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Škola v přírodě

Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
dovolte mi, abych Vás tímto srdečně pozdravila a krátce Vás informovala o dění na naší
škole v závěru letošního školního roku.
Konec školního roku nám zaklepal
na dveře a zdárně jsme ukončili školní rok.
Dokončili závěrečné písemné práce a žáci
měli šanci zabojovat a opravit si nerozhodné známky.
Ohlédnu-li se za jarními a letními měsíci,
mohu konstatovat, že nejen z hlediska pedagogického, ale i z hlediska výuky jsme je
prožili dobře a smysluplně. Samozřejmostí
byli akce školy, které jsou součástí výuky.
V měsíci dubnu jsme na Den Země společně uklidili okolí školy a obce, učili se třídit
odpad, povídali si o tom, jak je důležité se
o tu naši malou Zemi starat.
Navštívili jsme environmentální středisko Lipka v Brně, kozí farmu Dora v Ratibořicích, starší žáci byli ve Vřesovicích

na škole v přírodě. Na den dětí si žáci užili
soutěže, sportovali a dobře se bavili s kamarády. Žáci 1. a 2. ročníku prožili zajímavý program „Veselé bubnování“, kdy se
na chvíli mohli proměnit v pravé bubeníky
z pralesa, stali se šamany – učili se přivolávat déšť a jiná kouzla. Zkrátka jsme prožili plně naplněné školní dny a s příchodem
letních dnů již žáci netrpělivě vyhlížejí
prázdniny. Akce „Hurá prázdniny“, na kterou jsme se těšili a kterou jsme pořádali pro
děti, se konala v sobotu 25. 6. v zámeckém
parku.
Poslední týden školy nás čekaly třídní výlety, loučení s kamarády a rozdání vysvědčení. Již nyní se spolu s žáky těšíme, co zajímavého nás čeká příští rok. Do 1. ročníku
by mělo po prázdninách nastoupit 19 žáků.
Pokud nedojde k neplánovaným změnám,
tak by k 1. září mělo do školy nastoupit 72

žáků. Rozdělení tříd, úvazky učitelů, rozvrhy hodin, zajištění nového školního roku,
jsou předmětem práce ředitelky v průběhu
prázdnin. O letošních prázdninách nás čekají běžné údržbové práce, které nelze provádět v průběhu školního roku. Nově bude
vymalována učebna a natřeny okna a dveře
Základní školy. Nový školní rok bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 8
hodin v sále Obecního domu.
Na konci školního roku, chci poděkovat
panu starostovi obce Radoslavu Dvořáčkovi, panu místostarostovi Lukáši Pořízkovi,
zastupitelům obce, pedagogům ZŠ a MŠ,
správním zaměstnancům školky a školy
za jejich podporu, pomoc a dobře odvedenou práci.
Vám všem přeji, mnoho zdraví a příjemné prožití letních měsíců.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Škola v přírodě
Poslední květnový týden se žáci 3., 4. a 5.
ročníku vydali za dobrodružstvím na školu
v přírodě ve Vřesovicích. Malebná oblast
Chřibů nás uvítala krásným počasím a nabídla nám spoustu aktivit strávených v přírodě. Jako téma celého týdne jsme vybrali
Detektivní kanceláře. Děti byly rozděleny
do 6 družstev, ve kterých plnily různé hry,
úkoly a soutěže jako jeden detektivní tým.
Za ně pak děti dostávaly body, které mohly
proměnit za nejrůznější odměny.
V pondělí nás čekalo vybalování, výborný oběd a odpolední týmová hra

„Po stopách“ na trénování paměti. Děti
si také vyrobily trička s obrázkem detektiva a večer si užily úvodní taneční
party. Úterní dopoledne jsme v rámci
výuky napsali dopisy a odpoledne jsme
se vydali výlet do obce Vřesovice, kde
jsme dopisy mohli odeslat. Za odměnu
večer získali promítání filmu a popkorn.
Středa byla sice upršená, ale to nás neodradilo od tzv. „Levácké olympiády“,
kdy se mohla používat pouze levá ruka.
Večer byl na programu karneval ve vlastnoručně vyrobených maskách. Čtvrteční

den byl ve znamení venkovních aktivit.
Probíhala sportovní olympiáda jednotlivců. Po večeři nám děti předvedli vystoupení na „Talent show“. Večer čekalo děti
překvapení v podobě opékání špekáčků
a zpívání u ohně. Nakonec jsme ještě
všichni zvládli stezku odvahy. Děti byly
statečné a moc se nebály.
Celý týden byly všechny děti aktivní, zapojovaly se do her a soutěží. Únava je sice
každý večer zaháněla do postelí, ale věřím,
že si všichni tento týden užili naplno.
Mgr. Tereza Hegerová

