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Vážení spoluobčané
Zastupitelstvo obce Habrovany dne 26.
června 2019 rozhodlo o uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých
činností městské policie“ s městem
Rousínov.
Městská policie bude na území obce
Habrovany při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku vykonávat následující úkoly městské policie:
a) dohled nad bezpečností a plynulostí
provozu na pozemních komunikací
v rozsahu zákonných oprávnění
b) dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek
c) dohled nad dodržováním právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
v rozsahu svých povinností a oprávnění
d) přispívání k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku
e) preventivní obchůzková činnost
Městská policie se v prvním případě
bude zabývat:
a) parkováním a stáním automobilů na
chodnících
b) zákazy vjezdu a zákazy činnosti v zámeckém parku
c) odstraněním nepojízdných automobilů
na parkovištích a na místních komunikacích.
Činnosti strážníků městské policie, kteří na základě veřejnoprávní smlouvy plní
úkoly na území obce, řídí starosta této
obce, tzn., že strážníci městské policie budou dbát pokynů jen starosty a místostarosty obce Habrovany.

Rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce Oranžérie

Stavební činnost v obci
V druhé polovině roku byly zahájeny veškeré plánované akce na rok 2019.

Rekonstrukce komunikace Újezd pod lesem
Na tuto akci jsme nezískali dotaci, o kterou jsme žádali z Ministerstva pro místní
rozvoj, proto tuto akci financuje obec. Ve výběrovém řízení získala stavbu firma EUROVIA CS, a.s. za cenu 3 350 000 Kč vč. DPH.
Dokončení listopad 2019.
Rekonstrukce kanalizace v ulici Cikánov
Ve výběrovém řízení získala stavbu firma
TRASKO, a.s. za cenu 845 860 Kč vč. DPH.
Dokončení srpen 2019.

Rekonstrukce Oranžérie – I. etapa
Ve výběrovém řízení získala stavbu firma
STAVBROS, s.r.o. za cenu 7 250 000 Kč vč.
DPH. Ukončení I. etapy je plánováno ke
konci listopadu 2019. Rekonstrukce se týká
podřezání zdiva a zřízení izolace, odstranění
střechy železných konstrukcí, okop omítek,
montáž nových střešních konstrukcí, montáž
okenních a střešních výplní, zhotovení ocelových replik a celkové odvodnění stavby.
Prozatím se nám podařilo zajistit dotaci
z JMK ve výši 500 000 Kč a 350 000 Kč.
Další neplánovanou akcí je zřízení třídy
mateřské školy ze stávajícího bytu v základní škole. V této třídě je umístěno 14 dětí
předškolního věku. S tímto souvisí i doplnění herních prvků školy, které slouží jak
mateřské školce, tak školní družině. V rámci
této akce jsme požádali o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj o vybudování odpočinkové zóny pro žáky základní školy, školní družinu a veřejnost. Tato dotace
nám však nebyla schválena. Dále jsme na
tuto akci požádali JMK o finanční podporu
ve výši 300 000 Kč v rámci dotačního programu Individuální dotace s předpokladem,
že by nám mohla být částka poskytnuta.
Předpokládané náklady na zřízení třídy MŠ
v budově ZŠ č. p. 189 jsou ve výši
800 000 Kč.
V rámci tohoto roku se stavební akce rozjížděly až ve druhé polovině roku. I když byl
rozpočet na letošní rok schválen jako vyrovnaný, měl by finančně pokrýt všechny naplánované akce.
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Akce spolufinancované Jihomoravským krajem v r. 2018/2019
Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci:
„Rozšíření zámecké zahrady v Habrovanech“ – herní hrací prvek
V roce 2018 byla poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu Jm kraje ve výši
400 000 Kč na projekt „Rozšíření zámecké
zahrady v Habrovanech“ z dotačního programu Individuální dotace JMK 2018.
V rámci této akce byl pořízen herní hrací prvek – SMB lanová pyramida Ponta de Pico
umístěný na dopadové ploše ve spodní části
zámeckého parku na pozemku p. č. 75 k. ú.
Habrovany. Tato stavba je součástí koncepce
„Rozšíření zámecké zahrady v Habrovanech“, kterou dle finančních možností plánuje obec Habrovany realizovat a dokončit
za účelem vybudování zóny pro odpočinek
a volnočasové aktivity pro širší okruh veřejnosti.
Celková hodnota realizované akce, která
byla dokončena na jaře 2019, činila
548 794,50 Kč.
Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci:
„Prodloužení kanalizace „Újezd pod lesem“ Habrovany“
V roce 2018 byla poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši
2 250 000,00 Kč na projekt „Prodloužení kanalizace „Újezd pod lesem“ Habrovany“
z dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. V rámci této akce byla prodloužena splašková kanalizace v lokalitě Újezd pod
lesem Habrovany na pozemku p. č. 2346/1,
2303 a 2362/1 k. ú. Habrovany, která slouží
pro odvod splaškových vod ze zájmové oblasti obce.
Celková hodnota realizované akce, která
byla dokončena v 1/2019, činila
3 197 408,97 Kč, z toho podíl dotace z JMK
ve výši 2 084 000,00 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 165 200,00 Kč budou vráceny po vypořádání dotace zpět poskytovateli dotace.

