Habrovansk˘
ZPRAVODAJ

Vydává
Obec Habrovany
bﬁezen 2019

71

V úterý 22. ledna navštívilo Základní školu v Habrovanech divadlo se zajímavým zpracováním příběhu o Machovi a Šebestové a kouzelném sluchátku
pro děti z první a druhé třídy. Foto k článku na straně 7.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nově složené zastupitelstvo na lednovém zasedání schválilo rozpočet na rok 2019 (viz tabulka na str. 2).

Akce spolufinancované Jihomoravským
krajem v roce 2018
O hlavních akcích jsme Vás informovali
v loňském říjnovém vydání zpravodaje. Ke
konci roku se nám ještě podařilo zajistit finanční prostředky (dotaci) na výstavbu lanové pyramidy pro děti, která je umístěna ve
spodní části zámeckého parku. Výše dotace
byla 400 000 Kč. Tímto Jihomoravskému
kraji děkujeme.
Dokončuje se akce s dotací z OPŽP –
„Protipovodňová opatření obce Habrovany“
(výměna veřejného rozhlasu).
Stavební akce dokončené v roce 2018
z vlastních prostředků
• dokončená oprava koryta Habrovanského
potoka ve výši 343 000 Kč

• oprava komunikace v ulici Habrovec ve
výši 126 000 Kč
• dokončeny projekční práce komunikace
u hřiště ve výši 54 000 Kč.

Probíhající a plánované akce v roce
2019
• dokončení výstavby lanové pyramidy pro
děti s celkovou cenou 550 000 Kč
• podána žádost o dotaci z MMR ve výši
1 988 000 Kč na rekonstrukci komunikace
Újezd pod lesem v celkové výši
3 300 000 Kč
• zahájení výběrového řízení na opravu kanalizace v ulici Cikánov
• I. etapa rekonstrukce oranžérie v zámeckém parku, celkové náklady cca
7 500 000 Kč
• podána žádost o dotaci z JMK
• odbor kanceláře hejtmana ve výši
2 000 000 Kč
• odbor kultury a památkové péče ve výši
500 000 Kč
• podána žádost o dotaci z JMK pro jedno-

tku sboru dobrovolných hasičů ve výši
30 000 Kč na pořízení věcných prostředků
a nákup požární techniky
• podána žádost o dotaci z MMR ve výši
380 000 Kč na vybudování odpočinkové
zóny pro žáky ZŠ, ŠD a veřejnost v celkové
výši 542 000 Kč
• podána žádost o dotaci z JMK ve výši
228 000 Kč na rekonstrukci WC v ZŠ Habrovany v předpokládané výši 450 000 Kč
• vybudování tanečního parketu Pod
Lipkami ve výši 105 000 Kč
• vybudování zpevněné plochy u kompostárny ve výši 90 000 Kč
• projektová dokumentace – komunikace
v ulici Příhony a pod DPS
• projektová dokumentace – parkoviště na
nové ulici a rozšíření chodníku u školy.

Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na

www.habrovany.cz
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Obecní úřad informuje
Dne 8. dubna v 17 hodin se v tělocvičně
uskuteční setkání s pracovníky Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, na kterém budou občané podrobně informováni o novém
mapování zastavěné části obce Habrovany.
Mapování bude probíhat od dubna 2019.
Nové zaměření bude pro občany zdarma, velmi důležitá je však účast a spolupráce vlastníků na šetření hranic nemovitostí v terénu.
Na úvodním setkání dne 8. dubna budou občanům sděleny všechny důležité informace.

Plánované akce
na II. čtvrtletí roku 2019
6. 4.
8. 5.
15. 6.
29. 6.

Velikonoční dílničky
Habrovanské otevírání šoupátek
Babské hody
Hurá prázdniny

Statistika dat obyvatel
k 31. 12. 2018
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
Muži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Ženy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Děti do 15 let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Děti do 18 let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Starší 60 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Habrovany v Deníku

Nová cesta
Oblast, kterou lidé v Habrovanech nazývají
jako Újezd pod lesem, nechává už od loňska
vedení obce celkově zrekonstruovat. Zatímco
minulý rok v místě vybudovali kanalizaci, letos mají ve vesnici v plánu opravit cestu.
„Chceme na ni položit nový asfaltový povrch,
tím pak bude kompletní oprava dokončená,“
vysvětlil habrovanský starosta Radoslav
Dvořáček. Celková cena projektu vyjde podle
jeho slov na zhruba tři a půl milionu korun.
Vyškovský deník

