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Rybářské závody v krásném prostředí Zámeckého rybníka

Rybářské závody pro mládež a dospělé
Dne 27. května 2017 se konaly na Zámeckém rybníku rybářské závody pro mládež
a dospělé. Sobotní počasí bylo jako na objednávku, obloha azurová, bezvětří a příjemné
teplo. Sama příroda se podílela na příjemné
atmosféře jak dopoledních, tak i odpoledních
závodů. Rada rybářského spolku zajistila zajímavé a hodnotné ceny do soutěže, zvláště
u mládeže byl kladen důraz na to, aby každý
účastník neodešel od rybníka s prázdnou.
V dopoledních hodinách soutěžili dospělí,
jejichž účast oproti loňskému roku mírně
vzrostla. V odpoledních hodinách byla soutěž
vyhrazena pro mládež. Z bohaté účasti dětí
lze usuzovat o zvyšující se zájem o sportovní
rybaření. S dětmi také přišli rodiče a tak břehy rybníku byly nebývale obsazeny. Aby sobotní den byl ještě příjemnější, čekalo na
účastníky i hosty rozmanité občerstvení.
A zde jsou výsledky soutěže:

Dospělí:
Počet závodníků: 14
Ulovené ryby: kapr 14 ks, plotice 7 ks, lín
8 ks, cejn 1, jelec jesen 1 ks.
Kategorie nejvyšší počet ryb (rozhoduje
součet mír v cm):
1. Michal Mrázek – 7 ks – součet 283 cm
2. Kamil Stejskal – 7 ks – součet 202 cm
3. Ladislav Kala – 5 ks – součet 197 cm

Kategorie největší ryba (v cm):
Vítěz: Michal Mrázek – kapr 57 cm

Děti (do 13 roků):
Počet závodníků: 29
Ulovené ryby: kapr 15 ks, plotice 19 ks
cejn 1 ks, úhoř 1 ks.

Kategorie nejvyšší počet ryb (rozhoduje
součet mír v cm):
1. Miloš Vanderka – 9 ks – 159 cm
2. Filip Kala – 2 ks – 115 cm
3. Marek Křivánek – 2 ks – 104 cm
Kategorie největší ryba (v cm) :
Vítěz: Filip Kala – kapr 58 cm
Závěrem nám dovolte vyslovit poděkování
k tak hojné účasti občanů i mládeže a vyslovit skromné přání, abyste i nadále zůstali nakloněni našemu spolku, rovněž velký dík
patří všem našim členům i příznivcům, kteří
se aktivně zapojili při organizaci závodů.
S pozdravem Petru zdar!
Koudelka, Baláč

Řemeslný den
Dovolte mi, abych vás pozval na
ŘEMESLNÝ DEN, který se bude konat
16. září 2017. Akce bude probíhat v zámeckém parku od 9 do 17 hodin, kde si přijdou na své milovníci řemesel a kvalitní
práce.
Pro děti bude zajištěn program, kde se
seznámí s řemeslem a mohou si ho i vyzkoušet. Večer nebude chybět opékání špekáčků. V září se budeme těšit na Vaši návštěvu.
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
srdečně vás zdravím z cílové rovinky školního roku 2016/2017.
Vyučování v něm probíhalo v pohodovém
duchu a podle naplánované trasy.
Dne 4. dubna proběhl v naší škole zápis
do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018.
K zápisu se dostavilo 19 dětí z Habrovan,
Olšan a Nemojan. Dle rozhodnutí o přijetí
by mělo v září nastoupit 17 prvňáčků. Což je
skvělé! V jarních měsících pro naše budoucí
prvňáčky probíhala tradiční „Škola na nečisto“. Dle ohlasů z řad dětí, rodičů i paní učitelek vše proběhlo k všestranné spokojenosti a určitě akce přispěla k dalšímu „natěšení
se“ na nový školní rok.
Aktivit na obohacení výuky ve školním
roce bylo opět víc než dost.
Pestré byly všechny měsíce od dubna do
června. Uspořádali jsme školní recitační
soutěž a také v rámci výtvarných aktivit soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici. Ti nejstarší žáci si zkusili zasoutěžit v tvorbě komiksového příběhu. Páťáci si skvěle užili
projekt o lidském těle a v květnu se celkem
úspěšně zúčastnili celostátního šetření výsledků vzdělávání.
Dne 21. dubna náležitě proběhla oslava
Dne Země, v jejímž rámci mimo jiné naši
žáci posbírali odpadky v okolí školy a habrovanské návsi. Nestačili jsme se divit, kolik
odpadků lidé bezohledně odhodí jen tak
kdekoliv na zem, přestože odpadkový koš
a popelnice mají nadohled…
Na konci dubna jsme si užili čarodějnické
dopoledne a pomyslně tak vyhnali zimu na
pár měsíců pryč.
V květnu bylo v budově školy veselo i přes
noc. Dvakrát jsme nocovali ve škole – ti
mladší měli pohádkové téma, starší žáci „putovali do pravěku“. Velice jsme si to užili – to
jsou ty lepší vzpomínky ze školních lavic…
Nyní, kdy píšu tenhle článek, je teprve
první polovina června. V následujících třech