Herní hrací prvek v Zámeckém parku

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci:
„Nákup požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany“
V roce 2019 byla poskytnuta neinvestiční
finanční podpora z rozpočtu JMK
ve výši 30 000,00 Kč na projekt „Nákup požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany“ z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017 až
2020. V rámci této akce byly zakoupeny věcné prostředky (rukavice Lesley a požární
technika – proudnice, rozdělovač, hadice, záchytná lana a elektrocentrála MGK 2400)
pro hasiče.
Celkové náklady činily 43 754,00 Kč.
Oprava WC

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci:
„ZŠ Habrovany – Oprava WC“
V roce 2019 byla poskytnuta neinvestiční
finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši
204 000,00 Kč na projekt „ZŠ Habrovany –
oprava WC“ z dotačního programu Podpora
rozvoje venkova v JMK 2019. V rámci této
akce byly opraveny místnosti WC pro chlapce a dívky v 1. patře budovy školy č. p. 189.
(výměna zařizovacích předmětů, úpravy povrchu podlah a zdravotné technické instalace).
Celkové náklady činily 454 228,00 Kč.

Věcné prostředky pro SDH

Prodloužení kanalizace – Újezd pod lesem

Elektrocentrála pro SDH

Oprava WC
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Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje
Dne 6. srpna 2019 zastupitelé obce
Habrovany přivítali vzácnou návštěvu
z Jihomoravského kraje – samotného hejtmana JUDr. Bohumila Šimka.
Beseda proběhla v poklidném duchu. Pan
hejtman odpovídal na dotazy s přehledem.
Dozvěděli jsme se zajímavosti ohledně dotační politiky kraje a možností financování
projektů jednotlivých měst a obcí v JMK.
Diskuse se týkala i sociální oblasti, kultury
a památek, politiky vlády a potřeb JMK. Pan
hejtman na závěr předal obci stolní hru pro
nově vznikající třídu mateřské školy v budově základní školy v Habrovanech. Po hodině
a půl jsme se s panem hejtmanem rozloučili
a poděkovali mu za přízeň, kterou obci věnuje.

Návštěva hejtmana B. Šimka v Habrovanech

„Kabelová televize“ – začátek rok 2001
Starší ročníky si dobře pamatují, jaký byl
špatný signál pro příjem televizního vysílání
přes antény v obci, proto se tehdejší zastupitelstvo obce rozhodlo zřídit v obci rozvod televizního signálu kabelem, proto „kabelová
televize“. Stávající kabel pro rozvod po obci
je vylepšený koaxiální kabel. Tehdy se nepočítalo ani s tím, že tak dlouho vydrží (okolní
obce již „kabelovku“ zrušili např. Tučapy,
Nemojany). Obec se při pořizování zavázala
občanům, že budou přijímat tyto programy –
ČT1, ČT2, STV1, STV2, TV Markíza, Prima
a Nova. Měsíční poplatek byl stanoven na
30 Kč.
Od té doby uplynulo mnoho času. Pokud si
pamatuji, nyní prováděné změny ve vysílání
jsou už třetí v řadě. Obec za tu dobu již do
Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na

