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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás touto
cestou srdečně pozdravil a napsal pár hřejivých slov k blížícím se vánočním svátkům.
Vždyť Vánoce jsou tím, co
v nás vzbuzuje příjemné pocity a krásné vzpomínky na kouzelný čas těchto svátků. Právě tento vánoční
čas v nás lidech probouzí ty lepší stránky,
a proto víc než jindy se snažíme být k sobě přátelštější, milí, ohleduplní, a i víc nasloucháme
jeden druhému. Naši nejmenší se již jistě nedokážou dočkat vánočního stromku a dárků. Ti
starší se těší na to, že bude rodina opět spolu
a všichni prožijeme krásné chvíle. Dovolte mi
proto, abych vám i já popřál z celého srdce
krásné a veselé prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších. Dětem hodně dárků a splněných přání. A do dalšího přicházejícího nového
roku vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů.

Úvodem
Než začneme psát o běžných věcech, se kterými se snažíme vás pravidelně seznamovat,
představíme vám nové zastupitelstvo obce,
které jste si zvolili v letošních podzimních volbách. Z volební účasti, která v Habrovanech
dosáhla 66 %, je vidět, že dění v obci vám není
lhostejné a dotýká se všech generací. Jak jste
tedy volili? Nové zastupitelstvo obce pracuje
v tomto složení:
Radoslav Dvořáček – starosta obce
Zdeněk Slavotínek – místostarosta obce
Ing. Vít Berger – kontrolní výbor
Jan Čalkovský – finanční výbor
Marie Kachlíková – sociální věci
Libor Korčian – zemědělství
Petr Rozčínský – kultura a školství

Čistička odpadních vod, prosinec 2010

Slavnostní otevření parku v srpnu 2010

Stavby
Kanalizace a ČOV
O výstavbě kanalizace a ČOV jsme vás průběžně informovali již několik roků. Nyní se
zdá, že celá akce se chýlí ke svému závěru.
V tomto měsíci probíhají poslední kontroly
provedeného díla, dokončovací práce na úpravách terénu a tím i příprava k úspěšné kolaudaci stavby.
Po kolaudaci již bude možné zahájit zkušební provoz v délce 12 měsíců, během kterého bude zkoumána účinnost ČOV (obsahy
chemických látek a mechanických nečistot
před ČOV a na jejím výstupu). V průběhu tohoto zkušebního provozu dojde také k výběru
provozovatele ČOV – jestli jím bude obec
nebo některá z firem tyto služby poskytující
ukáže čas.
Podstatnou změnou pro vás, občany, je změna výše stočného. Dosavadní cena 1 Kč/m3
byla vysloveně symbolickou a není možné zachovat ji dále. Nová částka je stanovena rozhodnutím zastupitelstva – ve zkušebním provozu je 10 Kč/m3 pro občany a 15 Kč/ m3 pro
firmy a podnikatele. Jen pro informaci uvádí-

me – cena stočného u Vak Vyškov je pro rok
2011 stanovena na 32 Kč/m3. S každou domácností bude nově uzavřena smlouva, která
stanoví objem splaškové vody vypouštěný do
kanalizace – bude možnost volby metody pro
stanovení tohoto objemu.
Postupně se zpracovávají žádosti o povolení k provozování kanalizace a další dokumenty. Díky dlouhodobému úsilí obce máme
většinu kanalizace novou (vybudovanou po
roce 1992). Rozsáhlá část původní betonové
kanalizace je v částech obce Příhony. Právě
touto částí obce by měly být v budoucnu připojeny na naši ČOV i Olšany. Na základě jejich žádosti o napojení jsme nechali zpracovat kamerový průzkum kanalizace, který
prokázal její nevyhovující stav – napojení
trub, průniky balastních vod, atd. Pokud dojde v budoucnu k vybudování přivaděče
z Olšan a jeho napojení do této kanalizace,
bude nutné provést její kompletní rekonstrukci za významné finanční spoluúčasti obce
Olšany, stejně jako úhrada za rozšíření vstupní technologie v ČOV – stavebně je na toto
rozšíření objekt ČOV připraven.
Obecní dům
V podzimních měsících jsme zahájili práce
na výstavbě obecního domu – zbudování základů, kanalizace a okolní zemní práce.
Dlouho nám přálo počasí, nicméně nyní jsou
práce přerušeny a pokračovat budou na jaře.
Horní základová deska bude zbudována v jarních měsících, až si základy a okolní zemina
po zimě „sednou“. Další pokračování bude záviset na finanční situaci obce.
Ve výběrovém řízení, které proběhlo v září
2010, vybralo tehdy ještě původní zastupitelstvo obce firmu Richard Záhora z Velešovic,
která nabídla nejnižší částku – 5 998 000 Kč
bez DPH a se zakládáním staveb má bohaté
zkušenosti.
(Pokračování na straně 2)
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dal. Náklady na jeho rekonstrukci, kterou provedl restaurátor p. Budík z Vyškova, dosáhly
částky 68 000 Kč, z toho 40 460 Kč činila dotace, zbytek zaplatila obec.
Vaculův křížek – byl poněkud zachovalejší,
snad proto, že stál v polích. V loňském roce
upravili jeho okolí manželé Mazurovi
z Cikánova a letos byla provedena i rekonstrukce křížku. Stejně jako v předchozím případě práce provedl p. Budík. Z celkové částky
67 980 Kč byla dotace 34 512 Kč.
V opravách drobných sakrálních staveb, jak
jsou křížky, pomníky a „boží muka“ nazývány,
pokračujeme proto, že je vybudovali naši
předkové a předali nám je jako část historie
naší obce. Patří ke koloritu venkova.