Návrh rozpočtu obce Habrovany na rok 2019 byl zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 14. 1. do 30. 1. 2019.
Schválilo zastupitelstvo obce Habrovany dne 30. 1. 2019 usnesením č. 4.
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Jaro v základní škole
Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy, dovolte mi, abych Vás informovala o dění v prvním čtvrtletí nového roku.
Těšíme se na jaro, které nás bude hřát nejen teplým sluníčkem, ale potěší nás i krásnými barvami přírody.
V měsíci lednu se uzavřelo první pololetí
školního roku a naši žáci byli odměněni za
svoji práci pololetním vysvědčením. Do druhého pololetí a do dalšího učení jsme naskočili celkem pohodově a učební plány plníme
tak, jak jsme si předsevzali. Každý měsíc zažíváme akce navíc, kterými si zpestřujeme
všední dny.
V měsíci lednu jsme v sále Obecního domu
přivítali nově narozené občánky Habrovan.
Únor byl sice krátký, ale kromě učení
a jarních prázdnin jsme připravili dvě významné akce. Ve spolupráci s obcí
Habrovany jsme uspořádali I. společenský
ples. Za sebe a své kolegy Základní
a Mateřské školy mohu říci, že ples se nám
vskutku vydařil. Ples zahájily orientální tanečnice z Vyškova, k tanci a poslechu hrála
příjemná hudba, bylo zajištěno výborné občerstvení, bohatá tombola a pohodová atmosféra přispěla k umocnění tohoto kulturního
zážitku. Již teď mohu konstatovat, že se budeme těšit na II. ročník v příštím roce.
Pro děti jsme připravili dětský Maškarní
ples, který v letošním roce navštívilo 110
dětí v maskách z Habrovan, přilehlých vesnic a z Rousínova. Příjemně strávené odpoledne proběhlo v duchu her, soutěží, tomboly, cukrové vaty a občerstvení. Odměnou
nám byly spokojené tváře našich dětí.
Žádný nápad, či akce by nemohla proběhnout bez podpory obce: tímto, mám na mysli
pana starosty Radoslava Dvořáčka a zastupitele obce Habrovany. Čímž si zaslouží naše
velké poděkování, bez jejich vstřícnosti a podpory by se tyto akce nemohly uskutečnit.
Měsíc březen je první jarní měsíc a „paní
Zima“ se vlády nerada vzdává, proměnlivé
počasí nám toto jen potvrzuje. My jsme však
již plni očekávání tepla, jara a událostí budoucích: pořádáme ve škole recitační soutěž,

Maškarní ples

Společenský ples

velice rádi se připravujeme na vystoupení
pro seniory v sále Obecního domu. Také
v naší škole přivítáme budoucí prvňáčky
z MŠ Habrovan a z MŠ Olšan. Naši žáci si
pro předškoláky připraví dopoledne plné her
a úkolů, zábavných a inspirativních pro budoucí školáky.
4. dubna nás čeká zápis do 1. třídy ZŠ,
který bude v budově školy probíhat od 14 do
17 h. Navazovat na zápis bude „Školička na
nečisto“, první hodina pro budoucí prvňáčky
se bude konat 25. dubna v 16 h. Edukativně
stimulační skupinky jsou určené pro předškoláky. Budoucí školáci si mohou vyzkoušet plnění různých úkolů, které je ve škole
v září budou čekat, seznámí se s prostředím,
kamarády a škola se pro ně stane místem,
kam se budou těšit. Včas budete informováni
a seznámeni.
6. dubna budeme pořádat s vydatnou pomocí rodičů „Velikonoční tvořivé dílničky“
od 14 hod. v prostorách starého OÚ.
Letos poprvé jsme se přihlásili společně
s obcí Habrovany do projektu „Ukliďme svět
– ukliďme si svoji vesnici“. Akce proběhne
6. dubna, sraz účastníků je v 9.30 h. před
obecním úřadem. Chtěla bych požádat občany, kterým není lhostejná ekologie, čistota

