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Slavnostní zahájení

Otevření nového Obecního domu 1. května 2014
První květnový čtvrtek, který letos připadl
na státní svátek 1. máje, jsme si vybrali, abychom společně oslavili otevření nového Obecního domu.
Program začal ve 14 hodin slavnostním přestřihnutím pásky a krátkým projevem, ve kterém jsem přivítal všechny přítomné hosty
a popřál jim příjemnou zábavu. Společně se
zastupiteli obce panem místostarostou Zdeňkem Slavotínkem, paní Marií Kachlíkovou, pa-

Hasiãská zbrojnice

nem Liborem Korčiánem, panem Petrem
Rozčínským, panem Bc. Janem Čalkovským,
panem Ing. Vítem Bergerem, bývalým místostarostou panem Janem Krčkem a paní
Mgr. Vlastou Koudelkovou, ředitelkou ZŠ
a nově vzniklé MŠ Habrovany, jsme tímto úkonem akci zahájili. Dalším bodem programu
byla prohlídka Obecního domu pro pozvané
hosty i pro ostatní zájemce z řad našich spoluobčanů.

Vystoupení dûtí

V přízemí nové budovy se nachází prostory
obecního úřadu, ve kterých v současné době
probíhá dokončení vybavení obou kanceláří,
aby obecní úřad mohl co nejdříve začít sloužit
občanům a tělocvična, která bude současně
sloužit jako sál pro pořádání kulturních akcí.
K sálu je přilehlý výčep pro občerstvení hostů
pořádaných akcí. Po zkušenostech z již konaných akcí vyplynulo, že bude potřeba zlep(pokračování na str. 2)
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Otevření nového Obecního domu 1. května 2014
(dokončení ze str. 1)
šit nedostatečnou akustiku v sále. V prvním
poschodí občané naleznou nově vzniklou mateřskou školu pro 25 dětí a kuchyni, ve které
se bude připravovat strava jak pro mateřskou
a základní školu v Habrovanech, tak i pro
ostatní zájemce z naší obce. Nového zázemí
se dočkali i naši dobrovolní hasiči, pro které
byla vybudována nová zbrojnice, ve které je
vedle původního vozidla garážován také novější typ požární vozidla, který byl našim hasičům poskytnut do výpůjčky.
Slavnostní ráz celé kulturní akci dalo hezké
vystoupení mažoretek a půvabné představení
s názvem „Piky piky na hlavu“ nastudované
žáky naší základní školy. Po celou dobu akce
hrála k poslechu i tanci dechová hudba Podboranka. Posléze bylo všem hostům nabídnuto bohaté občerstvení, připravené z různých specialit studené i teplé kuchyně
a dobrého pití a následovala volná zábava,

domem, za krásné vystoupení mažoretkám
která uzavřela program příjemně stráveného
i dětem z naší základní školy a dechové kapele
odpoledne. Byl jsem příjemně překvapen, že
Podboranka za hudební doprovod.
se slavnostní otevření nového Obecního
domu setkalo s velkým zájmem občanů naší
Poděkování patří také všem, kteří s námi
obce i z přilehlého okolí.
přišli nový Obecní dům slavnostně otevřít
a strávit v dobré náladě příjemné odpoledne.
Závěrem bych rád touto cestou poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu slavnostního odpoledne. Za přípravu
občerstvení paní ředitelce
Mgr. Vladislavě Kulhánkové,
paní Evě Havránkové a žákům
Integrované střední školy ve
Slavkově, dále děvčatům z Habrovan Andree a Anetě Pospíšilovým, Lence Korčiánové a Lence
Svobodové. Za provádění hostů
v prostorách nového Obecního
domu paní Lence Dvořáčkové,
dále paní Lence Uhrové za
Pﬁíprava obãerstvení
úpravu záhonů před obecním

Vystoupení dûtí

Ohlédnutí za posledními čtyřmi roky
Volby
Na podzim nás čekají opět dvoje volby,
konkrétně 10. a 11. října. Voliči zhodnotí práci
nás komunálních „politiků“ za uplynulé čtyři
roky a bude na vás občanech, jak posoudíte
výsledky činnosti zastupitelstva. Současně
proběhnou volby do Senátu, pravděpodobně
dvoukolově.
Ohlédnutí za posledními čtyřmi roky
Rok 2011
• Dokončena výstavba kanalizace a ČOV
v celkové výši 37 603 869 Kč
• Provedena I. etapa výstavby Obecního
domu v částce 6 800 000 Kč
• Uskutečněna přeložka VN u hřbitova
1 000 000 Kč
• Vnitřní komunikace Vinohrady 275 377 Kč
• Parkovací stání u zámeckého parku 751 642 Kč

