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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas
nás opět posunul před
práh nejkrásnějšího období roku Vánoc. Pro
každého známý pocit
a jasná představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny.
Vždyt být obklopený svými blízkými
o Vánocích je krásný dar, který si přejeme
všichni. To, že nás čas Vánoc vrací do minulosti a do krásných let mládí, nás naplní pocitem štěstí, lásky a pokoje.
Vždyt během celého urychleného
roku, plného každodenních starostí je pocit bezpečí, spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem. A proto se pokusíme
vytvořit podobnou atmosféru v našich domovech a našich rodinách. Zachovejme si
posvátnou úctu k těmto svátkům, svátkům
pokoje, lásky a porozumění.
A proto Vám vážení spoluobčané, přeji
pokojné prožití vánočních svátků, přeji
Vám, aby se splnili Vaše přání, očekávání
a předsevzetí. K přáním se připojují i členové zastupitelstva a zaměstnanci obce.
Těm nejmenším přeji, aby pod vánočním stromkem našli vysněný dárek, aby
svoji radostí a úsměvem obdarovali své
rodiče.
Radoslav Dvořáček, starosta obce

Otevírací doba OÚ Habrovany
na přelomu roku
Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby:
27. 12. 2018 – 8.00–11.30 hodin
28. 12. 2018 – zavřeno
31. 12. 2018 – 8.00–11.30 hodin
V prvním lednovém týdnu:
2. – 4. 1. 2019 zavřeno
Provoz zahájen od 7. 1. 2019 dle běžných
otevíracích hodin.
Změna otevírací doby v únoru:
11. 2. 2019 až 15. 2. 2019 – zavřeno

Sázení památné lípy

Podzimní dílničky, lampionový průvod
a zasazení památné lípy v Habrovanech
Podzim je v plném proudu a s ním k nám
pomalu přichází zima. Jako každoročně se
v tomto období uskutečnily podzimní dílničky a lampionový průvod pořádaný místní
Základní a Mateřskou školou ve spolupráci
s obcí Habrovany.
Děti si se svými rodiči v letošních dílničkách mohly vyrobit podzimní dekorace,
které jistě přispěly k vyzdobení jejich domovů.
Týden po podzimních dílničkách se konal
lampionový průvod se zasazením památné
lípy v zámeckém parku. Na návsi se tak sešla spousta dětí s krásnými, barevnými, lampiony a průvod rozsvícených světýlek za
doprovodu kytar a zpěvu dětí pokračoval do

Místní knihovna
21. 12. 2018 – běžná otevírací doba
28. 12. 2018 – běžná otevírací doba
Posilovna a tělocvična v OD Habrovany
21. 12. 2018–2. 1. 2019 – zavřeno
Provoz zahájen od 3. 1. 2019.

Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na

www.habrovany.cz

Podzimní dílnička

zámeckého parku, kde si vzal hlavní slovo
starosta obce Radoslav Dvořáček. Poté byly
starostou obce vyzvány děti, aby se podílely na zasazení památné lípy. Všechny děti se
chopily připravených lopatiček a naši lípu
pomáhali „zasadit“. Společně jsme si tak
připomněli 100. výročí založení Československa a při této příležitosti vysadili památnou lípu a k ní uložili schránku, kterou naplnily děti ze Základní školy a Mateřské
školy Habrovany svými kresbami. Akce
byla zakončena pohoštěním, a tak si přišli
na své nejen děti, ale i dospělí. Vznikla tak
pěkná památka symbolizující kulaté výročí
naší České republiky.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Obecní úřad informuje
Místní poplatky na rok 2019

Nový Ford Transit pro JSDH Habrovany

Akce spolufinancované ze státního rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR a z rozpočtu JMK v roce 2018
V roce 2018 byla poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši
300 000 Kč a 450 000 Kč ze státního rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na akci „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Habrovany“. V rámci této akce byl pořízen nový dopravní automobil Ford Transit Kombi V363

TREND pro hasiče v ceně 956 360 Kč a požární přívěs pro hašení Agados v ceně 239 580
Kč. Celkové náklady činily 1 195 940 Kč.
•
Obec Habrovany předala našemu Sboru
dobrovolných hasičů výše uvedený dopravní
automobil. Podíl obce činí 445 940 Kč.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává na rok 2019 stanoven ve výši
450 Kč/osoba/rok. Okruh poplatníků a jejich povinnosti jsou vymezeny v OZV obce
Habrovany č. 1/2015. Celé znění platné vyhlášky najdete na webových stránkách obce
www.habrovany.cz nebo je k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3.
2019 nebo ve dvou splátkách do 31. 3. 2019
a 30. 6. 2019.
Poplatek za psa ve výši 150 Kč/první
pes/rok a 200 Kč/druhý a další pes/rok.
Tento poplatek je splatný do 31. 3. 2019.
Výše uvedené poplatky je možné hradit
od 7. ledna 2019 na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce
č. 527731/0100. Jako VS uvádějte číslo
domu. V případě, že zvolíte způsob platby
převodem, je nutné, osobně si vyzvednou
známku na popelnice, bez které nebude odpad vyvezen.
Další platby v roce 2019
Užívání místní kabelové televize – 840
Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. 9. 2019.
Žádáme občany, aby všechny platby
hradili včas a v předepsaných termínech.
Hotově na pokladně OÚ ve dnech pondělí
a středa 8.00–11.30 hod. a 12.30–17.00
hod., úterý a čtvrtek 8.00–11.30 hodin nebo
bankovním převodem na účet obce
č. 4527731/0100.

Vandalství na hřbitově

Nový požární přívěs pro JSDH Habrovany

Odpadové hospodářství
Stočné za II. pololetí 2018
Vzhledem k otevírací době pokladny OÚ
doporučujeme platbu za stočné, na základě
faktury, která vám byla v těchto dnech doručena, uhradit bankovním převodem.
Cena stočného na rok 2019
Na základě podané žádosti na Státní fond životního prostředí se nám podařilo udržet cenu
stočného na rok 2019 na nejnižší možné hranici, a to ve výši 43 Kč bez DPH, tj. vč. 15% sazby DPH 49,45 Kč, popř. cena vč. 10% sazby
DPH 47,30 Kč (skutečnost dle finanční analý-

zy je 57,49 Kč bez DPH). Cena byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Habrovany
dne 26. 11. 2018 a následně bylo vyvěšeno cenové oznámení na úřední i elektronickou úřední desku obce. Tato platba bude fakturována
2x ročně dle skutečného odběru vody podle
údajů z Vodovodů a kanalizací, Vyškov nebo
dle směrného čísla 36 m3/osoba/rok (záleží na
smluvní ujednání mezi odběrateli a provozovatelem ČOV obcí Habrovany).
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad je
u prodejny potravin, v ulici Příhony
a u kostela.