www.habrovany.cz

přijímací a vysílací stanice na základní škole
investovala nemalé finanční prostředky na
zkvalitnění a rozšíření programové nabídky.
To, že nynější signál bude lepší, tzv., že nebude „kostečkovat“ je mylná informace.
Všechny programy jsou vedeny vzduchem,
satelit, pozemní digitální vysílání a se změnou počasí právě dochází k výpadkům signálu, nemusí to být u nás. Stává se to všem, ale
ostatní, co nemají „kabelovku“, si nemají
kam stěžovat. Dle dostupných informací je
možné v současné době na obyčejné antény
chytnout cca 40 programů. „Kabelovka“
dnes nabízí podobný rozsah vysílacích programů, ale díky současnému zdvojení programové nabídky není rozšíření možné.
Proto je třeba co nejrychleji pořídit novou televizi nebo set-top-box, který DVB-T2 podporuje. Nad normální nabídkou chytáme navíc dva placené programy – Nova sport
a Spektrum.

Pro přehled uvádíme poplatky, které jsme
uhradili za 1. pololetí 2019 – 38 284 Kč. Za
celý rok jsou současné příjmy z poplatku
„kabelovky“ cca 99 120 Kč. Sami vidíte, že
„Kabelovka“ nevytváří žádný případný zisk
na rozšíření programové nabídky nebo modernizaci. Nikdy nevíme, kdy „kabelovka“
takzvaně „klekne“. Stávající rozvod není
uzpůsoben k tomu, jak říkají v televizi, že nemusí být nová televize přijímací DVB-T2
nebo set-top-box.
Proto vážení uživatelé „kabelovky“, od
příštího roku 2020 je před námi rozhodnutí,
zda neukončit smluvní vztah na „kabelovku“. Poplatek v současnosti je neudržitelný,
proto se od nového roku pravděpodobně zvýší na 100 Kč/měs. Tak nebo tak, je nutné si
pořídit novou televizi nebo set-top-box na
příjem signálu DVB-T2.
Od 1. října 2019 se vypne analogové vysílání místní kabelové televize.

Myslivecký spolek Habrovany
Myslivecký spolek Habrovany, jako každoročně po zimní sezoně, přistupuje k čištění a desinfekci mysliveckých zařízení.
Tradičně při akci „Hurá prázdniny“ prezentuje na svém stánku život a výskyt zvěře,
která se v našem okolí vyskytuje. Tradiční
a nejvíce je oblíbená střelba ze vzduchovky.
V průběhu roku je provedeno nespočet
brigád za účelem oprav mysliveckých zařízení a úklid v honitbě. Po sklizni obilovin
nastává doba nouze pro zvěř, proto se začíná s přikrmováním hlavně do zásypů jak
pšeničních plev, tak obilí, krmné řepy a kukuřice. Důležitou věcí pro zvěř je předkládání soli do slanisek. Toto je nezbytný článek pro vývoj zvěře jak pernaté tak srstnaté.
V nadcházejícím podzimním období bychom Vás rádi pozvali na tradiční hony na
drobnou, které se konají dne 16. a 30. listopadu 2019.

Následně 26. prosince na tradiční „Štěpánský hon“. Na závěr roku 28. prosince

Střelba ze vzduchovky na akci „Hurá, prázdniny“

připravujeme taneční zábavu s hudební
skupinou Modul.
Myslivecký spolek
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
v pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili
nový školní rok 2019/2020.
Zahájení proběhlo ve třídě 1. ročníku, a jak
bývá zvykem, žáky přivítal starosta obce pan
Radoslav Dvořáček. Zahájení se zúčastnili
všichni žáci naší školy, pedagogové, rodiče
a prarodiče našich prvňáčků. Ke slavnostní
atmosféře přispěli svým krátkým hudebním
pásmem žáci naší školy pod vedením paní
učitelky Mgr. Terezy Hegerové.
V letošním roce navštěvuje naši školu 71
žáků. Jsou v pěti samostatných ročnících.
Nově byly přijaty dvě paní učitelky a asistentka pedagoga, která průběžně působí ve
všech ročnících a je nápomocna žákům se
specifickými poruchami učení a chování.
V Mateřské škole jsou rovněž nové paní učitelky, které se postupně sžívají s novým prostředím a dětmi. Tímto chci všem novým kolegyním popřát pohodový školní rok, spoustu
zážitků a hodně tvůrčí práce s dětmi.
Již tradičně kromě učení chystáme akce
pro naše žáky, budete o akcích s dostatečným
předstihem informováni obvyklým způsobem: na školním webu a plakátech ve vývěsce ve škole a na návsi.
V naší škole budou od 1. října fungovat zájmové kroužky pro žáky 1.–5. ročníku, tyto
kroužky jsou pořádány pod záštitou „Majáku“ Vyškov. V letošním roce nás také čeká
spousta akcí, které jsou osvědčené a léty pro-