• Kanalizace u hřbitova 2 000 130 Kč
• Radar – měření rychlosti 100 000 Kč
Rok 2012
• Dokončena vodní nádrž „Habří“
• Stavební úprava školy – půdní vestavba
učebny 2 684 343 Kč
• Pokračování výstavby Obecního domu
8 304 828 Kč
• Příspěvek na opravu kostela ve výši
250 000 Kč
• Zřízení komunitní kompostárny
Rok 2013
• Zahájení prací na pozemkové úpravě
• Pokračování v dostavbě Obecního domu
• Získání dotace ve výši 120 000 Kč od Jihomoravského kraje na zakoupení židlí do
sálu

Rok 2014
• Dokončení Obecního domu a jeho úspěšná
kolaudace
• Celkové náklady na OD zatím činily
30 265 566,82 Kč
• Gastrozařízení pro kuchyni 901 456 Kč
• Ostatní náklady, které nás ještě čekají – vybavení školky a školní kuchyně, hřiště pro
školku, vybavení zázemí tělocvičny, posilovny a obecního úřadu.
• Stále se potýkáme s problémy vybavení tělocvičny a s její akustikou.
• Podařilo se nám získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč na vybavení kuchyně MŠ.
• Je nám zapůjčena hasičská cisterna pro
místní JSDH.
• Obec přispěla na opravu kostela 100 000 Kč
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Zápisy z kroniky naší obce
Před 90 léty

Tyfus
O svátcích vánočních onemocněl na tyfus
šafář Hořava, od něho se nakazil jeho syn, 3
dcery, 5 členů rodiny Pěčkovy, Chyťa z Kočova, 3 členové rodiny Pernicovy, žena Dundálkova a služka nadsprávce Krejčího.
Všichni nemocní byli odvezeni do brněnské
nemocnice až na Pernicu.
Nemoc byla zavlečena z Vyškova, kam šafář šel se rozloučiti se svým na tyf nemocným
zetěm, kterého odvezli do Brna. Dne 15.
ledna podlehla nemoci žákyně Josefa Pěčková. Pohřbena v Brně. Dne 27. ledna Miloš
Hořava. Pohřben též v Brně.
Před 80 léty

Poměry v obci
Politicky byla obec zaměstnána po celý
rok. Předně započalo se v jednotě „Sokola“,
který vlastní kino v hostinci Hasáka. Zakoupením kina zadlužila se jednota a tímto dluhem započaly mezi členstvem nesrovnalosti
ohledně splácení dluhu. V důsledku toho povstaly osobní výpady na členstvo, takže část
členstva vystoupila z jednoty a to pro škodu
obce, neb činnost jednoty poklesla jak po
stránce společenské tak po stránce vzdělávací. Vina také jest v tom, že maje zde 3 učitele, 2 nebydlí v obci, nýbrž jen docházejí
z Rousínova a Komořan, nevěnují se výchově
občanské. Bydlí zde jen pan řídící Koukal,
který dříve velice agilně staral se o vzdělání,
to je pořádání poučných přednášek, divadel
atd. Nyní znechucen stálými třenicemi se
této působnosti po celý rok vzdal.
Charakteristické jest, že dříve hrávalo se
ročně 10–15 divadel mimo přednášek, kteráž
to divadla byla to výborně vedena, takže bývaly návštěvy i z vedlejších vesnic.
Nyní za rok 1934 bylo sehráno jen jedno
divadlo a to slabě navštívené, jen druhé dětské
představení na svátek matek bylo četnější.

dům Obroučky Karla. Úprava parku před budovou MNV a všech veřejných prostranství.
Budova MNV byla dokončena až na menší
úpravy. Tato budova slouží především kancelář MNV, dětskou poradnu a knihovnu, zasedací síň. Byly dostavěny dva rodinné domky pana Heincla a Baláče u kostela, což
přispělo vzhledu obce. Bylo provedeno dvacet větších oprav rodinných domků. Celkem
je 410 obytných domů, z toho v Habrovanech
254 a v Olšanech 156.
Před 40 léty

