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Stavební práce v letošním roce

Tělocvična obecního domu

Nejdůležitější a největší akcí v letošním
roce je dostavba obecního domu. Jak jistě víte,
Pohostinství Pod zrcadlem změnilo majitele,
a tím jsme přišli o možnost pořádání kulturních akcí. Pohostinství zatím zůstává, ale ze
sálu uvažuje nový majitel zbudovat prodejnu
se smíšeným zbožím (Večerku).
Nyní opět k obecnímu domu. V lednu letošního roku byly zahájeny přípravné práce na výběr dodavatele dokončení stavby. Byla vypsána soutěž, celkem se přihlásilo šest firem
s nabídkami od 12 042 084 Kč do 17 793 411
Kč. Zadavatelským řízením byla pověřena firma AP Investing, Brno. Komise vyhodnotila

nabídky, jednu firmu vyřadila pro nesplnění
zadávacích podmínek s nabídkovou cenou
17 793 411 Kč.
V současné době bylo ukončeno výběrové
řízení a pokud se nikdo z přihlášených do výběrového řízení neodvolá, bude podepsána
smlouva o dílo s firmou, která se umístila na
prvním místě za cenu 12 086 152 Kč (S-A-S
stavby spol. s r.o., Znojmo).Výběrové řízení se
pozdrželo a tímto se posouvá datum dokončení až na rok 2014. Protože tolik finančních
prostředků nemáme, jsme nuceni si vzít úvěr
od některé banky na základě výběrového řízení ve výši 5 000 000 Kč.

V současnosti obecní zastupitelstvo řeší, zda
v nových prostorách obecního domu zřídit mateřskou školu i s kuchyní. Kapacita školky by
byla 25 dětí a vařilo by se i pro základní školu,
případně pro občany obce, kteří by měli zájem.
Tímto bychom přišli o prostory ve II. nadzemním podlaží a to zasedací místnost a knihovnu.
Knihovna by zůstala ve stávajících prostorách
OÚ. Toto rozhodnutí musí padnout do zahájení dokončení dostavby obecního domu, aby se
mohly případné stavební úpravy provést již
nyní. V současnosti byly provedeny práce na
protlaku pod vozovkou s přípojkou vody, přípojka plynu a přípojka NN.

Kulturní akce, které proběhly
V sobotu 27. dubna se konal v malebném
zámeckém parku 2. ročník klání „Habrovanská zteč“. Pořádal ji klub YMCA Brno –
Carpe Diem a šermířská restaurace „Kdysi“
ve spolupráci s obcí Habrovany a Sborem
dobrovolných hasičů Habrovany.

Sraz brouků
Pálení čarodějnic

Plánované kulturní
akce na léto 2013

Habrovanská zteč

V úterý 30. dubna Sbor dobrovolných hasičů pořádal v areálu Pod lipami tradiční pálení čarodějnic. Na akci se dostavilo 76 dětí
v doprovodu rodinných příslušníků. Byly pro
ně připraveny různé soutěže a skákací hrad.

25. a 26. května se konalo v obci
Habrovany 9. mezinárodní setkání vozů VW
Beetle a New Beetle Czech Tour 2013.

Otevírání šoupátek

Již tradičně ve středu 8. května se konalo
setkání přátel historických vozidel. Bylo registrováno 88 účastníků.

