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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se
v tento vánoční čas připojil i já s přáním krásných,
požehnaných Vánoc plných lásky, domácí pohody a splněných přání.
V čase Vánoc jsme si my lidé jaksi bližší
a naše srdce se otevírají a jsou plná radosti
a štěstí. Během těchto pár dní se jakoby
snažíme vynahradit všechen čas, který jsme
si na sebe našli s nejbližší rodinou nebo dobrými známými. Všichni se těšíme na tento
moment, jak si opět sedneme za štědrovečerní stůl, který bude zas bohatě prostřený.
Při těchto chvílích pohody a rodinného
štěstí si určitě zavzpomínáme i na naše blízké, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale
v našich myšlenkách a srdcích jsou stále
s námi.
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané,
abych Vám jménem svým, celého zastupitelstva a zaměstnanců obce ještě jednou
popřál krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku.
Závěrem bych rád poděkoval za spolupráci v tomto uplynulém roce panu
Zdeňku Slavotínkovi, panu Zdeňku
Kuběnovi, dále panu Luboši Uhrovi
a všem dalším občanům, kteří se podíleli
na chodu a dění v obci.

Rozsvícení vánočního stromu

Vážení rodiče a přátelé habrovanské
základní školy,
nevím jak vám, ale nám zde ve škole podzimní období uteklo jako voda. Vánoce jsou
za dveřmi, 4. ledna se vrátíme po zimních
prázdninách opět do školy, oprášíme vědomosti a máme tu konec prvního pololetí…
Nechci zatím nic předem celkově hodnotit,
ale zatím to vypadá, že jsme se s nabýváním
nových vědomostí v prvním půlroce popasovali statečně, zvykli jsme si na školní povinnosti a režim (hlavně naši prvňáčci) a pomalu a jistě se učíme být zodpovědní sami za
sebe, abychom si poznatky ze školy odnášeli

na celý život a pro sebe – a ne jen na jednu
písemku či pro paní učitelku.
A jako každý rok si výuku zpestřujeme
kulturními aktivitami ve škole i mimo ni.
V říjnu proběhla velice zajímavá beseda
s panem režisérem C. Podolským o výrobě
animovaného filmu. Pan režisér všem povyprávěl dopodrobna, jak takový film vzniká,
co je k tomu potřeba umět, znát a jak je přitom důležitá trpělivost, píle, pokora a hlavně
pracovitost. S sebou měl ukázky svých filmů

Radoslav Dvořáček, starosta obce

Pokračování na straně 2

Místní poplatky na rok 2016
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
zůstává na rok 2016 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. 2016 nebo ve dvou splátkách
do 31. 3. 2016 a 30. 6. 2016.
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. 2016.
Výše uvedené poplatky je možné hradit od
4. ledna 2016 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.
Další platby v roce 2016
Užívání místní kabelové televize – 840
Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. 9. 2016.

Žádáme občany, aby všechny platby hradily včas a v předepsaných termínech.
Hotově na pokladně OÚ ve dnech pondělí
a středa 8–11.30 hod. a 12.30–17 hod., úterý
a čtvrtek 8–11.30 hod. nebo bankovním převodem na účet obce č. 4527731/0100.
Odpadové hospodářství
Cena stočného na rok 2016
Na základě podané žádosti na Státní fond
životního prostředí se nám podařilo udržet
cenu stočného na rok 2016 odpovídající roku
2015 ve výši 40 Kč bez DPH (skutečnost dle
finanční analýzy je 45,25 Kč bez DPH) tj.
46 Kč s DPH. Cena byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Habrovany dne 25. 11.
2015 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).

Domovní odpad
Odvoz domovního odpadu pro rok 2016 zůstává ve stejné výši jako v loňském roce tedy
450 Kč na občana a neobydlenou nemovitost.
V této ceně je započítán svoz komunálního
odpadu 1x za 14 dnů, svoz nebezpečného odpadu, svoz elektro zařízení, tříděný odpad zahrnující papír, plasty (směsný odpad – kelímky, plechovky od nápojů a masných výrobků,
apod.), dále sklo bílé a barevné. Patří sem
i náklady na přistavení a likvidaci velkoobjemového kontejneru 2x ročně. Stává se, že nezodpovědní občané vhazují například
v Habrovci do přistavených 1100 l kontejnerů
lustry, koberce apod. To tam NEPATŘÍ. A naposledy náklady na provoz kompostárny.
Pokud budeme stále lépe třídit všechen odpad, může být cena udržitelná pro další roky.
Společnost Eko-kom, a.s. nám v loňském roce
za třídění odpadu vyplatila 50 000,- Kč, tato
částka tak snižuje celkové náklady na svoz
odpadu.
Dokončení na straně 3
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
Dokončení ze strany 1

a loutky ze svého nejslavnějšího seriálu
Krysáci. Všechny děti vydržely pozorně naslouchat – moc je chválím – je vidět, že je
téma zaujalo!
Ještě jedna akce stojí za zmínku – v rámci
projektu Ovoce do škol se konala beseda
s maskotem dodavatele ovoce a zeleniny
Ovocentrum Valašské Meziříčí. Byl to zábavný a poučný pořad o tom, jak nám prospívá
konzumace vitaminů obsažených v ovocné či
zeleninové svačince.
Advent jsme již tradičně zahájili výrobou adventních věnců a zpíváním při rozsvěcování vá-

Beseda – Ovocentrum

Výroba adventních věnců

nočního stromu na návsi v Habrovanech.
V rámci této předvánoční tradice jsme také
uspořádali malý školní jarmark. Velice si vážím
pomoci všech – ze školy, ze zastupitelstva obce
a z řad rodičů – kteří se na přípravě a průběhu
tohoto pohodového večera podíleli a děkuji jim
za jejich vloženou energii a ochotu.
4. prosince jsme měli ve škole mikulášské
nadělování. Naši školu navštívili Mikuláš,
anděl a dva čerti. Děti za básničku, písničku
a některé i za znalost vyjmenovaných slov
dostaly kornout se sušeným ovocem.
10. prosince jsme při koledách rozsvítili zámecký vánoční strom a budeme se těšit na další
spolupráci s obyvateli Habrovanského zámku.

