zpravodaj najdete na
www.habrovany.cz 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
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Poplatek za stočné
Jelikož se v poslední době stala silně diskutovaným tématem
postupná úprava výše poplatků za odvod a likvidaci odpadních
vod, považujeme za nutné uvést na tomto místě podrobnější
vysvětlení mechanismu pro jejich stanovování. Jak jistě všichni víte, vybudování zařízení ČOV bylo možné jen za podpory
a dotací ze strany státu či operačních programů Evropské unie
(Operační program Životní prostředí–OPŽP). Méně známou
skutečností možná je, že ČR se v rámci přístupu do EU zavázala k určité úrovni péče o kvalitu vodních zdrojů a z toho následně rezultoval požadavek na vybudování soustavy ČOV
v obcích s určitým minimálním počtem obyvatel. Podmínky
poskytnutí podpory na zlepšování vodohospodářské infrastruktury – oblast podpory snížení znečištění vod – jsou zakotveny
ve smlouvě mezi obcí Habrovany a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
přičemž součástí této smlouvy je i soubor povinností příjemce
dotace (tedy obce) při nakládání s poskytnutými prostředky, jejich kontrole a výkazní činnosti, a dále i finanční analýza k určení míry podpory z Operačního programu Životní prostředí –
dále jen finanční analýza. Obec jako příjemce dotace musí zajistit, že bude po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace
akce zabezpečena finanční udržitelnost projektu, zejména bude
zajištěna tvorba nájemného ve složce odvádění a čištění odpadních vod konzistentního s finanční analýzou. Tato výše nájemného je zakotvena ve finančním modelu, který tvoří povinnou součást provozní smlouvy ČOV. Následné snížení
nájemného pod tuto pevně stanovenou výši je přípustné pouze
z důvodu dosažení cen, které nepřekročí hranice sociální únosnosti,vypočtené dle metodiky finanční analýzy, nebo dosažení
cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, obnovu
a případné rozšíření kanalizací ve výši „plných odpisů“.
V obou případech je nezbytné, aby bylo SFŽP předloženo vysvětlení odchylky alespoň tři měsíce před vyhlášením nových
cen a aby SFŽP odsouhlasil navrženou odchylku předem.
Nedosáhne-li skutečné nájemné úroveň nájemného uvedeného
ve finančním modelu, který je pevnou součástí smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP, avšak bude dosahovat alespoň 90 %
nájemného uvedeného ve finančním modelu (a snížení nebude
opodstatněno některým z výše uvedených důvodů), bude toto
nesplnění stanovené podmínky postiženo odvodem ve výši
20 % celkové částky dotace na vybudování ČOV. Nedosáhneli skutečné nájemné alespoň 90 % nájemného uvedeného ve finančním modelu (a snížení opět nebude opodstatněho hranicí
sociální únosnosti či dostatečnou tvorbou zdrojů pro správu
a obnovu ČOV), bude za toto nesplnění stanovené podmínky
uplatněn plný postih podle ustanovení smlouvy s SFŽP o poskytnutí podpory na vybudování ČOV odvodem částky ve výši
odpovídající porušení rozpočtové kázně .
Nájemné z provozování ČOV musí být použito pouze pro
správu, obnovu a případné rozšíření kanalizace, a to za podmínek stanovených SFŽP. Z výše uvedených skutečností tedy
jednoznačně plyne, že obec v žádném případě nesmí svévolně
do výše nájemného zasahovat ani s ním libovolným způsobem
disponovat. Po dobu nejméně deseti let nesmí být uplatněn bez
předchozího souhlasu SFŽP jiný model provozování ČOV, než
ten, který je obsažený v základních podmínkách poskytnutí dotace, tj. buď smíšený model (obec provozuje sama) nebo oddílný model (obec vybere ve výběrovém řízení nového provozovatele ČOV). V případě, že obec provozuje zařízení ČOV
sama, je nutné doložit SFŽP vyplněný finanční model z hlediska zamezení veřejné podpory (tzn. zamezení dotování nájemného z jiných zdrojů obce). Závěrem lze tedy velice zjednodušeně říci, že pro stanovení výše poplatků jsou dána pevná
a neměnná pravidla obsažená v rámci Operačního programu
Životního prostředí, která musí obec beze zbytku respektovat
a dodržovat, aby se vyhnula případným možným postihům ze
strany SFŽP (viz výše uvedené alternativní represe v podobě
možnosti odvodu části celkové částky dotace, tzn. její vrácení).
(V případě zájmu jsou příslušné dokumenty k nahlédnutí
na OÚ)
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
zima už se s námi pomalu loučí a my školou povinní se nacházíme ve třetím čtvrtletí
školního roku. O akcích, které jsme s radostí
prožili, jsou důkazy na našich webových
stránkách. Již tradičně měla velký úspěch
naše Vánoční besídka, na které se žáci předvedli opět jako herci i zpěváci. Na besídce se
sešlo asi 140 diváků. Pro rodiče bylo přichystáno sladké pohoštění a tradiční svařáček.
Součástí byl i malý vánoční jarmark, na kterém jsme prodávali výrobky z dílny našich
žáků. Utržili jsme téměř šest tisíc korun. Část
výtěžku opět věnujeme na charitativní účely.
Děkujeme rodičům, kteří do jarmarku přispěli sebemenším výrobkem, za jejich ochotu
a pomoc.
V lednu jsme pořádali již tradiční Den otevřených dveří. Do výuky se přišli podívat rodiče jak budoucích prvňáčků, tak i rodiče žáků
současných. Školu navštívilo asi 60 lidí.
2. února se konal zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013. K zápisu se dostavilo
19 dětí z Habrovan a Olšan. Všechny děti byly
velmi šikovné. Těší nás, že je o naši školu zájem. Máme radost z letošního dětského karnevalu. Zúčastnilo se jej 95 masek a jejich rej
byl náramný. Určitě si jej užili jak malí, tak
velcí. Děkujeme rodičům a Obci Habrovany
za příspěvky do bohaté tomboly. Tradiční
„Nocování ve škole“ mají již za sebou druháci. Přespávali ve škole v lednu a tématem tentokrát byly pohádky K. J. Erbena. Třeťáci
a čtvrťáci budou spát ve škole před
Velikonočními prázdninami a čeká je virtuální cestování po krajích České republiky. Ve
škole pracuje po celý rok několik zájmových
kroužků – pohybové hry, výtvarný kroužek
„Šikovné ruce“, „Veselé hry“ a dětská zumba.
Do kroužku malých pianistů chodí 8 žáků
a pod vedením hudebního skladatele pana