Den dětí
Mezinárodní den dětí připadá každoročně na 1. června. Letos
jsme pro děti přichystali zajímavý dopolední program. Nejprve jsme
šli na procházku zakončenou zmrzlinou. Po cestě děti řešily úkoly
na pracovních listech, popisovaly, co vidí v okolí a hledaly nejrůznější přírodniny.
Cílem naší procházky byla tělocvična, kde byly nachystané jak
sportovní, tak logické úkoly. Děti byly rozděleny do skupinek,
ve kterých řešily např. běhací logickou hru. Jejím cílem bylo zjistit
o dětech z obrázku, kolik mají roků a co mají rádi za zvíře nebo hračku, což vyžadovalo jak dobrou komunikaci v týmu, tak spolupráci
i rychlost. Na dalších místech se děti utkávaly v soubojích s florbalovou hokejkou nebo pracovali na zajímavých úkolech. Ve finále si
starší děti zahrály turnaj ve fotbalu.
Na oběd všechny čekalo překvapení v podobě lívanců s ovocnou
omáčkou. Věřím, že dětem se tento den líbil a že si užily společně
strávené chvíle.
Mgr. Tereza Hegerová
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Hurá prázdniny
V sobotu 25. června, jsme jako každý rok
připravili v zámeckém parku společně s obcí
Habrovany zábavné odpoledne pro děti.
Počasí nám zprvu nepřálo, přípravy probíhaly za mírného deště, během chvilky
se však obloha vyčasila a svítilo sluníčko.
Děti si tak mohly užít soutěže, občerstvení
a chvíle her se svými kamarády. Soutěžit
přišlo 127 dětí, velký zájem byl také jako
vždy o malování obrázků na obličej paní
Jaroslavou Stejskalovou. Výborně připravená stanoviště, měli hasiči, myslivci a fotbalisti. Občerstvení a odměny pro všechny
děti zajistila obec Habrovany. Nezbývá mi
jen dodat, že za rok se budeme těšit opět
na viděnou! Všem, kteří se na organizaci
této akce podíleli, děkujeme!
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

1. ročník Běhu o pohár starosty obce
Radoslava Dvořáčka 21. 5. 2022
Všichni v naší Základní a Mateřské škole víme, že „náš pan starosta“ po 28 letech
ve své funkci končí… Lámali jsme si hlavu,
jak panu starostovi vyjádřit poctu a současně
mu tím poděkovat za jeho dlouholetou práci,
podporu, pomoc nejen obci, ale i naší škole.
Zamyslím-li se, 28 let ve funkci, znamená 7 volebních období, což je úctyhodný
výkon.

Běh starosty obce proběhl v komorním
počtu závodníků, vzhledem k tomu, že se
tato akce plánovala spoustu měsíců dopředu a současně v tuto květnovou sobotu
byly hasičské závody, rybářské závody, závody motokár v Olšanech. Bohužel v neposlední řadě, se pan starosta nemohl ze
zdravotních důvodů zúčastnit. Na 1. ročník Běhu o pohár starosty obce se přijela