29. 6. V zámeckém parku – dětské odpoledne, ukončení školního roku
13. 7. Soutěž v požárním útoku „O pohár
starosty obce“
Pod lipami – letní noc (termín podle počasí)
Srpen – Sraz historických vozidel
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
dovoluji si vás pozdravit a informovat vás
o dění ve škole v závěru školního roku 2012
– 2013. 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 naplánovat nové vybavení: V zimě
byly do nové učebny v podkroví zakoupeny
skříně na pomůcky. Jedna z učeben byla doplněna novými tabulemi, byla zakoupena
ICT technika – pět počítačů a barevná tiskárna s kopírkou. Začátkem června jsme
nově vybavili školní jídelnu. Byly nakoupeny jídelní stoly, židle a doplňovalo se nádobí. Během prázdnin se v jídelně bude malovat. Vše plánujeme postupně tak, jak nám to
rozpočet školy dovoluje. V příštím kalendářním roce bychom chtěli zrenovovat školní chodby – obložení stěn a zábradlí u schodiště. Škola v tomto roce nabídla svým
žákům tyto zájmové kroužky: pohybové
hry, tanec, sebeobrana, hra na klavír, angličtina, šikovné ruce, počítače, zumba a od
února také šachový kroušek. Pro žáky jsme
uspořádali několik mimoškolních akcí a výletů:
Mladší žáci – 1. a 2. ročník – si udělali
dvě výletní dopoledne: do Olšan do Bílého
Dvora ke koním a do Jarošova mlýna do
Veverské Bitýšky. Děti byly nadšené z obou
výletů.
Na konci května odjeli žáci 3.–5. ročníku
do školy v přírodě – tentokrát do Domašova
nad Bystřicí. Cestovalo se vlakem

Šachová výprava z Habrovan na turnaji ve Vyškově

z Vyškova. Takže spousta nových zážitků
jak pro žáky, tak i pro paní učitelky. Počasí
bylo sice chladné a deštivé, ale měli jsme
perfektní zázemí a skvělý program – ti
mladší žáci se věnovali poznávání hmyzu
a lesních živočichů v programu „Ferda
v přírodě“ a ti starší se v programu
„Reportéři přírody“ naučili točit krátké reportáže a prozkoumávat stav přírody kolem
skautské základny, ve které jsme bydleli.
Byli jsme velice spokojeni s ubytováním,
s veškerým zázemím celého areálu a velikou pochvalu od dětí dostaly lektorky
Rozmarýnku Brno, které environmentální
programy zařizovaly a také pan kuchař, který vařil perfektně. Všichni jsme si to užili

a dětem patří také pochvala za to, že byly šikovné J.Poslední dobou se na spoustě škol
od mimoškolních aktivit upouští jednak z finančních důvodů (chybí peníze na zástupy
za učitele) a také proto, že je stále těžší žáky
jakkoli nadchnout pro věc a záleží na ochotě jednotlivých vyučujících, jakou si k dětem najdou cestu. Já považuji výlety a mimoškolní akce za bezvadné zpestření
školního roku a výbornou příležitost, jak
upevňovat školní kolektiv žáků a jejich učitelů. Vždyť po mnoha letech při vzpomínání
na školní léta zůstávají nejživější vzpomínky právě na tyto akce. Pokud to bude ještě
v našich silách, tak určitě naše škola bude
mít i nadále co dětem v tomto směru nabídnout. Do 1. ročníku by mělo po prázdninách
nastoupit 16 prvňáčků. Pokud nedojde k neplánovaným změnám, tak bychom od září
měli mít ve škole 77 žáků. Což je zatím nejvíce od roku 1998, kdy jsem do habrovanské školy nastoupila jako nová ředitelka.
Třídy 2013/2014:
1. ročník – 16 žáků
tř. uč. Mgr. Martina Kraisová
2. ročník – 17 žáků
tř. uč. Mgr. Vlasta Koudelková
3. ročník – 22 žáků
tř. uč. Mgr. Lenka Ryšková
4. a 5. ročník – 22 žáků
tř. uč. Ilona Grycová
Školní družina – kapacita 30 žáků
paní uč. Mgr. Zdena Vanderková
V závěru školního roku chci poděkovat
všem rodičům, zřizovateli a sponzorům školy za jejich podporu, konstruktivní kritiku
i povzbuzující chválu.
Dětem přeji krásné prázdniny a nám dospělým příjemnou dovolenou.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy
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Deník ze školy v přírodě
DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ 2013 – „REPORTÉŘI PŘÍRODY“
Pondělí 27. 5., příjezd
V 10 h. jsme odjeli z Vyškova. Ve vlaku
to bylo super. Jakmile jsme dorazili, byl
oběd. Potom jsme se s paní učitelkou učili
a pak šli s lektorkou Radkou zkoumat les.
Chytali jsme malé živočichy, hodnotili les
a spoustu dalších věcí. Po té byla večeře
a následovalo malování triček. Spát jsme šli
pozdě, protože jak se říká: „první noc je
vždy ta nejhorší“.
Úterý 28. 5.
Ráno se náš pokoj vzbudil brzo. Snídaně
byla moc dobrá. Po snídani byl program
v TV studiu. Následovalo zkoumání vody.
A zase jsme lovili živočichy (někdo chytil
i raka), hodnotili vodu a podnikli spoustu
dalších akcí. Nejlepší bylo, když jsme porovnávali vodu z vodovodu, z řeky a z kaluže. Zkoumali jsme množství zákalu, dusičnanů a fosforu. Potom jsme obědvali a po
obědě jsme s paní učitelkou hráli fotbal. Byl
to ten nejlepší fotbal, jaký jsem kdy hrála.
Dokonce dala gól i paní učitelka. No a po-