Lávka v parku po rekonstrukci

Zámecký park
Jak jsme psali a avizovali v předchozích číslech zpravodaje, veškeré plánované práce v zámeckém parku byly dokončeny, park jsme
v srpnu 2010 slavnostně otevřeli. Dodatečně
byla dokončena i kovová lávka přes potok,
která se opět ukázala ve své původní podobě.
Mnozí z vás si ji pamatují jen jako torzo. Jsme
rádi, že park je využíván jako cíl nedělních
procházek a relaxace a budeme rádi, když
v této své podobě zůstane co nejdéle. Proto
ještě jednou upozorňujeme na zákaz jízdy na
kole v parku, zákaz venčení psů, znečišťování
altánů odpadky, odhazování nedopalků… Je
toho dost, čím park můžeme opět znehodnotit.
Zkusme si všichni uvědomit, že údržba parku bude i tak mimořádně nákladná a veškeré
další opravy poškozeného mobiliáře, cest,
uklízení odpadků, atd. hradí obec za svého
rozpočtu. Vandalismus odčerpává prostředky,

38/2010

které by mohly být použity na zvelebování
dalších koutů obce. Ve svých důsledcích tak na
každou takovou opravu přispějeme každý ze
své peněženky. Proto vás také prosíme, abyste
nepřehlíželi ničení obecního majetku, protože
i tím k tomu přispějete a navíc ničitelé získají
pocit, že je vše dovoleno, vše jim projde a „někdo“ to stejně opraví.
Opravy křížků
Za přispění dotací získaných přes mikroregiony Rakovec a Drahanská vrchovina se opět
podařilo opravit dva křížky – jeden z nich stojí na rozcestí silnice Rousínov a Královopolské Vážany, další z nich je „Vaculův“ křížek pod Cikánovem u polní cesty do
Komořan.
Křížek u rozcestí – původní litinový kříž byl
rozbitý a zničený po jedné z letních zábav již
před cca 12 roky a nahrazen provizorním dřevěným křížem a kamenný podstavec se rozpa-

Křížek před
rekonstrukcí

Vaculův křížek
po rekonstrukci

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor má v naší obci dlouholetou tradici, byl
založen v roce 1897. Jeho poslání je zřejmé
již z jeho názvu. Z členů SDH je zřízena zásahová jednotka, její zřizovatel je obec a řídí
ji starosta obce.
Protože se jedná o občanské sdružení, odpovídá tomu i rozsah činnosti. Zásahová jednotka je připravována ke snižování škod
vzniklých požáry, ale i přírodními katastrofami a nehodami.