Čím dál častěji přibývá událostí, kdy po
příchodu na naše pietní místa zjišťujeme, že
je před námi navštívil vandal, zloděj. Mizí z
nich předměty, dochází k jejich rozbíjení.
Okrádání mrtvých je samé dno toho, co dokáže lidská bytost vyprodukovat, přičemž
slovo „lidská“ se mi v této větě jeví jako
nadbytečné.
Prožili jsme dušičkové období, s příchodem Vánoc budeme za svými zesnulými
opět vážit své kroky. Nezavírejme se do
lhostejnosti a dívejme se kolem sebe. Toto
není výzva k udavačství, ani k honům na
hyenu. Jen pošeptání, ať nerezignujeme na
atributy lidství, kultury, respektu, abychom
fandili obyčejné lidské slušnosti.

Plánované akce
v I. čtvrtletí roku 2019
27. 1. 2019 – Vítání občánků
3. 2. 2019 – Divadlo hasiči
9. 2. 2019 – Školní ples
16. 2. 2019 – Slivoviciáda
23. 2. 2019 – Dětský maškarní karneval
2. 3. 2019 – Vepřové hody
22. 3. 2019 – Posezení se seniory
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Vážení rodiče a přátelé naší Základní a Mateřské školy,
podzim nám všem ve škole utekl, jako
voda. A přesto, že letošní počasí nebylo vůbec podzimní a po teplém podzimu nám neskutečně rychle nastal Advent a s ním blížící se nejkrásnější svátky v roce.
Ještě než přišla zima, užívali jsme si ve
škole kromě učení a povinností spoustu zajímavých akcí.
Ve zkratce mi dovolte některé akce jmenovat: podnikli jsme vycházku do okolí
Habrovan, z Brna za námi přijelo mobilní
Planetárium se zajímavým programem
o hvězdách, uspořádali jsme za vydatné podpory obce podzimní tvořivé dílničky a lampionový průvod se zasazením památné lípy
v zámeckém parku.
Již začátkem listopadu začaly naší školou
znít první tóny vánočních koled, básniček,
fléten… a všichni jsme začali tušit, že se blíží první adventní neděle a s ní výroba adventních věnců a také výrobků na malý školní jarmark. Děkuji dětem a rodičům, kteří
svými příspěvky – výrobky náš jarmark obohatili. To vše jsme završili rozsvícením vánočního stromu na návsi v Habrovanech.
Děti ze Základní a Mateřské školy pod vedením paních učitelek nacvičily krátký program, který jistě přispěl ke slavnostní atmo-

sféře blížících se Vánoc. Velice si vážím pomoci všech ze školy a školky, ze zastupitelstva obce a z řad rodičů, kteří se na přípravě
první adventní neděle podíleli.
Do školy za námi také přišel Mikulášem
s čertem a andělem. Děti za básničku, nebo
písničku dostaly kornout se sušeným ovocem. Ještě nás čeká 13. prosince rozsvícení
zámeckého vánočního stromu. A i do budoucna se budeme těšit na další spolupráci
s obyvateli Habrovanského zámku.
Změnou pro nás všechny je letošní vánoční Akademie žáků Základní a Mateřské školy, která se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince
v 17 hodin v sále obecního úřadu. Vánoční
Akademii jsme se letos rozhodli uspořádat
nezvykle v měsíci prosinci, protože koncem
měsíce května nás opět po letech čeká „ Škola v přírodě“ v krásném prostředí Koryčan.
Na naši školní Akademii Vás tímto srdečně
zveme.
Poslední školní den prožijeme v rámci
jednotlivých tříd a potom jsou již na řadě
dětmi tolik očekávané Vánoce a vánoční
prázdniny. Ve škole se znovu sejdeme ve
čtvrtek 3. 1. 2019.
Ještě nemohu opomenout Vás trochu předčasně, ale o to s větší radostí pozvat na

I. Společenský ples, který pořádá obec
Habrovany ve spolupráci se Základní
a Mateřskou školou Habrovany.
I. Společenský ples se uskuteční v sobotu
9. 2. 2019 ve 20 hodin v sále OÚ
v Habrovanech. O podrobnostech týkajících
se plesu budete včas informováni.
Vstupenky na ples společně s místenkou si
budete moci rezervovat/zakoupit od 7. ledna
2019 v budově ZŠ.
Během druhého pololetí máme v plánu
opět poznávací, naučné a zábavné akce,
o kterých Vás budeme včas informovat.
Dovolte mi touto cestou popřát všem žákům naší školy krásné Vánoce prožité ve
zdraví, pohodě v kruhu svých nejbližších.
Všem zaměstnancům naší školy, školky
a školní kuchyně děkuji za dobře odvedenou
práci a přeji klidné Vánoce a do nového roku
hodně zdraví.
Děkuji také panu starostovi a zastupitelům
obce Habrovany za podporu, vstřícnost a věřím, že spolupráce mezi naší školou a obcí
bude i nadále úspěšná.
Za všechny zaměstnance naší školy
a školky přeji klidné Vánoce a šťastný
Nový rok 2019.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany

Soutěž o nejhezčího draka v mateřské škole

Mateřská škola Habrovany
Školní vzdělávací program s názvem „Klíč
od dveří svět“ nabídl na podzimní měsíce
téma s názvem Barevný podzim. V měsíci říjnu jsme si s dětmi povídali o zvířátkách, ptáčcích, tím rozvíjeli komunikativní schopnosti.
Nachystali jsme pro zvířátka sušené ovoce,
kaštany a odnesli do nedalekého krmelce.
Habrovanské děti nás k němu dovedly.