Čarodějnické odpoledne

školních týdnech nás čekají ještě: tradiční
akademie, beseda s ilustrátorem dětských
knížek, dětské představení Malý princ a také
školní výlety a každoročně se konající zábavné odpoledne v parku na uvítání blížících
se prázdnin.
V předposledním červnovém týdnu budou
naši prvňáci pasováni na čtenáře.
Věřím, že plánované akce se nám vydaří
a obohatí všechny zúčastněné o spoustu nových zkušeností a pěkných zážitků. Všechny
akce se snažíme dokumentovat a zveřejňovat
na našich stránkách. Pokud máte zájem, můžete je navštívit na adrese www.zsmshabrovany.cz.

Naše škola ve spolupráci s volnočasovým
střediskem Maják Vyškov nabídla v tomto
školním roce tyto zájmové kroužky:
Deskové hry, sebeobranu, dramatický kroužek, hru na klavír, hru na flétnu, výtvarný
kroužek „Šikovné ruce“ a atletiku. Kroužky
měly úspěch a vypadá to, že v příštím roce
se nabídka nijak zásadně měnit nebude.
Na závěr tohoto školního roku chci poděkovat za podporu všem, kteří nám pomáhají a spolupracují s námi. Jsem ráda
za všechna setkání s dětmi, rodiči a spolupracovníky. Jsou to cenné zkušenosti, které
člověka neustále obohacují a posunují
kupředu – neboť stále je se co učit a vylepšovat.
Všem dětem přeji krásné prázdniny, nám
dospělým příjemnou dovolenou.
Mgr. Vlasta Koudelková,
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Habrovany

Nocování ve škole

Finalisté školní recitační soutěže
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Den Země v ZŠ Habrovany

Další část již patřila samotné aktivitě, která je bavila ze všeho nejvíce. Rozdělili se na
tři týmy a jako správná návrhářská dílna se
pustila do návrhů oblečení z dostupných materiálů – igelitů, tašek, sáčků aj. Každá dílna
vyrobila originální model na svoji modelku.
Své výrobky poté prezentovali svým mladším spolužákům. Tato aktivita je velice bavila, o čemž svědčí jejich závěr slovy: to bylo
fakt super.
V poslední části dnešního projektového
dne jsme se společně se čtvrťáky vydali sbírat
odpadky směr náves, hřiště, kostel a park
a přinesli jsme mnohé úlovky. Mezi ty nejzajímavější byla stará bota, mnoho láhví od alkoholu, starý nůž, pletivo, plechovky, ale také
drobné mince… Děti se samy divily, kolik
našly odpadků v místě, kde žijí a mnohým ani
jejich připravené tašky na odpadky nestačily.
Myslím si, že akce byla velmi povedená,
o čemž svědčí hlavně spokojenost dětí, že
dokázaly vyčistit alespoň malinké území své
obce a dokázaly se sami zamyslet nad tím,
jak vypadá prostředí, kde si lidé pletou zem
s odpadkovým košem.
Tímto bych chtěla všechny žáky moc pochválit za jejich pečlivost, svědomitost
a hlavně za vzorné chování po celý tento den.

V pátek 21. dubna jsme celá škola oslavovali naši Zemi. Každá třída měla vlastní program se svojí paní učitelkou. My, páťáci,
jsme to vzali trošku poučně a trošku originálně. První hodinu jsme se seznámili s tím,
jak funguje čistička odpadních vod. Nutno
říci, že tento proces, i když puštěný pouze
jako film, viděli žáci poprvé a velmi je zaujal. Rozvinula se velká debata o nutnosti

ochrany přírody a zejména o ochraně vodních toků. Poté jsme si připomněli něco o třídění odpadu. Roztřídili jsme druhy jednotlivých barevných popelnic a řadili do nich
různé zboží vystřižené z letáků. Seznámili
jsme se s pojmem sběrný dvůr a také recyklace a zdůraznili jejich význam. Žáci se poprvé dozvěděli o možnosti odvozu některých
objemných odpadů právě do sběrného dvora.