věřené, ale také nové akce, které pro Vás společně s pedagogy školy připravujeme.
Školní družina je naplněna a ve školní jídelně se vydává průměrně 66 obědů denně.
V Mateřské škole jsou rovněž nové paní
učitelky, které se postupně sžívají s novým
prostředím a dětmi.
Stěžejní, velmi důležitá akce, se uskutečnila v prvních červencových dnech. Díky našemu zřizovateli, byla provedena rekonstrukce
již dávno nevyhovujících toalet chlapců i dívek. Dále pak zavedení vody a zapojení umyvadla do třídy 2. ročníku.
Jako ředitelka školy si přeji, abychom se
v naší škole všichni cítili co nejlépe. Proto se
ji snažím od svého nástupu do funkce ředitelky „zvelebovat“, samozřejmě dle finančních
možností a s absolutní pomocí zřizovatele
a zastupitelů obce. Všechny tyto nemalé
úpravy toalet se mohly uskutečnit díky, panu
starostovi a místostarostovi obce, jejíž pomoci si velice vážím.
Souběžně s těmito činnostmi, jejichž výsledek je trvalý a viditelný, probíhají práce,
které mnohým připadají samozřejmé, ale bez
nichž bychom se rozhodně neobešli. Těmi
jsou práce generálního prázdninového úklidu. V naší škole se jimi zabývá paní školnice
Zdeňka Lusková, musí o prázdninách nejen
uklidit po všech probíhajících stavebních pracích, ale také připravit třídy, šatnu, jídelnu

Rekonstrukce WC

a všechny prostory školy na září. Paní školnice se stará o bezchybný chod školy a o úklid,
ale mnohdy je nápomocna při akcích školy,
školu nám také „vylepšuje a vyzdobuje“, za
což ji patří velké poděkování.
Závěrem přeji nám všem – žákům, jejich rodičům, zaměstnancům školy hlavně radost ze
společné práce, radost ze setkávání se, ať již
při akcích školy, ale i při akcích mimoškolMgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
ních.

Mateřská škola po prázdninách
Dovolte mi, abych Vás informovala o dění
v místní mateřské škole.
Prázdniny nám skončily a i pro děti
z Mateřské školy v Habrovanech, začal nový
školní rok. Hned na začátku září děti čekaly
velké změny. Pro děti máme dvě krásné třídy.
Třídu Předškoláci, která se nachází v budově
základní školy a třídu Čtyřlístek, která je
v prostorách obecního úřadu.
Další změny, které proběhly, se týkají pedagogicko-personálního obsazení. Vedoucí
učitelkou je Hana Haumerová, pedagogický
tým dále zatupuje Bc. Blanka Králová, Bc.
Jitka Kopecká a paní učitelka Hana

Čtyřlístek

Dundálková. Celý kolektiv pak doplňuje paní
školnice Petra Doleželová. V současné době
je ve školce zapsáno celkem 40 dětí ve věku
2-6 let. Z toho je 26 dětí ve třídě Čtyřlístek
a 14 dětí ve třídě Předškoláci.
Školní rok jsme zahájili přivítáním dětí.
Formou zábavných her pak proběhlo seznámení se s novými kamarády, učitelkami
a pravidly chování v MŠ. V seznamování
nám také pomohla společná vycházka obou
tříd do parku, kde byly pro děti připraveny
sportovní hry.
Mateřská škola je vybavena nejrůznějšími
didaktickými pomůckami sloužícími k rozvo-