V měsíci listopadu byla vyhlášena soutěž
o nejhezčího draka. Děti vyrobily spolu
s rodiči krásné draky. Ve třídě se na nás mračilo i usmívalo mnoho krásných draků.
A protože všechny výtvory byly něčím originální, vyhrál každý dráček.
Na vánoční jarmark děti spolu se svou
maminkou vyráběli v mateřské škole vánoč-

ní ozdoby. Děkujeme všem maminkám, které nám přišly pomoci s výrobou ozdob na
vánoční jarmark, který se uskutečnil při rozsvěcování vánočního stromu. A už se těšíme
na školní akademii a na dárečky pod stromečkem v mateřské škole.
Marcela Coufalová,
vedoucí učitelka MŠ
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Zápisy z kroniky naší obce
Rok 1918
28/10/1918 v Habrovanech
Zpráva o převratu 28. října došla do
Habrovan až 29. října dopoledne. Přivezli ji
lidé z N. Rousínova. Odpoledne pořádán
místním Sokolem průvod po obci, ku kterému se přidalo mnoho lodí. Za zpěvu písní
národ. a sokol. Stanul průvod na prostranství
u staré školy, kde někteří místní činitelé promluvili krátké proslovy o významu tohoto
dne. Ostatní pak objasnily lidu noviny, které
po těch dnech horlivě byly čteny. Tu jsme se
teprve dověděli, že největší zásluhy o znovuzřízení našeho Čs. státu měli naši legionáři v čele s prof. Masarykem, jenž dovedl
v cizině přesvědčiti vynikající osobnosti
o nutnosti úpravy postavení českého národa
a jenž dovedl zorganizovat ze zajatců i volných Čechů v cizině českoslovácké legie.
Dříve se o nich ani psáti, ba ani mluviti
nesmělo. Oni pak také ke svým doma hlásiti
se nesměli, nechtíce svoje rodiny do neštěstí
uvrhnouti.
Legionáři
Z Habrovan byli v ruské legii: 1 – Jakub
Zapletal, říd. učitel, 2 – Bedřich Hynšt, učitel, 3 – Ant. Novák, krejčí, 4 – Meth. Novák,
kam., 5 – Ant. Škaroupka, kam., 6 – Tom.
Škaroupka, tesař, 7 – Fran. Pelikán, kam.,
8 – Aug. Novotný, to. dělník, 9 – Simeon
Režný, kam, 10 – Ant. Paluda, rotmistr, 11 –
Fran. Král, obuvník, 12 – Jos. Milotinský,
děl. ve vojens. skladišti, 13 – Ant. Žemla,
děl. ve vojenském skladišti, 14 – Jan
Pospíšil, zahradník, 15 – Jan Přikryl, kočí.
V italské legii: 1 – Jan Chyťa, kam. 2 –
Kostelka Karel, kam., 3 – Fr. Polach, stolař,
4 –Jos. Foukal, rolník
K československému státu byly připojeny:
Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko uherské. Němci řečených zemí se někde klidně
přidali k novému státu, někde protestovali
a žádali připojení k německému státu;
Maďaři prudce se vzpínali vydání
Slovenska. Nový stát byl spravován výborem, jenž převzal všecky státní a zemské
úřady, vojsko, četnictvo a dráhy – vše šlo velice hladce.
Podzim
Podzim r. 1918 byl deštivý a mlhavý. Tma
a bláto ustavičně trápily. V listopadu zamrzlo. Práce polní, setí a vydobývání cukrovky,
místy i zemáků nemohly býti ukončeny,
čímž vzniklo mnoho škody.
Rok 1928
Požár
Ve středu 28. března po 10. hod. večer vypukl z neznámé příčiny požár na Kočově
u Mazlů, který při silném větru rpzšířil se na
druhou stranu k Bínům. Hasení se zúčastnil
místní hasičský sbor, tučapský, nemojanský
a čechyňský, jichž přispěnáím oheň na tyto
dva domky byl omezen. Dne 30 dubna odpoledne vzňaly se z neznámé příčiny otýpky na
dvorku cementáře Aloise Bednaříka. Oheň
uhasili seběhnuvší se občané.

Slavnost vánočního stromku
Dne 23. prosince pořádali žáci slavnost
„Vánočního stromku“. Na programu byly
básně, tanečky a koledy. Po programu byly
všechny děti podělovány jabrlky, ořechy
a cukrovinkami, které darovali zdejší hospodyně. Na tuto slavnost přispěli:
Obec – 300 Kč.
Dr. Gomprez – 100 Kč.
Vacula Simeon – 50 Kč.
Kopr Fr. – 20 Kč.
Ralíšek Eduard – 10 Kč.

Rok 1938
22. května rozbité hasičské auto
Hasiči byli v kroužku na cvičení a přijeli
večer domů, ale večer byli nekteří ve veselé
náladě, vzali asi v 10 hod. v noci auto ze
zbrojnice a jeli k zábavě, což se jim stalo
osudovým. Auto vjelo do příkopu p. Žemly
a rozbilo se, byli raněni Leidorf Jar.,
Valehrach Hynek z Olšan a Růžička. Hroch
Ladisl. řídil auto a Jakub Zachrldla, všichni
byli ošetřeni místními samaritány a lékařem
Dr. Sklenářem z Rousínova. Dohra jízdy autem bude u soudu.
Odvádění koní a povozů
27. září odváděli se koně a povozy.
Pospíšil Fr. koně Dvořáček T., Vacula S.,
Kopr Fr. č. 7 v sobotu v den mobilisace přišlo do obce vojsko a bylo ubytováno na zámku v hostinci p. Palíška a p. Hasáka. Byla zde
též. Francouzská mise za velení p. generála
Foše (?), která se zde zdržela asi týden.
Rok 1948
Rozhlas
Letos byl postaven v naší obci rozhlas, asi
15 amplionů, cena 160 000 Kč. Občané na ně
složili asi 90 000Kč, sbírkou po občanech,
takže sluha tzv. policajt odpadl a je zde hlasatel Tomáš Kostelka rolník.
Zrušení mostu
Ze zámku byl velký železný most, který
spojoval zámek a zámecký park z dob
Gomperců, kdy se chodili pokochat do parku. Most byl sbořen firmou Antonína Šafránka, zdejšího kováře asi za 30 000 Kč.
Rok 1958
Závazky Národní fronty
14. 2. při aktivu Místní národní fronty,
v kanceláři Místního N.V. jsou vyhlášeny dalekosáhlé závazky k výročí 10 vítězného
února a k 11. sjezdu strany KSČ.
Dvojice budou chodit dům od domu a sepisovat kolik který občan upíše hodin na brigády, tj. práci, která se bude podnikat během
letošního roku.
Pro JZD 20 hod. povinně: pro JZD odpracuje každý člen povinně 20 hod.
Hřbitovní zeď: Dále na opravu hřbitovní
zdi, která již 10 roků jest v rozvalinách.
Příhony: Vykopání a uložení kanálu na
Příhonech.
Vinohrádek: Kanálu na Vinohrádku
Habrovec: Správa Habrovce, potok, cesta.