Úvodem
Rok 1974 vytváří atmosféru, která přímo
inspiruje. Bilance uplynulého roku je bezesporu úspěšná. Dosáhlo se ve všech oblastech
dobrých výsledků. Všude vládne dobrá atmosféra. Heslo zní: „Za obec krásnější!“
V denním tisku, v rozhlase a televizi, se
dovídáme o městech, vesnicích a vesničkách,
které byly od roku 1945 doslova vyměněny.
K jedné z těchto obcí patří i naše sloučená
obec. Jednou ze zásad dobrého hospodáře
je neustále pečovat o své hospodářství, zdokonalovat a zlepšovat své pracovní, kulturní
i bytové prostředí. Ve všech ukazatelích tomu
říkáme zvyšování životní úrovně obyvatel.
V prostředí menších obcí se heslo „Za obec
krásnější!“ bez brigádnické práce pro veřejnost neobejde. Celé řada našich občanů každým rokem odpracuje desítky hodin na plánovaných akcích, na opravě svých domů
a úpravě veřejného prostranství. Pro všechny
naše občany je vzhled obce vizitkou dobré
práce a zároveň hodnocení činnosti poslanců
NV, práce VO KSČ, NF a společenských organizací. A že se práce daří, toho je důkazem
vzhled naší obce. Opravené domky, rozkvetlé
zahrádky, upravené ulice, vydlážděné chodníky, veřejné osvětlení, zkrátka radost na vše
pohledět.
Před 30 léty

Před 70 léty

Zima
Zima počíná dosti mírně a rok počíná se
stále větší bídou a netrpělivostí a horší budoucnost vyžádá si více obětí pro válku a nervového vypětí. Lid zdejší více a více ustrašen.
Jaro
Jaro bylo dosti pěkné, takže úroda měla
pěknou pohodu. Silnice z Habrovan do Rousínova byla válcována.
Před 60 léty

Úrazy
Pádem na umrzlou zem zlomil si ruku Pavloň Karel a Láďa Jandl opět nohu. Josefu
Šimáčku ukousl kůň prst na ruce. Všichni
byli ošetření ve vyškovské nemocnici.
Podpis osevů nad 50 arů
Zemědělci od 50ti arů nahoru podepisují
úředně nařízený předpis o osívání půdy.
Zimní prázdniny
Pololetní prázdniny na škole jsou prodlouženy, neboť jest velká zima a není čím topit.
Před 50 léty

Výstavba
Prodlužovala se kanalizace na Kočově po

100. jubileum v naší základní škole
Dne 22. července 1956 při přestavbě bývalé
školní budovy, která do té doby sloužila jako
tělocvična Sokola v Habrovanech. Rozhodnutím MNV začalo se s přestavbou této budovy pro Spotřební družstvo Jednota jako
prodejna potravin a spotřebního zboží. V základech budovy pod mramorovou deskou
byla nalezena plechová krabice se zápisem
o jejím postavení a pro jaký účel.
Ve svém zápise pro kroniku zaznamenávám ke stému výročí jejího předání jen výňatek z tohoto zápisu a to, co považuji za
podstatné z původního textu.
Bylo to 12. října 1884 ve 12 hod., kdy jsme
stavbu této školní budovy dokončili a to bez
všeho úrazu a bez všelijakého neštěstí. Poněvadž školních dítek bylo tak mnoho, že ve
staré školní budově již místo dle zákona nepostačovalo, v které se vyučovalo asi 170
žáků, tedy občané Habrovan žádali, o to pracovali, aby se jejich dítky lépe vyučovati
mohly, byly ze staré školní budovy byty pro
učitele a sami zřídí novou dvoutřídní školu.
Bylo povoleno c. k. zemskou školní radou
a c. k. okresní školní radou ve Vyškově a tak
počali 19. března 1884 novou školní budovu

stavěti, která se dnešním dnem, to je 12. října
1884 to je v nedělní den slavnostně a s velkou
slávou ukončila.
Tato budova postavena byla za 6 000 zlatých. Ze zemského fondu půjčili obci 2 000
zlatých, subvence činila 700 zlatých. Půjčených 2 000 zlatých musela obec do 10ti roků
splatit. Zbytek pak občané zaplatili na daních.
Původní zápis je zachován a uložen v základní škole v Habrovanech, je obsáhlý, autor
tehdejší učitel se v něm zmiňuje nejen o poměrech v jakých učitel žil, ale celkové životní
úrovni na vesnici. Jak bohaté bylo „panstvo“
a kolik utržil rolník za svůj tovar a také co
zaplatil za to, co si koupil.
Tato školní budova sloužila do roku 1908,
kdy se otevřela budova školy nová, která
slouží ještě dnes, už po opravě, jako stánek
pro výchovu mládeže, pro pokrok, osvětu
a obecnému prospěchu.
Před 20 léty