Mikuláš v podání hasičů

V roce 2010 byl výcvik mimo
jiné zaměřen na výcvik práce s dýchací technikou, zdravotnické školení, okrskové cvičení – zásah na
skleníky v zámeckém parku, účast
na překonání světového rekordu v dálkové
dopravě vody.
Součástí přípravy je i požární sport, kde se
naše družstva zúčastnila 14 soutěží započítávaných do velké ceny okresu Vyškov v požárním sportu a sedm soutěží ostatních.
Z toho tři soutěže se uskutečnily v naší obci,
a to okrskové závody, 4. ročník soutěže o pohár starosty obce a okresní kolo soutěže v požárním sportu.
Velká část činnosti je věnována prevenci
a kultuře. Rok bývá tradičně zahájen valnou
hromadou. Na ni v rámci udržení tradic navazují ostatky, dále jsou to akce pro děti i dospělé, jako je pálení čarodějnic, ukončení
prázdnin, účast na Hasičské pouti ve Křtinách
a 3 letní noci v areálu Pod lipami. Na závěr
roku je to mikulášské odpoledne plné her
a zábavy pro děti a večerní diskotéka pro dospělé.
Z vlastních akcí, jak bylo již uvedeno, to je
valná hromada, výborové schůze, sběr železného šrotu, nátěr fasády požární zbrojnice, čás-

tečná oprava stožáru na sušení hadic,
čistění hladiny zámeckého rybníka.
Soutěže a trénování je umožněno
ve spolupráci s TJ Sokol na místním
hřišti. Finanční prostředky pro činnost jsou získávány výše uvedenou vlastní
činností, příspěvkem obce a od sponzorů.
Za podporu naší činnosti je nutné poděkovat obci Habrovany, sponzorům a TJ Sokol
Habrovany.
Hasičský sport
Je významnou součástí výcviku. Díky sportu se podařilo omladit Sbor dobrovolných hasičů. A jak se tedy dařilo našim družstvům
v letošní sezoně?
Družstvo mužů skončilo v celkovém pořadí
na 6.místě z 21 účastníků okresní ligy se ziskem 86 bodů. Vítězné družstvo Topolan získalo 221 bodů, na 5.místo chybělo našim mužům 7 bodů, za nimi naopak zůstalo družstvo
Hlubočan se ziskem 79 bodů. Proti loňskému
roku, kdy skončili na 7.místě si o stupínek polepšili a získali o 14 bodů více.
V ženských družstvech je konkurence menší, soutěží se zúčastnilo 12 družstev a naše
družstvo skončilo také na 6.místě se ziskem
82 bodů. Proti loňskému roku jde o výrazné
zlepšení – loni 12. místo a 20 bodů.
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Dění v Základní škole Habrovany
Vážení rodiče, přátelé habrovanské základní
školy, chlapci a děvčata, na sklonku roku 2010
mi dovolte, abych vás seznámila s děním
v naší škole a přidala několik pozvání i užitečných informací o tom, co plánujeme v první
polovině roku 2011.
Od letošního září je z naší školy po třiceti
letech opět trojtřídka. Z naší školy letos odešlo
do 5. ročníku 11 žáků a do 1. ročníku jich nastoupilo 19. Celkový počet žáků školy se navýšil na 43. V příštím roce tomu bude podobně – od nás odejde 7 čtvrťáků a k zápisu
budeme zvát asi 20 budoucích prvňáčků… Co
k tomu dodat v době, kdy ve venkovských
školách dětí ubývá? Mám obrovskou radost,
že naše škola je v tomto ohledu vzácnou výjimkou. Nyní působí na naší škole 5 zaměstnanců: paní učitelky Mgr. Martina Kraisová,
Mgr. Lenka Vymětalová, Ilona Grycová, paní
školnice Marta Lusková a paní ředitelka
Mgr. Vlasta Koudelková. Ve škole funguje
školní družina a školní jídelna. Oba tyto subjekty jsou plně obsazeny.
Co se týká mimoškolní činnosti, žáci mají
možnost navštěvovat kroužek angličtiny,
kroužky výtvarný, sportovní, klavírní, taneční
a kroužek pro nápravu specifických poruch
učení. Tělocvična školy je využita mimo školní vyučování k relaxaci a cvičení lidem
z Habrovan a okolí. O dění v naší škole se můžete dovídat v pravidelných příspěvcích na
školních webových stránkách.
Od poloviny listopadu žijeme přípravami na
předvánoční vystoupení v Habrovanech i v Olša-

Mikuláš ve škole

nech, prožili jsme čertovsko-mikulášsko-andělský den, vyrábíme vánoční dekorace… spolu se
učíme, společně tvoříme, spolu prožíváme adventní období. Dovolte mi, právě na sklonku
roku 2010, poděkovat všem, kteří nám dodávají
příznivý vítr do plachet – ať už chválou a konstruktivní kritikou nebo finanční podporou jak
z rozpočtu obce, tak i z řad rodičů.
Přeji vám všem příjemný čas vánoční a do
nového roku zdraví, dobrou náladu a spokojenost. Naší škole přeji, aby co nejdéle zůstala
nedílnou součástí kulturního dění v Habrovanech a aby měla dostatek spokojených žáků,
rodičů a pedagogů.