Maškarní ples

naší vesnice, přijďte společně s námi naši
vesnici uklidit (podrobnosti na webu obce).
V měsíci květnu se pomalými kroky budeme blížit ke konci školního roku.
9. 5. připravujeme zápis do mateřské školy. V letošním roce máme pro nové děti volných 7 míst.
Podrobnosti budou včas na webu školy
a obce.
Největším očekáváním a těšením se pro
žáky je po mnoha letech obnovená škola
v přírodě. Letos pojedeme do HIPOCENTRA Koryčany. Tato týdenní akce nás celou
školu čeká poslední květnový týden.
Uvedla jsem jen zlomek akcí, které naše
škola pořádá, přesto jsou velice důležité
Společné akce jsou důležité nejen pro děti,
ale i pro nás dospělé. V této hektické a uspěchané době, kdy jsme zahlceni spoustou informací, úkolů a povinností ať již ve škole,
doma, v práci, je z mého pohledu velice důležité společné sdílení, pospolitost a navázání na původní tradice a zvyky naší vesnice.
K tomuto se společně snažíme naše žáky vést
a jít jim příkladem.
Přejeme Vám krásné a prosluněné dny,
plné jarní pohody a radosti.
Mgr. Lenka Ryšková

str. 4

Habrovansk˘ ZPRAVODAJ

71/2019

Příprava předškolních dětí na školu
V mateřském škole pracujeme s 10 předškolními dětmi. Dítě, které nastupuje do ZŠ,
by mělo dosáhnout školní zralosti. Tím rozumíme fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu. Co tedy mohou rodiče v období mezi zápisem a školy udělat pro jeho
úspěšné zahájení školní docházky.

• Nestrašit děti školou, podporovat ho
• Rozlišovat čas věnovaný plnění povinností a čas k zábavě
• Často a hodně s dítětem mluvit, všímat si
jeho řeči a výslovnosti
• Posilovat všemožně sebedůvěru dítěte
• Učit děti udržovat pořádek

• Samostatnost při sebeobsluze – oblékání,
svlékání, obouvání, mytí rukou, používání
WC
• Dát najevo, že se rodiče těší na školu společně s dítětem
• Neskákat lidem do řeči.

vaného medu, který se pak snadno roztírá
a neteče. Výjimkou z květových medů je
med akátový, který vydrží tekutý i 3 roky.
Medy medovicové jsou barvy tmavé
a krystalizace u nich nastává během několika
měsíců. U nás jsou medovicové medy více
oblíbené než medy květové. Tato obliba tmavých medů je ryze středoevropskou záležitostí, jinde ve světě jsou na předních místech
medy květové.
Krystalizace je přirozenou vlastností medu
a nijak neovlivňuje jeho kvalitu. Ztekucování
medu lze provádět nejlépe ve vodní lázni při
teplotě do 50 °C a ne déle než 24 hodin.
Pozor na přehřátí medu.
Určitě zapomeňte na mikrovlnnou troubu.

Nejčastěji používáme med při nachlazení,
kdy pijeme teplý nápoj s medem.
Netradiční využití medu: na nervy i nespavost, hojení ran, na popáleniny menšího
rozsahu, antimikrobiální účinky, rychlé dodání energie, antioxidační účinky, zdroj minerálů a stopových prvků (podpora hojení,
rekonvalescence).
Staré čínské přísloví: Med sto nemocí léčí
a tisícům předchází.
Dne 4. dubna 2019 v 17 hodin v zasedací
místnosti na bývalém obecním úřadě
v Habrovanech proběhne Povídání o medu.
K posezení s ochutnávkou různých medů Vás
za včelaře Habrovan a Olšan srdečně zve

Coufalová Marcela, vedoucí učitelka MŠ

Med
Včely medonosné mají největší podíl ze
všech opylovatelů na opylování hmyzosnubných rostlin a tím velkou mírou přispívají
k rozmanitosti naší přírody. Při návštěvě
rostlin včely sbírají z květů sladkou šťávu –
nektar a sladkou šťávu vylučovanou producenty medovice – medovici. Tyto sladké šťávy pomocí enzymů a zahušťováním (odpařováním vody) přetváří v med.
Medu z nektaru říkáme nektarový, květový
a někdy také luční, medu z medovice říkáme
medovicový nebo lesní.
Medy květové jsou převážně barvy světlé
a mají tu vlastnost, že poměrně brzy, během
několika týdnů, krystalizují (tuhnou).
Květové medy se využívají k výrobě pasto-

Jana Pilátová

Tříkrálová sbírka 2019
Je pátek 4. ledna Konečně přišla dětmi
i mnohými dospělými tolik očekávaná pohádková zima. Venku už skoro celý den nádherně chumelí. Stromy se prohýbají pod sněhobílou nadílkou, silnice se proměnily
v kluziště a auta se po nich pokorně plíží krokem. Krajina ztichla.
Zato u nás doma to hučí jako v úle.
„Mamí, nasadíš mi to třičko?“ volá jedno
z dětí. Další netrpělivě pobízí: „Kdy už konečně půjdeme?“ A to ještě Baltazar nemá tu
správnou barvu. Krmím nejmladšího, kou-

