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Ohlédnutí za volebním obdobím 2014–2018
Čtyři roky uběhly a máme zde opět obecní
volby, které se konají 5. a 6. října 2018. Proto
se vrátíme zpátky, abychom si připomněli, co
se za tu dobu událo.
Volby 2014
ZASTUPITELSTVO
Starosta
Radoslav Dvořáček
Místostarosta
Ing. Antonín Skřivánek

JEDNOTLIVÉ VÝBORY
Kontrolní
Ing. Vít Berger
od 11. 7. 2017
Lukáš Pořízek
Finanční
Petr Rozčínský
Sociální
Marie Kachlíková
Bezpečnostně-právní
Mgr. Petr Ševčík
Životního prostředí RNDr. Václav Mazura

Rok 2015
Název akce
Radar před školou
Oprava a prodloužení komunikace v ulici Cikánov
Rekonstrukce kotelny v DPS
Stroje a vybavení kompostárny
Nákup požární techniky a věcných prostředků pro hasiče
Úroky z úvěru

Kč
52 800,416 000,350 000,1 598 000,73 000,103 500,-

Poznámka

dotace JMK 120 000,dotace SFŽP, FS 1 360 000,dotace JMK 50 000,dotace JMK 50 000,Měření rychlosti u ZŠ

Nejvýznamnější akce v uplynulých letech

Vybavení kompostárny

V roce 2015 jsme se jako obec zúčastnili soutěže vesnice roku. Získali jsme dvě ocenění:
• Zlatá cihla – obnova památkově chráněných
objektů obci Habrovany za projekt –
Rekonstrukce zámeckého parku.
• Mimořádné ocenění obci Habrovany za citlivý přístup a spolupráci v oblasti sociální péče.

Chodníky u kostela

Vybavení kompostárny

Rok 2016
Název akce
Nákup požární techniky a věcných prostředků pro hasiče
Oprava zdroje tepla v ZŠ Habrovany
Odstavná plocha u ZŠ Habrovany
Bezbariérový přechod pro chodce, osvětlení
Chodníky a komunikace u hřbitova

Kč
73 000,414 000,306 000,350 000,6 280 000,-

Nové chodníky a komunikace u hřbitova

Poznámka
dotace JMK 50 000,dotace JMK 200 000,-
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Účast v soutěži Vesnice roku

Přechod pro chodce s osvětlením

Oprava zdroje tepla v ZŠ

Rok 2017
Název akce
Kč
Nákup požární techniky a věcných prostředků pro hasiče
92 000,Vybavení místní knihovny
79 000,Oprava oplocení hřiště u ZŠ Habrovany
594 000,Oprava zdroje tepla a technické místnosti v budově č. p. 13
379 000,Rekonstrukce kanalizace na p. č. 2366/1
2 471 600,Rekonstrukce bytů v DPS
2 404 000,I. etapa – oprava koryta, brodu a lávky Habrovanského potoka 614 000,Schodiště do kostela Nejsvětější trojice v Habrovanech
146 000,-

Oplocení hřiště u ZŠ

Poznámka
dotace JMK 63 000,dotace JMK 38 000,dotace JMK 300 000,dotace JMK 188 800,dotace JMK 1 000 000,-

Rekonstrukce kanalizace
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Schodiště do kostela Nejsvětější trojice

Rok 2018
Název akce
Nákup požární techniky a věcných prostředků pro hasiče
Prodloužení kanalizace „Újezd pod lesem“ Habrovany
probíhá realizace
Chodníky v průtahu obcí Habrovany
Dopravní automobil pro JSDH
Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas
probíhá realizace
II. etapa – oprava koryta Habrovanského potoka

Kč
58 000,předpoklad
3 500 000,4 737 600,1 196 000,-

Poznámka
dotace JMK 40 000,dotace JMK 2 250 000,-

dotace JMK 250 000,dotace JMK 300 000,MV-ČR 450 000,předpoklad dotace MŽP-OPŽP,
1 700 000,- příslib 1 100 000,340 000,-

Budování kanalizace, Újezd pod lesem

Chodníky na průtahu obcí

Oprava koryta

Pétanquové hřiště
V rámci rozšíření zámecké zahrady bylo
v dolní části parku vybudováno pétanquové
hřiště pro občany naší obce. Upozorňujeme
návštěvníky zámeckého parku, že hřiště není
určeno pro terénní jízdy na kole.

Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na
Hřiště na pétanque

www.habrovany.cz
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Tlakové láhve Saturn 5L

Akce spolufinancované Jihomoravským krajem v roce 2018
Finanční podpora z rozpočtu JMK
na akci „Pořízení věcných prostředků
požární ochrany“
V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční
finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši
40 000,00 Kč na projekt „Pořízení věcných
prostředků požární ochrany“ z dotačního
programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na
období 2017–2020. V rámci této akce
byly zakoupeny věcné prostředky pro hasiče
(tlakové láhve k dýchacím přístrojům, zásahové komplety – ochranné oděvy a ochranné
rukavice pro hasiče). Celkové náklady činily
57 751,00 Kč.
Finanční podpora z rozpočtu JMK
na akci „Chodníky v průtahu obcí
Habrovany“
V roce 2018 byla poskytnuta investiční finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši
250 000,00 Kč na projekt „Chodníky v průtahu obcí Habrovany“ z dotačního programu
Podpora rozvoje venkova Jihomoravského
kraje pro rok 2018. V rámci této akce byla

provedena kompletní rekonstrukce chodníků
v souběhu se silnicí III/37926 v zájmové části obce „Hlavní ulice“ od č. p. 254 – č. p. 12
a na protější straně od kostela Nejsvětější

Nové chodníky v průtahu obcí

Přátelé historických vozidel
Veteránistickou sezonu jsme tradičně zahájili návštěvou setkání historických vozidel
1. května 2018 v Bučovicích. Na toto navazovalo 8. května úspěšné setkání – 18. ročník
„Otevírání šoupátek“ v Habrovanském zámeckém parku za účasti 102 motocyklů a 98
automobilů a dvou historických traktorů.
Naše aktivita pokračovala návštěvou dalších
setkání – Hostěnice, Nemojany, Unín. Ve
společnosti spolupracujících veteránistů
z Nemojan, Rousínova a Brna reprezentuje-

Trojice – č. p. 78. Celková délka chodníků
z betonové dlažby je cca 750 m. Celková
hodnota
realizované
akce
činila
4 737 568,08 Kč.

me naši skupinu, ale tím i obec. Všichni uvedení vlastní stroje patřící dle mezinárodně
uznávané normy do skupiny C – G a jsou to
vozidla vyrobená mezi rokem 1919 až 1971,
nebo ostatní, ale starší 30 let. Stroje jsou
opatřeny buďto veteránskou RZ, nebo zachovanou RZ původní a platnou STK. Na jednotlivá setkání přijedou po vlastní ose, mohou
se zúčastnit jednotlivých jízd elegance apod.,
což několikrát násobí zážitek z jednotlivých
akcí.

Jako diváci se zúčastňujeme na známé jízdě do vrchu – Brno-Soběšice, areál ústavu
Kociánka. Zde je účast strojů pouze do roku
1939 a to vše i za mezinárodní účasti přináší
neopakovatelný zážitek (29. 9. 2018).
V měsíci říjnu (13. 10. 2018) hodláme
uskutečnit návštěvu setkání historických
traktorů v obci Mahouš v jižních Čechách
a v sobotu 20. října výstavu a burzu
Motortechna na výstavišti v Brně.
O veškerých akcích, o kterých víme, se
snažíme informovat přátele historických vozidel i veřejnost.
Ing. Tomáš Kostelka, Bronislav Nejtek
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Prvňáčci poprvé ve škole

Začal nový školní rok 2018/2019
Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy, v pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2018-2019.
Zahájení proběhlo ve třídě 1. ročníku a jak
bývá zvykem, zúčastnili se starosta obce pan
Radoslav Dvořáček, všichni žáci školy, učitelé a rodiče našich prvňáčků.
V letošním roce navštěvuje naši školu 76
žáků. Jsou v pěti samostatných ročnících.
Byla přijata nová paní učitelka Dáša
Jelínková a pan učitel Mgr. Bohdan Slanina.
V základní škole tedy působí šest pedagogů
a jedna provozní zaměstnankyně.
Přes letní prázdniny byla částečně vymalována základní škola a kuchyně v mateřské
škole.
Dvě učebny v základní škole byly dovybaveny novým nábytkem. Touto cestou bych
chtěla poděkovat panu starostovi obce
Habrovany a zastupitelům obce Habrovany
za mimořádný příspěvek, který byl poskytnut
na nákup nového nábytku.