Nejbližší akce školy:
21. 12. Vánoční besídka s malým jarmarkem (sál hostince „Pod zrcadlem“,
17.00 hodin)
5. 1. Den otevřených dveří (budova školy, 9.00–16.00 h.)
3. 2. Zápis do 1. ročníku pro r. 2011/2012
6. 3. Dětský maškarní ples (sál hostince
„Pod zrcadlem“, 14.00 hodin)
O dalších akcích školy (Nocování ve škole,
Škola v přírodě, Plavecká škola atd.) budeme
všechny informovat obvyklým způsobem.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy

Činnost šachového oddílu tělesně postižených Habrovany v r. 2010
Šachový oddíl Habrovany se v letošním
roce zúčastnil mnoha soutěží a také se stal pořadatelem několika turnajů. Okresním přebor
v sezoně 2009-2010 vyhrálo naše družstvo
Habrovany A před MKS Vyškov C a DDM
Vyškov A. Družstvo Habrovany B skončilo na
5. místě.
Na mistrovství ČR čtyřčlenných družstev
v Hodoníně u Kunštátu skončily Habrovany
na 3. místě.
Přebor AMD ČR v šachu konaný v Hodoníně u Kunštátu, jehož jsme byli pořadateli,

vyhrál Jiří Šandera, druhý byl Zdeněk Baldík
a na 3. místě Stanislav Caha.
Pořádali jsme 21. ročník přeboru JMK, memoriál Ivo Horníčka, memoriál Vojty
Drápala. Vše se konalo opět v Hodoníně
u Kunštátu za účasti hráčů z celé republiky.
V konečném pořadí obsadil Jiří Šandera
2. místo.
V Jeseníku se konalo mistrovství ČR TP
jednotlivců. Hrálo tam 34 hráčů. Habrovany
reprezentovali Leoš Spáčil, který skončil na
11. místě a Iva Vejpustková, která se umístila

v dolním konci tabulky.
Pořadatelem posledního letošního turnaje
byl náš šachový oddíl. V Hodoníně
u Kunštátu proběhl za mezinárodní účasti
I. ročník šachového turnaje o pohár MDA
RIDE hraný jako Memoriál Václava Krejčího
a Stáni Újezdské-Rédlové. Náš oddíl reprezentovali 4 hráči.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří nám pomáhají a věříme, že
i nadále nám zůstanou nakloněni.
Zdeněk Baldík, hospodář oddílu

Občanské sdružení Vozíčkáři ze zámku Habrovany
Občanské sdružení Vozíčkáři ze zámku pokračovalo také v kalendářním roce 2010 ve své
různorodé činnosti, kterou započalo v březnu
2007 po registraci u ministerstva vnitra.
Činnost sdružení se zaměřuje zejména na
rozvíjení pozitivních hodnot v lidském životě
– umění „žít spolu“, praktickou výchovu ke
komunikaci a vzájemného respektování se
v mezilidských vztazích.
V současné době má sdružení 70 členů.
Téměř všichni jsou těžce tělesně postiženi,
upoutáni na lůžko nebo invalidní vozík.
V tomto roce se nám podařilo uskutečnit celou
řadu akcí ať už v oblasti sportu, kultury a dalších zájmových a společenských činnostech.

Například ve sportu: jízda zručnosti na vozíku,
turnaj v Boccii, turnaj v kuželkách a memoriál
kamarádů v tomto stále oblíbenějším sportu.
Také jsme zajistili několik zájezdů – Vídeň,
Brno-Zlato Inků-výstava na Špilberku,
Rehaprotex – veletrh rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Brně, návštěva ÚSP
Kociánka a ÚSP Chrlice, INSPO Praha- internet jako pomocník pro zdravotně postižené,
ZOO Hodonín, Nová Paka aj.
Nejvíce akcí jsme uspořádali ve společenské
a kulturní oblasti. Taneční zábava opékání selete s country hudbou, posezení u cimbálu, vystoupení Jiřího Helána, kulturní vystoupení žen
z Dražovic, předvánoční koncerty – soubory