Malý školní jarmark

Vážení, dovolte mi touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům naší školy, školky, školní kuchyně a jídelny za jejich pracovní nasazení a svědomitý přístup ke své práci, kterého
si velice cením.
Děkuji také habrovanské obci za podporu
a pevně věřím v další úspěšnou spolupráci.
VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016
přeje za všechny
zaměstnance habrovanské
školy a školky
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy

Beseda o seriálu Krysáci

Včelaři a včelstva – shrnutí roku 2015
V roce 2015 měla ZO ČSV Olšany, která
sdružuje i včelaře z Habrovan, celkem 24
členů s počtem včelstev 174. V Habrovanech
včelaří 13 členů s počtem 73 zazimovaných
včelstev, přičemž jedna včelařka nemá v současnosti včelstvo žádné.
Z hlediska výnosu medu byl rok 2015 průměrný. Problém byl velký úhyn včelstev přes
zimu u včelařů v Habrovanech. Počasí na
jaře včelařům i včelám přálo, jarní snůška
byla dobrá. Snůška medovice byla nárazová.

Včely u úlu

Včelstva bylo nutné přikrmovat již v podletí.
V září byla včelstva zazimována v dobré
kondici.
Včelaři se snažili v průběhu roku svá včelstva rozmnožovat a tvořit oddělky. Tím se
většině včelařů podařilo dorovnat ztráty
a dostat se na počty včelstev z roku 2014.
Poslední listopadový víkend skončilo léčení
včelstev proti varroáze. Do konce roku musí
včelaři sebrat med pro účely vyšetření na již
zmíněnou varroázu.
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U křížku pod Cikánovem

Druhý školní rok naší mateřské školy
Mateřská škola Habrovany v září vstoupila do již druhého školního roku s počtem
24 dětí ve věkovém rozmezí 3–7 let. V loňském školním roce jsme se s kolegyní zaměřily na utvoření funkčního kolektivu,
který díky nastaveným pravidlům rozvíjí
vztahy mezi dětmi navzájem, ale i mezi
dětmi a veškerým personálem školky, a to
se vyplatilo. Ihned po prvních dnech po
prázdninách jsme měly možnost srovnávat
září loňské a to letošní. Rozdíl to byl
opravdu velký.
V září jsme s novými dětmi překonali
odloučení od svých rodičů a společně vytvořili pravidla chování a soužití ve školce.
Díky příznivému počasí jsme měli možnost poznávat široké okolí a nádhernou
přírodu kolem Habrovan. Hrátky v lese,
výlety k Olšanům, ke křížku pod Cikánovem nebo ke spodnímu rybníčku byly
naše nejoblíbenější.
Na počátku října jsme společně s dětmi
ze základní školy měli možnost zhlédnout
velmi zdařilé divadelním představením
Ententýky, které bylo protkáno známými
texty českých lidových básniček, rozpočítadel a písniček.
V polovině října nás opět navštívila pracovnice SPC pro vady řeči Mgr. Helena
Kolbábková k pravidelné depistáži.
Nešetřila chválou, která patří naší logopedické asistentce a paní učitelce Lence
Pospíšilové, ale hlavně dětem a jejich svědomitým rodičům, kteří s paní učitelkou
pravidelně spolupracují.

V říjnu nás také již podruhé navštívila
fenka Merina se svou paničkou Danou
Kavkovou. V rámci canisterapie nás obě
učily jak se k pejskovi chovat, co a jak
svým tělem pejsek říká, co potřebuje…
Děti byly nadšené. Už teď se všichni těšíme na další návštěvu.
Říjen a listopad byl plný barevného listí
a tak jsme si jej užívali v úžasném habrovanském parku. Stavěli jsme si z listí domečky, pokojíčky, hory i klouzačky.
Pohádku Princezna na hrášku pro nás
i školáky přijel zahrát sympatický loutkař
Mgr. Jan Hrubec, který nám loutky po
představení dokonce i půjčil.
Konec listopadu patřil adventním přípravám. Pilně jsme nacvičovali básničky, koledy a nemohli se dočkat dne, kdy naše
kouzlo rozsvítí stromeček na návsi. K rozsvěcení vánočního stromu patří i školní

jarmark. Již podruhé jsme se s rodiči a jejich dětmi sešli na adventní dílničce, na
které jsme vyráběli dárečky a drobné dekorace na vánoční jarmark. Jak se nám to
povedlo, jste mohli na jarmarku posoudit
sami.
Začátek prosince je vždy spojen s každoroční návštěvou Mikuláše, anděla a čertů. Ještě než k nám zavítali, věnovali jsme
jim celé čtenářské odpoledne, které si pro
děti a jejich rodiče připravila rodina
Korčiánova. Když k nám do školky
Mikuláš s andělem a čerty dorazil, měl ve
své knize o každém zapsáno vše dobré
i špatné. Děti recitovaly básničku, slibovaly, že se polepší a nakonec od anděla obdržely zdravé mlsání.
V prosinci se všechno dění již odvíjelo
od adventních příprav na vánoční svátky
a slavení Vánoc. K tomu patřilo pečení vánočního cukroví, rozsvěcení vánočního
stromu v Habrovanském zámku, návštěva
muzea ve Vyškově, kde jsme se seznámili
s vánočními tradicemi našich babiček a samozřejmě nadělení nových hraček pod vánoční stromeček ve školičce.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát
klidné a spokojené vánoční svátky, do nového roku pevné zdraví, štěstí, spokojenost
a úspěchy v osobním a profesním životě.
Bc. Marcela Dvořáková,
vedoucí učitelka mateřské školy