ji schopností, dovedností a vědomostí žáků
a uspokojování individuálních potřeb dětí
s ohledem na jejich zájmy.
Samozřejmostí je možnost výběru z různých stavebnic, skládaček, výtvarných potřeb, knih, hraček atd. Děti mohou rozvíjet
svoje konstruktivní dovednosti, hrubou motoriku a fantasii při manipulaci s různými stavebnicemi z rozličných materiálů: molitanová stavebnice, různé druhy plastových
stavebnic, dřevěné stavebnice různých velikostí. Děti při práci s nimi zkouší rozdílnost
a povahu materiálu, různost velikostí a hmotností. Pestrým programem a přístupem k dětem se snažíme uspokojit jejich potřeby a přitom zajistit potřebné výchovné a vzdělávací
cíle. Pro děti máme připraveny okruhy, které
se týkají hudebních, výtvarných, pohybových, dramatických a dalších činností.
Naší prioritou je nejen spokojenost rodičů,
ale především dětí z místní MŠ. Děti tráví ve
školce většinu dne. Proto budeme vytvářet
prostor pro uspokojování všech jejich potřeb
náklonnosti, lásky, bezpečí. Dále bych chtěla,
aby prostředí školky bylo vnímáno jako zabydlené, útulné, harmonické. Třídu, kterou
děti navštěvují, budou měnit spolu s p. učitelkou v místo společného tvoření a setkávání.
Zároveň děti povedeme k spoluvytváření pravidel soužití, podle kterých se ve školce žije.
Celý náš kolektiv se již moc těší na tento
nový školní rok.
Hana Haumerová, vedoucí učitelka MŠ Habrovany
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Nová třída v mateřské škole
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Hřiště pro mateřskou školu

Nově zbudovaná třída MŠ v budově základní školy
Jak jsem již informovala v měsíci červnu,
při zápisu do mateřské školy mě překvapil
velký počet přihlášených předškolních dětí.
Při stávající kapacitě třídy mateřské školy 25
dětí, bylo nadmíru zřejmé, že nově přihlášený
počet 14 dětí nad rámec kapacity nemůžeme
přijmout.
Po dohodě s panem starostou, místostarostou
a zastupiteli obce Habrovany bylo odsouhlaseno vybudování nové třídy MŠ pro 14 předškolních děti. Nová třída vznikla přestavbou nevyužitého bývalého bytu v budově školy.
Rekonstrukci předcházelo složité jednání
s Krajským úřadem, hygienou, stavebním úřadem v Rousínově, změnou adresy v Rejstříku
škol a školských zařízení, navýšení kapacity

jídelny – výdejny, zkrátka „úřední šiml“ byl
složitý a neúprosný. Vše bylo zvládnuto ve
spolupráci s obecním úřadem.
Podmínkou k vybudování a otevření nové
třídy, bylo oplotit a vybudovat nové hřiště
v areálu školní zahrady s pískovištěm a hracími prvky pro předškolní děti. Velké poděkování patří zaměstnancům obce panu
J. Pořízkovi a F. Nejtkovi, oba dva velkou měrou přispěli k realizaci dětského hřiště a školky. Také vyrobili dřevěný plot, který je důležitý pro bezpečnost dětí.
Souběžně s rekonstrukcí toalet byla zahájena přestavba bytu na novou třídu mateřské
školky, místnost – ložnici pro spaní dětí, šatny, toalety, technickou místnost, sociální zaří-

Setkání v Nemojanech

zení pro pedagogy. Rekonstrukce trvala celé
letní prázdniny a byla zdárně zkolaudována
a dokončena.
V pondělí 2. září jsme tedy mohly přivítat
14 nových předškoláků.
Děkuji starostovi obce Radoslavu
Dvořáčkovi, místostarostovi obce Lukáši
Pořízkovi, zastupitelům obce za pomoc
a uvolnění nemalých finančních prostředků
potřebných pro zřízení této nové třídy. Jsem
pyšná na to, že se nám společně s obcí v krátkém termínu povedlo dílo zdárně dotáhnout
do konce a tak jsme mohli přijmout další děti
z naší obce, které jsme nemuseli poslat do jiných mateřských škol.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Setkání v Nemojanech

