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Víceúãelová budova

1. 9. 2014 – otevﬁení víceúãelové budovy ã.p. 345 pro veﬁejnost
S radostí oznamujeme občanům, že dne
1. 9. 2014 byl oficiálně zahájen provoz nové
víceúčelové budovy č. p. 345, která by měla
do budoucna sloužit občanům naší obce
a dalším zájemcům a měla by uspokojit potřeby širokého okruhu obyvatel.
V prvé řadě, dle mého názoru nejvýznamnější událostí, bylo zahájení provozu mateřské školy s kapacitou 25 dětí a provozu kuchyně, která začala vařit pro žáky v základní
škole, děti v mateřské škole a v blízké době
nabídne možnost stravování i pro veřejnost.
O této skutečnosti Vás bude blíže informovat
ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany Mgr. Vlasta
Koudelková. V posledním týdnu měsíce srpna
se také obecní úřad přestěhoval do nových
prostor v I. NP nové budovy a po doladění
technických záležitostí, zejména připojení
pevné linky a zprovoznění počítačů v kanceláři starosty, účetní a pokladní již může úřad
plně fungovat a nabídnout občanům potřebné služby. Jelikož se naše obec za posledních pár let poměrně rozrostla a byla přijata nová pokladní, rozhodli jsme se pro
rozšíření hodin pro veřejnost dle následujícího harmonogramu:

Hodiny pro veřejnost – obecní úřad:
pondělí, středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hod.
Pokladna (rozšíření provozní doby):
pondělí, středa: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hod.
úterý, čtvrtek: 8.00–11.30 hod.
pátek: ZAVŘENO.
Dalším téměř dokončeným prostorem
v nové budově je tělocvična a zároveň kulturní sál, který jste již měli možnost navštívit
při kulturních akcích v předcházejících měsících. V současné době se dodělávají poslední úpravy a v nejbližší době bude možné
rezervovat prostory, ať již k provozování sportovní činnosti či pořádání kulturních akcí.
Již na dubnovém zasedání zastupitelstva byl
schválen následující ceník za pronájem prostor a zájemci si mohou prostory prozatím
rezervovat prostřednictvím kanceláře účetní
a pokladní na tel. č.: 517 374 274 nebo e-mailem obec@habrovany.cz.
CENÍK SLUŽEB SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ:
Stolní tenis
40 Kč/hod.
Tělocvična pro místní
180 Kč/hod.
Tělocvična pro přespolní
300 Kč/hod.

CENÍK ZA PRONÁJEM
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ:
Výčep
Sál (kulturní akce)
Sál (ostatní akce)

500 Kč/den
1000 Kč/den
200 Kč/hod.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Placení - dle pokynů správce
- pokud nájemce nezruší objednávku
den předem, je povinen zaplatit
pronajaté prostory
Dalším prostorem v nové budově je posilovna, která bude během následujících podzimních měsíců na základě rozhodnutí zastupitelstva obce vybavena profesionálními
stroji, které dodá firma ROTVEN spol. s r.o.
za cenu 401 797,44 Kč vč. DPH. Cenu za hodinové vstupné bude projednávat zastupitelstvo obce na svém dalším zasedání počátkem
měsíce října. Věřím, že prostory budou do
budoucna sloužit ke spokojenosti občanů
a jsem rád, že se nám společně se zastupiteli,
zaměstnanci a dalšími zúčastněnými osobami podařilo dílo zdárně dokončit.
Radoslav Dvořáček, starosta obce
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Bilancování volebního období 2010–2014
Č

tyři roky od posledních voleb uběhly
jako voda, přesto je tomu již 105 let,
co bylo zahájeno vyučování v nové škole.
Dále si připomínáme, že před 38 léty se
ukončilo vyučování v habrovanské mateřské škole. Je tomu 38 let, co opět byl
zahájen provoz v nové mateřské škole,
proto se vrátíme o čtyři roky zpět, abychom si je připomněli.
Volby 2010
Zastupitelstvo
starosta
místostarosta

Radoslav Dvořáček
Zdeněk Slavotínek

jednotlivé výbory
kontrolní
finanční
sociální
zemědělský
kulturní

Vít Berger Ing.
Jan Čalkovský
Marie Kachlíková
Libor Korčian
Petr Rozčínský

Rok
2011

Je za námi další volební období, bilancujeme.