Budování obce
1. Dne 1. 7. 1994 byla zahájena 2. etapa
plynofikace od domu číslo 43 na Cikánov,
Novou ulici a část Příhon. Celkové náklady
na celou obec činí 4 000 000 Kč.
2. V letním období bývá kritický nedostatek
vody z vodovodu Ostrá. (Bylo připojeno neúměrné množství domů. Tato nepromyšlenost a svým způsobem i závist a sobectví
způsobuje kalamitní stav v letních měsících.)
Proto bylo provedeno provedení vodovodu
Ostrá na řád Opatovice. Není to dobré řešení,
ale přesto je alespoň zajištěno, že odběratelé
Ostrá nejsou v létě bez vody.
3. Byla vybudována jedna česlice a dvě stavidla na potoku Habrovec.
4. Byla vybudována opěrná zídka u cesty
do Habrovce.
5. Na Vinohrádku od hřbitova až k domu
pana Šarocha byl vybudován vodovodní řád.
6. Na Vinohrádku vybudován řád kanalizace – 30 b.m.
7. Byl prodloužen vodovodní řád na místní
hřbitov.
Před 10 léty

Zámecký park
Park, který již dávno přestal vypadat jako
zámecký, byl po mnoho let součástí Ústavu
pro tělesně postižené a stát, který byl jeho
správcem, se o něj prakticky nestaral. Tak
vznikla uprostřed vesnice džungle, pro tělesně postižené obyvatele zámku nepoužitelná.
Po pětiletém úsilí místního zastupitelstva
převedl kraj zámecký park z majetku státu
do majetku obce. Smlouva o bezúplatném
převodu parku a přilehlých staveb byla podepsána v dubnu. Obnova zeleně byla zahájena postupným čištěním parku od náletových dřevin již v letošním roce.
Část pozemků vlastní však ještě Pozemkový fond, jelikož evidence tohoto památkově
chráněného parku nebyla v pořádku. V současné době probíhají jednání s památkáři
a vypracovává se projekt na celkovou obnovu
včetně revitalizace rybníka, rekonstrukce budovy oranžerie a domku č. p. 4.
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,

·kolní akademie

·kolní akademie

·kolní akademie

dovoluji si vás pozdravit a informovat vás o dění
ve škole v závěru školního roku 2013/2014.
Vyučování probíhalo docela v pohodovém
duchu tak, jak v uplynulých školních letech.
Během právě končícího školního roku, jsme
se všichni naučili hodně nových věcí, získali
nové vědomosti a zkušenosti. Také jsme měli
možnost poznávat se navzájem – fungovat
společně pod jednou střechou, setkávat se
s rodiči, s novými lektory kroužků, s návštěvami a hosty a komunikovat o věcech příjemných i věcech méně příjemných, které
také ke školnímu životu patří. Všechny z nás
– malé i velké – tenhle školní rok posunul
zase o něco dál. A tak to má být… Dle finančních možností jsme se snažili do školy zakoupit nové vybavení: V lednu byl znovu po
letech nainstalován jednotný čas a zvonění.
Není to zrovna levná záležitost, tak jsme museli na ni našetřit. Do dvou tříd byly zakoupeny nové učitelské stoly. Vše plánujeme postupně tak, jak nám to rozpočet školy
dovoluje. Plánovaná renovace školních chodeb se odsunuje bohužel na další rok, snad
s obcí najdeme nějaké řešení, jak sehnat dostatek finančních prostředků. Škola v tomto
roce nabídla svým žákům tyto zájmové
kroužky: pohybové hry, deskové hry, bojové
sporty, hru na klavír, hru na flétnu, zpěv, angličtinu, šikovné ruce, zumbu a šachový
kroužek. Pro žáky jsme uspořádali několik
mimoškolních akcí a výletů: Žáci 1. a 3. ročníku jeli na výlet na hrad Veveří. Žáci 2., 4.
a 5. ročníku navštívili ruční papírnu v Želeticích a krokoterárium v Jevišovicích. Všichni
páťáci a několik čtvrťáků (celkem 10 žáků)
spolu se svojí paní učitelkou strávili čtyři dny
v rakouském National Camp Lobau. Tento
několikadenní výlet dostali všichni za odměnu za to, jak skvěle celý rok pracovali. -
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·kolní v˘let