Myslivci

Myslivecké hospodaření
V roce 2011 bylo odpracováno celkem 509
hodin. Plán odlovu zvěře ve výši 6 srnců, 6 srn
a 5 srnčat byl splněn. Černé zvěře bylo odloveno 3 lončáci a 2 selata. Jelení zvěř se nepodařilo odlovit. Zvěř drobná – zajíci, bažanti,
plán tři hony a odlov 50 zajíců a 80 bažantů
kohoutů byl částečně splněn. Ve spolupráci
s MS Komořany a námi zakoupenými bažantími kohouty bylo vypuštěno celkem 75 kusů
bažantí zvěře. Celkem bylo uloveno 41 zajíců
a 71 bažantů kohoutů. Dále bylo odloveno 12
lišek. Celkem bylo zkrmeno 10 q sena, 120 q
řepy, 32 q obilí a pozadku. Závěrem bychom
poděkovali členům MS, HS a ostatním přátelům myslivosti za dobrou spolupráci.

Vánoční vystoupení v habrovanském zámku

Finalisté školního kola recitační soutěže

Davida Rottera spolu muzicírují. V nabídce je
nyní aktuálně angličtina s rodilými mluvčími
– zatím jen krátký kurz – pokud bude vydařený, plánujeme jej znovu od září/října 2012.
Ve večerních hodinách je škola také otevřená zájmovým aktivitám – dvakrát v týdnu se
cvičí „Zumba s Petrem“, na relaxačně-zdravotní cvičení pod vedením paní Magdy dochází 1x týdně dámy, v zimních měsících trénovali v tělocvičně mladí fotbalisté a od února
probíhají jazykové kurzy pro začátečníky
v angličtině a němčině pod vedením
J. Chelíkové. Do konce školního roku plánujeme ještě několik výukových i mimoškolních

akcí, o kterých budete všichni včas informováni obvyklým způsobem. Na začátku června
se chystáme odjet do školy v přírodě – tentokrát do Hodonína u Kunštátu. Původně nebyla tato akce v plánu – do budoucna bychom
chtěli vyjíždět na školu v přírodě jednou za
dva roky, ale vzhledem k blížícím se stavebním úpravám v budově školy bylo třeba vymyslet jiný scénář červnových dní.
Do té doby si přejme zdraví, nádherný čas
jarní a zdárný průběh školních dní.
Za všechny zaměstnance školy
Mgr. Vlasta Koudelková,
ředitelka ZŠ Habrovany