Škola: Ve škole vodovod a záchody.
Státní silnice: Státní silnice z Rousínova
do Habrovany se bude válcovat a bude se dělat bezprašná. Tj. asfaltová. Při tomto se
opraví i přes vesnici ku škole (brigádou) a za
školou až k mostku ji udělá „Rodičovské
sdružení“ při národní škole.
Plot kolem pasu
Kolem zámku při silnici jest postavená betonová zeď a na ní 2m vysoký drátěný plot.
Stavěl ji Okr. St. Podnik ve Vyškově.
Zedníci místní: Pelikán Bohdan a Pavelka
Josef. Základy jsou kopány o něco dále od
silnice, tehdy se přišlo na 3 hroby padlých
sovětských vojáků, kteří byli po válce vykopáni a dáni do spol. hrobu. Našel se ještě
opasek a taška na cigarety. V zatáčce, kde
jest cesta na Vinohrádek, jsou v základech
nalezeny zbytky 2. dubových soch. Asi zde
někdy stála brána, neboť jest to k průčelí
zámku.

Rok 1968
Práce v obci
Na hřbitově se postavila zadní zeď a dal se
drátěný plot. Tato práce se prováděla brigádnicky. Také kostel byl opraven, nová okna
a fasáda. Náklad na tuto práci dal památkový úřad 33 000 Kčs, ostatní se vybíralo od
občanů. Tuto práci provedli fasádníci
z Dražovic, za pomoci místních brigádníků.
Rok 1978
Myslivecké sdružení v Habrovanech
Zima 1977/78 byla mírná, proto drobná
zvěř dobře přezimovala až na koroptve, které hubí jestřábi a káně rousné.
Všeobecný úbytek zvěře, hlavně zaječí
v celém státě má svůj důvod v husté síti našich silnic. Je třeba se zmíniti v postřicích na
polích. Na podzim hynuly i káně rousné,
které pozřely otrávené myši.
Předepsaný úkol v lovu zvěře byl splněn
u zvěře spárkaté i nízké. Bylo uloveno:
4 srnci 58 kg
129 zajíců 453 kg
5 srn 73 kg
228 baž. koh. 258 kg
8 srnčat 88 kg
9 slepic 9 kg
10 divočáků 465 kg
Celkem: 1 404 kg zvěře
Protože divočáci napadali úrodu na polích, byl jejich stav snížen. Předepsané dodávky v Jednotě 193 kg byly splněny.
Zvláštní události
4. ledna 1978 se zastřelil z rodinných důvodů zootechnik S. Mačkal bytel v Drnovicích u Vyškova.
21. ledna 1978 byla nalezena vdova
Marie Skřivánková ve svém domku mrtva.
Byla sama, děti bydlí mimo Habrovany.
Zemřela ve věku 83 roků a její mrtvola byla
nalezena náhodou a byt musel být otevřen
násilně.
6. března 1978 asi kolem 11 hod. odešel
z domu p. František Bína, pře marné hledání místních občanů, požárníků, VB a armády se ho nepodařilo nalézti a tak jeho zmizení je nevyjasněno.
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20. července 1978 byl ve svém domě
usmrcen p. Edvard Všenák, ve věku 73 let,
když při skládce uhlí se přetrhlo ocelové
tažné lano a na místě jej usmrtilo.
15. prosince 1978 utonul ve vyškovském
cukrovaru, kde pracoval na kampani na brigádě p. Josef Šimáček ve věku 79 let. Jeho
mrtvola byla nalezena až 27. prosince.

Rok 1988
Živnosti a obchody provozované v letech
1920–1945 v Habrovanech
Později
Kováři:
František Kaluža v čísle 26
Antonín Šafránek
Julius Mašek 192
Bohumil Pikner
Jakub Lokos 173
Josef Švestka 101
Josef Vaněk
Krejčí:
Petr Pavelka 130
Petr Pavelka
Antonín Novák 219
Josef Šenkýř 110
Stolaři:
Josef Fibinger 9
František Doupovec 157
Ladislav Zerák 244
František Kotraš 16
Pekaři:
Simeon Vrbík 90
Karel Polach 235
Jan Vrbík 89
Staňa Birkner 89
omáš Režný 8
Řezníci:
Tomáš Hasák 79
Eda Palíšek 13
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Obuvníci:
Josef Balnoha 63
Vladimír Jandl 190
Emil Režný 8
František Kostelka 24
Holiči:
František Kostelka 192
Bedřich Hrdinka 98
Malíři:
Raimund Muselík 58
Bednáři:
Teodor Šmerda 37
Švadleny:
Anežka Fibingerová 9
Anežka Neubauerová 201
Božena Chyťová 110
Stavitel:
Martin Jelínek 23
Pokrývač:
Rudolf Chyťa 95
Obchody:
Josef Varta 115
Josef Šmerda 185
Jan Vrbík 42
Fr. Kostelka 266
Tomáš Režný 8
Fr. Vrbík 90
Hospody:
Tomáš Hasák 49
Fr. Palíšek 49
Arnošt Šebela 49
Fr. Hasák 49
Eda Palíšek 13
Fr. Hasák 49
Napsáno pro paměť budoucím!

Rok 1998
Náhrobky
Působivou dominantu obce tvoří chrám
Svaté Trojice. Jeho architektura je původně
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renesanční z r. 1525, upravená do barokní
podoby v roce 1749. Kostel je obehnán hřbitovní zdí, která připomíná zrušený hřbitov,
ze kterého zbyly už jen náhrobky panských
zaměstnanců (myslivci, sládkové a jejich
manželky a děti).
Náhrobky jsou většinou empírové. Po zrušení hřbitova byly druhotně osázené do severní části hřbitovní zdi. Zeď pochází z 18.
století – náhrobky jsou mladší.
Nápisy na náhrobcích jsou české.
Náhrobky mají většinou v záhlaví kříž, jen
náhrobek se jménem Beda Kunstowny má
vytesaného hada, požírajícího vlastní ocas,
jako symbol věčnosti života a nesmrtelnosti.
Hraniční kámen
Starý hraniční kámen se dochoval na křižovatce cest Ostrá, Olšanské vinohrady,
Chatová osada, Prutník. Kámen pochází
z r. 1754 a je označením hranice pozemků
Habrovan a Olšan. V těsné blízkosti rostl
mohutný dub. Proto lidový název lokality byl
„U duba“. Dub pokácen okolo r. 1950.