do naší školy podívat a podpořit nás paní
místostarostka města Vyškova Mgr. Karin
Šulcová.
Přesto se závod vydařil a odměnou nám
byly spokojené děti a uznání rodičů.
A mě zbývá jen na dálku za všechny zaměstnance naší školy říct: „Pane starosto,
mnoho zdraví, děkujeme.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek
Čas ukrojil polovinu roku, tak mi milí
přátelé dovolte pár slov o dění na Habrovanském zámku. Z kraje roku nás opět potrápil
Covid-19, ale všichni jsme jej s většími či
menšími obtížemi zvládli a mohli se věnovat naplno našemu společenskému vyžití.
Snažíme se zpestřit obyvatelům dění v našem domově, různými zábavami, zájezdy
a dalšími kulturními, sportovními akcemi.
To vše za pomoci spolku Vozíčkáři ze zámku, zaměstnanců i vedení našeho domova.
Úvodem nás čekala strhující kuželková
bitva, sportovní klání a hojnou účast umocnila i vůně salámu. Poté nás čekalo zdobení
vajíček a pečení velikonočních perníčků.
Rádi také pomáháme něco pěstovat při zahradní terapii, potěšíme se s pejsky při canisterapii, pro potěchu duše byla vytvořena
relaxační místnost „Snoezelen“, kterou už
měli možnost vyzkoušet někteří z nás. Ležící kamarády navštívili loutky z „Divadla bez
pravidel“, byl to pro ně velký zážitek. Opět
za námi zavítala paní Adlerová z knihovny
ve Vyškově a přinesla zajímavá díla.
První výlet vedl na všemi oblíbené nákupy do nákupního centra Olympia Brno,
zde si pořídíme něco pěkného pro radost.
Následovala cesta na zámek ve Slavkově,
kde byl nově zbudován výtah a díky tomu,
jsme si mohli prohlédnout prostory, které
by jinak pro nás jakožto vozíčkáře byly nedostupné. Součástí prohlídky byl poutavý
výklad o rodu Kouniců, jimž zámek patřil.
Navštívili jsme také ZOO v Jihlavě, kde

Zámek Slavkov – v parku

Canisterapie

jsme strávili příjemný den se zvířátky. Při
toulkách okolím nás čekala odpolední siesta na Nemojanském mlýně s něčím dobrým na zub. Zámkem zněly slavné i méně
známé písně v podání manželů Krbcových.
Následoval pěvecký sbor „Florián“ našich
přátel z nedalekých Olšan. V naší obci jsme
se účastnili tradičního srazu historických
vozidel. Prohlídky umístěné v zámeckém
parku se zúčastnilo i několik našich klientů.
Někteří naši uživatelé jsou věrní fandové
fotbalu a místního klubu. V pátek 24. června jsme si společně opekli prase.

Závěrem dovolte zmínit akce, co nás čekají. V nejbližším období se projedeme na parníku, vydáme se na výstavu Tutanchamon
do Brna, jež se bude konat na výstavišti.
Poznáme okolí jeskyně „Macocha“, přijde
za námi poník Emil. Na sklonku prázdnin
vystoupí také pan Helán s pěknými nejen
lidovými písničkami a tímto srdečně zveme
občany obce. Touto cestou děkujeme všem
zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku, obci Habrovany, všem našim přátelům
a sponzorům a těšíme se na další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek
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Přátelé historických vozidel
Ukončení karantény covidu-19 a následné zrušení opatření umožnilo opětovné
scházení většího počtu lidí a konání zavedených společenských akcí. Je tomu tak
i při pořádání setkání historických vozidel
a ostatní historické techniky. První akce
v letošním roce, kterou jsme navštívili již
v dubnu, byla výstava s burzou na brněnském výstavišti, další akce již za pěkného
teplého dne proběhla na prvního máje sekáním veteránů v Bučovicích.
Naší nejvýznamnější akcí roku je však
tradičně dne 8. 5. „Habrovanské otevírání
šoupátek“. Letos se konal jubilejní 20. ročník, na který jsme si museli bohužel počkat
dva roky. Setkání proběhlo opět v krásných
prostorách našeho Habrovanského zámeckého parku. Počasí nám přálo a i díky tomu
jsme registrovali 95 motocyklů
a 105 automobilů plus několik
neregistrovaných strojů. Odhadujeme návštěvnost kolem
3500 návštěvníků. Jsme rádi,
že naše akce má takovou oblibu. Věříme, že i vám se akce
líbila, tak jako nám. Na srazu
byly předány poháry starosty obce a pořadatelů, ocenění
byli i účastníci v dobovém oblečení.  Letošní pohár pořadatelů byl udělen panu starostovi
Radoslavu Dvořáčkovi za jeho
dlouholetou podporu našich
srazů historických vozidel
v Habrovanech. Ještě jednou
mu za to děkujeme. Další po-