Škola v přírodě – 3. ročník

tom bylo zase TV studio a večeře. Po večeři
jsme tvořili scénář na naši reportáž o chráněném prostředí. A pak jsme šli spát.

Středa 29. 5.
Ráno jsme se vzbudili pozdě. Po snídani
jsme vyrazili na výlet. Když jsme ušli tak jeden kilometr, tak měla lektorka Radka pro
nás nachystanou hru o chráněných oblastech. Také jsme po cestě navštívili pstruží líheň. Bylo to super vidět tolik malých i velkých pstruhů. U konce jsme také hráli
takové ztřeštěné hry, například na lýkožrouty. Ušli jsme asi 6 km. Když jsme se vrátili,
hráli jsme fotbal. Po té byla večeře a zase TV
dílna scénáře na čtvrteční natáčení. A následovalo spaní.
Čtvrtek 30. 5.
Ráno jsme spali déle než obvykle.
Dopoledne jsme šli natáčet rozhovory do
vesnice. Náš tým dělal dva rozhovory. Po
obědě jsme se střídali tak, že my ještě s jednou skupinou jsme se učili a další dvě natáčely. Pak jsme se prohodili. Byla to sranda.

Po natáčení byla večeře a po večeři (a teď to
hlavní) se TANČILA ZUMBA! Spát se šlo
póóóózdě. Byl to poslední večer a byl SUPER!
Pátek 31. 5., odjezd
Ráno jsme se vzbudili pozdě a pak balili
kufry. Snídaně byla veliká a dobrá. Do 10:00
se muselo uklízet. Po té jsme se dívali na natočené reportáže. Pak následovaly odměny
lektorům, panu kuchaři a nám. Dostali jsme
taky naše trička, která (jak už jsem zmínila)
jsme si barvili sami. A potom nám lektorky
pustily video, které vytvořily pro nás. Já
osobně jsem se málem rozbrečela, bylo to tak
krásné a dojemné. Pak už jsme vyrazili ze základny na nádraží a odjeli domů. Atmosféra
byla napjatá, jestli se vůbec dostaneme domů
včas – na přestup v Olomouci jsme měli totiž
jen pár minut, tak to bylo napínavé. Tuhle
školandu pokládám za číslo 1! BYLO TO
OPRAVDU SUPER! A pokud i vy jste zvědaví na naše reportáže, navštivte školní webovky a v sekci „Fotogalerie“ je najdete!
Anežka Koudelková, 5. ročník
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Tělovýchovná jednota Habrovany – oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
v našem pravidelném příspěvku bychom se v závěru soutěžního ročníku 2012/2013
opět rádi krátce ohlédli za působením našich fotbalových
družstev v jeho průběhu se zaměřením na jarní část 2013.
U mužstva dospělých lze na úvod s potěšením konstatovat, že se podařilo udržet nasazený trend a postavení týmu v celkové tabulce, kdy se habrovanští fotbalisté pevně
usadili v jejích horních patrech a po několik
kol dokonce figurovali mezi prvními třemi
týmy průběžného pořadí, se oproti podzimní
části sezony dokonce ještě vylepšilo. Pro
habrovanské fanoušky může být kromě samotných zlepšených výkonů mužstva pozitivní i to, že na rozdíl od minulých let se až téměř do samotného závěru soutěže podařilo
udržet neporazitelnost na domácím hřišti
a první porážka přišla až v samotných závěrečných kolech s mužtsvem Dražovic B.
Předtím dosáhli naši hráči v domácích utkáních šesti vítězství a pěti remíz. Po hubených
výsledcích v předchozích sezonách tak naši
fotbalisté dosáhli jednoho z nejlepších výsledků za několik posledních let. Za zlepšenými výsledky mužstva stojí výrazné omlazení kádru a zejména kvalitní a koncepční
práce trenéra Davida Vašiny, jemuž, a rovněž
celému realizačnímu týmu, patří velký dík za
tento pozitivní výsledkový posun. Na čele
střelecké tabulky našeho mužstva jsou těsně
před koncem soutěže Lukáš Pořízek, Michal
Pořízek a Tomáš Tůma.