Název akce
- výstavba kanalizace a ČOV

37 603 869

dokončení

6 800 000

I. etapa

- přeložka VN u hřbitova

1 000 000

- vnitřní komunikace Vinohrady

275 377

- parkovací stání u zám. parku
- kanalizace u hřbitova

Název akce
- vodní nádrž Habří
financováno ministerstvem zemědělství
a moravským rybářským svazem

dotace JMK
dotace JMK

100 000

âOV

Parkovi‰tû

Kč

Poznámka
dokončení

6 000 000

- škola, staveb. úpravy a půdní vestavba učebny

2 684 343

- Obecní dům

8 304 828

- kostel oprava

250 000

- komunitní kompostárna
čelní radlice, ostatní práce zaměstnanci obce

195 000

Rybník Habﬁí

751 642
2 000 130

- radar

Obecní dÛm zahájení stavby

2012

Poznámka

- Obecní dům – zahájení 2010

Radar

Rok

Kč

II. etapa
příspěvek
·kola

·kola
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·kola

Rok
2013

Název akce

Kč

- pozemková úprava

Poznámka
zahájení prací

- Obecní dům

zahájena III. etapa

Získána dotace od Jihomoravského kraje na zakoupení židlí
do společenského sále ve výši 120 000 Kč

Obecní dÛm – pokraãování stavby

Rok

Název akce

2014

- Obecní dům dokončení a kolaudace
celkové náklady činily

Kč
15 160 738
30 265 567

- gastronomické zařízení pro školní
kuchyni v Obecním domě

901 456

- ostatní náklady (vybavení školky, školní
kuchyně, vybavení tělocvičny a obec. úřadu

876 400

- příspěvek na opravu kostela

100 000

M· – kuchynû

Poznámka
Kostel – opravená vûÏ

Dále v jednotlivých letech proběhly kulturní a společenské akce pořádané obcí ve
spolupráci se školou a ostatními složkami.
Vítání občánků, obecní vepřové hody, dětský maškarní bál, hurá prázdniny, rybí hody
s rybářskými závody dětí, rozsvěcení vánočního stromu.

Obecní dÛm – kolaudace
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Z historie naší obce
• Tento prodej má být v časopisech „Hlas“
„Lidové noviny“ „Selské listy“ a „Moravské
noviny“ uveřejněn
Vyhláška

Obecní výbor obce Habrovany odprodá
ofertním řízením obecní hostinec čís. 13 na
prostřed návsi u silnice z Rousínova do Olšan
a Nemojan se nalézací s místností pro hostinec, řeznictví. K řeznictví patří porážka, lednice, jatka, udírna.
Přihlásili se dva zájemci.
Ofert podal František Malý z Habrovan za
obecní hostinec 22 000 korun.
Ofert podal Eduard Palíšek z Otaslavic na
20 000 korun, přiřknul tedy obecní výbor
hostinec Františku Malýmu z Habrovan za
22 000 korun. Představenstvu se ukládá aby
schválení zemského výboru vymohl.
Habrovansk˘ zámek s rybníkem

Protokol o schůzi obecního zastupitelstva
v roce 1928

Žádost duchovního správce na rozdělení
hřbitova pro katolíky a jinověrce, výbor po
delší debatě se usnáší, aby hřbitov zůstal tak
jak je. Farnímu úřadu se odepíše, že kříž
který chce na hřbitov dát, se s povděkem přijme.
Sokol Habrovany

Protokol ustavující Valné hromady těl. jednoty „Sokol“ v Habrovanech, konané 3. prosince 1911.
Ustavující Valná hromada odbývala se za
přítomnosti 30 členů.
Valnou hromadu zahájil br. T. Vacula, zvolený jako předseda schůze, který pěknými
slovy vylíčil potřebu „Sokola“ v Habrovanech,
nejen po stránce tělocviku, nýbrž i po stránce
vzdělávací.
Proběhla volba funkcionářů.
Na to přikročeno bylo ku stanovení zápisného a příspěvků.
Návrh bratra náčelníka, by zakládající členové zaplatili k 10,– se přijímá. Zápisné obnáší pro každého člena 50h, příspěvek měsíční 20h jak pro členstvo činné tak i pro
přispívající. Do moci výboru bylo dáno, by
po dohodě s bratrskou jednotou v Olšanech
si od ní nářadí odebral.

