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Habrovanští prvňáčci první den ve škole

Vážení rodiče a přátelé
habrovanské základní školy,
V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili
nový školní rok. Ve školních lavicích jsme
přivítali 17 prvňáčků.
Naši školu bude letos navštěvovat 78 žáků
z Habrovan, Olšan, Rousínova, Král. Vážan,
Vítovic a Nemojan. Je to stejný počet jako
v loňském roce. Otevřeli jsme pět samostatných tříd, naplněna je kapacita školní družiny.
Od října počítáme s otevřením minimálně
deseti zájmových kroužků, které pořádá naše

škola ve spolupráci s Centrem volného času
Maják z Vyškova.
Během letních prázdnin jsme ve škole
nově vybavili jednu z učeben – vymalovala
se a vybavila novým nábytkem.
Během školního roku bychom chtěli upravit školní zahradu tak, aby více sloužila výuce přírodovědy a pracovních činností.
Přeji všem úspěšný školní rok 2017/2018.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy

Modernizace knihovny
Obecní knihovna Habrovany prošla za
prázdniny několika úpravami, které jistě stojí
za zhlédnutí. Do knihovny byly pořízeny dva
nové počítače včetně monitorů, tiskárna, dále
pak přikoupeny policové regály na knihy
a zakoupen knihovní software COSMOTRON, pomocí kterého se povede knižní
fond v elektronické podobě. Tento majetek
byl spolufinancován z poskytnuté dotace
z JMK. Ve změnách se pokračuje a v blízké
budoucnosti připravuji i akce pro děti, příp.
rodiče či prarodiče s dětmi. Stále dokupujeme
nové tituly a nově se budou až čtyřikrát ročně
odebírat formou výpůjčky knihy z vyškovské
knihovny Karla Dvořáčka. Momentálně bych
chtěla upozornit především na rozmanitost
knih pro děti a mládež. Na své si přijdou jak
školáci a předškoláci tak i ti úplně nejmenší.
Přivítám i postřehy a návrhy ze stran veřejnosti. Těším se na vás vždy v pátek od 17 do
Jelínková Iveta
19 hodin.

Myslivecký spolek Habrovany
MS Habrovany jako již tradičně připravuje na 26. prosince 2017 Štěpánskou zábavu. Jste všichni srdečně zváni.

Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na

Nově vybavená třída
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aše školička vstupuje do čtvrtého školního roku. Pro letošní školní rok
máme 9 předškoláků, kteří se budou intenzivně připravovat na vstup do základní školy.
Děti, které na konci školního roku odešly do
základní školy, nahradilo 9 nových, a tak se
počet dětí ve třídě nezměnil, je nás opět 25
dětí ve smíšené třídě ve věku od 2 do 7 let. Při
květnovém zápisu pro letošní školní rok bylo
podáno 9 žádostí o přijetí a tak mohly být na
9 volných míst přijaty všichni zájemci.
Stalo se již tradicí, že naše školka obnovu-
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je v létě provoz v druhé polovině srpna. Tento
čas je vyhrazen i pro nově přijaté děti v rámci adaptačního programu, který se nám velmi
osvědčil. V malém počtu dětí si nováčci s dopomocí svého rodiče bez stresu z odloučení
mohou zafixovat základní situace v denním
režimu a poznají své nové kamarády, se kterými hravě překonávají stesk po mamince.
Děti, které tohoto programu využily, nástup
do školky v září zvládly zcela bez slziček.
Bc. Marcela Dvořáková,
vedoucí učitelka MŠ Habrovan