Sušil a Danielis z Rousínova, děti ze ZŠ
Habrovany, ZUŠ Rousínov, Spec. škola
Vyškov, návštěva opery v Janáčkově divadle
v Brně, koncert Anety Langerové ve Vyškově.
Také proběhlo několik besed: Jiří Mára – cestování na vozíku po Jižní Americe, ukázka cizokrajných hadů, koně na zámku – ukázka koní
z farmy B. Polívky pro ležící klienty. Dále provádíme canisterapii – cvičení se psy a ergoterapii-výchova prací (keramika, vyšívání apod.).
Tuto rozmanitou činnost bychom nemohli
provádět bez finanční podpory sponzorů. Za
jejich významnou podporu děkujeme.
Mgr. Antonín Hrabec,
místopředseda rady OS Vozíčkáři ze zámku
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Poprvé o včelařích
Chtěli bychom seznámit čtenáře Zpravodaje s tím, že v Habrovanech jsou také včelaři. Jsou sdruženi v Českém svazu včelařů,o.s.,základní organizace
Olšany (ZO ČSV Olšany). Tato ZO je občanské sdružení, jejímiž členy jsou včelaři, kteří
mají umístěna svá včelstva v Olšanech
a v Habrovanech (17 členů se 172 včelstvy)
a také příznivci včelařů, kteří včelstva nemají
(4 členové). Věkový průměr členů je 55 let.
Mladí o chov včel zájmu mnoho nemají.
Naše činnost na veřejnosti není vidět, ale je
velmi prospěšná pro všechny občany a také
pro životní prostředí. Staráme se nejen o produkci medu, vosku, pylu, mateří a propolisu,
ale nepřímo také o opylování stromů, zemědělských plodin a květin.
Med, který včely vyprodukují a my nespotřebujeme ve svých domácnostech, prodáváme. Zájem odběratelů je velký. Každý včelař
má již své stálé zákazníky.
Včelí vosk vyměníme za mezistěny, které
dáváme zpět do včelstev. Přebytek vosku prodáme – některé technologie včelí vosk potřebují. Poslední dobou je ovšem včelí vosk stále více nahrazován parafínem a o výkup vosku
není zájem. Někteří včelaři vyrábí propolisovou tinkturu a dobrou medovinu, čímž přispívají nejen ke zdraví občanů, ale i k jejich po-

těšení. Činnost některých našich členů byla
oceněna OV a ÚV Českého svazu včelařů.
Záslužná práce včelařů je podporována i ministerstvem zemědělství.
Pro včelaře v Olšanech a Habrovanech byl
letošní rok velice hektický a strastiplný.
Na konci letošní zimy přišly výsledky vyšetření – ve vzorcích, které jsme poslali do laboratoře, byly nalezeny spory Moru včelího
plodu. Kdyby se nákaza této nebezpečné nemoci klinicky prokázala, muselo by se vše, co
se používá u včel i se včeličkami, spálit. Toto
nebezpečí bylo moc velké, protože vloni se
pálilo ve Viničných Šumicích. Uskutečnili
jsme vzájemné prohlídky včelstev a během
léta jsme opakovaně odebírali a zasílali další
vzorky na vyšetření. Poslední laboratorní rozbor byl proveden 11. 10. 2010 a byl negativní,
z čehož máme radost.
A snad proto, že jsme letos měli takové problémy se zdravotním stavem našich včeliček,
tak se nám odměnily opravdu bohatou snůškou medu, a to hlavně medu lesního. V dubnu
jsme zorganizovali přenášku na téma Tlumení
nákaz včel – pro nás opravdu aktuální téma.
Přišli nás podpořit i nevčelaři, za což jim děkujeme. Příští rok uskutečníme nějakou další
přednášku a těšíme se i na vaši účast.
ČSV, o.s. Olšany Jana Pilátová

Fotbalisté před zimní přípravou
V sezoně 2010/2011 máme v soutěžích
mužstvo mužů a smíšenou přípravku mládeže. Bohužel jsme nemohli přihlásit mužstvo
žáků z důvodu malého počtu hráčů – tento letitý problém se negativně promítá ve všech
družstvech. V podzimní části sezony mužstvo
mužů se umístilo na 12. místě se ztrátou pouhých 2 bodů na Rychtářov. Umístění neodpovídá možnostem kádru mužstva – projevila
častá zranění klíčových hráčů a dlouhodobé

zranění dvou útočníků, které se nepodařilo
nahradit hráči odpovídající výkonnosti. Nyní
se nacházíme před zimní přípravou na jarní
účast soutěže.
Družstvo smíšené přípravky je po podzimní části soutěže na 6. místě se ziskem 3 bodů
ze 6 zápasů, na Brankovice ztrácí také 2 body.
Přejeme oběma našim družstvům vydařenou jarní část sezóny, aby se jim jejich pozice
v tabulkách podařilo vylepšit.