Průběžná tabulka soutěže III.A muži
(po 25 odehraných zápasech):
Rk. Tým
Záp
1. Komořany
25
2. Bohdalice B
25
3. FKD B
25
4. Habrovany
25
5. Kučerov
25
6. Švábenice B
25
7. Chvalkovice n. H. 25
8. M. Málkovice 25
9. Opatovice
25
10. Hoštice
25
11. Pustiměř B
25
12. Dražovice B
25
13. Rychtářov
25
14. Ježkovice
25

Muži

+
18
15
15
13
12
12
11
10
10
9
7
8
7
0

0
1
4
3
5
6
3
3
5
4
4
8
5
5
0

– Skóre Body (Prav)
6 79:32 55 (19)
6 79:54 49 (13)
7 80:55 48 (9)
7 64:33 44 (8)
7 61:48 42 (3)
10 51:47 39 (0)
11 66:62 36 (0)
10 56:57 35 (-1)
11 69:60 34 (-5)
12 56:46 31 (-5)
10 47:48 29 (-10)
12 47:45 29 (-10)
13 55:64 26 (-13)
25 23:182 0 (-36)

MUŽSTVO ŽÁKŮ
soutěžní ročník 2012/2013
Hned na úvod hodnocení právě uplynulého
soutěžního ročníku musíme uvést, že se nám
nepodařilo zcela úplně dosáhnout stanoveného
cíle, umístit se do 7. místa, a v konečném pořadí jsme skončili na 8. místě ze ziskem 15 bodů.
Důvodů pro toto umístění je několik a to od
úzkého kádru, kdy některé zápasy jsme hráli
pouze s 9 žáky doplněni o hráče přípravky ,až
po špatný přístup klíčových hráčů v některých,
pro nás důležitých, zápasech. Přesto na tomto
ročníku vidíme i pozitiva jako je velká a pravidelná účast hráčů na trénincích, které máme
dvakrát týdně, a vytvoření dobrého kolektivu,
který podporuje snahu jednotlivých hráčů na
sobě pracovat. Sezonu jsme zakončili fotbalovým odpolednem, jehož hlavní částí bylo utkání dětí proti rodičům a následně bylo pro všechy zúčastněné připraveno i malé pohoštění.
O tom, že jdeme správnou cestou, nás přesvědčil nejen stále zvětšující se počet diváků na
domácích zápasech, kterým tímto za projevenou přízeň a podporu samozřejmě velice děkujeme, ale i fakt, že pro příští sezonu doplníme
mužstvo o šest hráčů z Rousínova, kteří pro
malý počet dětí nejsou schopni přihlásit starší
žákovská mužstva do soutěže. Proto bylo po
společném jednání dohodnuto hostování těchto
hráčů v TJ Habrovany. Od tohoto kroku si slibujeme jak zajištění dostatečně širokého hráčského kádru tak i pozvednutí kvality mužstva.
Zdravou konkurenci považujeme za nejlepší
způsob motivace pro samotné hráče. Na druhou stranu jsme ze stejného důvodu založili
společné družstvo dorostu s FK Drnovice.
Po jednání s OFS je celý projekt nastaven
tak,že naši hráči budou na registrační průkazy
TJ Habrovan nastupovat do dorosteneckých
zápasů společně s hráči Drnovic a zároveň
mohou bez omezení doplnit svá mužstva v kategorii dospělých.V tuto chvíli jsou dojednávány poslední detaily projektu a součástí dohody je, že uvidíme toto dorostenecké
mužstvo v několika utkáních i na hřišti
v Habrovanech.Věříme, že touto cestou udržíme mladé hráče u fotbalu a vytvoříme dostatečnou základnu pro budoucnost družstva
mužů.
Na nový soutěžní ročník se začneme připravovat již koncem srpna, tak jako v loňském
roce, fotbalovým soustředěním v kempu
Baldovec (www.baldovec.cz), od kterého si
slibujeme jak stmelení kolektivu, tak zlepšení