děkování patřilo rodině Vymětalové za natáčení a focení našich srazů a to již od začátku. Pohodu na akci doplňoval skákací
hrad pro děti, prodejce suvenýrů a o bohaté
občerstvení se postarala restaurace Zámecká Oranžerie v prostředí nádherně rekonstruované oranžerie i v přilehlých venkovních prostorách.
10. 6. 2022 proběhlo v bývalém Obecním domě (ještě dříve Hospoda u Palíšků),
vyhodnocení letošního srazu s oslavou jubilejních narozenin doživotního generálo
nafurto PhDr. Ladislava Palíška, CSc. Náš
oslavenec, jakožto jeden z posledních čtyř
zakladatelů, jmenoval do funkce presidento
Bronislava Nejtka za zesnulého zakladate-

le doživotního presidento nafurto Antona
Pavlíka.
Dále byli jmenování Ing. Tomáš Kostelka direktoro nafurto po Jiřím Pilátovi, Petr
Jandl direktoro parkovato po Břetislavu
Jandlovi, Jan Kovář regulatoro parkovato
po Miroslavu Kolejkovi.
Další veteránské akce, které nás čekají,
jsou Veteránfest Slavkov 25. 6. a 2. 7. setkání v Šitbořicích. Přijeďte i vy, podívat se
na krásné historické vozy.
Přátelé historických vozidel Habrovany
přejí nejen motoristům, ale všem uživatelům silnice samé pěkné zážitky bez nehod
a nepříjemností.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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TJ Habrovany, spolek
Sportovní a tělovýchovné aktivity
Muži
Vážení příznivci
habrovanského fotbalu. Dovolte malé
ohlédnutí za uplynulou sezonou 2021/22.
Naše mužstvo se po podzimní části nacházelo na nelichotivém, předposledním místě
tabulky s pouhými deseti body. Po kvalitní
zimní přípravě se mužstvo stmelilo a také
se stabilizoval kádr. Jarní část jsme zahájili
na domácím hřišti s mužstvem TJ Račice.
Po nepodařeném prvním poločase se však
hráči semkli a výsledek otočili.
To byl odrazový můstek k dalším, velmi kvalitním výkonům.
Nebýt jediného opravdu nepodařeného utkání v Lysovicích,
kde jsme ostudně prohráli 13:0,
dala by se jarní část hodnotit
celkem kladně. Skončili jsme na
9. místě se ziskem 26 bodů.
Fotbal je kolektivní hra, proto
se vždy hodnotí výsledek celého
kolektivu. Přesto bychom chtěli
vyzvednout přínos Lukáše Křapa pro naše mužstvo. Tento zkušený fotbalista přinesl do naší
hry klid a řád. Vedle něj stoupla
kvalita hry našich mladých hráčů. Až neskutečně se ve své hře zlepšil náš
nejmladší hráč Petr Toman. Pokud odstraníme naši největší slabinu, kterou je „proměňování šancí“, myslíme si, že můžeme
pomýšlet v nadcházející sezoně na daleko
lepší umístění.
Také věříme, že se nám uzdraví dlouhodobě zranění klíčoví hráči. Velice nás
potěšilo, že se k fotbalu vrátili naši bývalí
dorostenci Martin Snášel a Jakub Polách.
Mužstvo je velmi mladé a perspektivní.
Závěrem nám dovolte poděkovat vám
za přízeň a podporu v našem snažení. Hrajeme také pro vás a vaši zábavu.
Zároveň bychom vás chtěli pozvat na po-

hárový turnaj, který se bude konat 2. 7.
2022 na našem hřišti. Večer po turnaji bude
v areálu hřiště taneční zábava. Přijďte se
pobavit a oslavit s námi skončenou úspěšnou sezonu.
Realizační tým

ve Slavíkovicích ke příležitosti 100 let tamního fotbalu, který se odehraje 25. června
v 9 hodin. Závěrem děkujeme všem příznivcům a rodičům našich hráčů, díky kterým je
práce nás trenérů o mnoho snažší.