Usnášeno jednohlasně, že má se obecní
hostinec prodat a ustavují se následující podmínky:
• Hostinec pod 20 000,- korun se neprodá
• Hostinec přenechává se dne 1. ledna 1908
• Obci ponechává se užívací kancelář
a školní zahrádku do 1. září 1909
• Vydražitel musí stavidlo vodní v zahradě
trpět – stavidlo ale velkostatek musí v dobrém stavu udržovat a opravovat
• Zídka ze strany Františka Šmerdy patří
k obecnímu hostinci
• Prodej obecního hostince musí zemský výbor schválet
• Pivní tlakostroj patří sládkovi z Hrušek
a p. Hausnerovi

Obecní výbor usnáší aby ztržen obnos za
obecní hostinec následovně se uložil:
• 10 000 korun má se v obecní spořitelně
města Vyškova uložit
• Za 10 000 korun má koupit státních papírů
a 2 000 korun má být v „Raiffeisenovce“
uloženo
• Všechny obnosy mají se vinkulovat co
kmenové jmění obce Habrovany
Protokol o schůzi obecního výboru dne
19. října 1907

František Malý – kterému byl obecní hostinec přiřknut – nemůže podmínky dodržet,
žádá aby byl ze závazku propuštěn.
Protože Eduard Palíšek – který též ofert podal, hostinec za těch známých podmínek a za
22 000 korun by převzal.

VyuÏití budovy b˘valého obecního úﬁadu
Budova bývalého obecního úřadu Habrovany č. p. 13 nebude zcela prázdná. V budově zůstává místní pošta i knihovna. Dále
společenská místnost využita pro potřeby
místních spolků – pořádání schůzí apod.
Otevírací doba místní pošty zůstává i nadále stejná:
Po, Út, Čt, Pá: 8–10 h. 14–15 h.
St:
8–10 h. 15–17 h.

Otevírací doba místní knihovny:
každý pátek
17.30–19.30 h.
Prostory budou i nadále využívány pro
pořádání některých obecních akcí např.
obecní zabijačka atd.
Bývalé kanceláře OÚ jsou k dispozici pro
případné zájemce k pronájmu.

Prodej obecního hostince

Protokol o schůzi obecního výboru dne
4. srpna 1907.
Vzhledem k usnášení obecního výboru ze
dne 31. 7. 1907 odst. 5 podává starosta zprávu
o šetření k prodeji obecního hostince a nechává hlasovat především má-li se hostinec
prodat neb ne.

Omluva
Tímto se omlouváme paní Ing. Jitce
Uhrové za to, že v minulém čísle zpravodaje bylo její jméno nesprávně uvedeno
při poděkování za úpravu a výsadbu záhonů před obecním domem.

Vyhodnocení rybáﬁsk˘ch závodÛ pro dûti 2014
Obec Habrovany a rybářský spolek Zámecký rybník pořádali v sobotu 13. září
v habrovanském obecním rybníku rybářské
závody pro děti. Uloveno bylo celkem 62
kusů ryb, a to v této skladbě: kapr – 1 ks,
pstruh – 31 ks, amur – 2 ks, lín – 4 ks, plotice
– 9 ks, jelec – 1 ks, okoun 4 ks, perlín – 7 ks,
cejn – 3 ks.
Výsledky:
A. Nejvyšší počet ryb – děti do 10 r.:
1. místo – Lukáš Valehrach – 5 ks (126 cm)
2. místo – Jakub Obama – 5 ks (121 cm)
3. místo – Michal Dvořáček – 4 ks (126 cm)