Hrátky v parku

Poplatky na rok 2016
Dokončení ze strany 1

Merina v akci

Mikulášské nadělení ve školce

V obci na autobusové zastávce je také
umístěn kontejner společnosti DIMATEX
na textil a obuv.
Pro majitele psů byl v dolní části
Cikánova nainstalován další koš na psí exkrementy.
V třídění máme stále velké rezervy.
Někde tříčlenné rodině stačí popelnice
110 l a ani ji nenaplní, jinde tříčlenná rodina má přistaveny na odvoz dvě popelnice
240 l, šestičlenná rodina přistavuje i čtyři
popelnice.
Opravdu třídíte?
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Zápisy z kroniky naší obce
1925 – Rozšíření a oprava hřbitova
Hned v roce 1922 zakoupeno bylo od zdejšího velkostatku 1000 m2 pole za 1000 Kč na
rozšíření hřbitova. Na podzim roku 1924
bylo započato se stavbou zídky a z jara 1925
udělaná železná ohrada. Práce zednická pronajata p. Martinu Jelínkovi a stála ……. Kč,
zámečnická (ohrada, brána) p. Frant.
Kroupovi za 10 695,- Kč, materiál a dovoz
stál ………. Kč.
1935 – Požár
Dne 17. března vypukl v kamenolomu
družstva kameníků požár a padla mu za oběť
dřevěná stavba drtiče i se stroji. Škoda byla
asi za 120 000 Kč a byla uhrazena jen z části požární pojistkou v obnosu Kč 43 000,–.
Požár byl založen v opilosti členem družstva
Františkem Kostelkou z č. 33. Byl zatčen
a postaven před porotu, kde se přiznal a byl
odsouzen.
1945 – Hody
Byly pořádány staročeské hody 3 se stárky
Šmerda Ant., Šimáček Sl., Chyťa P., Švestka
Vlast., Peterka Ant. Stárky byly Meitnerová
Anna, Skřivánková Anna, Zmrzla Raďa
Bestrova?, Hrdinková Marie.
Oheň – Když stárci šli s hudbou po vesnici, tak se výskalo, zpívalo i střílelo, nešťastnou náhodou se zapálila Palíškova lednice,
která lehla popelem, škoda asi 20 000 Kč.
Pachatel byl vypátrán pan Rousek Fr.,
Chalupa Tom., byla z toho soudní dohra, ale
vše se dohodlo smírem a škoda se nahradila.
Druhý den v hody dělali stárci a jejich otcové Šimáček Alois rolník hostinu pro všechny
otce stárek a stárků i s hudbou. Bylo to velice společenské a sousedské, což nikdy nebylo.
1955 – Výpůjčka peněz na promítací přístroj
Místní skupina Svazu Čs. Svět. Přát. provádí výpůjčku peněz na zakoupení filmového
promítacího přístroje. Kupony po 50,- Kč
prodávají členové svazu. Dluh bude umořován vždy tahem 1 kuponu z představení.
Doposud se hraje s přístrojem Ústavu tělesně
vadných z Habrovan. V ústavě promítají
vždy v sobotu a pro veřejnost v neděli v hostinci. Občas k nám zavítá pojízdné kino ministerstva zemědělství. Vstupné jest 2Kč za
osobu.
1965 – Dům Habrovec
Starý historický dům byl zbourán se žundrem poslední v Habrovanech. V zimě pod tíhou sněhu se prolomila střecha a nikdo neměl zájem tuto starou památku zachovat. Jen
zůstala maketa domku, která byla zhotovena
amatérsky a je ve škole v Habrovanech.
Majitel domku byla rodina Tomanova.
Toman Vincenc kameník zemřel na tuberu,
syn přišel o ruku, jako chlapec lezl na stožár
elektrického vedení a jeho neštěstí bylo letos
dovršeno, byl otráven i s manželkou v Brně
od ucházejícího plynu unikajícího ze zdi.
Knihovna Habrovan půjčila 1 977 knih
143 čtenářům. V Habrovanech je 127 televizorů, rádio téměř v každé rodině. Osobních
aut Habrovany 14 Olšany 7.

1975 – Počasí
Možno říci, že rok 1975 nebyl zrovna nejlepším. Zima takřka bez sněhu, poměrně
chladné jaro a pozdější mrazíky nadělali
hodně škod v zahradách, kde krásně rozkvetlé stromy pomrzly. Těžkou hlavu měli i zemědělci. Zaseté jařiny i řepa pro velké sucho
po zasetí zaschla. Suché počasí se projevilo
i v nedostatku pitné vody. Některé studny
byly bez vody. Léto bylo krásné a suché.
I začátek podzimu byl pěkný. V říjnu nastalo
prudké ochlazení a v půli října teprve první
vydatné deště a tyto zase značně ztížily dobývání cukrovky, které se provádělo jen mechanicky. Zbytek roku pak byla mírná zima
s mrazíky. Vánoce pak bez sněhu na blátě.
Srážky:
Leden
17 mm
Únor
5 mm
Březen
43 mm
Duben
27 mm
Květen
93 mm
Červen
36 mm
Červenec
35 mm
Srpen
58 mm
Září
25 mm
Říjen
78 mm
Listopad
42 mm
Prosinec
16 mm
Celkem
475 mm
1985 – Základní škola v Habrovanech
Ve školním roce 1985-86 měla škola stav
žactva:
ročník – 13 žáků
ročník – 13 žáků
ročník – 15 žáků
ročník – 21 žáků
V 1. třídě (I. a II. ročník) vyučovala
Jaroslava Říhová, ve 2. třídě (III. A IV. ročník) vyučoval Bohumil Říha, ředitel školy. Ve
škole pro menší počet žáků ubyla jedna třída.
Je tedy vyučováno jako ve škole dvoutřídní.
Prázdninami ukončila pí B. Navrátilová svoji
aktivní učitelskou práci.
Volných prostorů dvou učeben škola využila pro zřízení pracovny výtvarné výchovy
a pracovního vyučování, obě učebny byly
vybaveny novým nábytkem. Druhá učebna je
využívaná jako tělocvična a vybavena novými pomůckami pro cvičení. Je proto výhodou, že žáci mohou i v době nepřízně počasí
využít doby tělesné výchovy a tomu tak dřív
nebylo.
Pozemek sousedící se školou byl MNV
vykoupen a po vykoupení zbytku pozemku
v roce 1986 zde bude zřízeno letní školní
hřiště. Výhledově je zde plánována výstavba
tělocvičny potřebám školy i veřejnosti.
V naší obci je totiž již delší dobu tělocvičny
zapotřebí, protože nemáme možnost cvičit.
Pošta Habrovany, ved. p. Richterová:
Poštovní úřadovna se v roce 1985 přestěhovala z nevyhovujících místností na nové
pracoviště v místnostech MNV.
Počet televizních koncesionářů 351
Počet rozhlasových koncesionářů 361
Počet telefonních účastníků 68