Přátelé historických vozidel
Zájem o historii motorizmu a zejména
o historická vozidla nabývá stále větších rozměrů. Projevuje se to stále rostoucím počtem
předváděných renovovaných strojů, ale i počtem návštěvníků na jednotlivých akcích
a setkání, pro naši prezentaci využíváme setkání pro nás v příhodné dojezdové vzdálenosti, co dokládá následující přehled.
Sezona tradičně zahájena návštěvou setkání v Bučovicích (1. 5.), na toto navazoval
8. 5. velmi úspěšný 19. ročník setkání u nás
v Habrovanech, nyní již podruhé v krásném
prostředí zámeckého parku. Po krátké pře-

stávce se uskutečnilo zajímavé setkání historické techniky všeho druhu v Hostěnicích.
Zážitkem pro přátele historických vozidel je
setkání historických vozidel spojené s burzou v prostorách zámeckého parku ve
Slavkově (29. 6). Následovaly další zajímavé
akce, a to již rovněž tradiční setkání v Šitbořicích (6. 7.) a na toto navazující (27. 7.)
v Nemojanech, kde se zúčastnilo nejvíce
strojů z Habrovan. Celou akci však pokazila
silná bouře, která zastihla většinu účastníků
na vyjížďce.
Nahlédnutím do historie veřejné dopravy

byl Veteránbus – setkání veteránů autobusů
v Telnici (24. 8.) a ve stejný den odpoledne
setkání v Uníně.
Dá se říci, že pro fanoušky historických
vozidel je zážitek z návštěvy známé jízdy do
vrchu a výstavy historických vozidel Brno –
Soběšice, která má tradici od roku 1924, vozidla pouze do roku výroby 1939, konaný za
mezinárodní účasti. Zde však navštěvujeme
pouze jako obdivovatelé a diváci.
Příští zajímavou akcí je 19. 10. 2019
Motortechna – výstaviště Brno.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody a rybí hody
Rybářský spolek Zámecký rybník ve spolupráci s obcí Habrovany uspořádal tradiční
podzimní dětské rybářské závody a rybí hody.
Akce se konala u rybníka v Zámeckém parku
v Habrovanech odpoledne v sobotu 21. září.
Pořadatelé tentokrát připravovali akci ve
ztížených provizorních podmínkách, neboť
zámecká oranžérie prochází rekonstrukcí.
Ale rádi se s touto skutečností smířili, neboť
již nyní, před dokončením první etapy rekonstrukce, je zřejmé, že oranžérie vyrůstá do
nové krásy a po dokončení bude důstojnou
dominantou již tak krásného Zámeckého
parku.
Na druhou stranu nám popřál svojí přízní
Svatý Petr v podobě krásného odpoledne babího léta.
Příjemně nás překvapila vysoká účast dětských účastníků závodu, ale i jejich doprovo-

Vyhlášení vítězů

du, místních občanů i dalších návštěvníků.
Závodníků v kategorii do 10 let bylo 24, v kategorii 11 až 15 let bylo 16 – tedy celkem 40,
což je doposud rekordní účast. Počet ostatních návštěvníků jsme odhadli na 200 až 250.
Někteří zůstali po celou dobu, někteří se jen
přišli pohostit rybími pochoutkami, další si je
odnášeli „přes ulici“. Řada návštěvníků poseděla u rybích dobrot a občerstvení ještě dlouho po ukončení závodu. Bohaté občerstvení
bylo prezentováno smaženým kaprem, smaženými jikrami a mlíčím, pečeným pstruhem,
bramborovým salátem a rybí polévkou. V nabídce nechyběl ani výběr nápojů – limo, pivo,
červený a bílý burčák a další.
Vlastní závod byl plánován od 13 do 15 hodin, ale s ohledem na krásné počasí a zájem
dětí, byl prodloužen dvakrát o půl hodiny.
Přestože je rybník velmi dobře zarybněn, ne-