Pobyt byl organizován Rozmarýnkem z Brna
a jeho partnerskou organizací z Vídně a byl
zaměřen na správný životní styl. Výborně se
tam vařilo – z bio surovin od místních farmářů, děti se dozvěděly novinky o správné
výživové pyramidě, o škodlivosti nadměr-
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ného konzumování tuků a cukrů a o důsledcích nedostatku pohybu. Všichni si to náramně užili a dětem patří také pochvala za
to, že byly šikovné. 13. června jsme uspořádali první školní akademii v sále nového
obecního domu. Sál byl plně obsazen a všem
se naše vystoupení líbilo. Děti sklidily obrovský potlesk od svých rodičů, prarodičů
a ostatních hostů. Děkuji všem, kteří se sebemenší pomocí podíleli na přípravě a realizaci této kulturní akce. V sobotu po vysvědčení jsme přivítali prázdniny tradiční akcí
pro děti v zámeckém parku. Počasí nám
přálo, dětičky si užily soutěže, skákací hrad,
střelbu ze vzduchovky, projížďku na koních
a opékání špekáčků. Děkuji paním učitelkám,
zastupitelům obce, myslivcům a panu Skřivánkovi za spolupráci a za to, že svůj volný
čas věnovali této akci. V současnosti je třeba
takovou ochotu ocenit.
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Do 1. ročníku by mělo po prázdninách nastoupit 19 prvňáčků. Pokud nedojde k neplánovaným změnám, tak bychom 1.září měli
mít ve škole 69 žáků.
Třídy 2014–2015:
1. ročník
19 žáků, tř. uč. Mgr. Lenka Ryšková
2. ročník
15 žáků, tř. uč. Mgr. Martina Kraisová
3. ročník
17 žáků, tř. uč. Mgr. Vlasta Koudelková
4. ročník
18 žáků, tř. uč. Mgr. Zdeňka Vanderková
Školní družina
kapacita 30 žáků, paní uč. Ilona Grycová
V závěru školního roku chci poděkovat rodičům a zřizovateli za jejich podporu, konstruktivní kritiku i povzbuzující chválu.
Dětem přeji krásné prázdniny a nám dospělým příjemnou dovolenou.

·kolní akademie

·kolní v˘let

Mgr. Vlasta Koudelková
ředitelka školy
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Mateřská škola Habrovany

Hurá prázdniny

V

březnu 2014 byla nová mateřská škola
zapsána do školského rejstříku. Stejně
tak byla zapsána i nová školní kuchyně.
V dubnu 2014 probíhala výběrová řízení
na pracovní pozice do těchto nových součástí
příspěvkové organizace. Bylo přijato 6 zaměstnankyň z Habrovan a okolí.
V květnu proběhl zápis dětí do mateřské
školy. K dnešnímu dni je přijato 20 dětí. Pět
míst je ještě volných, takže v případě zájmu,
mohou být další zájemci ještě přijati.
V pondělí 25. srpna v 16 hodin se bude
v budově školky konat informativní
schůzka pro rodiče dětí zapsaných do mateřské školy. Vše bude včas na vývěsce a na
webových stránkách školy.
Školní kuchyně bude vařit pro školu, pro
školku a v rámci svých služeb nabízet obědy
cizím strávníkům. Zájemci z řad cizích strávníků se budou moci přihlásit u vedoucí stravování také v týdnu od 25. srpna i kdykoliv
v průběhu školního roku. Nabídka a kontakty
budou také včas zveřejněny.
Školní děti dostanou přihlášku ke stravování jako obvykle – 1. září.
Věřím, že naše organizace bude mít lidem
z Habrovan a okolí co nabídnout a lidé budou
se službami spokojeni.