Nové vybavení v zahradě MŠ

Již tradičně kromě učení chystáme akce
pro naše žáky – vy o těchto plánech budete
informováni obvyklým způsobem: na školním webu a plakátech ve vývěsce ve škole
a na návsi.
V naší škole budou opět od října fungovat
zájmové útvary pro děti, nově kroužek angličtiny pro žáky 1.–5. ročníku.
V letošním roce nás také čeká spousta
akcí, lze již nyní dopředu nastínit tři větší:
2. 12. „Rozsvícení vánočního stromu na návsi“, 20. 12. „Vánoční akademie žáků MŠ
a ZŠ Habrovany“ v sále OÚ, od února plavecká výuka a poslední větší akcí „Škola
v přírodě“ – Hipocentrum Koryčany od 27.
5. do 31. 5. 2019.
Školní družina je naplněna do posledního
místa a ve školní jídelně se vydává průměrně
60 obědů denně.
Nově od září je zřízena ranní čekací třída
pro žáky 1. a. 2. ročníku (rodiče mohou využít pro děti od 7.00 do 7.30 h.) a odpolední

Naši prvňáčci

čekací třída pro dojíždějící žáky 3.–5. ročníku (12.30–13.30 h.).
Vzhledem k okolnosti, že máme nové paní
učitelky i v mateřské škole: Marcela
Coufalová a Simona Pýchová, vyjádřím se
k mateřské školce jen v krátkosti. V dalším
zpravodaji již budou informace přímo od
p. učitelek MŠ.
V měsíci září budou v mateřské škole namontovány nové hrací prvky na zahradu, které zajistila firma BONERA. Jedná se o skluzavku, houpačky, kreslící tabuli a jiné prvky
pro naše nejmenší.
Tyto hrací prvky byly opět pořízeny díky
štědrému příspěvku obce Habrovany a jejich
zastupitelů v čele s panem Radoslavem
Dvořáčkem. Za což jim patří velký dík.
Závěrem přeji nám všem – žákům, jejich
rodičům, zaměstnancům školy hlavně radost
ze společné práce, chuť chodit do školy a setkávat se na společných akcích pořádaných
školou.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Vycházka do lesa

Mateřská škola Habrovany
3. září 2018 přivítaly nové p. učitelky
Marcela Coufalová a Simona Pýchová děti,
které již navštěvovaly mateřskou školu a také
šest nově přijatých dětí. Se slzičkami přišly
poprvé do mateřské školy, ale postupně překonávají stesk po mamince. Všichni se vzájemně poznáváme a věříme, že nám spolu
v mateřské škole bude dobře.
V mateřské škole je zapsáno 25 dětí od 3

do 7 let. 21 dětí je z obce Habrovany, 1 dítě
z obce Olšany, 2 děti z Rousínova a 1 dítě
z Královopolských Vážan. Zapsáno je 12
děvčat a 13 chlapců.
Během září se postupně seznamujeme
s novými pravidly v MŠ – jak se správně
chovat v MŠ, co děláme správně, připomněli
si základy společenské chování. Paní učitelky dětem všechno rády vysvětlily.

Poznávali jsme s dětmi okolí Habrovan.
Vydali se na turistickou vycházku do lesa.
V lese děti nasbíraly mnoho přírodnin, stavěly domečky z klacíků, na které se určitě půjdeme znovu podívat.
Doufáme, že si tento školní rok spolu užijeme hodně radostných chvil.

Kategorie dětí 11–15 roků:
Pořadí v disciplíně Největší úlovek:
1. Filip Kala – 131 cm – 3 ks
2. Matěj Kučera – 48 cm – 1 ks
3. Richard Jasič – 25 cm – 1 ks
Pořadí v disciplíně Největší ryba:
1. Filip Kala – kapr 54 cm

Vítězové obdrželi krásné poháry ve tvaru
ryby od Obce Habrovany, které předal pan
starosta. Od rybářského spolku Zámecký
rybník byly ceny ve formě rybářského vybavení. Pro všechny ostatní zúčastněné si pan
starosta připravil účastnické medaile a sladkou odměnu.
Petru Zdar