Rok 2008
Na podzim oplotila TJ hřiště, aby bylo zabráněno vstupu do areálu a tím ničení kabin,
provedla i dokončovací práce na budově nových kabin.
V říjnu se po 25 letech uskutečnil výlov
zámeckého rybníka. Členové Moravského
rybářského svazuho vypustili, ale byla zde
velmi silná vrstva kalů a usazenin – loďky
museli rybáři táhnout na lanech. Bylo vyloveno 30 tolstolobiků o váze asi 20 kg, několik desítek kaprů, 20 štik, candáti, 5 q karasů
a ostatních a také 120 cm sumec. Ryby se
přesadily do vod Švábenic a Ježkovic. Díky
opravdu teplému počasí pak děti v prosinci
našly v bahně ještě 6 úhořů.

Habrovanský zámek
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Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděle letos připadla na 2. prosince. Děti a dospělí z Habrovan i blízkého okolí
se sešli na návsi, aby se společně naladili na vánoční atmosféru. Žáci mateřské a základní školy
nacvičili pod vedením paní učitelek krátké vystoupení. Děti zazpívaly vánoční písně a koledy,
zarecitovaly zimní básničky a připravili si také
koledu na flétnu.
Vánoční tóny a zvolání dětí „Stromečku, rozsviť se!“ opravdu pomohlo tomu, aby se uprostřed
návsi stromeček rozsvítil. Poté se obloha rozzářila barevným ohňostrojem, který navnadil návštěvníky na školní jarmark s výrobky žáků školy. Na
závěr na všechny čekalo teplé občerstvení. Teď už
jen zbývá odpočítávat dny do příchodu Ježíška.
Tereza Hegerová, učitelka ZŠ Habrovany

Rozsvícení vánočního stromu
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Vozíčkáři na výletě ve Žďáru nad Sázavou

Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek 2018
Blíží se vánoční čas a rok rok spěje do svého finále, tak mi dovolte nabídnout vám pohled do společenského a kulturního života
obyvatel Habrovanského zámku.
Nejprve bych připomněl ty nejdůležitější
události s předchozího povídaní.
Zazněl hlas Vítězslava Víta a Jitřenky Hain
v jejich podání, slavné i méně známé písně.
Zábava s country skupinou ŠOK.
Cestovatelské povídání s rodinou
Marových tentokrát o Skandinávii a Pobaltí.
Zábava s cimbálovou muzikou Veronica
a bohatou tombolou.
Náš letošní první výlet vedl na všemi oblíbené nákupy do nákupního centra Olympia
Brno.
Vkročili jsme do druhé poloviny roku, kterou jsme zahájili tradiční oslavou začátku
prázdnin s opékáním prasátka, které se i letos
výjimečně povedlo. Bylo opět vynikající,
křupavé prostě „k sežrání“. K dobrému masíčku jsme si dali lahodný mok ze
Slavkovského pivovaru, který tentokrát patřil
k našim sponzorům. Byli jsme mile překvapeni výbornou chutí. Také nealko nápoje
uspokojily a potěšily mnohé účastníky.
Pochutnali jsme si také na koláčcích od dalšího sponzora „Pekařství Makovec
a Herold“, které se jen rozplývaly při kafíčku. Celé odpoledne a večer nás provázela
skvělá kapela „Neříkáme“, která oslovila
svým repertoárem většinu zúčastněných.
V prázdninových dnech nás svými kousky
upoutal kouzelník a někteří se stali jeho pomocníky. Dále vystoupil se svým programem zpěvák Kristián Alexandr Šebek
V jeho podání zazní velkolepé skladby od interpretů, jako byli a stále jsou: Milan Chladil,
Karel Hála, Karel Gott, Waldermar Matuška
nebo Frank Sinatra, Charles Aznavour, Gene
Kelly a dalších.

Někteří z nás se účastní i dění v naší obci
například rybářských závodů, dne dětí, hasičské soutěže, fotbalových utkání a dalších
akcí. Na sklonku prázdnin je čas pro Jiřího
Helána s Hankou Mlaskačovou s hostem
Alešem Bojanovským a pěknými nejen lidovými písničkami.
I letos jsme se rozjeli na cesty za poznáním
například na Zámek v Buchlovicích, Navštívili jsme také ZOO ve Vyškově, expozici
k 100. výročí republiky na výstavišti v Brně.
Při našich toulkách jsme zavítali i do leteckého muzea ve Vyškově a prohlédli si tamní exponáty a poslechli poutavý výklad. Zajímavý
byl také Výlet na Zelenou Horu ve Žďáru nad
Sázavou. Nastávající čas zpestřila každoroční
jízda zručnosti na vozíku – slalom, couvání
a spousta legrace i s chutnávkou grilovaného
hermelínu, která podpořila radost nás všech.
Podzimní náladu pozvedly nejen tancem
a zpěvem Dražovické ženy. Nejen v sychra-

Vystoupení Jiřího Helána

vém počasí potěší posezení nad pěknou knihou s paní Adlerovou z Knihovny Karla
Dvořáčka ve Vyškově. Pokračoval také cyklus
přednášek s prezentací pana Karneta. Za bujarého veselí zatančíme na Kateřinské zábavě
s hudbou manželů Musilových. Před Vánoci se
vydáváme na nákupy k Ježíšku a dárky obdarujeme své blízké. V době Adventu nás navštíví Mikuláš, vystoupí soubor Sušil, děti ze
Speciální školy ve Vyškově, napečeme a ochutnáme vánoční dobroty. S dětmi z Habrovanské
školy a školky rozsvítíme vánoční stromeček na
nádvoří zámku. Rok zakončíme posezením
u svařáku, písniček a cukrovím.
Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku,
obci Habrovany, všem našim přátelům
a příznivcům. Přejeme poklidné prožití
Vánočních svátků, vše nejlepší v novém
roce a těšíme na další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek
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Členové šachového oddílu

Šachový oddíl tělesně postižených Habrovany
Motto: hlavní ideou je zpřístupnění šachu
jako sportu pro všechny, především pro osoby s těžkým tělesně postižením. Hendikepovaní jsou zde zapojení do aktivní sportovní činnosti, roste jejich sebevědomí,
zlepšuje se fyzická kondice. Díky podpoře
jsou soutěže dostupnější i pro zdravotně postižené občany.
Blíží se konec roku, tak se podíváme, co
nám rok 2018 přinesl. Začátkem roku se dohrával ročník 2017/18 okresní přebor I. třídy
Vyškov, za účasti 10 družstev, z toho se zúčastnili dvě družstva z našeho oddílu.
Zvítězil MKS Vyškov C, druhé skončilo
ŠO TP Habrovany A, třetí MKS Vyškov T. ŠO
TP Habrovany B skončilo na šestém místě.