Tříkrálová sbírka

kám po hodinách a je mi jasné, že toužebně
očekávaného manžela se jen tak nedočkám.
Kalamita je kalamita, dálnice asi stojí… Nic
naplat, letos bude nejmladším „králíčkem“
náš Toníček.
Svačiny, perníčky, termosky s čajem, kontrola, že všichni mají pořádné ponožky, punčochy, šály i rukavice, bílá trika, pláště, koruny, letáky, svěcená křída, kasička, cukříky
a letos nově i sáně.
Ve dveřích potkáváme úžasného manžela,
který to nakonec přece jen stihl, ale malý

„králíček“ se už tak moc těší. Blaženě si hoví
s korunou na hlavě na saních.
Za chvilku se přidávají další králové, první den je jich šest. Se sněhem se nám jde ještě radostněji než jindy. Sem tam prolétne
vzduchem koule, sáně letí zatáčka nezatáčka
jako o závod. Potkáváme spoustu milých srdečných a štědrých lidí, srdce nás všech se
plní radostí a pocitem, že to, co děláme, má
smyl, zkrátka pohádkový podvečer…
Ve dnech 4.–13. ledna proběhla v naší obci
tradiční Tříkrálová sbírka. Celkem chodily
tři skupinky pod vedením Petry Benešové,
Ludmily Kujalové a Olgy Škaroupkové.
Dohromady se jí zúčastnilo 12 dětí.
Celkem se vybralo nádherných 26 224
Kč, které budou použity na dobročinné
účely.
Za všechny vedoucí srdečně děkuji všem
šikovným a obětavým dětem (průměrně chodily cca 7,5 hodiny/dítě) a hlavně Vám, úžasným, štědrým a vlídným lidem naší vesničky.
Děkuji za Vaše finanční dary i za „první, druhou, třetí… pomoc“ unaveným a vymrzlým
králům v podobě sladkostí, teplého čaje či
možnosti si na pár minut sednout u vyhřátého krbu.
Moc si ceníme Vašeho přijetí. Za všechny
vedoucí přeji krásné, radostné a požehnané
dny nového roku.
PS: Příští rok velmi rádi přivítáme v našem
„královském kolektivu“ další děti, které by
se chtěly naučit pomáhat potřebným, pořádně si zazpívat, zasmát se i zadovádět (mladší
v doprovodu rodičů). Hlásit se můžou u vedoucích skupinek či na tel.: 608 025 575.
Olga Škaroupková
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Posezení se seniory

Posezení se seniory
V pátek 22. března 2019 v sále Obecního
domu v Habrovanech proběhlo tradiční odpoledne pro seniory z Habrovan. Toto setkání seniorů zahájil starosta obce pan Radoslav
Dvořáček, který přivítal všechny přítomné
a hosty. Na této akci se opět představily děti
ze základní a mateřské školy s programem.
Následovalo vystoupení taneční skupiny
Warda z Vyškov a vrcholem odpoledne bylo
očekávané vystoupení herce a zpěváka pana
Mgr. Jiřího Horkého a paní Michaely Horké.
Největší prostor však patřil skupině
„Apeiron duo“, která se postarala o zábavu.
Servírovaly se zákusky, pivo, víno, limo
a káva. Dále se posezení zúčastnilo přibližně
80 našich seniorů, proběhlo v příjemné
a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již
se těší na další setkání.

Posezení se seniory

Sbor dobrovolných hasičů
První příležitost k setkání v roce 2019
představovala valná hromada našeho sboru.
Zde jsme se sešli my, členi SDH, s členy sborů v okrsku Drnovice, zástupci TJ Habrovany
a obce Habrovany.

Pálení čarodějnic

V březnu jsme opět pořádali divadelní
představení, a to „Vůně třešňového dýmu“,
kde se představil divadelní spolek Prkno.
Zásahová jednotka v uplynulém čtvrtroce
neměla žádný ostrý výjezd. Schází se pravidelně první středu v měsíci, kdy je
prováděna pravidelná údržba
techniky, výcvik a v neposlední
řadě kondiční jízdy řidičů. Do výjezdu byl plně zařazen nový výjezdový automobil Ford Transit
i s požárním přívěsem pro hašení.
Dále bylo provedeno školení pilařů a proškolení zdravotníků.
Dosavadní zásahový automobil
DA AVIA A31 putoval do hasičského muzea v Brně-Řečkovicích.
Pro rok 2019 bude jedno družstvo mužů přihlášeno do Velké
ceny okresu Vyškov. V letošním