Den Země

Mgr. Zuzana Olejníková, DiS., třídní učitelka 5. ročníku

Hurá, prázdniny na obzoru!
S končícím školním rokem jsme se přišli
rozloučit do habrovanského zámeckého parku
v sobotu 24. června. Tradiční zábavné odpoledne se odehrávalo v duchu drobných soutěží na prověření znalostí, dovedností, pohybovosti i přesného zaměření na terč. Připraven
byl i skákací hrad pro děti, malování na obličej, projížďky na koních a tradiční opékání
špekáčků. Pro všechny, kteří dali přednost
sousedskému posezení v parku před koupáním v bazénu, bylo nabídnuto bohaté občerstvení a celé odpoledne se odehrávalo v poho-

dovém duchu. Velmi děkuji pořadatelům –
dobrovolníkům z řad zaměstnanců základní
a mateřské školy a jejich rodinných příslušníků a kamarádů – za realizaci akce. Děkuji také
panu starostovi za technickou podporu, obci
za finanční příspěvek, spolku habrovanských
rybářů, kteří se starali o občerstvení, mysliveckému sdružení za spolupráci na programu
a také panu Láďovi Skřivánkovi, že přivedl
koně, a umožnil tak dětem vidět svět z koňského hřbetu. V parku jsme se skvěle naladili
na prázdninovou notu, a proto všem přeji

Dětský den

krásné prožití prázdnin a dovolené – ať už budete kdekoliv, neboť nezáleží na tom, kde
jsme, ale s kým jsme! Prožijte si spoustu zábavy a v září zase na viděnou!
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany

Tradiční školní akademie
Naši školní akademii jsme pořádali již po
čtvrté. Proběhla v pátek 16. června 2017.
Tentokrát jsme zvolili téma vesmíru, které se
objevilo i ve výuce a v několika dalších akcích v posledních měsících školního roku.
Děti z mateřské školy zahájily vystoupení
„Návštěvnickou“ misí, předvedly básničku
Ufouni a vyletěly s písničkou až na Mars.
Raketou také cestovali malí Šmoulové v podání prvňáčků. Druháci nám představili svoji Modrou planetu, třeťáci zatančili tanec robotů a třeťačky vychválily planetu Zemi.
Čtvrťáci spolu s Rákosníčkem hledali zatoulané hvězdy a páťáci předvedli Skákací planetu. Naši malí hudebníci zahráli několik
skladeb na flétny a s písničkou odletěli hledat cizí světy. Muzikanti z planety Abduh zahráli na piáno a na ukulele. Dramatický kroužek si letos připravil vystoupení o Sluneční
soustavě a taneční kroužek Just Dance bezvadně odtančil několik nejnovějších hitů. Na
závěr se všichni rozloučili společnou dětskou
punkovou skladbou „Letím hledat světy“.
V sále naše vystoupení sledovalo přibližně
150 diváků – rodičů, prarodičů a přátel.

Odměnili nás bouřlivým potleskem.
Oceňujeme obec Habrovany za podporu
a poskytnutí technické zázemí. Všem, kteří
sebemenší pomocí přispěli k průběhu akademie, patří velký dík. Chci také poděkovat
panu Uhrovi za to, že naše školní akce trpě-

Školní akademie

livě dokumentuje, fotografie zveřejňujeme
na školním webu. Finanční výtěžek z dobrovolného vstupného posíláme na konto nadace „Pomozte dětem“, kterou už několik let
naše škola podporuje.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy
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Hurá do Olšan

Mateřská škola a její výpravy za poznáním
Konec školního roku většinou věnujeme
cestování. Letošní ovšem bylo výjimečné.
Objevovali jsme planetu Zemi a cestovali do
nejvzdálenějších koutů naší galaxie. V polovině května jsme totiž zahájili náš projekt
Planeta Země a vesmír kolem nás.
Na první výpravu jsme si pro jistotu ještě
raději pozvali maminky a tatínky. Našim cílem byla Hvězdárna Vyškov. Cesta to nebyla vůbec jednoduchá. Museli jsme překonat
mnoho překážek, dokonce i setkání s dinosaury. Odměnou nám bylo krásné dětské
hřiště, táborák s dobrůtkami na klacku
a hlavně celý podvečer s paní s kouzelným
jménem Dobromila Patáková. Zasvětila nás
do historie Marchanic, provedla nás naší
Sluneční soustavou, ukázala nám dalekohled na pozorování Slunce a na střeše hvězdárny nám představila velký hvězdářský dalekohled. Na závěr nás všechny pozvala na

Hvězdárna ve Vyškově

pravidelná úterní a páteční večerní pozorování hvězdné oblohy, které je dostupné široké veřejnosti.
Jelikož se nám paní Patáková moc zalíbila, pozvali jsme ji na přátelskou návštěvu do
naší školky. Připravila si pro nás zajímavé
fyzikální pokusy, které jsme si všichni mohli vyzkoušet. Pojala vše velmi zodpovědně,
dokonce nás všechny oslovovala pane kolego, paní kolegyně. Prostřednictvím jednoduchých pokusů nás zasvětila do tajů optiky, lomu světla, povrchového napětí, šíření
světla ve vzduchu a ve vodě, co dokáže podtlak i přítomnost kyslíku v prázdné sklenici.
Děti byly nadšené. Věřím, že setkání s touto
zajímavou paní nebylo poslední.
Objevujeme nejenom vesmír, ale prozkoumáváme i naši planetu Zemi.
Linkovým autobusem jsme se vydali do
Olšan. Naše expedici se nám moc nepoda-