Žáci
Mužstvo žáků odehrálo v jarní části sezony 9 soutěžních utkání, poslední z nich
12. června proti Brankovicím na hřišti
v Habrovanech. Celkově náš tým skončil
na 9. místě tabulky se ziskem 7 bodů, což
se může zdát málo, ale vzhledem k již dříve zmíněným „dorazovým“ ročníkům, kdy
většina mužstev proti nám hrála s hráči, kteří byli i o 3–4 roky starší než naši kluci, hod-

Mladší přípravka
Naše nejmladší fotbalové naděje se
na jarní část sezony připravovali tréninkově
třikrát týdně, vždy v úterý, středu a pátek.
Soutěž jsme zahájili 10. 4. 2022 v Heršpicích, kdy jsme těsně prohráli 3:2. Další
zápas jsme sehráli v Komořanech, ve kterém jsme po výborném výkonu mužstva
otočili zápas a vyhráli 10:9. Překvapením
dalšího kola byla vysoká výhra 16:9 nad
mužstvem Vyškova. Následoval
zápas s remízou 5:5 s mužstvem
Letonic. Jelikož se tato soutěž
hraje dvoukolově, opět jsme se
setkali s mužstvem Heršpic, tentokrát už jsme ze zápasu vyšli
vítězně 6:5. V dalších zápasech
s mužstvy Komořan a Vyškova
už jsme prohráli vysoko 12:19
a 3:15. Poslední zápas sezony
jsme odehráli s mužstvem Letonic opět nerozhodně 4:4. Některé výsledky našeho mužstva
a zejména herní pojetí jsou velmi povzbudivé a věříme, že jdeme správnou cestou ve výchově mládeže nejen po fotbalové
stránce. Chtěli bychom ještě vyzdvihnout
hráče, kteří ještě věkově spadají do kategorie minipřípravky, tedy děti předškolního
věku, které už zapojujeme do mistrovských
zápasů a v našem mužstvu už jsou oporami,
jsou pro nás příslibem nejen k lepšícím se
výsledkům ale také do budoucna k doplnění „A“ mužstva dospělých.
Závěrem bychom všem hráčům chtěli
poděkovat za výborný přístup na náročných
trénincích a zápasech, rodičům za podporu
a trpělivost, výboru TJ, sponzorům a obci
Habrovany.
Přejeme všem krásné léto, užitou dovolenou a dětem krásné prázdniny.

notíme tento ročník jako úspěšný, hlavně
co se seznámením hráčů s velkým hřištěm
týče. Protože OFS pro sezonu 2022/2023
neumožní odehrát soutěž starších žáků v počtu 8+1, jsme bohužel nuceni naše družstvo
pro příští rok nepřihlásit z důvodů nízkého
počtu hráčů pro tuto kategorii. Žáky budeme příští rok „udržovat“ v tréninkovém
procesu, přičemž se pokusíme odehrát co
největší množství přátelských utkání, aby
kluci s fotbalem nepřestali a my tak mohli vzhledem k vyhlídkám, kdy vyjde větší
množství hráčů z přípravky, přihlásit naše
mužstvo pro soutěžní ročník 2023/2024.
Ještě před letní pauzou nás však čeká turnaj
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Pohyb je život
Je všeobecně známo, že pravidelné cvičení je v mnoha směrech přínosné, a to nejen pro fyzické zdraví, ale také z hlediska
sociálního a psychického. Aktivní život
pozitivně přispívá ke zdravému fungování
těla i mysli.
Habrovanské ženy, převážně seniorky, se
k pravidelnému hodinovému cvičení scházejí jedenkrát týdně, a to vždy ve čtvrtek
v 17.00 hodin ve víceúčelové hale Obecního úřadu. Ke cvičení využíváme jednoduchých cvičebních pomůcek, jako jsou
karimatky, overbally, tenisové a masážní
míčky, pružné gumy a tyče.
Kolektiv zůstal po celý rok ve stejném
složení a jako cvičitelka musím ženy pochválit. Docházejí pravidelně, cvičí s radostí, jejich tělesná zdatnost se zvyšuje.
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Jsou obratnější, správně dýchají, zlepšuje
se koordinace pohybů, posilují ztuhlá i bolavá záda, mají lepší držení těla i stabilitu.
Po prázdninách se opět sejdeme a možná se
k nám přidá i někdo nový.
Vždyť pravidelný pohyb je důležitý v každém věku. A je to jedna z nejzdravějších
věcí, kterou pro sebe může každý udělat.
A u starších lidí to platí dvojnásob.