ročníku bude celkem 11 bodovaných soutěží.
První z nich se uskuteční 25. května a to noční soutěž v Hostěrádkách- Rešově. 13. července se můžeme společně těšit na domácí
soutěž, a to další ročník Soutěže o pohár starosty obce Habrovany. Poslední soutěž bude
konána 1. září v Ivanovicích. Po důkladné
přípravě doufáme v umístění v horní polovině tabulky.
Další z akcí pořádaných našim sborem
bude pálení čarodějnic v areálu pod Lipkami
a to dne 30. dubna. Zejména pro děti budou
odpoledne připraveny různé soutěže, které
vyvrcholí zapálením čarodějnice. Hned po
ukončení dětského odpoledne bude následovat večerní zábava pro odrostlejší.
V současné době probíhají přípravy pro
zřízení hasičského kroužku pro děti, tzv.
mladých hasičů.
výbor SDH
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Habrovanská slivoviciáda

Habrovanská slivoviciáda 2019
V deštivém odpoledni dne 16. února proběhla v sále obecního domu „Habrovanská
slivoviciáda spojená s koštem kysaného
zelí“. Do soutěže o nejlepší pálenku se přihlásilo 56 soutěžících s počtem 59 vzorků.

V sále panovala velmi příjemná atmosféra.
Potěšením byla účast i velkého počtu občanů, kteří nedodali pálenku, ale účastnili se
koštování. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení.

Habrovanská slivoviciáda

Účastníci koštu pálenek vybrali vítěze:
1. místo Holub Radoslav
447 bodů
2. místo Baláč Jaroslav
434 bodů
3. místo Halouzka Antonín
429 bodů
4. místo Kala Ladislav
420 bodů
5. místo Novotný Radomír
403 bodů
Koštu kysaného zelí se zúčastnilo 12 soutěžících.
Nejlepší kysané zelí:
1. místo Mykolenko Sergej
78 bodů
2. místo Dvořáček Radoslav
43 bodů
3. místo Nejtek František
42 bodů
Vítězové obdrželi krásné poháry, pamětní
listy a ceny v podobě zabíjačkových specialit.
Poděkování patří všem hostům, soutěžícím,
sponzorům, obci Habrovany a především
týmu, který se na přípravě celé akce podílel.
Výtěžek z tomboly byl věnován ZŠ a MŠ
Habrovany na zakoupení pomůcek. Závěrem
se těšíme na shledání opět v roce 2020.
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V úterý 22. ledna
navštívilo naši školu divadlo. Děti z první
a druhé třídy ZŠ
Habrovany se již od
rána těšily na představení. Herci si pro nás připravili zajímavé zpracování příběhu o Machovi
a Šebestové a kouzelném sluchátku. Postavy
spolužáků z 3. B a jejich zvířecí kamarádi
nám ukázali, jak je důležité umět se chovat
slušně, a naučili nás základy etikety. Slušné
chování bylo hlavním
tématem představení,
do kterého se mohly zapojit i děti. Zazpívali
jsme si písničku, zahráli na neviditelné nástroje a někteří si mohli vyzkoušet, jaké je to být
hercem. Všichni se už
těší, kdy k nám zase zavítá další divadlo.
Mgr. Tereza Hegerová

Divadelní představení
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Fotbal v Habrovanech
Jaro je tu…
Po dlouhé zimní přestávce kdy bylo spoustu času na odpočinek a následnou přípravu
nám začíná jarní část soutěže.
Okresní soutěž mužů III. třída sk. B
V posledním zpravodaji jsme vás informovali o výsledcích po podzimní části sezony.
Nyní je čas se plně soustředit na jarní část
soutěže 2018/2019. Než vás s ní však seznámíme, je třeba shrnout, co se událo o zimní
přestávce.
Na Silvestra jsme si společně zahráli fotbálek na hřišti a příjemně strávili dopoledne posledního dne roku 2018 s pravidelnou účastí
nejen současných hráčů, ale i těch bývalých.
Od ledna začala zimní příprava, která však
díky malé účasti způsobené nejen častými nemocemi a dovoleným nebyla pravidelná. Pro
zimní přípravu jsme využívali sál obecního
domu a následně umělé hřiště za školou.
Mimo tréninky jsme sehráli tři přátelská utkání. Dvě ve Vyškově na umělém hřišti a jedno ve Velešovicích.
Nyní ale zpět k jarní části sezony.
Aktuálně již probíhají tréninky pravidelně
každý pátek na fotbalovém hřišti a čeká nás
v období od 24. března do 15. června celkem
13 soutěžních utkání.
Přijďte nás podpořit!