Počet důchodců pobír. důchod 327
Průměrná měsíční výplata důchodů celk.:
412 273 Kčs
Průměrný měsíční důchod 1260 Kč
1995 – Z historie obce
Zajímavý a neobyčejný dokument zanechali habrovanští pytláci. Je to rukopisná
sbírka loveckých pověr, psaná r. 1690.
Středověká kuchyně čarodějnická již v té
době narážela na odpor, jak svědčí jedovatá
poznámka, připsaná hned na titulním listě:
„Vybíraný osel to byl, co skládal, vybíranější bude, co to bude číst – a mamlas.“
Po tomto doporučení následují pověry:
„Abys všecko trefil, nač zamíříš: Vezmi
srdce z jakéhokoliv zvířete a usuš je na prach
a dávej je do olova a do formy, když kulky liješ – a všechno trefíš. Vezmi dudkovi srdce
a přivaž je sobě na pravé rameno, k čemu
střelíš, všecko trefíš. Vezmi dřevo, na které
hrom udeřil, udělej z něho klíneček v Novou
neděli a protáhni jej po ručnici po třikráte
a potom jej vraz do terče. Dostaň kousek
vosku z té svíčky, co ji drží člověk, když
umírá, dej do olova, když máš kulky líti nebo
broky – a hned budeš dobře stříleti.“
„Aby na tě ručnice nevystřelila: Vezmi hlínu, kde leží zabitý a třísku z prachu kostelního
spal na prach a vsyp mezi hlínu, měj to pod
pravým palcem, nevystřelí na tě žádný, pokud
to tam bude. Vezmi lýka lipového na Velikou
noc, odlup je při východu slunce a opásej se na
holé tělo. Když se trefí, že tři mládenci zvoní
umrlému, dostaň mrazu s čepu zvonového,
aby oni nevěděli a maž se tím na zádech.“
„Abys měl štěstí v myslivosti: Když najdeš
krkavčí vejce, dej je do hnoje horkého a nech
je tam čtyři neděle. Potom je vezmi a bude
z něho kámen a dej to do mravenčího kopce,
nech ho čtyři neděle, potom vezmi ten kámen
a nos při sobě nebo dej do prstena. Má zajisté
tu moc, kdyby ho měl kdo při sobě, ten všecko obdrží pod rukou a všechno mu přijde.“
„Aby za tebou zajíc běžel: Kdybys zabil
samce, vezmi z něho měchejřek a ráno, když
půjdeš na pole, namaž sobě podešve měchýřkem – zajíci poběhnou za tebou.“
„Abys zajíce uhlídal: Vezmi mléka od
feny, když má štěňata a nechať se sesedne
a udělej z něho sejr a potři se nad očima a tak
zajíce uhlídáš.“
„Aby se tě žádná zbroj nechytila: Když na
jaře nejprve hada uhlídáš, uřež mu hlavu českým grošem a dej do ní tři zrna hrachu do
huby a zakopej ji, a když ji zakopeš, udělej
kolo kordem devětkrát tak hrubé, sněz devět
zrn toho hrachu, můžeš se nebát, aby se tě
jaká zbroj chytila. Napiš tato slova netopejřovou krví v Novou neděli a nos je při sobě
a nechytí se tě žádná zbroj:
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Podle zápisu v okr. Muzeu ve Vyškově
Pokračování na vedlejší straně
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Sbor dobrovolných hasičů
Od založení sboru dobrovolných hasičů
Habrovany uplynulo již dlouhých 118 roků. Je
tedy patrné, že sbor má již velmi dlouhou tradici a v této tradici se snažíme pokračovat.
Činnost
V uplynulém roce náš sbor pořádal opět kulturní a sportovní akce. Činnost v roce 2015
byla zahájena výroční valnou hromadou. Dále
jsme pořádali divadelní představení „Ze života
ženy“ a také proběhla návštěva vinného sklípku v Bořeticích. V letošním roce jsme upustili
od tradice ostatkové maškarády s ohledem na
nezájem masek a také snižující se zájem občanů. Věříme, že v následujících letech bude opět
zájem o obnovení této pěkné tradice. Jako další sbor pořádal pálení čarodějnic s dětským odpolednem, hasičské závody na fotbalovém
hřišti, letní noc „Pod lipkami“, ukončení
prázdnin, divadelní představení pro děti
a ukončení soutěžní sezony.
Sport
V roce 2015 nás na poli sportovním reprezentovala družstva mužů „A“, mužů „B“ a žen.
Naše týmy absolvovaly soutěže kalendáře
Velké ceny okresu Vyškov a také soutěže ostatní. Nejlepší časy dosažené v této sezóně pokořily hranici 19 s a pro muže to byl čas 18,92 s
v Tvarožné a ženy dosáhly maxima 18,67 s na
soutěži v Ivanovicích na Hané. Průběžně byla

Zápisy z kroniky obce
Dokončení z vedlejší strany

2005 – Kultura
Obec začala po několikaleté stagnaci opět
naplno žít, každým rokem přibývá víc akcí.
19. února v hospodě U zámečku se koštovalo celkem 43 výpalků na 2. slivoviciádě.
1. Bujok René
2. Ing. Kostelka Tomáš
3. Masařík Antonín
Po slavnostním vyhodnocení pokračovala
při reprodukované hudbě volná zábava.
19. a 20. března byla putovní výstava mikroregionu Drahanská vrchovina s názvem
Příroda a sakrální stavby.
8. května na návsi Otevírání šoupátek. Tady
se každoročně předvedou majitelé historických vozidel se svými nablýskanými miláčky.
4. června na Panském rybníku byly již tradiční rybářské závody s opékáním selete a odpoledne v Panské skale dětský den.
V areálu Pod lipami bylo letos pět letních
nocí. Dvě pořádal obecní úřad s kapelou
Modul, a to 17. června a 30. července. Hasiči
30. července s brněnskou skupinou Hitmakers
a 26. srpna legenda zdejších zábav Sonet. Další
dvě diskotékové noci udělala místní mládež.
19. srpna na návsi již tradiční Sraz přátel
historických vozidel spojený s mnoha soutěžemi o putovní pohár Zlomená řídítka.
15. října obec společně s rybáři a hasiči
udělala výlov požární nádrže – rybníčka na
návsi. Vylovilo se 12 kaprů. 40 Koi Koi kaprů
a asi 60 plevelnatých ryb. Podávala se rybí polévka, smažená ryba, burčák.
Ukončení kulturní sezony byl zájezd do
Templářských sklepů v Čejkovicích.