4. místo – Eliška Pospíšilová – 4 ks (99 cm)
5. místo – Lukáš Milis – 3 ks (98 cm)
B. Nejvyšší počet ryb – děti 11 až 15 r.:
1. místo – Jakub Hůlka – 6 ks (158 cm)
2. místo – Tomáš Vlach – 5ks (130 cm)
3. místo – Vilém Škrhák – 4 ks (84 cm)
4. místo – Michal Mrázek – 3 ks (85 cm)
5. místo – Lukáš Dundálek – 3 ks (78 cm)
C. Největší ryba (v cm):
1. místo – Jakub Hůlka – kapr 50 cm
2. místo – Jakub Obama – cejn 38 cm
3. místo – Michal Mrázek – lín 34 cm.
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VáÏení rodiãe a pﬁátelé habrovanské základní ‰koly,
v srpnových dnech letošního léta vyvrcholily
poslední přípravy, vybavování a technické
úpravy nově vzniklých součástí Základní
školy v Habrovanech. Staly se jimi nová mateřská škola s kapacitou 25 dětí a nová školní
jídelna s kapacitou 150 strávníků. Obě tyto
součásti se nachází v budově nového Obecního domu na návsi v Habrovanech. Právě
ve dnech, kdy si habrovanská základní škola
připomíná 105. výročí od otevření stávající
školní budovy, začíná další zajímavá etapa
v její bohaté historii. Přibližně po čtyřiceti
letech je znovu v Habrovanech mateřská
škola a vůbec poprvé i vlastní školní kuchyně. V mateřské škole je zapsáno 25 dětí.
Vedoucí paní učitelkou se stala paní Bc. Marcela Dvořáková, druhou paní učitelkou je
paní Lenka Pospíšilová. O pořádek v prostorách školky pečuje paní školnice Iveta Rozčínská. Hlavní předností nové mateřinky je
rodinné prostředí, individuální přístup k dětem a logopedická péče. V nové školní jídelně
jsou tři zaměstnankyně. Vedoucí stravování
je paní Leona Vágnerová a na místa kuchařek
nastoupily paní Dagmar Bezrouková a paní
Marie Vítová.
Dovoluji si touto cestou našim novým kolegyním popřát hodně úspěchů a radosti v novém zaměstnání!
1. září jsme odstartovali nový školní rok
2014–2015. Do základní školy nastoupilo 19
prvňáčků. Letos má naše škola celkem 69
žáků. Jsou ve čtyřech samostatných ročnících. Pracuje zde šest zaměstnanců – pět pedagogů a jedna správní zaměstnankyně.
Již tradičně kromě učení chystáme akce
pro naše žáky – plán na školní rok se zaplňuje
a vy o nich budete informováni obvyklým

Z· – zahájení ‰kolního roku

způsobem – na školním webu a plakátech ve
vývěsce ve škole a na návsi.
Ve škole budou opět od října fungovat zájmové útvary pro děti. Naplánované jsou zatím tyto kroužky: šikovné ruce, zumba, dramatický kroužek, pohybové hry, deskové hry,
bojové sporty, kroužek pro nápravu specifických poruch učení, hra na klavír, zpěv a hra
na flétnu, anglická konverzace a šachy.
Školní družina je naplněna do posledního
místa a ve školní jídelně se vydává průměrně
70 obědů denně.
Naše škola v červnu znovu získala certifikát „Rodiče vítáni“, chceme si tuto značku
úzké spolupráce s rodiči udržet co nejdéle.
V tomto směru očekáváme i od rodičů, že

Z· – zahájení ‰kolního roku

budou ochotni spolu s námi sdílet pravidla
klidné a přátelské komunikace a budou vnímat školu jako rovnocenného partnera při
vzdělávání a výchově jejich dětí.
Podrobnější zprávy o dění v naší škole můžete sledovat na našich webových stránkách.
Na začátku školního roku přeji žákům –
aby je škola bavila, rodičům – aby měli hodně
času věnovat se svým dětem a nám učitelům
pozorné žáčky a hodně trpělivosti.
Naší škole přeji k jejím 105. narozeninám
všechno dobré, stálou přízeň pohodového
a štědrého zřizovatele a přejícnost habrovanské veřejnosti.
Úspěšný školní rok 2014–2015 přeje
ředitelka školy Mgr. Vlasta Koudelková
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Otevﬁení nové mateﬁské ‰koly a ‰kolní jídelny v Habrovanech
Kapacita mateřské školy byla k 31. 8. zaplněna do posledního místečka a kuchyň vybavena tím nejdůležitějším, co bylo k zahájení vaření potřeba. Konečně nadešel ten
správný den – 1. září 2014, kdy se zapsané
děti s rodiči vypravily do nové budovy mateřské školy. Rozzářené oči, nedočkavost
a spousta nových zajímavých hraček děti natolik zaujaly, že některým ani nedocházelo,

M· – první dny ve ‰kolce

že jsou odloučeny od maminky. A pak přišla
první návštěva paní ředitelky ZŠ a MŠ Habrovany Mgr. Vlasty Koudelkové s panem starostou Radoslavem Dvořáčkem. Co přišli dětem popřát, asi moc děti neposlouchaly, ty
čekaly na dáreček v podobě drobné sladkosti.
V poledne následoval první společný oběd –
všem dětem velmi chutnal. Rozčarování nastalo s prvním chystáním na spaní, když děti

uviděly lehátka s ustlanými peřinkami. Ale
to už nese život sám, že odloučení se musí
překonat… Držíme palce a doufáme, že se
jim to povede rychle zvládnout a na krásně
prožité roky dětství v habrovanské školce budou rády vzpomínat.
V to pevně věří kolektiv pracovníků MŠ
Habrovany pod vedením vedoucí učitelky Bc.
Marcely Dvořákové.