řilo utajit, neboť na zastávce na nás čekala
paní starostka Olšan, která má v naší školce
jednoho tajného agenta. Srdečně nás přivítala a na cestu nás vybavila dobrůtkami.
Prohlédli jsme si okolí obecního úřadu,
rybník, dětské hřiště a na zpáteční cestu
do Habrovan jsme se vydali pěšky přes farmu.
Největší expediční výpravou byla mise
do Planetária Brno. Tamní digitárium nás
pohltilo dokonalým obrazem a zvukem při
sledování pohádkového příběhu Se zvířátky
o vesmíru. Seznámili jsme se s planetami
Sluneční soustavy, Měsícem a orientací na
hvězdné obloze. Součástí představení byla
i prohlídka hvězdné oblohy s ukázkou několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.
Stihli jsme si projít i vědecký park v okolí Planetária, který je plný interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna,
zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop.
Víte, co je mobilní planetárium? Je to obrovský nafukovací stan, ve kterém se promítají filmy na celou plochu kopule, a do kterého se vejdou všechny děti z naší školky.
Jelikož nás vše, co se děje na obloze zajímá,
pozvali jsme si jej do Habrovan. Tentokrát
jsme mohli pozorovat putování Měsíce oblohou. Už víme, jak Měsíc dorůstá i couvá,
co je úplněk a jaká jsou znamení zvěrokruhu.
S budoucími prvňáčky jsme se rozhodli
podrobněji prozkoumat naši planetu Zemi,
zejména její faunu. K tomu nám pomohla
návštěva ZOO Lešná. Navštívili jsme
všechny kontinenty a byli jsme fascinováni
krásou všech pozorovaných tvorů.
O prázdninách všichni budeme objevovat
krásy naší planety individuálně. Už teď se
těším na všechno to vyprávění. Za všechny
zaměstnance a děti naší školičky Vám přeji
prázdniny plné putování, objevování a dobrodružství zakončené šťastným návratem
do malebných Habrovan.
Bc. Marcela Dvořáková, vedoucí učitelka MŠ
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Kulturní, sportovní a společenské akce Vozíčkárů ze zámku
Milí přátelé, rok dokráčel do své poloviny,
proto mi dovolte říci pár slov o dění na
Habrovanském zámku, které proběhlo za vydatné pomoci spolku Vozíčkáři ze zámku,
který zastupuje klienty, zaměstnanců i vedení našeho domova. Smyslem je zpestřit obyvatelům život na zámku. Pořádáme zábavy,
zájezdy a další kulturní, sportovní a společenské akce.
Ze světa magie nás svými kousky upoutal
kouzelník a někteří se stali jeho pomocníky.
Sváteční atmosféru navodil koncert v podání
sopránu Jany Šelle a tóny harfy, kterou rozezněly prsty Anastázie Tomečkové.
Následoval turnaj na černobílých polích
v dámě, s hodnotnou odměnou pro vítěze. Po
posílení sportovního ducha jsme pokračovali
v bujarém veselí při únorovém „Country“ večeru se skupinou Šok. Jako ryba ve vodě se
u nás cítí i spisovatel Zdeněk Železný
z Drnovic. Píše převážně pro děti, pustil se
také cestou prózy. (Napsal třeba knihy Slovní
hrátky se zvířátky, Svět jako na dlani a Pěkně
podle abecedy). Po četbě je třeba i relaxace
a k tomu pomáhá meditace a zvuky linoucí se
s Tibetských misek, jež chvění rozezní. Na
cestovatelskou notu nás naladila rodina
Márových, povídáním o putování po Španělsku a Portugalsku. Zámkem také zazněl tenorový hlas, slavné i méně známé nejen operetní písně v podání Vítěslava Víta a jeho
doprovodu. Turnaj v kuželkách přinesl emoce, chuť zvítězit a dostat to nejvyšší ocenění.
Pejsci jsou domácími mazlíčky, polaskání
s nimi nám působí radost. Aprílové počasí
a náladu rozveselila zábava s cimbálovou
muzikou Veronica a bohatou tombolou.
S prvními slunnými dny jsme se vydali na
oblíbené nákupy do centra Olympia Brno,
zde si pořídíme něco pěkného pro radost.
Naše výletní cesta vedla na poutní místo
Velehrad a do vodního tunelu v Modré. Při