udržována soutěžní technika. Vybavení bylo
dle možností sboru obnovováno.
Zásahová jednotka
Jednotka se skládá z 15 členů SDH Habrovany. V letošním roce neměla žádný ostrý výjezd. Jednotka zabezpečovala asistenci při kulturní akci pálení čarodějnic v areálu pod
Lipami, na žádost starosty obce prováděla čištění kanalizační přípojky do rybníčku na návsi
a osvětlovala prostor při rozsvícení vánočního
stromu. Jednotka se schází pravidelně první
pátek v měsíci, kde se provádí výcvik, školení,
kondiční jízdy s vozidly a údržba techniky.
K zajištění akceschopnosti jednotky se někteří
členi schází i mimo plánovaný termín. V letošním roce převážně z dotací kraje byly pořízeny
dva zásahové oděvy, páteřová deska pro transport pacientů a osvětlovací balon. Dva strojníci byli na dvoudenním školení u HZS Vyškov.
V prosinci nás ještě čeká školení na obsluhu
motorových pil a výcvik v dýchací technice ve
výcvikovém polygonu školního a výcvikového
zařízení v Brně.
V příštím roce nás opět čeká mnoho aktivit.
Činnost sboru bude zahájena výroční valnou
hromadou konanou 23. 1. 2016 v obecním sále.

Jako v letech minulých pro Vás zajistíme divadelním představení, pálení čarodějnic, letní
noc a další a další. Družstva budou i nadále reprezentovat naši obec na poli požárního sportu.
Zúčastní se všech kol Velké ceny okresu
Vyškov, ale i jiných klání. Pro domácí fanoušky bude vrcholem soutěž na domácím bojišti,
a to soutěž „O pohár starosty obce“ v červenci.
Při bilancování s rokem uplynulým se patří
poděkovat všem, kteří naši činnost v uplynulém roce podporovali a jistě budou podporovat
i v roce nadcházejícím. Jsou to zejména aktivní členové SDH a zásahové jednotky, dále
Obec Habrovany a její zastupitelstvo, TJ
Habrovany, sponzoři a příznivci. V současné
době byly spuštěny nové WWW stránky sboru
(www.sdhhabrovany.cz).
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
a zásahové jednotce přejme, aby počet zásahů
v roce 2016 byl stejný jako v roce již téměř
výbor SDH
uplynulém.

V naší obci kompostujeme již od roku 2012
Komunitní kompostárna je umístěna na
betonové ploše u čistírny odpadních vod
Habrovany. Bioodpad zde můžete odkládat
v neomezeném množství. V příštím roce plánujeme, že hotový kompost si budete moci
zdarma odebrat.
Předem děkujeme, že na kompostárnu neodkládáte, co tam ze své podstaty nepatří
(i když se tak někdy děje).
Obec Habrovany společně se Státním fondem životního prostředí a Evropským fondem soudržnosti připravila projekt „Vybavení kompostárny pro obec Habrovany“.
V rámci projektu získala obec 90% dotaci
na pořízení techniky na účelnější zpracování

bioodpadu na kompost. Celková dotace činí
1 356 483 Kč.
V roce 2012, když se začalo s budováním
kompostárny, jsme vlastnili pouze traktor,
k němuž byla zakoupena čelní radlice.
Z dotace byla pořízena tato technika:
• štěpkovač
• překopávač kompostu
• prosévací lopata
• kontejnerový nosič a dva kontejnery
U přeměny bioodpadu v plnohodnotný
kompost záleží na mnoha faktorech jako je
teplota, složení bioodpadu, postup při kompostování atd. Ze špatných surovin se nedá
udělat dobrý kompost.

Tříkrálová sbírka
Jako v mnoha dalších obcích i městech, proběhne
i v Habrovanech počátkem
příštího roku Tříkrálová sbírka. U vašich
dveří zazvoní skupinka zpravidla tří dětských koledníků, převlečených za bájné krále, kteří se podle tradice přišli poklonit do
Betléma novorozenému Ježíškovi.
Koledování bude probíhat během prvních
dvou týdnů měsíce ledna. Dospělí vedoucí
skupinek budou mít průkazku vystavenou

Charitou ČR a úředně zapečetěnou kasičku.
Vedoucími skupinek v Habrovanech budou
K. Florová, O. Škaroupková, L. Mazurová,
L. Kujalová a A. Rambousková. Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám v tísni a dalším zejména v regionech, kde sbírka pomáhá. Menší část výnosu je použita na
humanitární pomoc do zahraničí. Předem
děkujeme, že se do Tříkrálové sbírky 2016
zapojíte.

Plánované akce v I. pololetí roku 2016
24. ledna – Vítání občánků
30. ledna – Vepřové hody
20. února – Dětský karneval

19. března – Posezení se seniory
25. června – Dětský den „Hurá prázdniny!“
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Beseda s paní Jaroslavou Říhovou

Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek v roce 2015
Rád bych navázal na mé minulé povídaní
a nabídnul vám pohled do společenského
a kulturního života obyvatel Habrovanského
zámku. Nejprve bych připomněl ty nejdůležitější události s předchozího půlroku.
Vstup do nového roku nám zpříjemnil slavnostní koncert operní pěvkyně Jany Šelle jíž
doprovodila hrou na harfu Anastázie
Stambolidu Tomečková.
Povídání o cestování na vozíku s rodinou
Márových tentokrát po USA a Havaji.
Zábava s cimbálovou muzikou Veronica
a bohatou tombolou.
Náš letošní první výlet vedl na všemi oblíbené nákupy do nákupního centra Olympia
Brno.
Nyní k tomu novému. Vítání léta s tradičním opékáním prasátka, které se i letos výjimečně povedlo. Bylo opět vynikající, křupavé
prostě „k sežrání“. K dobrému masíčku jsme
si dali nový druh piva s názvem „GRUNT“
z Vyškovského pivovaru, který je jedním z našich sponzorů. Byli jsme mile překvapeni výbornou chutí zlatavého moku. Také nealko nápoje uspokojily a potěšily mnohé účastníky.
Pochutnali jsme si také na koláčcích od dalšího sponzora „Pekařství Makovec“, které se
jen rozplývaly při kafíčku. Celé odpoledne