Šachový turnaj

4. června nás navždy opustil kamarád,
spoluhráč a předseda v jedné osobě pan
Zdeněk Baldík. Čest jeho památce.
Začátkem července se konalo Mistrovství
české republice čtyřčlenných družstev v šachu tělesně postižených. Turnaj se konal za
účasti pouze 4. družstev, mezi nimiž jsme
neměli zastoupení.
Začátkem září se opět na Horní Bečvě konalo Mezinárodní otevřené Mistrovství ČR
jednotlivců TP s mezinárodní účastí.
Zúčastnili se hráči z České republiky, ze
Slovenska a z Maďarska. Na mistrovství jsme
měli pouze jediného zástupce, respektive zástupkyni Ivanu Vejpustkovou, která skončila
se 3 body na 41 místě ze 46 účastníků.

Koncem října náš oddíl pořádal v Hodoníně u Kunštátu Přebor Jihomoravského kraje TP šachistů a Memoriál tentokrát pod názvem „Kamarádům a spoluhráčům, kteří již
mezi námi nejsou“. Zúčastnilo se 12 hráčů.
Zvítězil pan Jan Mikulenčák, hráč SK TP
Hrabyně, druhý skončil pan Bohumil Jaroš,
hráč TJ Mariánské hory, a na třetí místě
skončil Jaroslav Trávníček z TJ Sokol
Morkovice. Z našeho oddílu se umístil Leoš
Spáčil na devátém a Ivana Vejpustková na
posledním místě.
V průběhu turnaje proběhla oddílová
schůze a volba nového předsedy a místopředsedy oddílu. Novým předsedou a hospodářem oddílu byl zvolen Leoš Spáčil a místopředsedkyní byla zvolena Ivana
Vejpustková.
Po tomto turnaji následoval druhý turnaj MDA RIDE o pohár MDA. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů, kde pan Leoš Spáčil skončil sedmý a Ivana Vejpustková na 21 místě.
Koncem listopadu začala nová sezona
okresního přeboru v šachu. Soutěží se zúčastní 10 družstev. Náš oddíl má opět dvě
družstva, která jsou bohužel oslabena odchodem hráčů. Věříme i tak v dobré umístění v nadcházející sezoně.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám pomáhají a sponzorují nás.
Závěrem bych vám ráda popřála příjemné,
a hlavně klidné prožití vánočních svátků,
a v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí
a pohody.
Ivana Vejpustková, ŠO TP Habrovany
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Avia A31K k prodeji

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů pořádal v březnu divadelní představení „Mezi nebem
a zemí“. Duben jsme zakončili dětským odpolednem s upálením čarodějnice a večerní
zábavou pro dospělé. V červnu byla zahájena
soutěžní sezona. Měsíc červenec se nesl
v duchu příprav na domácí soutěž v požárním útoku a letní noc s kapelou Akcent.
Začátkem září byla ukončena soutěžní sezona a v říjnu proběhlo divadelní představení
pro děti „Tygříkovo štěstí“. V průběhu celého roku se scházel výbor sboru dle potřeb
vyplývající z činnosti.
Soutěžní družstvo se důmyslně připravovalo na sezonu již od jarních měsíců.
Současně bylo nutné udržovat v perfektním
stavu techniku a dráhu v areálu ČOV. V celkovém pořadí se naše družstvo umístilo s celkem 100 body na 8. místě. Nejlepšího času
bylo dosaženo doma v Habrovanech, čas
18,72s znamenal 4. místo.
Zásahová jednotka po změně na pozici velitele pokračuje v nastoleném režimu.
Pravidelně se schází 1x měsíčně pro potřebnou kontrolu a údržbu techniky, proškolení
odborných znalostí členů a výcvik. V roce
2018 jednotka vyjela celkem k 5 zásahům.
Březnové poryvy větru si vyžádali zajištění
plechové střechy. Červencové nedělní odpoledne byla jednotka vyslána k požáru odpadu
u chaty, který se rozšířil i na samotnou budovu. V srpnu byl poplach vyhlášen celkem 3x

a to požár suchého stromu i areálu ČOV, likvidace nebezpečného hmyzu a také odstranění stromu padlého na komunikaci.
Koncem tohoto roku byl z výjezdu vyřazen
dopravní automobil Avia A31K, vybaven
technikou jako byla přenosná motorová stříkačka s příslušenstvím, plovoucí čerpadlo,
jednoduché hasební prostředky, vybavení
pro technický zásah a jiné. Toto vozidlo bylo
získáno převodem od HZS JMK v minulých
letech. Sboru dobrovolných hasičů byl předán nový dopravní automobil Ford Transit
s požárním přívěsem pro hašení. Toto vozidlo je zejména vybaveno sadou vysílaček,
zdravotním batohem, hasicími přístroji a světelnou technikou. Přívěsný vozík pro hašení,
který obsahuje vybavení dle příslušné směrnice ministerstva vnitra. Toto vybavení je
rozšířeno dle potřeb zásahové jednotky. Je
zde možné nalézt přenosnou motorovou stříkačku, plovoucí čerpadlo, sadu savic a hadic,
jednoduché hasebním prostředky, nářadí pro
technický zásah, motorovou pilu a jiné. Obec
Habrovany prodá dopravní automobil AVIA
A31K doposud sloužící jednotce sboru dobrovolných hasičů Habrovany nejvyšší nabídce. Výhodou je velký přepravní prostor osob.
Dále byly v roce 2018 pomocí krajské dotace pořízeno náhradní tlakové lahve pro dýchací přístroje, zásahové oděvy GOLEM
a pracovní rukavice.
V rámci prevence nám dovolte s ohledem