herního projevu těsně před zahájením nového
soutěžního ročníku. Oproti minulému roku se
soustředění zúčastní i mužstvo přípravky.
Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům p.
Dobešovi (pila Habrovany), p. Valehrachovi,
p.Kopřivovi a obci Olšany kteří nám na tuto
akci přispěli finančními prostředky a tím snížili ,Vám rodičům, částku, kterou jste museli
za své děti uhradit.
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 (odkaz je k dispozici i na stránkách obce v sekci fotbal.)
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům a sportovním nadšencům, kteří nám
v průběhu sezony pomáhali jak s dopravou
hráčů na venkovní utkání, tak s organizačními
potřebami mužstva a věřím, že se na ně budeme moci obrátit i v nové sezoně.
Realizační tým mužstva žáků
Jiří Souček, Jaroslav Knotek

Konečná tabulka 2012/2013
Rk. Tým
1. M. Málkovice
2. FKD
3. Bohdalice
4. Hoštice
5. Švábenice
6. Dědice
7. Pustiměř
8. Habrovany
9. Komořany
10. Kučerov

Záp
18
18
18
17
18
17
17
18
18
17

+
13
13
13
10
10
9
7
5
2
0

0
4
1
1
2
1
2
1
0
0
0

1
4
4
5
7
6
9
13
16
17

Skóre Body (Prav)
95: 16 43 (16)
109: 17 40 (13)
104: 25 40 (13)
89: 15 32 (5)
72: 34 31 (4)
47: 28 29 (5)
64: 41 22 (-2)
48: 66 15 (-12)
21:145 6 (-21)
5:267 0 (-27)

Střelci branek: Mrázek Michal 15, Souček
Jiří 9, Knotek Lukáš 6, Polách Jakub 6,
Jelínek Martin 3, Šmerda Martin 3, Polák
Pavel 3, Baláž Martin 2, Kadaňka Martin 1.

Výsledky v sezoně 2012/2013
KŘÍŽOVÁ TABULKA 1

1. Habrovany
2. Dědice
3. Švábenice
4. Pustiměř
5. FKD
6. Kučerov
7. Bohdalice
8. Hoštice
9. M. Málkovice
10. Komořany

2

3

– 2:0 1:5
3:2 – 3:0
3:0 4:1 –
9:0 2:2 0:3
14:1 2:0 4:1
0:14 0:12 4:14
8:0 7:0 3:2
2:0 1:2 0:2
5:1 2:2 6:1
0:4 0:3 0:12

4 5 6

7 8 9 10

0:1 2:4 12:0 0:3 0:6 0:3
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