Opékání pašíka

a večer nás provázela skvělá kapela
„Neříkáme“, která oslovila svým repertoárem
většinu zúčastněných. Také vystoupení taneční skupiny děvčat ze Zbyšova se setkalo s úspěchem, při jejich pohybových kreacích.
Vyvrcholením bylo vystoupení šermířů ze
skupiny historického šermu „Carpe Diem“
a ukázek jejich soubojů a střetů, při kterých
tuhla krev v žilách. Kouzelné bylo setkání šermířů a tanečnic při společném fotografování.
V prázdninových horkých dnech se osvěžíme nejen vodou při Hasičské soutěži o pohár
starosty obce, která je zařazena do Velké ceny
okresu Vyškov. Jako diváci a fandové domácích se jej účastní i naši spoluobyvatelé na
zámku. Letos už po několikáté nás navštívili
kamarádi ze Zaječí, tentokrát vzali sebou pro
obveselení nejen kytaru, ale své psí miláčky.
Na sklonku prázdnin je čas pro Jiřího Helána
s Hankou Mlaskačovou a Rosťou Komosným
s pěknými lidovými písničkami. I letos jsme
se rozjeli na cesty za poznáním například do
Bučovic a také na zámek v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Navštívili jsme také zoo Hodonín,
kde jsme strávili příjemné dopoledne se zvířátky. 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. Velcí a malí „rybáři“ také z našich řad se účastnili soutěže o největší úlovek
v naší obci a ochutnali nejen rybí dobroty.
Podzimní atmosféru navodil tenorový hlas,
zazněly slavné i méně známé písně v podání
Vítězslava Víta a jeho doprovodu. Za bujarého
veselí zatančíme na Kateřinské zábavě s hudbou manželů Musilových. Začali jsme i s kavárničkou pro oslavence – posezení s těmi,
kteří mají narozeniny, je to milá akce, která ji-

Rozpis vánočních bohoslužeb a akcí
23.12. Habrovany, 16–18 h. – předvánoční setkání u betléma s krátkým programem, bude
„betlémské světlo“
24. 12. Královopolské Vážany, 20.30 h. – „půlnoční“ mše svatá
25. 12. Královopolské Vážany, 10.40 h. – mše svatá
26. 12. Habrovany, 10.45 h. – mše svatá
27. 12. Královopolské Vážany, 10.40 h. – mše svatá
1. 1. Královopolské Vážany, 10.40 h. – mše svatá
2. 1. Habrovany, 19.05 h. – mše svatá
Podrobnější rozpis najdete na www.farnostrousinov.cz a webu obce.

stě bude tradicí, proběhla i tento měsíc. Do
křesla pro hosta zasedla autorka několika knih
paní Jaroslava Říhová, která nám povyprávěla
o rodu Gomperz, ti patřili k vlastníkům zámku až do roku 1940 a její knize Fialky pro
Karolínu. Zaposlouchali jsme se do autorčina
předčítání a položili několik dotazů.
Uskutečnil se cyklus vzdělávání organizovaném Masarykovou univerzitou. Jedná se
o Univerzitu třetího věku, která našim klientům umožní vzdělání zaměřené především na
trénink paměti. Byla realizována v šesti cyklech a absolventi po jeho ukončení obdrží
v rámci slavnostního předání tzv. „Evidenční
list“. Před Vánoci se vydáváme na nákupy
k Ježíšku a dárky obdarujeme své blízké.
V době Adventu nás navštíví Mikuláš, vystoupí soubor Sušil, Dražovické ženy, děti ze
Speciální školy ve Vyškově, napečeme
a ochutnáme vánoční dobroty, společně dětmi
z habrovanské školy a školky rozsvítíme vánoční stromeček na nádvoří zámku, potěšíme
se s pejsky. Rok zakončíme posezením u svařáku, písniček a cukrovím.
Touto cestou, děkujeme všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku, obci
Habrovany, všem našim sponzorům a přátelům. Přejeme poklidné prožití Vánočních
svátků, vše nejlepší v novém roce a těšíme na
další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

Punč vánoční
• 6 sklenic jablečného džusu (zčásti možno „vylepšit“ jablečným vínem, příp.
1 dcl whisky)
• 7 kousků skořice
• 1/4 lžičky muškátového oříšku (alternativně možno použít hřebíček)
• 1/4 hrnku medu
• 3 lžíce citrónové šťávy
• 1 lžička strouhané citrónové kůry
• 2 hrnky neslazené ananasové šťávy
V přikryté nádobě zahříváme džus, víno
a jeden kousek skořice až téměř k varu.
Přidáme další přísady a ještě chvíli zahříváme. Scedíme do sklenic, každou sklenici ozdobíme kouskem skořice. V teplém
období roku se podává vychlazený.
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Myslivecké sdružení Habrovany
Opět je tu čas honů na drobnou zvěř. Dne
14. listopadu 2015 jsme provedli první hon
v Komořanech a Čechyni za účasti 23 střelců,
11 honců. Odlovili jsme 5 zajíců, 9 bažantů
a 3 kachny.
28. listopadu 2015 proběhl hlavní hon
v Habrovanech za účasti 28 střelců, 19 honců
a 6 loveckých psů. Odlovili jsme 2 zajíce a 49
bažantů.

Hlavní hon v Habrovanech

Poslední roky se stále potýkáme s úbytkem
této drobné zvěře, proto mi dovolte, seznámit
vás s jedním tímto druhem.
Bažant obecný
Patří mezi středně velké druhy bažantů.
Kohouti jsou těžší než slípky, rozdíly jsou patrné ve zbarvení. Peří slípky má nenápadnou
béžovou nebo světle hnědou barvu. Naproti
tomu kohout je zbarven velmi pestře. Jeho
peří má bronzový lesk, na hrudi do červena,
proužky na ocase (myslivecky klín) jsou tmavě hnědé a mnohem výraznější jak u slípky.
Původní areál bažanta obecného zahrnoval

větší část Asie. V českých zemích je doložen
poprvé roku 1330. Původně byli bažanti chováni pouze v bažantnicích, od 19. století také
ve volných honitbách. V Evropě jsou jeho životním prostředím především pole, houštiny
na polních mezích a malé remízky (těch je
stále méně) a okolí vodních ploch. Od konce
března probíhá tok. Slípky si staví hnízdo na
zemi, snůška činí 9 až 11 vajec. Po 25 dnech
se líhnou kuřata velmi
citlivá na chlad a provlhnutí. Kuřata se
v prvních měsících života živí pouze hmyzem, později přecházejí
na rostlinnou potravu.
Tou se převážně živí
dospělí. Kohouti se loví
od 16. 10. do 31. 12.
většinou společných
honech. V současnosti
jsou bažanti v české republice nejvíce loveným druhem zvěře.
Pro Římany bylo bažantí maso vyhledávanou pochoutkou. Proto uvádím jeden z mnoha receptů:
Bažant s nádivkou
Suroviny: 1 bažant, sůl, 15 dkg másla, 1/8l
bílého vína, 2 jablka, 1 lžíce zavařených brusinek, 1 lžíce šípkové marmelády.
Nádivka: 3 rohlíky nebo plátky toustového
bílého chleba, trocha mléka, 2 žloutky, 8 dkg
másla, pár kapek polévkového koření, sůl, pepř,
zelená petrželka, hrst hrozinek, 5 dkg oloupaných jemně nakrájených mandlí, sníh z bílku.