na probíhající topnou sezonu připomenout
povinnost kontroly spalinové cesty. Tuto je
nutno provést podle zákona č. 133/1985 Sb.
a vyhlášky č. 34/2016 Sb. minimálně jednou
ročně od všech druhů spotřebičů: krby, kamna, ohřívače vody, kotle, sálavá topidla, ohřívače vzduchu a další, tedy všechny spotřebiče, které spalují plynná, kapalná nebo pevná
paliva a jsou připojena na spalinovou cestu,
patří sem i tzv. turbo kotle a kondenzační
kotle vyústěné přes fasádu budovy nebo vedené přes střechu. Kontrolu může provádět
pouze oprávněná osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Při kontrole kominíci zjišťují, zda je spalinová cesta bezpečná, neohrožuje majetek
a zdraví, popřípadě nařídí odstranění překážek a závad.
Z plánovaných akci v prvních měsících
roku 2019 je třeba zmínit výroční valnou
hromadu, která bude 19. 1. v sále Obecního
domu. Tímto zveme všechny členy a příznivce našeho sboru. Dále budeme pořádat divadelní představení, konkrétně dne 3. 2., a to
„Dobytí severního pólu“. V dubnu se můžeme společně setkat při pálení čarodějnic.
Závěrem tímto přejeme Vám, členům sboru, ale i Vám, příznivcům, klidné a pohodové
prožití svátku vánočních a příjemný vstup do
Nového roku. V tomto roce Vám přejeme
hlavně zdraví, klid a pohodu. Těšíme se na
společná setkání i v roce 2019. výbor SDH

Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech
Díky Vašim darům a příspěvkům obce
Habrovany a odboru kultury a památkové
péče se podařilo v letošním roce dokončit
opravu vnějších omítek kostela a vstupního
schodiště s bránou. Za její restaurování patří
velký dík kováři Janu Korčiánovi
z Habrovan, který byl také iniciátorem myšlenky osazení kříže v areálu kostela. Na slavnostním představení kříže osazeného do neopracovaného kamene z nedalekého lomu
v Lulči jsme se potkali společně v sobotu 22.
9. 2018.
V letošním roce, jako již tradičně, bude

vánočně vyzdobený kostel otevřen poslední
den před Štědrým dnem – tentokrát jde o poslední, 4. neděli adventní. Můžete se podívat
na krásný adventní věnec, za jehož výrobu
velmi děkuji kolektivu učitelek a dětí
Základní školy v Habrovanech. Kromě toho
bude již připravena vánoční výzdoba, betlém, a pro ty z Vás, kteří si vezmou lucernu,
také „betlémské světlo“.
Těšíme se na společné setkání v neděli 23.
12. 2018 od 16 do 18 hodin. Přijďte si užít atmosféru klidného očekávání Vánoc.
Na toto setkání Vás tentokrát poprvé pozve

pěvecký sbor z Olšan několika písněmi, které zazpívá v neděli 23. 12. 2018 v 15.30 hodin na návsi v Habrovanech. Společně potom
můžete přijít do kostela, kde bude vystoupení sboru pokračovat písněmi adventními
a vánočními koledami. Kdo z Vás bude mít
zájem, může společně se sborem pokračovat
z kostela do Domu s pečovatelskou službou,
kde zhruba před 17 hodinou přinese pěvecký
sbor atmosféru Vánoc i pro naše starší spoluobčany.
Na vystoupeních i v kostele Vás všechny
rádi uvidíme.
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Myslivci s žáky základní školy

Z činnosti mysliveckého spolku Habrovany
V průběhu roku pomáhali členové spolku
se zajištěním besedy o přírodě, lesní zvěři
a myslivosti v základní škole Habrovany.
Dále se členové spolku podíleli na pořádání dětského dne v zámeckém parku. Součástí

Myslivci s žáky základní školy

bohaté činnosti spolku byl proveden sběr železného šrotu. Tímto všem děkujeme. Ke
konci letošního roku, tj. 26. prosince2018,
ještě připravujeme Štěpánský hon, sraz v 9
hodin u obecního domu v Habrovanech.

Myslivecký spolek Habrovany Vás srdečně
zve do sálu na taneční zábavu s bohatou zvěřinovou tombolou a se skupinou Akcent, která se koná v sobotu 29. prosince 2018 od
20 hodin.
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Přátelé historických vozidel
I když letošní teplý podzim umožnil prodloužit motoristickou sezonu zejména motorkářům, nastalo období hodnocení a příprav na
sezonu příští. Nezbývá než vyhodnotit i naši
činnost. Veteránistický rok jsme zahájili
1. května účastí na setkání hist. techniky konané při májové pouti v Bučovicích. Na toto
navazoval 8. května již 18. ročník setkání historických vozidel „Habrovanské otevírání
šoupátek“ v Habrovanském zámeckém parku
a to za dosud největší účasti 200 registrovaných veteránů a více jak 1000 obdivovatelů
vystavené techniky. Další zajímavé akce byla
účast na srazu veteránů historických vozidel
ve Vyškově Dědicích, setkání v Uníně, jako
diváci na známé Jízdě do vrchu a výstavě historických vozidel v Brně-Soběšicích. Ve spolupráci s přáteli z Dopravního podniku města
Brna jsme navštívili setkání příznivců starých

Setkání historickýcvh vozidel v Habrovanech

traktorů v jihočeské obci Mahouš, spojené
s doprovodným programem historie prací na
vesnici. Příjemným zážitkem bylo setkání
v Nemojanech se společnou projížďkou.
Zajímavá byla rovněž návštěva podzimní výstavy Motortechna, spojená s burzou na výstavišti v Brně.
Na závěr roku jsme se 8. 12. setkali na
„Zavírání šoupátek“, které již tradičně uspořádali přátelé z Nemojan v hostinci „Na růžku“ v Nemojanech, jako posezení u fotografií a videa z jednotlivých akcí, jejich
hodnocení a příprava na příští sezonu 2019.
Závěrem patří poděkování za podporu obci
Habrovany zastoupené panem starostou, přátelům z Mysliveckého spolku Habrovany za
přípravu občerstvení, sponzorům a všem,
kteří se podíleli na úspěšné přípravě a průběhu jednotlivých akcí.
Přátelé historických vozidel Habrovany
přejí příjemné prožití svátků vánočních, veselé zakončení roku a pohodový rok příští.
Ing.Tomáš Kostelka, Bronislav Nejtek

Rady do zahrady na zimu
Pranostika: Když krtek ryje v lednu, končí
zima v květnu.
Teplé jarní počasí s hřejivým sluníčkem by
mělo přijít podle kalendáře a vystřídat nepříjemné pochmurné zimní období, které nemá
ani příroda ráda. Uvedená pranostika by
v tomto případě neměla platit, protože již brzy
na jaře je nutno vysazovat brambory.
Domácí brambory jsou doslova k nezaplacení. Pěstovat je lze bez problémů na každé
zahradě a rozhodně si budeme moci být jisti
jejich výbornou chutí a je lze pěstovat i bez
přípravy půdy orání nebo rytím. Pokud máme
nadbytek trávy po sečení zahrady sekačkou,
můžeme ji využít k pěstování brambor.
V předstihu si vytvoříme asi metr široký a dle
uvážení dlouhý záhon z posečené trávy.
V ulehlé, asi 50 cm vysoké vrstvě vytvoříme
dolíky ve třech řadách, které vysypeme hlínou
s kompostem. Do každého dolíku zasadíme až
tři brambory a zasypeme tou samou zeminou.