Okresní soutěž starších přípravek sk. A
Náš tým starší přípravky se na jarní část
sezony připravoval od února do poloviny
března v sále obecního domu. Tréninky probíhali každé úterý od 17 do 19 hodin a byly
zaměřené především na fyzickou zdatnost,
obratnost a koordinaci pohybu. Při těchto
trénincích jsme došli ke zjištění, že dětem
chybí základní prvky tělocviku. Zejména
u hráčů starších ročníků (2008, 2009, 2010)

zvládnutí kotoulu vpřed, kliku, šplhu na laně
a nebo švihadlo vůbec nezvládají, a kotoul
vzad už vůbec ne! Kdežto hráči předpřípravky ročníky (2014 a mladší), kteří se také zapojili do zimní přípravy tedy pětileté děti,
nemají s tímto problém. Nabízí se tedy otázka ,,Kde se stala chyba?“ Ač se stále snažíme v dětech vypěstovat radost z pohybu
a z kolektivní hry, stále se nám to nedaří.
Chtěli bychom tímto apelovat na vedení školy a zejména rodiče o užší spolupráci s dětmi nejen v oblasti tělocviku a fotbalu.
Závěrem chceme poděkovat paní Alence
Adamové a Leoši Masaříkovi, kteří pomáhají nejen při trénincích předpřípravky.

Sportujte s námi!
Závěrem bychom všem fanouškům, sportovním příznivcům, rodičům a sponzorům
chtěli poděkovat za podporu našeho klubu
a budeme rádi za aktivní účast při organizaci
sportovních akcí, tréninků a brigád. Naším cílem je doplnit členskou základu nejen o hráče,
ale i o trenéry a asistenty, kteří nám v současTJ Habrovany, spolek
né době chybí.

A mužstvo Habrovan

Problémy s vodou v zahradách
Srážkové vody – to je téma, o které se
v dnešní době zajímáme. Vždy s příchodem
horkých letních dnů vyvstává na zahradě
problém s nedostatkem zálivkové vody.
Na úvod je nutno konstatovat, že pokud je
v půdě nedostatečná zásoba půdní vody, rostlina omezuje své životní procesy. Současné
odrůdy zeleniny a nízko kořenící ovocné dřeviny se neobejdou bez závlahy. Například zelenina potřebuje 6 mm, tj. 6 l vody na m2.
Ovocné stromy potřebují nejvíce vody do
doby kvetení 40–50 %, do růstu a vývinu
plodů 60–70 % a při dozrávání 50–60 %.
Hlouběji kořenící ovocné dřeviny lépe využívají půdní závlahu. Vodu dodáváme ke koře-

nům do hloubky 40–60 cm. Po ukončení vegetace je nutná dostatečná závlaha před zamrznutím, pro dobré přezimování a aktivní
začátek jara. Úroveň výnosů se připravuje již
v předcházejícím roce, kdy se dostatkem závlahy určuje počet květních pupenů.
Na zahradách je nutno vodu jímat do nádrží, jímek, jezírek apod. Zavrhneme zálivku
plošným rosením, kdy je velká spotřeba vody
a po navlhčení listů se mohou šířit choroby
a plísně. Také tímto způsobem rosíme půdu
pro růst plevelů. Vhodnější je dostatečná zálivka ke kořenům nebo přívodem vody do
vsakovacích brázd a podpovrchovým žlábkovým podmokem.

Finančně náročnější, ale účinnější je kapková závlaha, jak povrchová nebo podpovrchová. Seřídíme ji tak, aby voda kapala pouze ke kořenům. Tím má rostlina stálý
dostatek závlahy a v suché okolní půdě se
omezí růst plevelů. Kapkovou závlahou lze
zvýšit výnosy o 25 až 60 %.
V naší oblasti je srážkový průměr více jak
500 mm/m2, tj. 500 litrů na m2 za rok. Od
roku 2016, kdy bylo 586 mm, se srážky neustále zmenšují. V roce 2017 to bylo 489 mm
a v roce 2018 jen 375 mm na m2. Klimatické
podmínky se ustále zhoršují a bude jen na
nás, jak si zajistíme dostatek závlahové vody
pro pěstování rostlin.
Vladimír Luža
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