Postup přípravy: Rohlíky (tousty) nakrájíme na kostičky, navlhčíme mlékem. V misce
si umícháme máslo, žloutky, polévkové koření, přidáme navlhčené rohlíky (tousty), osolíme, opepříme, přidáme petržel, hrozinky,
mandle a sníh. Zvolna ručně promícháme.
Bažanta očistíme, osolíme a naplníme nádivkou. Otvor sepneme špejlí a dáme na másle
péct. Když je bažant napolo upečený a začíná
červenat, obložíme jej oloupanými a na plátky nakrájenými jablky. Přiklopíme a dále
pečeme. Ke konci pečení přilejeme víno a dopečeme doměkka. Bažanta vyndáme a naporcujeme na čtvrtky. Jablka protlačíme přes
síto, přidáme brusinky a marmeládu. Příloze
se meze nekladou. Přejeme dobrou chuť!
Veselé prožití svátků, hodně štěstí a zdraví,
vše nejlepší v novém roce 2016 vám srdečně
přeje Myslivecké sdružení Habrovany.
Na závěr nám dovolte, pozvat vás na Štěpánskou zábavu s poslední lečí, která se koná
v sobotu 26. prosince ve 20 hodin v kulturním
sále Obecního domu, č.p. 345. K poslechu
a tanci zahraje skupina Modul. Zvěřinová
i další tombola. Všichni jste srdečně zváni!

Bažant obecný

Šachový oddíl tělesně postižených Habrovany
Motto: „Hlavní ideou je zpřístupnění šachu jako sportu pro všechny, především pro osoby
s těžkým tělesným postižením. Hendikepovaní jsou zde zapojeni do aktivní sportovní činnosti,
roste jejich sebevědomí, zlepšuje se fyzická kondice. Díky jakékoliv podpoře jsou soutěže dostupnější i pro sociálně slabší občany.“
Blíží se konec roku, a tak se podíváme na
to, co proběhlo našem šachovém oddílu
v roce 2015. Jako v minulých letech i letos
jsme hráli v přeboru okresu Vyškov, zúčastnili republikových turnajů. Tradičně byl oddíl pořadatelem šachového turnaje.
Dohrával se okresní přebor I. třídy –
Vyškov, ročník 2014/2015 za účasti 10 družstev, z toho byla 2 naše družstva. Vítězem se
stali šachisté z MKS Vyškov C, na druhém
místě ŠOTP Habrovany A, třetí bylo TJ
Bučovice B. Naše druhé družstvo skončilo
na osmém místě. V květnu se konalo
Mistrovství České republiky tříčlenných
družstev v šachu tělesně postižených.
Bohužel náš oddíl opět zastoupení neměl pro
nedostatek či nezájem hráčů.
Začátkem září se v Hodoníně u Kunštátu
konalo Mezinárodní mistrovství tělesně postižených v šachu – O pohár MDA RIDE
a turnaj o Pohár AMD. Našim zástupcům se
nedařilo. Pan Leoš Spáčil skončil na 11. místě a Ivana Vejpustková hned za ním na 12.
místě.

chu. Soutěže se tentokrát zúčastní 9 družstev.
Náš oddíl má opět 2 družstva. „Béčko“ trochu posílilo novými hráči, tak lze doufat
v jeho lepší konečnou pozici v tabulce. Na to
jak to dopadne si ještě počkáme do jara příštího roku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
nám pomáhají, mají zájem o naši činnost
a zůstávají nakloněni. Doufám a věřím, že
tomu tak bude i nadále. Také mi dovolte,
abych všem popřál příjemné a hlavně v klidu
prožité vánoční svátky a v tom novém roku
2016 hodně zdraví štěstí a pohody.

Jeden turnaj končil a ten den začal druhý,
který pořádal náš oddíl. Konal se již 27. ročník Přeboru Jihomoravského kraje a zároveň
memoriál Jiřího Šandery. Zvítězil pan
Bohumil Jaroš, hráč TJ Mariánské Hory před
Jarkem Trávníčkem z TJ Sokol Morkovice.
Třetí místo obsadil pan Leoš Spáčil z našeho
oddílu. Zdeněk Baldík skončil sedmý a Ivana
Vejpustková osmá.
Zdeněk Baldík, ŠO TP Habrovany
V říjnu se v Horní Bečvě konalo
v Otevřené mistrovství ČR jednotlivců TP s mezinárodní účastí hráčů České republiky,
Maďarska a Slovenska. Na toto
mistrovství odjela naše jediná
hráčka a podle současné výkonnosti se umístila ve druhé polovině tabulky. Přesto si ve statistickém ohodnocení zvedla
o několik bodů svoji výkonnost
díky kvalitně obsazenému turnaji.
Na podzim opět začala další
sezona okresního přeboru v ša- Přebor JmK v Hodoníně u Kunštátu
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Fotbalové ohlédnutí za podzimem 2015
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom se
tradičně před závěrem letošního roku krátce ohlédli za
působením našich fotbalových družstev v nedávno ukončené podzimní části soutěžního
ročníku 2015/2016.
Před začátkem soutěžního ročníku doznalo
mužstvo dospělých pouze menších obměn
a podzimní část odehrálo v prakticky nezměněné sestavě. I přes obětavé a bojovné výkony
se nepodařilo výsledkově navázat na minulé
sezóny a důsledkem byl pokles v průběžné tabulce na 12. pozici se ziskem 9 bodů a pasivním skóre 20:39. Je tedy škoda, že nemůžeme
informovat o uplynulé části soutěže v podobném duchu , jako v loňském roce, kdy mělo
naše mužstvo v této fázi soutěže na kontě 22
bodů a figurovalo na 4. místě tabulky.
Velkou smůlou je, že se v několika zápasech podzimní části nepodařilo dotáhnout do
zdárného konce některé velice slibně rozehrané zápasy, ve kterých jsme podlehli jen
nejtěsnějším rozdílem a tyto ztracené body
pak citelně chybí v celkovém hodnocení.
Jedním z příkladů může být porážka na hřišti vedoucích Drnovic, kde jsme po velmi
dobrém výkonu podlehli 3:2 brankou z pokutového kopu v 90. min. utkání. Obdobně
nebylo tentokrát v silách mužstva dosáhnout
konstantnějšího bodového zisku v domácích
utkáních,což se rovněž výrazně podepsalo na
momentálním umístění v průběžném hodnocení soutěžního ročníku. Celkové výsledky
pak přináší níže uvedená tabulka.
Přáním všech hráčů i fanoušků je nyní tento negativní výsledkový trend v jarní části
soutěže otočit a pokusit se navázat na výkony z minulých sezón a zakončit celý soutěžní ročník podstatně lepším umístěním, než je
současné 12. místo. Nejlepším střelcem dosavadního průběhu sezony je Lukáš Pořízek.