Vandalismus v areálu
Habrovanského zámku
Provoz Habrovanského zámku včetně
přilehlého okolí byl vždy otevřen pro celou veřejnost. Jsme rádi, pokud místní
obyvatelé využívají průchodu zámkem či
zastavení v zámecké zahradě. Vycházíme
vstříc i podnikatelským subjektům v průjezdu zámkem směrem k fotbalovému
hřišti.
Provoz našeho zařízení má ovšem i organizační pravidla, kterými jsou uzavření
průjezdové části v nočních hodinách a ponechání pouze průchodu otevřenými brankami. V poslední době opakovaně dochází
k vážnému poškozování majetku naší
organizace v důsledku dožadování se průjezdu zámkem v tento uzavřený čas.
Proražená závora, vážné poškození elektronicky ovládané brány při vjezdu do areálu apod. Oznamujeme tímto, že pokud se
tyto závažné události budou i nadále opakovat, budeme nuceni v rámci ochrany majetku přistoupit k uzavření celého areálu.
Vedení habrovanského zámku

Vozíčkáři ze zámku

našich toulkách jsme zavítali i do Rájce nad
Svitavou a prohlédli si tamní zámek.
Začátkem měsíce května mezi nás zavítali
s „Písničkou českou“ Zdeněk Černohouz
a Jaroslav Šolc. Zazněli písně Karla Hašlera,
Františka Kmocha, Fanoše Mikuleckého,
Václava Bláhy, písně staropražské a lidové
písničky ze všech koutů naší vlasti.
Počátkem měsíce června se uskutečnila cesta na dominantu města Brna Hrad Špilberk.
Zde nás zaujala stálá expozice, jež je umístěna do tří podlaží. Dýchá zde převážně historie, ale na své si přijde opravdu každý. Nejen
pro sportovní fanoušky se podařilo setkání
s Ondřejem Němcem obráncem hokejové
Komety Brno, se kterou letos získal titul
mistra ligy. Zajímali nás především jeho
osobní dojmy, ale také průběh oslav. Hovořil
rovněž o dalších zážitcích spojených s hokejem.
V naší obci jsme se účastnili tradičního

srazu nadšenců historických vozítek.
Prohlídky umístěné v zámeckém parku se
zúčastnilo i několik našich klientů. Někteří
naši uživatelé jsou věrní fandové fotbalu
a místního klubu. Koncem května jsme sledovali rybářské závody probíhající na zámeckém rybníku.
Závěrem dovolte zmínit akce, co nás čekají v nejbližším období, opečeme selátko, projedeme se na parníku, poznáme okolí Křtin –
Jedovnice, zajedeme také na výstaviště, kde
se letos koná Veletrh kompenzačních a zdravotnických pomůcek Rehaprotex a navštívíme zoo v Olomouci. Vystoupením pana
Helána, na které srdečně zveme občany
obce, se tradičně loučíme s prázdninami.
Touto cestou, děkujeme všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku,
obci Habrovany, všem našim sponzorům
a přátelům.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

Co je to med?
Med je nejznámější a nejdůležitější včelí
produkt. Je to hodnotná dietetická potravina,
sladidlo a „lék“. Včely posbírají nektar nebo
medovici a jiné sladké šťávy rostlinného původu, které obohatí látkami z vlastního těla
(enzymy a živočišné bílkoviny z hltanových
žláz), pozmění ve svém trávicím ústrojí
a uskladní v plástech. V plástech pak tato
hmota dozrává v med. Med má obsahovat 15
až 18 % vody, při obsahu vody vyšším jak
20 % med bude kvasit.
Obsah jednoduchých cukrů, zvláště glukózy, je velmi důležitý pro organismus, protože
je přímo vstřebáván sliznicí do krve. Tím dodává tělu energii okamžitě. Je to hlavní zdroj
výživy svalové tkáně. A proto se med hodí
k rychlému posílení těžce pracujícího člověka, sportovce apod. Velmi rychle osvěží
i jedna lžíce medu.
Med obsahuje:
• 15–20 % vody
• 30–8 % fruktózy (cukr hroznový)
• 26–33 % glukózy (cukr ovocný)
• 1–10 % sacharózy (cukr řepný – nejméně

obsažen v květových medech vyjma akátového)
• 1–10 % vyšších cukrů
• 0,1–1,0 % minerálních látek (draslík, sodík, vápník, hořčík, železo fosfor, síra,
mangan, zinek, měď)
• 0,1–0,6 % enzymů (glukózooxidáza, fosfatáza, invertáza, diastáza, kataláza)
• 0,1–0,5 % organických kyselin
• 0,1–0,5 % aminokyselin
• 0,1 % vitaminů (B1, B2, B3, biotin, C, aj.)
• Hormonální látky (adrenalin, acetylcholin,
noradrenalin, dopamin a látky z mateří kašičky)
• Barviva (rutin, kverutin a jiné flavonoidy)
• Vonné látky
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Habrovanské otvírání šoupátek