Dětský karneval – realizační tým Mrazík

Budování půdní vestavby v ZŠ Habrovany
Vzhledem k nárůstu počtu žáků v naší škole, Obec Habrovany rozhodla o vybudování
učebny v půdních prostorách školní budovy.
Práce začnou k 1. červnu 2012 a hotovy by
měly být tak, aby školní rok mohl 3. září
2012 začít. Na prvním místě je především
bezpečnost a ochrana zdraví našich žáků a zaměstnanců, proto jsme původně chtěli školní
rok ukončit o týden až dva dříve, ale chápeme
zaměstnané rodiče a jejich komplikace při zajištění hlídání dětí. Proto rodičům vycházíme
vstříc a smluvně jsme dohodli náhradní prostory pro výuku – v Habrovanském zámku
a v zasedací místnosti na obecním úřadě
v Habrovanech. Školní rok bude tedy zakončen beze změny jako na ostatních školách –
v pátek 29. června 2012.

Podrobné informace o organizaci vyučování ve dnech 11.–29. června se rodiče dozvědí v dubnu na rodičovské schůzce.
My dospělí – ať už zřizovatel školy, učitelé
nebo i rodiče máme určitě jisté obavy, jak to
vše dokážeme zorganizovat ke spokojenosti
všech, ale myslím si, že při vzájemné pružné
komunikaci, respektu a toleranci se vše
zvládne na výbornou. Kdo se na tohle „provizorní“ období těší, jsou určitě všichni naši
žáci ☺. Bude to pro ně dobrodružství a příjemné vybočení z tradičních školních dní…
Přejme si, aby vše dopadlo podle plánu.
Odměnou za veškeré naše úsilí, čas a nemalé
finance budou pro děti další nové prostory
naší školy.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy
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Veteráni Habrovany od nuly po desítku
Všechno je poprvé jenom jednou, byly to
měsíce příprav, které bylo nutno převést
z myšlenek i papíru do reálu. Bylo potřeba
zpracovat základní pravidla srazu. Podmínky
a hodnocení soutěží. Propozice srazu, pozvánky a propagaci pod heslem: „Kdo není
s námi, je sám“.
Cílem a činností těchto setkávání na bázi
dobrovolnosti a radosti ze setkání je přijet
a pochlubit se se svým miláčkem. Podívat se
na stroje svých přátel a upevňovat soudružnost. Dále ukázat svoje snažení i široké veřejnosti a fandům tohoto krásného a ušlechtilého koníčka. Byl to nultý sraz L. P. 2000
v Olšanech. Vzhledem k nepřízni počasí (pršelo) mělo toto setkání organizační charakter,
volba výboru pro další činnost. Srdcem takových akcí jsou vždy pořadatelé, ať chceme
nebo ne. Zatím jako malá skupina jsme se
snažili dát dohromady majitele a fandy historických vozidel Auto – moto veterán, kteří by
se dle zájmu a dohody mezi členy spolku majitelů veteránů zúčastňovali dohodnutých srazů. Bylo by chybou, aby naši větší někdy
i menší krasavci byli zastrčeni v garáži
a sloužili jen k dekoraci. Začátky srazu byly
velice skromné. Postupem času dle kladných
a pozitivních ohlasů počaly mít srazy stoupající tendenci, jak počtem strojů i kvalitou, tak
účastí široké veřejnosti. Vše bylo založeno na
jednoduchosti „Nikdo nic nemusí, jenom
chtít“. Jak šel čas časem, postupem časovým

prostorem se sraz rozrůstal nad očekávání.
Vše se dařilo ke všeobecné spokojenosti
všech účastníků Svatý Petr popřál pěkné počasí, zpestřením srazu v Habrovanech přidali
na kvalitě i osobnosti jako ministr dopravy
p. Milan Šimonovský, stálá osobnost Mojmír
Stránský, konstruktér a výrobce krásných vozítek VELOREX. Z kulturních osobností členové Městského divadla Brno, p. Milan
Horský, Hanička Holišová (VKV). Již pravidelným účastníkem Mirek Gomola, organizátor festivalu HV Slavkov a vydavatel
VETERÁN časopisu. TIP pro „OLDTIMER“, díky Mirku, Dále p. Hubert Grmela
s chotí a další. Každý sraz má své zázemí
(podmínky, zážitky, přírodu) Není tomu jinak
v Habrovanech na návsi u rybníka. Doba ani
čas se nedá zastavit, nic se na tom nemění.
Bylo krásné jubilejní 10. výročí Habrovanské
„Otevírání šoupátek“ a tradiční letní (srpen)
10. ročník srazu přátel HV. Je to běh života
ani desetiletí neubralo těmto strojům nic na
kráse, ba naopak. Jsou to skvosty motoristické historie, před kterýma musíme smeknout
a obdivovat je. V roce 2012 již bude 12. ročník. Je to chvála majitelům a zasloužilý obdiv
široké veřejnosti. Automobil a motocykl je
dnes potřebný, spoluurčuje náš běh života,
není tomu jinak s veterány, určují život majitele veterána a oživují celou veteranistickou
rodinu. Co se dá slovy více říct. Každému
účastníkovi srdce poskočí a oči se rozsvítí na