Hurá prázdniny

Mgr. Vlasta Koudelková
ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany

Hurá prázdniny

52/2014

52/2014
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Činnost TJ Habrovany v jarní sezoně
Vážení sportovní přátelé, jako každoročně
se s blížícími se termíny letních dovolených,
dny zaslouženého klidu a odpočinku, ohlížíme v našem zpravodaji za dalším nedávno
ukončeným soutěžním ročníkem fotbalových soutěží a rádi bychom Vám v krátkosti
přiblížili působení našich fotbalových družstev v jeho průběhu se zaměřením na jarní
část 2014.
Mužstvo dospělých sehrálo v jarní části
celkem 12 soutěžních utkání, z nichž vytěžilo
3 vítězství, 4 remízy a 5 zápasů skončilo porážkou. Tato bilance sice není tak skvělá jako
v roce 2013, na druhou stranu se letošní soutěžní ročník ukázal jako jeden z nejvyrovnanějších za několik posledních let, kdy dlouho
nebylo zcela jednoznačně rozhodnuto o postupujícím do okresního přeboru, a zejména
boj o záchranu v naší skupině gradoval až
v úplně posledním kole zápasem dvou posledních mužstev tabulky. O vyrovnanosti celého ročníku svědčí i to, že bodový rozdíl
mezi pátým a posledním místem tabulky byl
pouhých 14 bodů a podobně mezi pátou
a dvanáctou příčkou tabulky byl rozdíl jen 8
bodů. Na rozdíl od posledních ročníků, kdy
o postupu do vyšší sooutěže nebo o sestupu
do nižší bylo často jasno již několik kol před
skončením soutěže, se letošní ročník vyznačoval opravdu vzácnou vyrovnaností a z tohoto pohledu pak nelze brát konečné celkové
10. místo našeho mužstva jako vyložený neúspěch, když od umístění srovnatelného
s minulým ročníkem nás dělilo jen 7 bodů.
Po skončení soutěže došlo i k personálním
změnám ve vedení mužstva, když dosavadní
trenér David Vašina přešel k práci s mláděží
a uvolněné místo trenéra dospělých pak bude
na základě rozhodnutí výboru oddílu obsazeno vybraným kandidátem.

TJ – Ïáci

Na tomto místě bychom pak za výbor oddílu velice rádi poděkovali Davidu Vašinovi
za kvalitní a koncepční práci s týmem a věříme, že své trenérské zkušenosti uplatní při
výchově nových talentů habrovanské kopané.
Nejlepším střelcem našeho mužstva dospělých pak byl Radomír Novotný.
Konečná tabulka soutěže III. A muži ročník 2013/2014:
1. FKD B
26 18 4 4 113:50 58 (19)
2. Nesovice
26 15 7 4 82:42 52 (13)
3. Švábenice B 26 16 4 6 78:53 52 (13)
4. Kučerov
26 14 3 9 62:54 45 (6)
5. Hoštice
26 10 7 9 64:59 37 (-2)
6. Dražovice B 26 10 5 11 56:61 35 (-4)
7. M. Málkovice 26 9 5 12 47:54 32 (-7)
8. Opatovice 26 10 2 14 61:66 32 (-7)
9. Pačlavice B 26 8 7 11 46:63 31 (-8)
10. Habrovany 26 8 6 12 56:73 30 (-9)
11. Bohdalice B 26 8 5 13 65:73 29 (-10)
12. Chvalkovice na H. 26 8 5 13 55:75 29 (-10)
13. Pustiměř B 26 6 7 13 38:62 25 (-14)
14. Rychtářov
26 6 5 15 42:80 23 (-16)
Mládežnická kopaná:
V průběhu právě skončeného ročníku došlo k posunu ve společné účasti našich dorostenců v okresní soutěži společně s oddílem Drnovic, kdy dostávali naši hráči kvůli
velmi širokému kádru a veliké konkurenci
zejména hráčů i z Vyškova stále méně příležitostí. Tento fakt spolu se skutečností, že
z mužstva žáků vycházejí další hráči do kádru dorostu, přinesl změnu ve spolupráci oddílů a do dalšího období se využití našich
dorostenců zaměří na spolupráci s oddílem
kopané v Rousínově, kdy by naši hráči měli
být zapojeni do rousínovského dorosteneckého mužstva.