Při každém sečení přidáváme další vrstvy.
Teplo vycházející z posečené tlející trávy
chrání brambory před nočním chladem, popřípadě mrazíky. A výsledkem jsou za 90 dní
kvalitní čisté brambory a trávu dále můžeme
použít na přípravu kompostu.
Odrůd,které pro výsadbu můžeme použít
existuje spousta. Dělíme je na velmi rané, polorané, pozdní a průmyslové a podle kuchyňského zpracování na varné typy A, B, C.
Anuschka – velmi raná odrůda, varný typ
AB, žlutá, vysoce jakostní salátová konzumní
odrůda. Má středně velké hlízy se žlutou slupkou s pevnou konzistencí. Má výbornou chuť.
Anuschka je velmi odolná strupovitosti, virovým chorobám, háďátku bramborovému,
středně odolná vůči plísni bramborové.
Impala – velmi raná, varný typ B, žlutá, pro
letní a podzimní konzum, pravidelný tvar hlíz
a dobrá stolní hodnota. Vařené hlízy jsou kypré, středně až silně vlhké, méně moučnaté. Má

nižší odolnost k virózám,střední odolnost
plísní bramborové, vyšší odolnost k mechanickému poškození a obecné strupovitosti.
Marabel – raná odrůda, varný typ BA, je
mimořádně atraktivní s velmi dobrou chutí.
Vařené hlízy jsou středně pevné, s jemnou
strukturou, středně velké, oválné s tmavě žlutou hladkou slupkou. Je velmi odolná proti
napadení virovými chorobami
Princess – raná odrůda, varný typ AB, je prémiová, salátová odrůda s dlouhým skladováním.
Hlíza má oválné pravidelné se žlutou dužninou
s vynikajícími chuťovými vlastnostmi. Odrůda
má vysoký výnos a je odolná chorobám.
Ditta – poloraná odrůda, varný typ AB, původní název Lenka je salátová odrůda s vysokým výnosem, vhodná k dlouhodobému skladování. Hlízy jsou středně velké, dlouze
oválné, pevné konzistence se žlutou dužninou.
Patří k jedním z nejchutnějších brambor pro
svoji máslovou chuť.
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Fotbal v Habrovanech
Je čas na zimní přestávku…
Podzimní část sezony je již za námi stejně
jako celý rok 2018, a nyní nás čeká krátký
odpočinek, na který bude navazovat náročná
zimní příprava pro jarní část.
Okresní soutěž mužů III. třída sk. B
Po podzimní části sezony se družstvo
mužů umístilo na 11 místě se 13 body.
Podařilo se nám 4x zvítězit, jednou remizovat a 8x jsme prohráli. V nové sezoně je již
vidět zlepšení jednotlivých hráčů i lepší sehranost celého týmu. Po krátkém odpočinku
nás od druhého lednového týdne čeká zimní
příprava, která bude důležitá pro získání fyzické kondice, ze které se bude celý rok čerpat. Tréninky budou probíhat jednak v sále
obecního domu, tak venku.
Soutěže žáků
Žáci se po podzimní části drží na druhém
místě s bilancí 6 výher, 1 remíza a 1 porážka
ze skórem 53:15. Trénink probíhá intenzivně
2× týdně a to i po skončení sezony. Nutno

Foto z utkání s Ivanovicemi

podotknout, že se naši hráči v družstvu žáků
v Rousínově rozhodně neztrácí a předvádí
dobré výkony. Věříme, že tito hráči získají
díky hře v jiných soutěžích více zkušeností
a vychováme tak kvalitní oporu pro náš klub
v dalších letech.

Okresní soutěž starších přípravek sk. A
Přípravka zahájila sezonu v září, tréninky
probíhali každé úterý na místním hřišti.
Vzhledem k tomu že v současné době máme
malou hráčskou základnu pro starší přípravku, jsme byli nuceni zapojit i hráče mladších
ročníků. Mužstvo přípravky sehrálo celkem
8 mistrovských utkání, kdy sedm krát prohrálo a jednou zvítězilo, skore 121:36.
V současné době chodí hráči přípravky
a předpřípravky každé úterý do místní tělocvičny na tréninky. Účast hráčů na zápasech
a trénincích je téměř stoprocentní což nás
velice těší a věříme, že jdeme správnou cestou. Přejeme všem hráčům do nastávající sezony mnoho úspěchů, hlavně pevné zdraví
a radost ze hry. Děkujeme také rodičům a fa-

Žáci

nouškům, kteří na zápasech a trénincích pomáhají.

Silvestrovský fotbálek
Již tradičně zveme všechny hráče a fotbalové příznivce na ,,Silvestrovský fotbálek“,
který si zahrajeme v pondělí 31. prosince od
10 hodin na fotbalovém hřišti. Přijďte prožít
začátek posledního den tohoto roku ve znamení sportu, dobré zábavy a příjemného kolektivu známých lidí a kamarádů.
Rádi bychom všem fanouškům, sportovním příznivcům, rodičům a sponzorům
poděkovali
za
podporu
sportu
v Habrovanech. Jsme rádi, že se nám daří
držet tento kolektivní sport v zájmu lidí,
daří se nám postupnými kroky zlepšovat
podmínky a zázemí areálu, a hlavně zvyšovat jeho bezpečnost. Budeme rádi za
Vaši přízeň i v roce 2019!
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních v kruhu těch nejbližších, hodně štěstí
a zdraví do nového roku.
Členové TJ Habrovany, spolek

Foto z utkání s Ivanovicemi
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