byly úlovky příliš vysoké. Ale po zkušenosti
z předchozích let nás to až tak nepřekvapilo.
Je to především důsledek přílišného ruchu
v bezprostředním okolí rybníka v průběhu závodu. Ale většině dětí tato skutečnost moc
nevadila.
Po ukončení závodu a spočtení výsledků
proběhlo vyhlášení. Představitelé spolku předali vítězům jednotlivých kategorií a disciplín hodnotné ceny a diplomy. Pan starosta
předal medaile, poháry a pamlsky. A aby to
nebylo ostatním závodníkům líto, věnoval
ještě každému medaili za účast a rovněž pamlsky. Takže byli všichni spokojeni.
VÝSLEDKY:
A. Největší úlovek – děti do 10 r.:
1. místo - Matěj Pospíšil – 53 cm - 2 ks
2. místo - Martin Navrátil – 27 cm - 1 ks
3. místo - Ondřej Fadrný, Tomáš Suchánek
oba 25 cm – à 1 ks
B. Největší úlovek – děti 11 až 15 r.:
1. místo - Matěj Kučera – 351 cm – 12 ks
2. místo - Bonifác Roštek - 51 cm – 2 ks
3. místo - Petr Šulc – 31 cm – 1 ks
C. Největší ryba (v cm) děti do 10 r.:
Matěj Pospíšil – pstruh 30 cm
D. Největší ryba (v cm) – děti 11 – 15 r.:
Matěj Kučera – kapr 54 cm

Celkově je možno konstatovat, že se závody i rybí hody vydařily a to nejen díky péči
pořadatelů, ale i díky krásnému počasí a prostředí Zámeckého parku. Na úplný závěr je
zapotřebí srdečně poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu celé akce.
Budeme se na Vás těšit na jarních a podzimních dětských závodech v příštím roce.
Petru zdar
RNDr. Václav Mazura, předseda spolku
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Sbor dobrovolných hasičů
Z kulturních akcí jsme přes letošní léto pořádali dvě letní noci. V červenci
k poslechu hrála skupina Pohledy Brno, poslední srpnový týden to pak byla oblíbená
skupina Akcent, kde návštěvnost atakovala
rekordních 500 návštěvníků. V červnu, konkrétně 29. 6., jsme se účastnili akce „Hurá
prázdniny“. 13. 7. jsme také pořádali soutěž
v požárním sportu.
Během letních měsíců pokračoval letošní
ročník VC okresu Vyškov v požárním sportu. Konec června byla soutěž v Hlubočanech, kde jsme dosáhli jen na NP.
Topolany 6. 7. opět NP. Následující soutěž
u nás v Habrovanech již ovšem znamenala
výsledek, který vyloudil nejeden úsměv. Čas
18,37 s. stačil na 4. místo pro Habrovany
„A“, Habrovany „B“ pak s časem 20,30 s
obsadili 9. místo. O pouhých 0,37 s za pomyslnou bednou. Čas z Topolan 19,5 s stačil
na 7. místo. Další soutěž v Tučapech a opět
7. místo s časem 19,18 s. Neplatný pokus
jsme následně zaznamenali na soutěži ve
Tvarožné. Na soutěži v Hodějicích jsme
díky času 18,48 s obsadili 5. místo. Letošní
ročník VS Vyškov byl ukončen soutěží
v Ivanovicích, kde to bylo 11. místo s časem
20,39 s. Celkové umístění je tedy pro letošní
ročník s 64 body 8. místo. Dále jsme se například účastnili noční soutěže v Šaraticích,
kde jsme s časem 15,84 s na 2B obsadili 2.
místo.
Zásahová jednotka měla v uplynulém
kvartále dosti napilno. 1. července jsme po
rozeznění sirény odklízeli padlý strom na komunikaci na Nemojany. Další odstranění
padlých a rozlámaných stromů, tentokrát
v areálu ČOV jsme prováděli 4. července.