M· – první dny ve ‰kolce

M· – zahájení

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Habrovany – vaření pro cizí strávníky
Od 1. října je možné se přihlásit k odběru
obědů vařených ve školní jídelně při ZŠ a MŠ
Habrovany. Stravovat se mohou cizí strávníci – důchodci v obci, zaměstnanci okolních
firem, maminky na mateřské apod.
Cena oběda – je 56 Kč – polévka, hlavní
jídlo a salát popř. kompot, vždy dle aktuálního jídelního lístku. Úhrada stravného bude
probíhat od 8 do 12.30 hodin vždy 2 dny před
koncem měsíce.
Doba výdeje – Vzhledem ke kapacitě prostor není možné se stravovat v jídelně MŠ.

Jídla se budou vydávat do vlastního jídlonosiče v době od 11.15 do 11.30 hod.
Cizí strávník může donést jídlonosič během dopoledne a umístí ho před varnu na
určený stolek a v době výdeje si jej vyzvedne
naplněný na stejném místě, popř. se dostaví
osobně v době výdeje. Jídlonosič musí být
čistý, vždy vymytý a podepsaný.
Přihlášky ke stravování – Zájemci musí
vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování
vedoucí stravování ŠJ. Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři ŠJ v době od 8 do 11.30

hod. Následně budou strávníci zaevidováni
do stravovacího systému.
Cizí strávník si jídla objednává na základě
jídelního lístku, který je umístěn v budově
školní jídelny, na webových stránkách školy.
Preferujeme objednávky na celý týden.
Odhlášení oběda – Odhlášky je potřeba
provádět nejpozději jeden den předem telefonicky na tel. číslo: 727 969 582 popř. e-mailem na adresu: jidelna@zsmshabrovany.cz
Neodebraná a neodhlášená strava propadá,
peníze se nevrací zpět.
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Činnost TJ Habrovany
Vážení sportovní přátelé, s prvními dny letošního podzimu Vás jako obvykle informujeme o dalším započatém soutěžním ročníku
okresní fotbalové soutěže III. tř., jehož jsou
Habrovany již tradičním účastníkem.
Jak jsme již referovali v předchozím zpravodaji, došlo k personálním změnám ve vedení mužstva, když dosavadní trenér David
Vašina přešel k práci s mláděží a uvolněné
místo trenéra dospělých pak převzal pan Miroslav Růžička. Další podstatnou změnou je
doplnění hráčského kádru mužstva dospělých o hráče Martina Jakeše, který přišel na
hostování z Dražovic. Toto posílení kádru se
vyplatilo hned v prvních soutěžních kolech,
kdy branky tohoto nového hráče přispěly
v prvních dvou zápasech k plnému bodovému zisku.
Aktuálně je mužstvo Habrovan v průběžné
tabulce po čtyřech odehraných kolech na
3. místě (páté soutěžní kolo bylo pro nepřízeň počasí odloženo) se ztrátou jediného
bodu na vedoucí tandem FK Drnovice B a Ivanovice na Hané. V doposud odehraných utkáních zatím naši hráči dokázali 3x zvítězit
a v jednom případě odešli poraženi, po těsné
porážce právě na hřišti Drnovic. Snad se tento
nastoupený trend podaří udržet i v dalších
kolech a habrovanským fotbalistům se po určitém propadu formy v právě uplynulém ročníku podaří opět vrátit na přední příčky tabulky.
Mládežnická kopaná

Jak už zcela jistě mnozí příznivci habrovanské kopané zaznamenali, rozvíjejí se v našem klubu se stále větší intenzitou i různé
mládežnické kategorie.
S ohledem na situaci na okrese Vyškov a na
podmínky v kterých pracujeme si myslíme,
že se nám zde daří malý zázrak.Vždyť jako