Přátelé historických vozidel
Po úspěšném setkání v habrovanském zámeckém parku pokračovala naše aktivita návštěvou dalších sekání kde ve společnosti
spolupracujících veteránistů z Nemojan,
Rousínova a Brna reprezentujeme naši skupinu, ale tím i obec. Všichni uvedení vlastní
stroje patřící dle mezinárodně uznávané normy do skupiny C – G a jsou to vozidla vyrobená mezi rokem 1919 až 1971, nebo ostatní, ale starší 30 let. Stroje jsou opatřeny
buďto veteránskou RZ, nebo zachovanou RZ
původní a platnou STK, na jednotlivá setkání přijedou po vlastní ose, mohou se zúčastnit jednotlivých jízd elegance apod., což několikrát násobí zážitek z jednotlivých akcí.
V letošním roce se nekonalo setkání
v Pozořicích, a proto další setkání bylo až
1. 7. 2017 v Hostěnicích a ve stejný den se
několik z nás ještě zúčastnilo malé akce setkání veteránistů ve Slatině, v areálu u pana
Babušíka, spojené s prohlídkou renovátorských prací a posezením u grilu.

Jako další to bylo 8. 7. za krásného počasí
rovněž úspěšné setkání v Šitbořicích. V sobotu 19. 8. se konalo již známé setkání spojené s burzou ve Zbýšově u Rosic, ale toto
bylo poznamenáno deštivým počasím –
menší počet veteránistů i prodejců. Cestu
domů jsme absolvovali v trvalém dešti, ale
ani ten zvlášť nepokazil zážitek z vyjížďky.
I když Město Rousínov odmítlo se sponzorsky podílet na hojně navštívené květnové
prezentaci na náměstí v Rousínově, byla připravována na Rousínovské trhy 3. 9. zajímavá akce s dopolední a odpolední prezentací
a cílovou jízdou na Jalový dvůr (Ekofarma
Jalový dvůr Heršpice). Tato akce se však
z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila.
Další účast – jako diváci na známé jízdě
do vrchu – Brno-Soběšice, areál ústavu
Kociánka. Zde je účast strojů pouze do roku
1939.
Pokud bude příznivé počasí v závěru podzimu (zejména pro veteránisty motorkáře),

chceme v Habrovanech uskutečnit ještě malou akci na ukončení sezóny.
O všech akcích, o kterých víme, se snažíme informovat přátele historických vozidel
i veřejnost.
Ing. Tomáš Kostelka, Bronislav Nejtek

Setkání v Hostěnicích

Stavební práce v obci v roce 2017
Dokončené stavební práce
• byla dokončena rekonstrukce 6 bytů
v I. NP, DPS č. p. 274 v celkové ceně
2446 557 Kč. K dnešnímu dni je volný jeden byt o velikosti
1+kk, který je určen
pro seniory. Případní
zájemci si mohou podat žádost o jeho při- Byt 1+kk
dělení.
• byla dokončena oprava části komunika-

ce na ulici Kočov
v ceně 40 898 Kč
Probíhající
stavební práce
• v místní části
Habrovec se nyní opravuje koryto potoka Kočov
a probíhá výstavba brodu a lávky přes potok
• nové oplocení hřiště u základní školy –
bude spolufinancováno z poskytnuté dotace
od JMK
• oprava kotelny bývalého obecního úřadu

– bude spolufinancováno z poskytnuté dotace od JMK
V současné době probíhá výběrové řízení
na rekonstrukci kanalizace hlavní ulice u zastávky před bývalým pohostinstvím č. p. 276,
se zahájením ještě v roce 2017.
Jak jsme již několikrát psali, oprava chodníků na hlavní ulici se z důvodu administrativních průtahů doposud nepodařilo zahájit.
Připravujeme na měsíc říjen a listopad výběrové řízení „Chodníky v průtahu obcí Habrovany“ se zahájením v počátku roku 2018.