Ostatky

Sbor dobrovolných hasičů
Rok byl započat v duchu starých tradic,
kde se mimo jiné říká: „…v období od tří králů do popeleční středy má být vyplněno nejen
prací, ale i zábavou, dobrým jídlem a pitím“.
První úspěšnou akcí v novém roce bylo zajištění divadelního představení, které přišli
shlédnout občané z Habrovan i okolí. Na tuto
navazovala výroční valná hromada
v Pohostinství pod zámkem. Celková činnost
sboru a zejména sportovních družstev byla
hodnocena velmi kladně. Zklamání však přišlo na závěr, kde jsme se těšili na vždy dobré
občerstvení. Bohužel, tentokrát kvalita připraveného pokrmu byla úplně jiná, než jak
jsme tomu byli zvyklí v dřívějšku. Tradicí se

již dávno stala ostatková maškaráda po vesnici. Protože nám přálo počasí, projevilo se to
i v hojné účasti zajímavých maškar. Celou
akci provázela a dobrou pohodu dotvářela dechová hudba. Úspěšná byla i účast sportovního družstva na XXXIII. ročníku zimní soutěže Dolnoloučská zima v Dolních Loučkách,
kde se umístilo naše družstvo na druhém místě z šesti zúčastněných. Další plánovanou
akcí je sběr kovového odpadu a posledního
dubna „pálení čarodějnic“ – tj. kulturní akce
v areálu Pod lipami, kde se najde jistě dostatek zábavy pro děti i dospělé. Podle možností bude pokračováno v přípravě sportovní dráhy v areálu u čistírny odpadních vod.

Veteráni

srazech k obdivu krásy a technického vývoje
motorismu, víceméně z první poloviny minulého století. Dle mého názoru je to velký splín
duší kamarádů a přátel historických vozidel
v Habrovanech i na jiných srazech. Myslím si
a v srdci duše věřím, že to nebyla marná snaha, ani naděje započít a založit
HABROVANSKÉ HNUTÍ PŘÁTEL HV
AUTO-MOTO VETERÁN na okrese
Vyškov. Pod patronací zastupitelstva obce
„NUTNO PODĚKOVAT“ s velkým „D“ –
děkujeme. Závěrem nejdůležitější by mělo
být, aby nevznikla lidská závist, ješitnost, ale
hlavně abychom se pobavili, pochlubili
a měli radost ze setkání. Všechno jde dělat
i s humorem, na to není nutná škola. Děkuji
všem účastníků za přízeň i za účast a doufám,
že v Habrovanech nebudete mít hlad ani žízeň. Neradovat se ze života je hřích.

Slivoviciáda Habrovany
Devátý ročník Habrovanské slivoviciády
a koštu kysaného zelí byl letos 17. března.
Všichni, kteří dodali vzorek, hodnotili celkem 70 pálenek a 12 vzorků domácího kysaného zelí.
Nejlepší pálenky v Habrovanech
1. Rozčínský Petr
2. Rozčínský Leoš
3. Růžičková Ludmila
Nejlepší kysané zelí v Habrovanech
Kučera Bedřich
Všichni účastníci si jistě pochutnali na bohatém občerstvení. Každý si na upomínku
odnesl památeční štamprdli, vítězové poháry
a certifikáty. Večer na tradiční zábavě hrála
skupina Kolowrat s tanečním vystoupením
Zumby s Petrem.
Pořadatelé blahopřejí vítězům, děkují
všem za rekordní účast, sponzorům za podporu a těší se na příští, již 10. ročník.
Foto a video nejen z letošního ročníku najdete na facebook.com/slivoviciada

Slivoviciáda
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