Helena Vysoudilová, cvičitelka

Všechny cvičenky děkují za obětavou činnost a péči lektorky Helenky.

Volby 2022
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
jak všichni víte, budou letos na podzim
komunální volby do Zastupitelstva obce,
kde bude mít svou kandidátku i naše TJ
Habrovany, spolek. Naším posláním bylo

str. 7

a je mimo jiné podílet se v obci na rozvoji sportovní činnosti mládeže i dospělých
a tím lepšího využití volného času občanů
naší obce. V současné době máme sportovní areál a jeho zázemí na výborné úrovni, a proto chceme i nadále ve spolupráci
s obcí rozšiřovat sportovní aktivity.
Na naší kandidátce jsou zkušení členové
a funkcionáři TJ, kteří se na rozvoji sportu
podílejí již delší dobu a určitě si zaslouží
Vaši důvěru, kterou budeme v rámci pokračování rozvoje sportu v Habrovanech potřebovat, a proto Vás žádáme, abyste svými
hlasy naše kandidáty pro dobrou věc podpořili.
Naším cílem, s kterým jdeme do voleb je:
1. Udržet sportovní činnost minimálně
na současné úrovni
2. Rozšířit naši činnost o další sportovní
aktivity – např. oddíl turistiky, družstvo
stolního tenisu aj.
3. Pokračovat ve zkvalitňování sportovního
zázemí
4. Získávat nové zájemce o sportovní vyžití
5. Naši kandidáti do komunálních voleb budou podporovat akce sportovní, kulturní,
vzdělávací a rádi se nechají inspirovat
různými podněty a připomínkami spoluobčanů na mailu: tjhabrovany@email.cz
Sportu zdar!

Závěrem
Rádi bychom Vás pozvali na nadcházející akce pořádané TJ Habrovany a nadcházející fotbalovou sezonu.
Děkujeme všem, kteří se věnují sportu
a jsme rádi, že spoustě v tom pomáháme
právě my! Toto všechno by však nebylo bez
podpory rodičů, fanoušků a hlavně sponzorů.
TJ Habrovany, spolek

Sbor dobrovolných hasičů
V rámci posledního
dubnového odpoledne
pořádal náš sbor pálení čarodějnic v areálu
„Pod Lipkami“. Akce
byla tentokrát zaměřena čistě na děti a oficiálně byla ukončena
ve večerních hodinách. Odpoledne plné her
bylo zakončeno „upálením čarodějnice“.
I díky krásnému počasí nás mile překvapil
počet dětských účastníků. Dále se náš sbor
účastnil akce Hurá prázdniny v našem parku, kde si vedoucí kolektivů mladých hasičů připravili pro návštěvníky zajímavé hry
a také jsme připravili pro děti možnost vžít
se do kůže hasiče při nástřiku na terče.

Zásahová jednotka
Po na výjezdy velmi náročném roce 2021
byla naše jednotka za první pololetí roku
2022 vyslána k jediné mimořádné události.

23. března byla jednotka vyslána k požáru
travního porostu. Jednalo se o plochu 4x4 m
v blízkosti železniční trati u Rousínova, kde
jsme byly vyslání společně jednotku z Rousínova a Pozořic. S ohledem na katastrální
uspořádání naší obce se pro lepší orientaci
celé pole od obce Habrovany po Rousínov
(vlevo od hlavní silnice) nachází v našem
rajónu. V rámci přípravy jsme k pravidelným setkáním doplnili cvičení nositelů dýchací techniky na stanici v Tišnově.