TJ – Ïáci

jeden z mála klubů máme jak kategorii přípravek, tak i žáků. V letošním roce se nám
dokonce podařilo vytvořit tzv. předpřípravku
která je určena pro děti od 5 do 6 let a jejím
úkolem je rozvíjet nejen fotbalové schopnosti, a pak je následně snáze začlenit do
družstva přípravky, ale především vést děti
k pravidelné pohybové aktivitě a zvyšovat jejich kondici a obratnost, což dnes bohužel
není již zcela přirozenou součástí volnočasových aktivit našich dětí. Zde spolupracujeme i ze Základní školou v Habrovanech,
které bychom na tomto místě rádi poděkovali
za výraznou podporu našich aktivit.
V této věkové kategorii kategorii jsme relativními nováčky, takže jsme do určité míry
ještě stále ve stadiu učení a vývoje, ale snažíme se i návštěvami v jiných klubech, které
jsou vedeny jako centra mládeže, se stále
zdokonalovat a vylepšovat naši práci s dětmi.
Pokud se pro příští sezonu podaří sehnat dostatek financí a realizační tým, chtěli
bychom přihlásit do soutěže i dorostenecké
družstvo. Chceme tím pomoci jak našim stávajícím hráčům, kteří pokud chtějí hrát musejí hostovat v okolních klubech, kde jsou
samozřejmě upřednostněni vlastní hráči, tak
zajistit do budoucnosti dostatek hráčů pro
družstvo mužů.
Družstvo žáků

Po velmi úspěšné loňské sezoně kdy mužstvo žáků obsadilo velmi pěkné třetí místo
v okresní soutěži sk. A jsme koncem srpna
zahájili přípravu na nový ročník. Oproti minulé sezoně jsme začali budovat zcela nové
mužstvo, když jsme se museli vyrovnat s odchodem sedmi hráčů do dorostenecké kategorie. Avšak už žákovský turnaj, který jsme
v rámci letní přípravy pořádali na našem
hřišti, ukázal, že i letos můžeme hrát velmi

vyrovnané zápasy s ostatními týmy. Na turnaji jsme obsadili druhé místo po porážce ve
vyrovnaném zápase s Dědicemi a výhrou nad
družstvem Křenovic.
Přestože turnaj proběhl pouze za účasti tří
týmů (Pozořice se omluvily z důvodu nedostatku hráčů) byl ze strany všech zúčastněných hodnocen velmi kladně a zcela tak splnil
prvořadý cíl, kterým bylo zvýšit rozehranost
družstev na počátku začínající sezony.
Samotná sezona která již začala 24. srpna
nás zatím přesvědčuje, že jdeme správnou
cestou. Náš tým je zatím v neúplné tabulce
na předních místech, a to po čtyřech výhrách
a jedné porážce.
Všechny naše výsledky a průběžné pořadí
je možné sledovat na webových stránkách
TJ Habrovany v sekci žáci.
Tímto bychom chtěli pozvat všechny rodiče a příznivce na naše zápasy a poděkovat
za jejich podporu.
Přípravka

Naše přípravka začala sezonu s poněkud
pozměněnou podobou realizačního týmu,
kdy pozici trenéra našich nejmladších i nadále vykonává pan Marian Luska, ale pozici
vedoucího mužstva aktuálně zastává pan Radoslav Dvořáček, přičemž dosavadní člen realizačního týmu přípravky pan Marek Křivánek přešel k družstvu žáků. A samozřejmě
další velmi důležitou činností je již zmíněná
kategorie předpřípravky, tedy těch opravdu
nejmladších fotbalových nadějí, o které aktuálně pečuje pan David Vašina. Přípravka
začala sezonu jedním vízězstvím a dvěma
porážkami, přičemž v neúplné tabulce po
prvních kolech figuruje náš tým na 9. místě
s odstupem 1 bodu na 5. pozici a má reálnou
šanci po dohraných zápasech postoupit o nějakou tu příčku výše.
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Hasiãky – pohár Hodûjice