Řemeslný den – ukázka umění tradičních řemesel
Dne 16. 9. pořádali řemeslníci pod vedením Jana Korčiána ve spolupráci s obcí
Habrovany řemeslný den, který se konal
v prostorách zámeckého parku. I přes nepříznivé počasí akci navštívil hojný počet občanů. Během celého dne bylo možné sledovat
umění hrnčířství s příležitostí si práci na hrnčířském kruhu vyzkoušet. Dále zkušení kováři předvedli své dovednosti a s jejich pomocí si mohli návštěvníci vyrobit vlastní
kousek na kovadlině. Kříž, jenž byl rozpracován na 0. ročníku, bude odhalen v roce
2018 u kostela Nejsvětější Trojice
v Habrovanech (datum bude upřesněno
v brzké době). Pokud se tato akce bude těšit

pozitivním ohlasům, zvažujeme pořádat ji
každoročně. Byl bych rád, kdyby výrobky
z těchto akcí byly umístěny v obci
Habrovany. Tímto bych chtěl poděkovat

Řemeslný den

všem lidem, kteří s organizováním akce pomáhali, předváděli jednotlivé obory, a kteří
nás podpořili svou návštěvou i přes nepřízeň
počasí.
Jan Korčián, kovář
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Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody
Pořadatel: Obec Habrovany a Zámecký
rybník, rybářský spolek
Datum a čas: sobota 23. září 2017, od 13
do 15.30 hodin.
Místo: Habrovany – obecní rybník v zámeckém parku
Účast: 31 dětí do 15 roků celkem (z toho
16 dětí do 10 r. a 15 dětí ve věku 11–15 let)
Uloveno ryb celkem: 34 ks
Skladba ulovených ryb: pstruh duhový – 9
ks, plotice – 15 ks, cejn – 2 ks, okoun – 2 ks,
perlín – 3 ks, karas – 3 ks
Úspěšní rybáři
soutěžící, kteří chytili nejméně 1 rybu:
- v kategorii do 10 roků 7 závodníků
- v kategorii 11 až 15 roků 4 závodníci
Výsledky:
A. Největší úlovek – děti do 10 r.:
1. Teodor Stejskal
177 cm – 6 ks
2. Daniel Mrázek
55 cm – 2 ks
3. Filip Adam
39 cm – 1 ks
B. Největší úlovek – děti 11 až 15 r.:
1. Radoslav Dvořáček 135 cm – 5 ks

2. Pavel Korčián
60 cm – 4 ks
3. Marek Křivánek
55 cm – 3 ks
C. Největší ryba (v cm) děti do 10 r.:
Teodor Stejskal – pstruh 56 cm
D. Největší ryba (v cm) – děti 11–15 r.:
Matěj Kučera – karas 38 cm
V kategorii do 10 roků obhájil loňské prvenství Teodor Stejskal, který si vylepšil výsledek o 47 cm v délce a o 2 ryby. Druhé
místo opět obsadil Daniel Mrázek, který ulovil o 68 cm v délce méně, přesto na druhé
místo se probojoval. Třetí místo obsadil
Filip Adam.
V kategorii 11 až 15 roků obhájil prvenství loňský vítěz Radoslav Dvořáček, který
ulovil o 86 cm v délce méně. Další dvě místa obsadili noví účastníci.
Vzhledem k chladnému a deštivému počasí se chytilo méně ryb než v roce 2016.
Všem závodníkům, kteří vydrželi u svých
prutů v době závodu za nevlídného počasí,
patří vyslovit velkou pochvalu. Doufám jen,
že nenastanou u nich zdravotní komplikace,

které by mohly způsobit jejich absenci ve
školní docházce. I takové počasí však příroda nabízí. Jak říká klasik: „Není špatného
počasí, ale jen špatně oblečených lidí“.
Pro návštěvníky i malé účastníky bylo připraveno tradičně bohaté občerstvení.
Podávala se rybí polévka, smažený kapr, pstruh, kapr na zelenině, bramborový salát,
bramborové spirály aj. Zapít chutné jídlo
bylo možno pivem, nebo burčákem.
I přes nepřízeň počasí nás překvapila hojná účast malých soutěžících i jejich rodičů
a příbuzných.
Na závěr akce za spoluúčasti starosty obce
byli odměněni nejen soutěžící, ale i všechny
zúčastněné děti.
Rovněž je nutno poděkovat všem členům
i nečlenům rybářského spolku Zámecký rybník, kteří se na realizaci podíleli.
Všechny rybí speciality byly snědeny,
všechno tekuté občerstvení vypito a to je
dobrá tečka za letošní akcí. Kdo přišel, odešel určitě spokojen.
Jaroslav Baláč