Požární sport
V průběhu jarních měsíců byl sestaven
kalendář soutěží Velké ceny okresu Vyškov.
Ročník 2022 je složen z celkem 12ti soutěží
započtených do bodového hodnocení. Pro
letošní sezonu se po časovém zdržení podařilo zajistit novou soutěžní mašinu. Jak již
bylo v minulosti avizováno, stávající PS19
by výkonově nestačila vzrůstající úrovni

našeho družstva a pro zajištění konkurenceschopnosti našeho týmu byla provedena
komplexní přestavba. Při dlouhém čekání
na novou techniku kluci nezanedbali přípravu a na třetí soutěži v rámci letošního
ročníku dosáhli nejlepšího výsledku. V silné konkurenci na trati v Hostěrádkách –
Rešově obsadili báječné 1. místo s časem
17,91s. Na druhém místě se stejným časem
se umístili Ivanovice na Hané. O vítězi rozhodl čas sestřiku prvního terče (17,64s),
který byl o 0,11s rychlejší. Z uvedených
časů je zřejmá absolutní vyrovnanost jednotlivých družstev, kdy o vítězi může rozhodovat sebemenší detail. Investice a zejména dlouhé čekání na techniku je tímto
skvělým výsledkem zapomenuto a věříme,
že se již zmíněná poctivá příprava překlopí
do dalších skvělých výsledků.
9. července se můžeme společně těšit na soutěž v požárním sportu na dráze
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u ČOV, která bude zařazena do Velké ceny
okresu Vyškov.

Mladí hasiči
Zimní sezónu jsme každý pátek trávili s dětmi z přípravky a mladšími žáky
v hasičce nácvikem uzlů, trénováním
hasičských, turistických značek, hrami
zaměřenými na paměť a logické myšlení, prevencí požárů, přípravou základny
na sucho. Navštěvovali jsme také tělocvičnu, kde jsme hráli hry, nacvičovali štafetu
dvojic 4x60 m.
Po dlouhé zimě s vyhlídkou už pěkného
počasí jsme se konečně přesunuli na dráhu
k ČOV. Děti mohly konečně trénovat s vodou naostro. Po několika trénincích jsme
konečně s dětmi vyrazili na dlouho očekávané závody, které se konaly 14. 5. v Lulči
na cvičišti Brda nad Libuší. Mladší žáci se
zúčastnili požárního útoku a velice nás překvapili (i když s trochou „nervozity“ jako
vždy když je něco poprvé a nové) a s ča-
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sem 28,62s se umístili na pěkném 11. místě. Neplánovaně si vyzkoušeli štafetu 4x
60 m mimo bodování, kdyby byly zapsáni
umístili by se v polovině bodované tabulky.
Další závody jsme absolvovali s mladšími
žáky v sobotu 21. 5. v Pustiměři. Na této
trati dosáhli mladší žáci s časem 22,85s na
7. místo. Tady si již vyzkoušeli štafetu dvojic a umístili se na 15. a 16. místě. Štafeta
dvojic je náročnější a je potřeba ji co nejvíce trénovat. Zatím na posledních závodech
jsme byli v sobotu 11. 6. v Moravských
Málkovicích. Tam mladší žáci splnili požární útok s časem 25,28 s na 7. místě a se
štafetou dvojic vybojovali 7. místo.
Aktuální sezóna se pomalu blíží se školními prázdninami ke konci a rozjede se
v září, až děti nastoupí do školy.
S dětmi z přípravky taky nezahálíme,
snažíme se venku trénovat štafetu 4x60 m,
rozvíjet jejich dovednosti v požárním sportu, pomalu oťukávat požární útok, který je
určitě z disciplín pro děti nejzajímavější.
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Moc nás za vedoucí mládeže těší zájem
a nadšení dětí do hasičského sportu a přejeme si, aby to tak bylo i nadále.

Čeká nás…
Jak je již v článku uvedeno, 9. července
se těšíme na společné setkání při pořádání
domácí soutěže v požárním útoku, která
je zařazena do bodování Velké ceny okresu Vyškov. Naše mužstvo změří své síly
a nejlepšími celky okresu. Po výsledcích
z Hostěrádek-Rešova budeme jistě svědky
napínavého střetu našeho družstva se zbytkem startovního pole. Zahájení je plánováno na 13 hodin, těšit se můžete na skvělé
sportovní výkony, občerstvení a v závěru
se poprvé na domácí půdě představí naši
malí hasiči. Přijďte naše družstva podpořit
a společně si užít radost a zápal v dětských
očích na závěr.
Poslední prázdninový víkend budeme
pořádat letní noc v areálu Pod Lipkami.
Výbor SDH
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