Velmi příjemné a nadějné výsledky pak
přinesly zápasy našich starších žáků. Cellkově naši žáci skončili na třetím místě celkové tabulky, když se v v 18 zápasech radovali z 12 vítězství a celkově se prosadili až
na zmíněné třetí místo s celkovým počtem
38 bodů. Jedinými přemožiteli našeho žákovského mužstva byly vítězné Málkovice
(domácí prohra 0:1), druhé Drnovice, se kterými jsme jako jedinými nedokázali získat
ani bod, a pak jsme klopýtli již jen jednou
s mužstvem Dědic.
Žáci pak v rámci přípravy na nový soutěžní
ročník odehrají předposlední srpnový víkend
turnaj a to konkrétně v sobotu 23. 8., začátek
je naplánován na 13.00 hod. Turnaje se
kromě našich žáků zúčastní ještě mužstva
Dědic, Křenovic a Pozořic. Všechny fanoušky
tímto na tento turnaj srdečně zveme a věříme, že přijdou podpořit naše žáky v hojném počtu.
Naše přípravka si pak dokázala oproti minulému období o jednu příčku polepšit
a skončila na celkovém desátém místě, když
s dvaceti soutěžních utkání dokázala vytěžit
5 vítězství a 20 bodů.
Pokud máte zájem o aktuální výsledky
a novinky v týmu, fotografie ze zápasů, soustředění a turnajů vše naleznete na našich
webových stránkách www.tjhabrovany.cz
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
fanouškům za podporu v právě uplynulém
soutěžním ročníku, rodičům a sportovním
nadšencům, kteří nám v průběhu sezony pomáhali s chodem klubu a zejména mládežnických mužstev a všem přejeme krásnou
a klidnou dovolenou a budeme se těšit na
shledanou v novém soutěžním ročníku
2014/2015.
TJ Habrovany
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Myslivecké sdružení Habrovany
Zimní měsíce se nesly především v duchu
péče o zvěř. Vzpomněl jsem si na to při letošním sečení a sušení jeteliny, kdy je jí
opravdu dostatek. Loňská jetelina nám skoro
všechna zůstala, zima byla mírná, a proto
zvěř žádnou nebrala. I když bylo málo sněhu
nebo vůbec, kvůli pitnému režimu zvěře můžeme děkovat, že honitbou protékají čtyři
vodní toky. Jaro a léto je obdobím, kdy se
myslivci scházejí na společných brigádách,
aby zabezpečili dostatek krmiva na zimní
měsíce, pospravovali posedy a krmná zaří-

Holub hﬁivnáã

zení. Po roce se objevuje ve zvýšené míře
zvěř černá (prasata). Jsou již nastěhována
v řepce, večer vycházejí na svoji „paši“ jako
je hrách, klásky ječmene a pšenice, kdy je
obilí v mlíčí a to je pro ně opravdová pochoutka. Až se sklidí řepka, přestěhují se do
lánů kukuřice, kde vydrží až do její sklizně.
Jejich lov je tím velice ztížen.
Příslušníci čeledi holubovitých –
u nás divocí holubi

Holub hřivnáč. Tento holub je tažný, na
zimu odlétá převážně
do Francie a Španělska.
Doba odletu připadá na
měsíce srpen až říjen.
Přilétají v únoru a březnu a okamžitě jdou do
toku, hnízdo staví ve
větvích v blízkosti
kmene. Běžně hnízdí
dvakrát, při vhodném
počasí i třikrát. Ve
snůšce jsou vždy dvě
vajíčka. Po vylíhnutí se
o krmení starají oba rodiče. Hřivnáči se živí
hlavně různými se-

Holub doupÀák

meny, pupeny a zvláště na jaře ozobávají
i čerstvou trávu a kulturní plodiny. Holubi
se můžou lovit.
Holub doupňák. Žije hlavně v listnatých
lesích a porostech, hnízdí v dutinách stromů,
které vznikly přirozeně. V naší zemi je tažný,
odlétá do Středozemí. Přilétají a odlétají podobně jako holub hřivnáč. Zahnízdí dvakrát
i třikrát. Základní potravou doupňáků jsou
malá semena plevelných rostlin, hlavně merlíku, žabince, hořčice, dále řepky a luštěnin.
U nás se neloví, je hájen.