Sbor dobrovolných hasičů
Dne 5. 7. 2017 náš sbor osla- Konečné pořadí VC
vil společně s Vámi 120. výročí okresu Vyškov 2017 – Muži
Body
od jeho založení. Oslavy se ko- P. Družstvo
189
nali v prostoru na návsi za krás- 1. Mokrá „A“
2. Hostěrádky-Rešov „A“ 171
ného slunného počasí. Přítomní 3.
Topolany
159
se mohli těšit z prohlídky histo- 4. Dětkovice
137
rické i současné techniky, byla 5. Tučapy „A“
128
114
připravena výstava o historii 6. Tvarožná
89
SDH Habrovany. Dále byly při- 7. Radslavice
8. Topolany „B“
80
praveny divácké soutěže pro 9. Ivanovice na Hané
76
děti i dospělé, ukázky zásahů, 10. Šaratice
75
73
včetně prezentace techniky naší 11. Habrovany „A“
60
jednotky. Při slavnostním zahá- 12. Tučapy „B“
13. Drnovice
55
jení byla symbolicky odhalena 14. Kučerov
52
socha sv. Floriána a předány 15. Mělčany
38
drobné upomínkové předměty 16. Nesvačilka
20
17
přítomným zasloužilým čle- 17. Milešovice – dorost
0
nům. Po celé odpoledne pro- 18. Hostěrádky-Rešov „B“
gram doprovázela živá hudba a bylo připraveno bohaté občerstvení. Program oslav byl
zakončen zábavou v areálu Pod Lipami, kde
jsme se byli překvapeni rekordní účastí.
K poslechu hrála skupina Akcent a díky Vaší
oblibě je pozveme i v příštím roce.
Zásahová jednotka se schází pravidelně
první středu v měsíci k provedení zkoušky
techniky, cvičení a údržbě. V srpnu byla jednotka vyslána k odstranění stromu padlého
přes komunikaci směrem na Olšany.

V polovině měsíce července
se konala soutěž „O pohár starosty obce“ v požárním útoku,
tentokráte nově na dráze u areálu ČOV. Přes nepřízeň počasí
všechna zúčastněná družstva
podávala krásné výkony. Naší
obec reprezentovala 2 družstva
mužů, kde muži „A“ obsadili
s časem 20,58 s 11. místo
a muži „B“ 9. místo s časem
19,30 s. Z vítězství mezi muži
i ženami se radovala družstva
z Hodějic s časem 17,57 s, resp.
18,71 s. Letošní ročník velké
ceny, do kterého se přihlásilo
jen mužstvo muži „A“, je již
ukončen. Po sečtení všech bodů

to znamená celkově 11. místo s celkem 73
body. Nejlepším časem v roce 2017 pro muže
„A“ byl výsledek 19,50 s v Drnovicích.
V současné době již probíhá zazimování
techniky, včetně dráhy u ČOV.
Z plánovaných akcí bychom Vás rádi pozvali na divadelní představení pro děti, které
nám zaplní první sobotní prosincové odpoledne.
Výbor SDH