Marcela Coufalová,
vedoucí učitelka MŠ Habrovany

Rybí hody
V sobotu 22. 9. 2018 pořádal Zámecký
rybník, rybářský spolek a Obec Habrovany
v zámeckém parku u rybníka rybí hody a dětské rybářské závody. Za krásného podzimního odpoledne se sešlo k soutěži 27 dětí. Pro
ostatní návštěvníky bylo zajištěno posezení
u rybníka s nabídkou rybích specialit – smažený kapr, kapr či amur na zelenině a pivu,
pstruh na másle, rybí polévka, bramborové
spirály a bramborový salát. Již tradičně byl
v nabídce i burčák. Účast byla hojná, spořádalo se 23 kg kapra, 43 pstruhů a 1 amur.
Prudká změna počasí bohužel rybám příliš
nevyhovovala a úlovků nebylo mnoho, celkem bylo uloveno 32 ks ryb. Ulovené ryby
byly ve složení: kapr 4 ks, cejn 4 ks, bolen
1 ks, pstruh 2 ks, lín 3 ks, plotice 10 ks,
okoun 4 ks, perlín 4 ks.
VÝSLEDKY
Kategorie dětí do 10 roků:
V disciplíně Největší úlovek, kde rozhoduje
součet délek v cm, bylo pořadí následující:
1. Marián Luska – 137 cm – 7 ks
2. Teodor Stejskal – 126 cm – 4 ks
3. Vojtěch Korčián – 88 cm – 4 ks
Pořadí v disciplíně Největší ryba v cm:
1. Teodor Stejskal – kapr 50 cm

Dětské rybářské závody
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Sbor dobrovolných hasičů
Září pro naše soutěžní družstvo bylo dobou ukončení soutěžní sezony 2018. Letošní
ročník velké ceny se skládal celkem z 11
soutěží. První z nich byla pořádána
v Radslavicích, kde jsme obsadili 9. místo
s časem 19,10 s a minimálním prostřikem
0,01 s. Dalším dějištěm byly Šaratice s neplatným pokusem. Soutěž v Hlubočanech
byla z našeho pohledu úspěšnější a s časem
19,08 s jsme obsadili 7. místo. V Topolanech
to bylo 8. místo a čas 20,68 s. Na domácí
soutěži v Habrovanech to bylo 4. místo s časem 18,72 s. Zde nám 3. místo uniklo až na
konci soutěže. Další soutěž konaná
v Kučerově znamenala 9. místo s časem
19,97s, Hostěrádky-Rešov čas 24,15 s a 10.
místo. Další klání v Hodějicích s časem
19,75 s znamenalo 5. místo. Při další soutěži
v Tučapech to bylo 7. místo a čas 20,17 s.
Poslední soutěž byla tradičně v Ivanovicích,
kde po čase 23,23 s jsme obsadili 12. místo.
Tyto výsledky vyústili v celkové umístění na
8. místě a zisk rovných 100 bodů.
Zásahová jednotka se během teplých měsíců musela činit. Způsobily to celkem tři
výjezdy. Hned 1. července v odpoledních
hodinách byl vyhlášen poplach. Jednalo se
o požár odpadu u chaty. Naše jednotka byla
k místu zásahu vyslána až jako poslední, neboť požár byl hlášen pro lokalitu Olšany. Již

Hasičské závody

Plánované akce
13. 10. Císařské párové hody
3. 11. Kácení máje
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
20. 12. Školní akademie

Císařské párové hody

Hasičské závody

při příjezdu členů ke zbrojnici bylo patrné,
že zasažená lokalita je nad naším hřbitovem.
Jednotka SDH Habrovany byla na místě zásahu jako první a neprodleně zahájila hašení, při kterém byl zjištěn již požár budovy.
Při příjezdu profesionálních jednotek byl