Přátelé historických vozidel
Již tradičně byla letošní sezona zahájena
návštěvou srazu historických vozidel
v Bučovicích. Zde byla využita poslední
možnost přímého pozvání na již tradiční setkání, 17. ročník „Habrovanského otvírání
šoupátek“ 8. května 2017, a to v novém,
krásném prostředí habrovanského zámeckého parku. Příjemné počasí jistě podpořilo ráz
tohoto slavnostního dne, ale i účast historických strojů – 81 registrovaných automobilů
a 85 registrovaných motocyklů, dále odhadem více jak 1000 příznivců.
Jako symbolické zahájení nové éry byla
přestřižena páska, kterou přestřihl p. Anton

Slavnostní přestřižení pásky

Pavlík („prezidento na furto“) – zakladatel
sdružení za asistence Bronislava Nejtka (výkonného prezidenta), starosty obce Radoslava Dvořáčka, pod jehož záštitou je akce
pořádána a ostatních členů sdružení.
O výborné občerstvení se tradičně postarali přátelé z Mysliveckého spolku Habrovany, jejichž speciality jistě zpestřily zážitky
z tohoto dne. Pro pobavení dětí byl připraven skákací hrad zapůjčený společností
RE/MAX Vyškov.
Celá akce byla zakončena jízdou elegance
po okolních vesnicích, ukončenou se souhlasem starosty Rousínova ing. Lukáška na

rousínovském náměstí za dalšího zájmu diváků a obdivovatelů historické krásy.
Mottem na zakončení bylo „odjíždíme jako
od babičky“ – tedy na rozloučenou dostal
každý účastník jízdy klasickou českou buchtu a „kafé“, které nám napekly a kávu připravily děvčata z Rousínova.
Nejbližší akce, kterých se zúčastňujeme,
budou setkání v Pozořicích, Hostěnicích,
Šitbořicích a další.
Případné informace podá Bronislav
Nejtek nebo Ing. Kostelka.
Ing. Tomáš Kostelka, Bronislav Nejtek
foto Ing. Lubomír Uher
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Šachový oddíl tělesně postižených
Půl roku je téměř za námi, tak co se za tu
dobu událo v našem oddíle. Začneme od začátku roku, kdy začala druhá část okresního
přeboru Vyškov. Soutěž odstartovala v polovině listopadu a končila v březnu. Zúčastnilo
se tentokrát 8 družstev. Vítězem se stalo družstvo MKS Vyškov C, druhé bylo MKS
Vyškov S. Naše družstvo Habrovany A obsadilo 3. místo. Druhé družstvo Habrovany B
skončilo na pátém místě. Zde si dovolím vložit část závěrečné zprávy vedoucího soutěže.
ŠO TP Habrovany A – stabilní sestava nastupovala k utkání, body ztratili jen s družstvy
MKS Vyškov a plichtou s SK Vyškov B.
Základní sestavu opustil Radek Orálek, přesto
družstvo mělo znovu každoroční ambice na titul přeborníka OP I. tř. Vyškov. Ani jednou nechyběl Richard Kocman.
ŠO TP Habrovany B – soupiska byla posílena o Radka Orálka a bylo to hned znát.
Páté místo v tabulce je odrazem vyrovnaného výkonu všech hráčů. Nejmenší počet hráčů 8 na soupisce nedává moc možností výběru hráčů k utkání. 100% účast mají Miloš
Pluskal a Svatopluk Kočař. Tolik co se událo.

Šachový oddíl tělesně postižených

A na co se připravujeme? V plánu jsou šachové turnaje: v září spojené soutěže –
Otevřené mistrovství ČR v šachu jednotlivců
tělesně postižených s mezinárodní účastí
a soutěž O pohár MDA RIDE a pohár AMD;
oddíl uspořádá další ročník Přeboru
Jihomoravského kraje a zároveň Memoriál

Jiřího Šandery. A na podzim opět začne další ročník Okresního přeboru I. třídy –
Vyškov.
Ale vrátíme se k létu, které se blíží, a tak
chci všem popřát hodně slunečních dní a při
špatném počasí si vzpomeňte na královskou
Zdeněk Baldík
hru – šachy.