Oslavy 120. výročí založení sboru
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Podzimní fotbalová sezona začala
Vítáme Vás při podzimní části sezóny 2017/2018.
o soutěže se nám podařilo přihlásit čtyři družstva,
stejně jako tomu bylo v sezóně předchozí, a to hlavně díky obětavé práci trenérů a vedoucích družstev především
v mládežnických kategoriích. Že to nebylo
vůbec snadné a sezóna bude náročná nejen
pro vedoucí, ale i samotné hráče se dočtete
v článcích níže.
Okresní soutěž mužů III. třída sk. A
Mužstvo dospělých prošlo v letní přestávce
částečnou obměnou kádru a doplněním novými hráči. I přes velkou absenci způsobenou
zejména zraněními se snažíme o vybudování
silnější a stabilnější hráčské sestavy a navazující větší pohody mezi hráči. Odměnou pro
trenéra Jaroslava Vašinu je mnohem výraznější zastoupení hráčů při trénincích než
v minulých letech. Během letní přestávky
jsme se zúčastnili pohárového turnaje
v Kroužku a v rámci „sehrání“ před sezonou
přátelského utkání s Pozořicemi.
Po sedmém kole k 18. září, kdy jsme odehráli šest soutěžních utkání, je tým Habrovan
na 10. místě v tabulce se dvěma výhrami
a čtyřmi prohrami. Podařilo se nám zvítězit
pouze na domácím hřišti, a to s týmy HošticHeroltic a Kučerova. Věříme, že se zodpovědným přístupem půjdou výkony jednotlivých
hráčů nahoru, podaří se nám vstřelit více branek, a vyvarujeme se zbytečným chybám.
TABULKA
1. Ivanovice na Hané
2. FKD B
3. Nesovice
4. Lysovice
5. Kučerov
6. M. Málkovice
7. Pačlavice-Dětkovice B
8. Chvalkovice na Hané
9. Komořany
10. Habrovany
11. Račice
12. Opatovice
13. Hoštice-Heroltice
14. Milonice-Uhřice

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
6
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0

R
0
0
0
0
1
3
1
1
0
0
2
2
0
2

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

S
34:8
28:8
19:10
14:7
13:16
9:14
15:13
7:15
11:14
8:17
3:9
11:20
10:21
3:13

B
18
15
15
12
10
9
7
7
6
6
5
5
3
2

Okresní přebor dorostu
Vážení sportovní příznivci, začala nám
nová sezóna a i v soutěži dorostu došlo k velkým změnám. Jelikož jsou na okrese Vyškov
pouze tři dorostenecká mužstva, došlo
ke sloučení tří soutěží. Dorost okresu
Vyškova se přidal k okresům Brno-městský
přebor a Brno-venkov. Tímto vznikla soutěž
o 12 týmech. Pro nás to v první řadě znamená časově náročnější cestování s vyššími náklady na dopravu po dobu celé soutěže. Nově
zajíždíme např. do Domašova nebo Dolních
Louček, které jsou až za Tišnovem.
Dalším a zásadnějším problémem je, že
máme momentálně v kádru pouze 13 hráčů,
a to je pro takovou soutěž velmi málo. S ohledem na situaci v A týmu, kde se kmenoví hráči pravidelně nedostavují na zápasy, jsou hráči dorostu nuceni odehrát kromě svých utkání
i utkání mužů. Stává se tak, že během čtyř dnů
odehrají někteří hráči i tři mistrovské zápasy,

často i dva během jednoho dne. Toto se samozřejmě začíná promítat i do vlastní soutěže
dorostu, kdy díky zraněním a nemocem jsme
poslední dva zápasy odehráli v 11 hráčích bez
možnosti střídání. Je jen otázkou času kdy nebudeme schopni k utkání nastoupit.
I přesto se nám zatím daří hrát v rámci této
soutěže důstojnou roli, a v tuto chvíli jsme na
pěkném 4. místě s bilancí 3 výher, jedné remízy a jedné prohry se skóre 17:8. Rádi bychom se v první čtyřce udrželi co nejdéle
a reprezentovali nás v této soutěži co nejlépe.
TABULKA
1. Domášov/V. Knínice
2. Mokrá/Ochoz
3. Kobeřice/Nížkovice
4. TJ Habrovany
5. D. Loučky/Čebín
6. Slatina/Slovan B
7. Svratka Brno B
8. Vev. Bítýška
9. Vojkovice/RAFK B
10. Troubsko/Bosonohy
11. SK Křenovice
12. Těšany