požár lokalizován a již se dál nešířil díky našemu včasnému zásahu a zejména vybavení
a odbornosti jednotky.
Další poplach byl vyhlášen během pracovního dne 13. srpna. I přes pracovní povinnosti členů se podařilo vyjet k požáru
stromu a travního porostu u ČOV.
Poslední zásah byl 21. srpna, kdy jsme
byly vysláni k odstranění spadlého stromu
směrem na Olšany. Zásahová jednotka svoji
odbornou způsobilost prohlubuje pravidelně. Dále provádí údržbu techniky.
V letošním roce bylo pomocí dotací pořízeno další vybavení. Byly zakoupeny dva
zásahové obleky Zahas Golem, dále byly pořízeny 3x pracovní rukavice Rescue Lesley.
V neposlední řadě byly nakoupeny 4 ks náhradních tlakových lahví pro dýchací přístroje Saturn S5. V červenci, konkrétně
21. 7., náš sbor pořádal letní noc. Kapela
Akcent opět přilákala velké množství návštěvníků.
Závěrem mi dovolte pozvat ty nejmenší
na dětské maňáskové divadlo. Představí se
nám divadlo NAVLNCE s představením
„Tygříkovo štěstí“. Představení se koná 20.
října v 16 hodin v sále obecního domu.
Výbor SDH
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Fotbalová sezona 2018/2019 již běží
Fotbalová sezona se nám již naplno rozběhla. Náš tým do ní přihlásil dva týmy pod
vlastním názvem, a jak se dočtete níže, sloučili jsme žáky s Rousínovem.

Okresní soutěž mužů III. třída sk. B
Největší změnou je u dospělých změna
skupiny, kterou hrajeme. Díky posunům některých týmů a sestupům z vyšších soutěží
jsme byly přeřazeni do slavkovské skupiny
„B“.
Mimoto prošel řadou změn i samotný
kádr, u kterého se výrazně zlepšil přístup
hráčů a věříme, že se nám podaří postupně
tým stabilizovat a dosáhnout pozitivnějších
výsledků.
Soutěže žáků
Nejvyšší prioritou našeho klubu je udržení mládeže u sportu. Z důvodu nedostatku

Žáci TJ Habrovany

hráčů v kategorii žáků (a zániku soutěže
7+1) jsme nakonec využili nabídku ke sloučení s Rousínovem, kde kluci hrají I. třídu ml. žáků (složení 10+1). Jedná se o naše
hrače: Michal Dvořáček, Daniel Mrázek,
Lukáš Pospíšil, Matyáš Meitner a Libor
Nguyen.
V kategorii starších žáků nám za TATRAN Rousínov hrají Petr Toman, Matěj
Bezrouk a Jakub Pospíšil. Samotná příprava
pro právě probíhající sezonu byla zahájena
právě v Rousínově a tréninky probíhají dvakrát týdně, a to střídavě v Habrovanech
a v Rousínově.
Těší nás, že se naši hráči prosazují v kvalitnějších soutěžích, což nás trenéry posouvá
a dále motivuje k časově náročné práci
s mládeží. Děkujeme za podporu fanouškům
a hlavně samotným rodičům.

Okresní soutěž starších přípravek sk. A
Fotbalová přípravka TJ Habrovany zahájila přípravu na sezonu 2018/2019 v srpnu.
Vzhledem k tomu, že většina dětí ještě byla
na táborech a dovolených, jsme se scházeli
v malém počtu. Tréninky jsme zaměřili především na práci s míčem, obratnost, koordinaci pohybu a mírné posilovací cviky. Ve vedení přípravky došlo k nepatrným změnám,
funkci vedoucího mužstva opustil pan
Radoslav Dvořáček ml. Trenérem přípravky

nadále zůstává pan Luska. V současné době
trenér p. Luska s pomocí pana Leoše
Masaříka připravují fotbalové tréninky i pro
ty nejmenší hráče, hráče předpřípravky, děti
ve věku od 4. let. Cílem těchto tréninků je
přivést nové hráče do klubu a udržet tak mládežnickou základnu do dalších let.
Tímto bychom chtěli oslovit veřejnost
a rodiče dětí, kteří mají zájem o to, aby jejich
děti sportovali a věnovali se aktivně fotbalu,
ať se nebojí oslovit nás. V současné době hledáme zájemce na pozici trenér a vedoucí
mužstva předpřípravky a vedoucí mužstva
starší přípravky.

Oslavili jsme společně 70. výročí
založení klubu
V sobotu 30. června jsme oslavili 70. výročí založení fotbalu v Habrovanech.
Proběhla utkání přípravky, žáků, dorostu
i dospělých a jako bonus bylo neplánovaně
sehráno utkání fanoušků. Během tohoto příjemně stráveného dne jste měli možnost
shlédnout výstavu fotografií, dozvědět se
více o historii klubu, setkat se s lidmi, kteří
pamatují první léta fotbalu v Habrovanech,
pobavit se na večerní zábavě a u dětí sklidil
největší úspěch skákací hrad.
Všem fanouškům, sportovním příznivcům, rodičům a sponzorům děkujeme za
podporu.
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