Sbor dobrovolných hasičů
Květen byl prvním měsícem, kdy se mohla
naše družstva zúčastnit mistrovských klání
v požárním sportu při Velké ceně okresu
Vyškov. První soutěž v Šaraticích znamenala po jarní přípravě časy 20,25 s pro muže
„B“ a 20,36 s pro muže „A“. Rozdíl v časech
byl minimální a tak celkové umístění představovalo umístění těsně za sebou. Další soutěž v Radslavicích byla pro muže „A“ úspěšnější, kdy dosáhli času 19,36 s.
Poslední dubnový den se v areálu Pod
Lipkami konalo pálení čarodějnic. Odpoledne bylo určeno pro naše nejmenší a je třeba říci, že letošní dětská účast byla rekordní.
Po „upálení“ čarodějnice večer pokračoval
zábavou pro odrostlejší.
Zásahová jednotka měla v uplynulém období čtyři výjezdy hlášené z KOPIS Brno.
Tři z nich představovaly výjezdy k zásahům
a jedno taktické cvičení. Konec dubna byl
velmi pestrý. Dne 23. 4. byla jednotka vyslána k požáru propanbutanové lahve a střešní
izolace IPA u rodinného domu, která byla

uhašena před příjezdem hasičů. Láhev byla
zajištěna a ochlazována do příjezdu profesionální jednotky z Pozořic, která provedla kontrolní měření teploty pomocí termo-kamery.
Další poplach byl vyhlášen dne 26. 4. v pozdních večerních hodinách. Dle hlášení se
jednalo o požár stolárny v areálu ZD. Po příjezdu jednotka zjistila, že se jedná o neohlášené pálení dříví. 19. května byla jednotka
vyslána opět do areálu ZD. Jednalo se o záchranu osoby zaklíněné mezi balíky slámy.
Naše jednotka provedla vyproštění postiženého a před příjezdem HZS Pozořice. V pondělí 12. června byl vyhlášen poplach, a to požár pokoje na Habrovanském zámku. Jednalo
se o taktické cvičení. Cílem byla evakuace
osob a likvidace požáru. Celkem 10 povolaných jednotek provedlo cvičnou evakuaci
bezmála 20 osob na DPS Habrovany.
S příchodem prázdnin se můžeme společně těšit na oslavu 120 let výročí založení našeho sboru. Tyto oslavy se budou konat
5. července na návsi obce Habrovany.

Zahájení akce je plánováno na 13. hodinu.
Těšit se můžete na historickou i současnou
techniku používanou při hasičské práci.
Bude představena technika SDH Habrovany
a další. Po celé odpoledne bude k poslechu
a posezení hrát dechová hudba a těšit se
můžete i na občerstvení. Zábava bude připravena pro děti i dospělé. V sále obecního
úřadu bude připravena výstava o historii
sboru.
I v letošním roce budeme pořádat soutěž
„O pohár starosty obce Habrovany“. Na hřišti TJ Sokol se setkáme 15. 7. od 13 hodin.
Závěrem chceme všechny obyvatele upozornit na uzavírku návsi v rámci oslav 120.
výročí založení SDH. Uzavírka bude v rozsahu od křižovatky na návsi po křižovatku
„Kočov“ v termínu 5. 7. od 8 do 20 h. V uvedeném prostoru nebude možné parkovat ani
na vyznačených místech. Za případné vzniklé komplikace se předem omlouváme a věříme, že si oslavy užijete společně s námi.

Sbor dobrovolných hasičů v Habrovanech

Výbor SDH
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Hodnocení uplynulé fotbalové sezony
Muži
Družstvo dospělých zahájilo jarní část sezony sérií tří utkání na domácím
hřišti, ze kterých jsme vytěžili pouze 3 body s týmem Pačlavic B. Dále
se nám z dalších utkání podařilo vyhrát pouze 2x, a to s Hošticemi a Rychtářovem (obojí na domácím hřišti).
Před posledním utkání na hřišti Lysovic
jsme s dvaceti body na 10. místě v tabulce.
Tyto výsledky potvrzují přetrvávající špatnou formu kádru, velké množství zraněných
hráčů a bohužel i horší přístup hráčů k tréninkům a přípravě na jednotlivá utkání.
Věříme, že se opět zformujeme pro nadcházející sezónu 2017/2018 a zodpovědným
přístupem přineseme stabilní výkony a lepší
výsledky.
Děkujeme za podporu nejen všem fanouškům, obci Habrovany, ale i lidem, kteří se na
chodu klubu podílejí aktivněji ať už ve vedení klubu, pracích v areálu hřiště, nebo sponzorům.
Tým

Zápasů Výhra Remíza Prohra Body

1. Dědice
2. FKD B
3. Ivanovice na Hané
4. Lysovice
5. TJ Sokol Opatovice
6. Pačlavice B
7. Komořany
8. Moravské Málkovice
9. Chvalkovice
10. Habrovany
11. Hoštice
12. Rychtářov
13. Kučerov

24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
18
17
14
11
9
9
8
5
6
4
3
4