fakt, že se do soutěže přihlásily pouze čtyři
týmy. Nicméně i tak je to pro náš oddíl skvělá příležitost, jak se pokusit vychovat další
hráče pro potřebné postupné doplnění kádru
mužstva dospělých. Úvodní kola byla samozřejmě spíše adaptací našich hráčů na podmínky soutěže a týmy soupeřů, když v některých případech je určitým mankem
výraznější věkový rozdíl mezi jednotlivými
mužstvy. Tento fakt je samozřejmě evidentní
příčinou výrazného odstupu mezi jednotlivými celky průběžné tabulky, nicméně se našim
dorostencům postupně dařilo bodovat v některých klíčových utkáních a držet si tak průběžné třetí místo v tabulce soutěže.
Průběžná tabulka po podzimní části –
dorost:
Rk. Tým
Z V R P Skóre Body +/-)
1. TJ Hoštice-Heroltice
2. SK ŽS Křenovice
3. TJ Habrovany
4. FK Křižanovice

9
9
9
9

8
6
1
1

0
0
2
2

1
3
6
6

36:12 24 12
50:18 18 3
13:36 5 -7
10:43 5 -10

Průběžná tabulka po podzimní části –
starší žáci:

Rk. Tým
1. TJ Kobeřice
2. TJ Sokol Dědice
3. SK Slavkov u Brna
4. Sok. Mor. Málkovice
5. TJ Nesovice
6. Sokol Švábenice
7. TJ Habrovany
8. Sokol Otnice

Z V R P Skóre Body +/-)
14
13
14
14
13
14
14
14

13
9
8
7
4
4
4
3

0 1
1 3
1 5
1 6
1 8
1 9
0 10
1 10

124:11
53:22
51:41
41:33
26:49
14:43
19:91
28:66

39 18
28 10
25 4
22 1
13 -8
13 -8
12 -9
10 -11

PŘÍPRAVKA
Naše nejmladší fotbalové naděje skončily v sezoně 2014/2015 na osmém místě.
Letní přípravu zahájila přípravka téměř ih-

ned po sezoně dvěma turnaji v Pozořicích
a v Rousínově, kde se umístila na sedmém
a šestém místě.
V srpnu hráči zahájili tréninkové jednotky
dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek. Na trénincích se hráči pravidelně scházeli v hojném
počtu včetně mladší přípravky, která momentálně hledá trenéra. Tréninky byly zaměřeny především na koordinaci pohybu,
práci s míčem a nácvik herních situací.
Vzhledem k tomu, že mužstvo přípravky
bylo oslabeno odchodem několika hráčů,
kteří přešli do vyšší žákovské kategorie,
a jedné naší hráčce byl umožněn střídavý
start v první lize za Lokomotivu Brno Horní
Heršpice, kde také reprezentuje nejen náš
oddíl, ale i naši obec, odehráli hráči podzimní část sezóny na velmi dobré úrovni.
Momentálně se náš tým pohybuje na páté
příčce v tabulce z deseti mužstev. V prosinci
přípravka odstartuje zimní přípravu již
30.12.2015 turnajem v Křenovicích.
Tréninkové jednotky se zaměřením na posilování , dynamiku a rychlost zahájí přípravka
13.1.2016 s podporou obce Habrovany
v místní tělocvičně. Do nové sezóny přejeme
hráčům mnoho úspěchů, radost ze hry a z týmového výkonu i pevné zdraví. Velmi rádi
bychom také využili této příležitosti a poděkovali všem rodičům, trenérům a fanouškům, kteří intenzivně podporují mužstvo přípravky nejen pravidelnou účastí na zápasech,
ale i ve formě pomoci při organizaci a zajišťování tréninků.
Závěrem bychom na tomto místě rádi popřáli jménem výboru TJ i všech hráčů oddílu
našim fanouškům i všem, kdo celoročně
podporovali naše snažení, příjemné a hlavně
klidné blížící se vánoční svátky a rovněž přejeme všem hodně štěstí, zdraví a pohody
v nadcházejícím roce 2016.

Průběžná tabulka po podzimní části –
muži:
Rk. Tým
Z V R P Skóre Body +/-)
1. FKD B
13
2. TJ Lysovice
13
3. Sokol Opatovice 13
4. TJ Komořany
13
5. Sokol Švábenice 13
6. FK Pustiměř
13
7. S. Mor. Málkovice 13
8. S. Chvalkovice n. H 13
9. TJ Hoštice-Heroltice13
10. FK Pačlavice-Dětkovice B13
11. TJ Rychtářov
13
12. TJ Habrovany
13
13. TJ Kučerov
13
14. TJ Sokol Bohdalice B 13

9
8
8
8
7
6
6
5
5
3
2
3
1
1

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

1 40:18
3 32:14
3 29:21
4 31:16
4 32:17
3 23:13
4 28:29
4 23:17
4 29:25
7 28:35
6 20:30
10 20:39
7 11:34
12 17:55

30 12
26 11
26 5
25 7
23 5
22 4
21 0
19 1
19 -2
12 -9
11 -13
9 -12
8 -13
3 -15

Již v minulém vydání zpravodaje jsme informovali o obnovené činnosti našeho dorosteneckého mužstva a jeho účasti v aktuálním soutěžním ročníku. Pestrosti soutěže
poněkud uškodil rovněž již dříve zmiňovaný

Žáci
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