Velká cena okresu Vyškov vypukla již
10. května na návsi v Šaraticích. Do velké ceny
zde bylo přihlášeno 20 družstev mužů a 10
družstev žen. V nemalé konkurenci 32 týmů
naše dvě mužská družstva obsadila 10. a 11.
místo s časy na hranici 20 vteřin. Následovali
soutěže v Radslavicích, Topolanech, Hlubočanech, kde se časy pohybovaly na okolo 19
vteřin, střídavě s úspěchy „A a B“ týmů. Děvčata zabodovala v Topolanech s časem 20,90
vteřin a 5. místem. Na dalších soutěžích se
spíše nedařilo z důvodu stále chybějících děvčat, která by toto družstvo doplnila, nezbývalo
nic jiného než si půjčit děvčata od ostatních
týmů na chybějící pozice. Dne 12. července
se uskutečnil již 8. ročník O pohár starosty
obce Habrovany. Letošní ročník navštívilo celkem 34 družstev. Mezi záplavami časů kolem

19 vteřin se objevily i časy jako 17,78 vt. Místní
travnatá plocha svědčila především týmům
jako jsou Myslejovice, Kuřim a Tučapy. Naše
družstva mužů zde obsadila 8. a 9. místo, kde
lepšího umístění dosáhlo tým „B“. Děvčata se
nenechala zahanbit a s časem 20,60 vteřin obsadila krásné 5. místo. Dále se VC přesunula
do Kučerova, zde družstva mužů obsadila 9.
a 10. místo. Následovaly Dražovice, Drnovice.
Po třítýdenní pauze jsme navštívili nedalekou
obec Tučapy. Jak je již tradicí, mezi soutěžními týmy z okresu se účastnily i Tučapy
z různých koutů ČR. V konkurenci Tučap se
naši muži umístili na 9. místě s časem 19,41
vteřin. Naše ženy zde s časem 21,21 vteřin dosáhly na krásné 4. místo. Poslední tři závody
se uskutečnili v Tvarožné, Hodějicích a Ivanovicích na Hané. Asfaltový povrch svědčil
v Hodějicích ženám. Ač k neuvěření, obsadily
zde s časem 20,50 vteřin 3. místo a odvezly si
na krku památeční bronzové medaile. Čas
mužů 19,46 vteřin stačil pouze na 7. místo.
V Ivanovicích jsme se rozloučili s letošní sezonou, jak jsme si vedli můžete zhlédnout
níže.
Pořadí VC okresu Vyškov – muži
Místo Družstvo
Body
1.
Tučapy A
173
2.
Hodějice
153
3.
Tvarožná
143
4.
Topolany
132
5.
Mokrá
108
6.
Dětkovice
104
7.
MHJ HS Mělčany
103
8.
Topolany B
91
9.
Habrovany A
90
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Drnovice
Tučapy B
Habrovany B
Šaratice
Ivanovice A
Nesvačilka
Kučerov
Radslavice
Hlubočany
Pustiměř A
Kobeřice u Brna

68
68
67
59
58
53
51
34
22
14
6

Pořadí VC okresu Vyškov – ženy
Místo Družstvo
Body
1.
Hodějice
167
2.
Drnovice
167
3.
Luleč
146
4.
Dražovice
141
5.
Ivanovice na Hané A
141
6.
Ivanovice na Hané B
130
7.
Radslavice
126
8.
Hlubočany
98
9.
Habrovany
92
10.
Kobeřice u Brna
80
Mimo těchto soutěží navštěvujeme i jiné
ať už na okrese Vyškov nebo mimo okres.
Dne 17. května jsme zavítali na noční soutěž
do Hostěrádek-Rešova. Zde muži na 2B obsadili 6. a 12. místo , přičemž muži z „béčka“
porazili „áčko“. Následoval 5. července první
ročník noční soutěže v Lulči, kde se zadařilo
ženám a přivezli si odkud krásné 3. místo.
Navštívili jsme i prostějovskou ligu – konkrétně v obci Niva noční soutěž. Naposledy
zmíním netradiční noční závody v Bohatých
Málkovicích, kde naši muži vysoutěžili 2.
místo a odvezli si odtud památeční pohár.
To je vše z naší bohaté hasičské sezony,
doufejme, že další sezona bude alespoň tak
úspěšná jako letošní.

Hasiãi – soutûÏní druÏstva

Myslivecké sdruÏení Habrovany informuje
Blíží se podzim a s tím spojené podzimní hony na
drobnou zvěř. Zahájíme 15. listopadu v Komořanech.
Hlavní hon je naplánován na 29. listopadu v Habrovanech a poslední hon 26. prosince, který je spojen
se Štěpánskou zábavou – poslední lečí. Hraje skupina
Modul. Tímto Vás MS Habrovany srdečně zve do
prostor nového sálu. Začátek ve 20 hod.
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