3
1
3
6
3
4
3
5
6
2
3
6
3

3
4
3
3
9
10
11
10
12
15
16
14
16

57
55
54
48
36
31
30
29
21
20
15
15
15

Dorost
Vážení sportovní příznivci, přestože
v době kdy je tento příspěvek psán, chybí do
konce soutěže poslední zápas na hřišti
Kobeřic je již jasné, že naše mužstvo dorostu obsadí v tomto soutěžním ročníku krásné
druhé místo po zlepšených výkonech v jarní
části soutěže. Tím jsme dosáhli stanoveného
cíle, který jsme si po podzimu, kdy jsme byli
průběžně čtvrtí stanovili. Toto umístnění považujeme za velký úspěch i s ohledem na to,
že část hráčů dorostu odehrála za víkend
i dvě soutěžní utkání kdy pravidelně nastupovali i za mužstvo mužů.
V průběhu celé sezony jsme měli střídavě
k dispozici 17 hráčů, co považujeme za dobrou práci realizačního týmu, že se podařilo
udržet takto velkou soupisku. V tomto ročníku za nás hráli tito hráči:
Jakub Daněk, Tomáš Vlach, Martin Baláž,
Michal Mrázek, David Kopřiva, Pavel
Polák, Jakub Polách, Lukáš Zima, Jan
Myslín, Jiří Souček, Tomáš Formánek,
Martin Kadaňka, Vojta Varta, Denis
Neubauer, Lukáš Knotek, Stanislav Hála,
Martin Jelínek.
Po této sezoně mužstvo dorostu opouští

Přípravka

Lukáš Knotek, Lukáš Zima, Jiří Souček
a Tomáš Formánek.
Proto bych chtěl těmto hráčům poděkovat
za čas, který jsme spolu strávili na hřišti
i mimo něj a popřát jim další fotbalové úspěchy.
Věříme, že jsme Vás naší hrou bavili, a že
hráči, kteří v kategorii dorostu budou i nadále pokračovat, budou dál předvádět takovou
hru, abyste se i nadále chodili na fotbal především bavit.
Tým

Zápasů Výhra Remíza Prohra Body

1. Moravské Málkovice
2. Habrovany
3. Křižanovice-Slavkov
4. Kobeřice
5. Křenovice

16
15
15
15
15

12
7
4
5
5

1
1
5
2
1

3
7
6
8
9

37
22
17
17
16

Mladší žáci
Jarní sezonu jsme začali v únoru jednou
týdně fyzickou přípravou v tělocvičně. Bylo
těžké žáky vytrhnout ze zimního spánku
a od herních konzolí. V březnu jsme absolvovali přátelské utkání s mužstvem Komořan. Mistrovské utkání mladších žáků
7+1 jsme začali v dubnu. Za stálé podpory
hráčů přípravky, protože bez nich bychom
v některých případech ani těch osm hráčů
neposkládali. První tři kola jsme smolně
prohráli o jednu branku. Nicméně v předposledním kole se na nás štěstí i fotbalový
duch hráčů usmál a deklasovali jsme dosavadní třetí mužstvo tabulky Vícemilic 3:1 na
jejich hřišti. Na hráčích je vidět postupné
zlepšování, chuť hrát a zahrát si fotbal. A o to
hlavně jde.

Chtěli bychom poděkovat obci, všem rodičům a příznivcům kopané za podporu.
Tým

Zápasů Výhra Remíza Prohra Body

1. Bučovice
2. Rousínov B
3. Slavkov u Brna
4. Komořany
5. TJ Sokol Milešovice
6. Vícemilice
7. TJ Habrovany, spolek
8. Hoštice
9. Kučerov

15 12
15 11
16 10
15 9
16 7
15 7
15 3
15 3
16 2

2
2
1
1
1
0
1
0
2

1
2
5
5
8
8
11
12
12

38
35
31
28
22
21
10
9
8

Přípravka
Jarní část fotbalové sezony 2016/2017
jsme zahájili vítězným zápasem v Pustiměři.
Následovalo dalších 12 utkání. Celkem jsme
tedy v sezoně odehráli 26 utkání, z nichž
jsme vyhráli 11x a 15x jsme byli poraženi.
Umístění uprostřed tabulky, a to na 8. místě
z celkového počtu 14 týmů, považujeme za
úspěch. Z nadšení a zájmu o hru dětí máme
velikou radost. Doufáme, že z nich vychováme posily pro týmy ve starších věkových kategoriích. Někteří hráči již nyní doplňovali
tým žáků, kde byly velkými oporami. Do
další sezony se musíme rozloučit se dvěma
hráči základní sestavy, a to Danielem
Mrázkem a Lukášem Pospíšilem. Děkujeme
rodičům a obci Habrovany za podporu a pomoc.

Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na

www.habrovany.cz
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