Myslivecké sdružení Habrovany v roce 2010
Myslivecké sdružení Habrovany v letošním
roce uspořádalo dva hony na drobnou zvěř.
První z nich v Komořanech, 13. listopadu
2010, za účasti 28 střelců, 16 honců a 5 lovecky upotřebitelných psů, bylo uloveno 21 zajíců, 24 bažantů kohoutů a 1 bažantí slepice.

Hon v Komořanech

Druhý hon, uspořádaný jako hlavní, proběhl 27. listopadu 2010 v Habrovanech. V porovnání s loňským honem přišlo 42 střelců
(loni 38), 18 honců (loni 10) a 8 lovecky upotřebitelných psů. Celkový úlovek – 7 zajíců
(loni 25), 28 bažantů kohoutů (loni 33) a 1 bažantí slepice.
Po příjemném a kamarádském posezení na závěr
ukončených honů a po vydatném občerstvení jsme se
rozcházeli do svých domovů
s provoláním „Myslivosti
zdar“.
Poslední letošní hon (Štěpánský) se uskuteční dne 26.
12. 2010, na který večer od
20 hodin naváže Štěpánská
taneční, hraje skupina Modul
z Těšan. Je připravena bohatá zvěřinová tombola, proto
vás co nejsrdečněji zveme.
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Kultura
2010 – přehled akcí ještě v tomto roce.
PROSINEC
21. 12. Vánoční vystoupení žáků ZŠ Habrovany
26. 12. Štěpánská zábava
2011
Přikládáme přehled o kulturních akcích v naší
obci. Přehled bude postupně upřesňován.
LEDEN
5. 1. Den otevřených dveří ve škole
15. 1. Divadelní představení „Dívčí válka“
(ochotníci z Pohořelic)
30. 1. Vítání občánků
ÚNOR
3. 2. Zápis dětí do 1.třídy
12. 2. Slivoviciáda
26. 2. Obecní zabijačka
BŘEZEN
5. 3. Tradiční hasičské ostatky
6. 3. Dětský maškarní ples
KVĚTEN
8. 5. Otevírání šoupátek
DUBEN
30. 4. Pálení čarodějnic
ČERVEN
Babské hody
Letní noc
ČERVENEC
2.7. Dětský den a letní noc
16.7. Hasičská soutěž o pohár starosty obce
SRPEN
27.8. Ukončení prázdnin Pod lipami
PROSINEC
3. 12. Mikulášské odpoledne pro děti a večer
diskotéka

Statistika
• K 13. 12. je v naší obci evidováno k trvalému pobytu 798 obyvatel. V letošním roce se
narodilo 8 dětí, zemřelo 11 občanů, přistěhovalo se 18 občanů a 8 občanů se odstěhovalo.

Různé
• Od 14. února 2011 se budou na obecním
úřadě vybírat poplatky za odvoz komunálního
odpadu, za psa, stočné a kabelovou televizi
• Farnost Rousínov oznamuje termíny vánočních bohoslužeb dne 24. prosince:
20.30 – Královopolské Vážany, Komořany
22.00 – Rousínovec, Velešovice
V Habrovanech bude bohoslužba v neděli
26. 12. v 7.30 hod. Jste všichni srdečně zváni.
• Na našich webových stránkách je zveřejněna odpověď firmy E.ON na stížnost obce –
časté krátkodobé výpadky dodávky elektrické
energie, které jste určitě mnozí z vás zaznamenali. V krátkosti můžeme konstatovat, že firma
monitorovala na jedné z nemovitostí
v Habrovanech situaci v dodávce a zjistila dva
krátkodobé výpadky v průběhu jednoho týdne.
Dále konstatuje, že tato situace nevybočuje
z příslušných norem, příčinu výpadků zatím
nezjistila a na hledání důvodu těchto výpadků
bude pokračovat.
• Závěrem roku chceme poděkovat firmě Českomoravský štěrk za dlouholetou spolupráci při
stavebních aktivitách obce a zimní údržbě.