Čištění kanalizační přípojky z objektu TJ
Habrovany bylo prováděno 14. téhož měsíce.
Krásné parné sobotní odpoledne 27.8. věnovali členové zásahové jednotky likvidaci bodavého hmyzu, konkrétně sršňů. 4. září odpoledne byl vyhlášen požár nákladního

Habrovanští hasiči

automobilu na návsi. Naše jednotka dorazila
k místu události jako první. K výčtu událostí
je třeba ještě zahrnout pravidelné schůzky
zásahové jednotky první středu v měsíci.
Z toho je patrné, že členové věnují nemalý
čas této činnosti.
výbor SDH
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Nová fotbalová sezona 2019/2020 již běží…
Nová sezona, ve které máme přihlášena
dvě družstva (MUŽI III. tř. sk. B + st. přípravku), je již v plném proudu. Pod záštitou
Tatranu Rousínov také hrají naši hráči ve
skupině mladších a starších žáků. Díky pravidelným tréninkům a utkáním všech družstev se téměř každý den na našem hřišti
něco děje.

Okresní soutěž mužů III. třída sk. B
Sezonu jsme začali s doplněným kádrem
o 21 hráčích. Jelikož je v rámci pravidel povoleno mít v soupisce pouze 16 hráčů, každý týden zůstává 5 lidí mimo nominaci.
Snahou trenéra je dát šanci si zahrát každému a proto je naše sestava každý týden trochu odlišná.
Díky možnosti ,,hokejového“ střídání si
však vždy zahraje všech 16 hráčů. Jako
pozitivní vidíme to, že se hráči snaží probojovat do sestavy, mají větší motivaci na
sobě pracovat a účastnit se pravidelně tréninků.
Již zmíněné tréninky donedávna probíhaly pravidelně 2x týdně – ve středu a v pátek.
Jelikož nám u některých hráčů začíná škola
a s tím spojený pobyt na internátu + časové
vytížení pracujících, rozhodli jsme se omezit tréninky opět jen na pátek.
Po odehraných šesti kolech jsme 3x vyhráli, 2x prohráli a s 9 body jsme zakotvili
na 8. místě tabulky. Přitom máme aktuálně
odehráno o jedno utkání méně díky přeložení zápasu s Hodějicemi na konec podzimní
části.
Jsme rádi, že nás fanoušci ženou k lepším
výsledkům. Vždyť máme jednu z největších
účastí fandů nejen při domácích utkáních,
ale i na hřištích soupeřů. Za to vám patří
velké díky!

Muži Habrovan

Na závěr této akce mohou děti poměřit
síly a dovednosti ve fotbálku rodiče versus
děti.
Letní příprava na sezonu 2019/2020 byla
bohužel krátká z důvodu malé účasti hráčů
(tábory, dovolené, atd.). Nicméně hráči první mistrovský zápas s Dražovicemi zvládli
vítězně. Dosud jsem odehráli 4 zápasy, 2x
vítězně a 2x jsme prohráli. Předpřípravka
(děti ve věku 4–5 roků) se k nám také začala pomalu připojovat, což nás velice těší.
Předpřípravku nyní vede trenér Marian
Luska a připojila se k týmu i Aneta

Kolejková, která přislíbila pomoc při výchově našich nejmenších fotbalových nadějí.
Starší přípravku vedou trenéři Miroslav
Přibyl ml. a David Kopřiva.
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.
TJ Habrovany, spolek

Soutěže žáků
Po dobré spolupráci s Tatranem Rousínov
a díky dlouhodobému nedostatku vlastních
hráčů jsme se rozhodli pokračovat i v další
sezoně ve spojení s týmem z Rousínova.
Naši hráči tedy hrají pod záštitou Tatranu.
Vždy se hraje souběžně dvojutkání a to starší a poté mladší žáci. Novinkou je však domovské hřiště pro soutěže žáků, kterým se
pro nadcházející sezonu stalo fotbalové
hřiště v Habrovanech.
Při domácích utkáních je vždy areál slušně zaplněn jak samotnými hráči, rodiči, tak
i fanoušky a věřte že je na co se dívat…
Okresní soutěž starších přípravek sk. B
Přípravka zakončila sezonu ,,tradiční
ukončenou“. Trenéři vyhodnotili sezonu
a nejlepší hráče, všichni hráči byli ohodnoceni a odměněni. Pro hráče byly připraveny
různé dovednostní soutěže a disciplíny. Jak
bývá naším zvykem, jsou na tuto akci pozvání rodiče a všichni ti co nám s mládeží
pomáhají.

Přípravka
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