Z
5
5
5
5
6
6
4
6
3
4
4
5

V
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
0
0

R
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0

P
1
1
1
1
3
3
1
3
1
3
4
5

S
23:11
13:7
22:10
17:8
16:17
23:29
16:9
20:17
13:7
9:14
6:24
1:26

B
12
12
10
10
9
9
7
7
6
3
0
0

Realizační tým dorostu: Jiří Souček, Ivan
Vysoudil
Okresní přebor starších žáků
Vstup do nadcházející sezóny je pro nás
novou a zároveň velkou výzvou. Díky posílení tří hráčů z přípravky jsme mohli naše mužstvo přihlásit do okresního přeboru starších
žáků, které se hraje se sedmi hráči v poli
a brankářem.
S tréninky jsme začali již od poloviny srpna, kdy jsme se soustředili hlavně na fyzickou
přípravu. Bylo ale jasné, že v období prázdnin
bude účast na trénincích slabší. V plné sestavě jsme začali trénovat až se začátkem školního roku. Do dnešního dne máme odehraný
pouze jeden zápas, který jsme smolně prohráli v poslední minutě s mužstvem z Komořan
3:4. V nadcházejících zápasech se budeme
snažit chybám vyvarovat a dosáhnout dobrých výsledků. Poděkování patří všem hráčům, trenérům a příznivcům kopané.
Okresní soutěž starších přípravek sk. A
Na začátek bychom za tým přípravky chtěli ještě jednou poděkovat hráčům Danielu
Mrázkovi a Lukáši Pospíšilovi za sportovní
výkony, které za náš tým odváděli a doufáme,

že se jim minimálně stejně povede v týmu
žáků, kam přestoupili. Přípravu na nadcházející fotbalovou sezonu 2017/2018 jsme zahájili až koncem prázdnin. Tréninky jsou opět
v úterý a čtvrtek od 17 hodin. Snažíme se je
vést vzhledem k výkonnostnímu rozdílu samostatně s dětmi, které s námi trénují krátce
a potřebují získat základní dovednosti a samostatně s již zkušenými dětmi. První utkání
okresní soutěže sk. A jsme odehráli v pátek
1. 9. 2017 s týmem Ivanovic na Hané.
Následovat bude dalších 8 zápasů, na něž se
těšíme a doufáme, že nás přijdete podpořit.
TABULKA
1. Milešovice
2. Dědice A
3. Brankovice
4. Křižanovice
5. Švábenice
6. Křenovice
7. Komořany
8. Habrovany
9. Velešovice
10. Kučerov

Z
2
2
3
1
2
2
3
1
2
2

V
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
0
1
1
2
1
2
2

S
15:1
7:0
12:7
7:1
4:5
1:3
5:20
3:4
4:10
2:9

B
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0

Fotbal není jen o samotné hře…
Fotbalovým utkáním všech kategorií předchází spousta dřiny nejen hráčů, trenérů a vedoucích družstev, ale skrývá se za tím
i spousta práce členů výboru a dobrovolná
činnost veškerých příznivců při pracích v areálu hřiště. Věříme, že jste si jistě nemohli nevšimnout péče věnované jak samotnému trávníku, tak i stavebním úpravám v jeho okolí.
Tímto se omlouváme za případné nepohodlí
nebo horší pochůznost v areálu. Věřte, že děláme maximum pro vybudování kvalitnějšího, příjemnějšího a hlavně bezpečnějšího
prostředí pro všechny hráče i fotbalové příznivce. Tyto stavební úpravy probíhají dobrovolnou činností s ohledem na časové a především finanční možnosti. Samozřejmě
budeme rádi za jakoukoliv pomoc.
Najdete nás i na internetu
Pro větší přehled o dění v klubu, termínech utkání a trénincích navštivte naše
stránky www.tjhabrovany.cz, jež průběžně
aktualizujeme.
Děkujeme za aktivní přístup všem hráčům,
trenérům, rodičům, fanouškům, a všem, kteří
nás povzbuzují a pomáhají. Těšíme se na další
společné sportovní chvíle. Výbor TJ Habrovany
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