Požární sport
Letošní soutěžní rok v požárním útoku pro
naše hasiče začala již začátkem května.
Ve Velké ceně okresu Vyškov nastala zásadní změna. Soutěž se takzvaně „otevřela“.
To znamená, že se do vyškovské ligy (Velké
ceny) mohou přihlásit i družstva z jiných
okresů, která budou bodovány a mohou ovlivnit především horní část tabulky naší soutěže.
Očekávání se naplnila a družstva okolních
okresů toho využila a přihlásila se. Převážně ti
zdatnější z okresu Brno venkov. Pro nás to znamená větší konkurenci, tedy nutnost dosahování lepších výsledků ke kvalitnímu umístění.
Další mínus pro nás je, že jsme letos na
jaře nechali provést generální opravu motoru
soutěžní stříkačky, motor nám byl dodán až
po začátku soutěže. Bez stříkačky jsme nemohli trénovat a „zaběhat se“ na větší výkon
stříkačky. Snad se nám na „nový“ motor povede rychle zvyknout.
Nicméně k našim výsledkům. Doposud
proběhla 3 kola ligy. První v Šaraticích 10.
5., kde se z 32 družstev naši muži „A“ umístili
s časem 20,74 na 10. a muži „B“ s časem
20,86 na 11. místě. Ženy zde nesoutěžily.
Dále následovala postupová soutěž v požárním sportu složená z požárního útoku,
běhu na 100 m překážek a štafety 4x100 m.
Konala se 25. 5. na atletickém stadionu ve
Vyškově.
Naši muži se ve výběru okresu Vyškov
umístili na 2. místě a neobhájili tříletou tradici postupu na Krajské kolo, ze kterého se
postupuje na Mistrovství republiky v požárním sportu.

Dále vyškovská liga pokračovala 2. kolem
7. 6. v Radslavicích. Zde muži „A“ skončili
s časem 19,77 na 12. místě a muži „B“ s časem 20,95 na 15. místě z 29 přihlášených
družstev. Ženy zde soutěžily letos poprvé
s časem 25,01 na 8. místě z 12 přihlášených
družstev žen.
Třetí kolo ligy následovalo 21. 6. v Topolanech, kde se mužům „A“ nezadařilo a s časem 21,65 skončili až na 17. místě, což způsobilo propad v tabulce o čtyři posty na 9.
místo. Muži „B“ naopak překvapili s výsledkem 19,43, což byl čas na 9. místo. V pořadí

ligy si polepšili a poskočili na 7. pozici. Soutěžilo zde 25 družstev mužů. Ženy v Topolanech s časem 20,90 obsadily 5. místo. Vzhledem k tomu, že vynechaly první kolo soutěže
jsou prozatím na 9. místě v bodové tabulce
z 10 přihlášených.
Závěrem vám chceme připomenout pořádání 5. kola Vyškovské ligy u nás v Habrovanech, které proběhne 12. července ve 13 h.
na fotbalovém hřišti. Všechny vás srdečně
zveme. Přijďte fandit a podpořit naše družstva!
SDH Habrovany

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných
hasičů se po kolaudaci nového Obecního domu přestěhoval do nové požární
zbrojnice. Tímto se
naplnil sen již několika generací hasičů.
I když stávající zbrojnice byla průběžně
udržována, již dávno nevyhovovala potřebám pro kvalitní uložení moderní techniky
a také chybělo potřebné zázemí. Prostředí
i vybavení si mohli občané prohlédnout při
slavnostním otevření Obecního domu.
Mezi prvními akcemi v novém sále se
uskutečnilo (5. 4. 2014) divadelní představení pořádané SDH. Na tuto akci navazovalo

pálení čarodějnic (30. 4. 2014) v areálu pod
lipami, které začínalo dětským odpolednem
spojeným se spoustou soutěží, her, opékáním špekáčků, skákacím hradem, děti si
mohli vyzkoušet zručnost s hasící technikou a to srážení terče proudem vody z požární hadice. V podvečerních hodinách byla
upálena čarodějnice, a večer následovala
diskotéka.
Nejbližší připravovanou akcí je již 12. 7.
2014 soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce, která je započítávána do Velké
ceny okresu Vyškov. Následovat bude koncem měsíce července letní noc pod lipami.
Na měsíc září je v sále Obecního domu
připravován koncert Martina Křížky a jeho
přátel.
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