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Pokračování výstavby v letošním roce
Jak jistě víte, byly zahájeny stavební práce
na základní škole. Děti se chodí učit do náhradních prostor, prvňáčci na obecní úřad,
druháci, třeťáci a čtvrťáci na místní zámek.
Tímto bych chtěl poděkovat panu řediteli
zámku Ing. Marcelu Funderákovi za umožnění využití prostor pro výuku našich žáků.
Další zahájenou stavbou po zdlouhavém
výběrovém řízení je již minule zmiňovaný
obecní dům. Stavební práce byly zadány firmě SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00
Brno. Cena díla byla vysoutěžena celkem za
7 193 585,18 Kč vč. DPH. Jedná se o hrubou
stavbu se zastřešením. Zastupitelstvo v květnu rozhodlo zahájit poptávkové řízení ve věci
dodávky oken, dveří a vrat pro obecní dům,
aby stavba mohla být na zimu uzavřena
a mohlo se podle finančních možností pokra-

Obecní dům – kontrolní den

čovat v instalaci technických rozvodů.
Předběžný rozpočet stavby je cca 30 mil. Kč,
proto se nepředpokládá dokončení v roce
2013, i když chceme využít svoje kapacity
a provést něco svépomoci. Z drobných staveb
bylo provedeno zpevnění komunikace v nové
zástavbě pod DPS. Byl zde položen asfaltový
recyklát. Celkové náklady činily 36 180 Kč
vč. DPH. Na ulici Cikánov byly zahájeny
práce na prodloužení vodovodního řádu „C“.
Vysoutěžená cena je 115 305 Kč bez DPH
a provádí ji firma PLYTOVOD s.r.o.,
U Jordánku 91, Vyškov. Další připravovanou
stavbou je vodovod Habrovany, rozšíření, řád
10, k obecnímu domu. Nyní je vše v přípravné fázi. Projekt vyhotovují Vodovody a kanalizace Vyškov.
OÚ

Rekonstrukce školy

Opravy kostela Nejsvětější trojice pokračují
Od slavnostního otevření kostela
Nejsvětější Trojice v Habrovanech po 1. etapě oprav již uplynuly čtyři roky. V letošním
roce by farnost chtěla opravit věž kostela.
Od začátku byly odhadované náklady okolo
1 milionu Kč. Protože se jedná o velikou částku, farnost postupně shromažďovala finanční
prostředky z drobných sbírek. Ze zůstatku
původní veřejné sbírky ve výši cca 133
tis. Kč zaplatila farnost projektové práce na
opravu věže a na účtu tak zůstalo přibližně
121 tis. Kč. Projekt připravila firma OK
Pyrus, která dlouhodobě s farností spolupracuje i na opravách kostela v Rousínově na náměstí a účastní se také připravované rekonstrukce střechy kostela sv. Václava
v Rousínovci. Rozpočtové náklady na celou
věž dosáhly výše asi 1 300 000 Kč. Ve výbě-

rovém řízení se tato částka snížila na cca
1 121 000 Kč. Prostředky farnosti včetně původní veřejné sbírky jsou 200 tis. Kč, obec
Habrovany přispěla částkou 250 tis. Kč
a z fondu přiděleného na kulturu jsme získali
dotaci 150 tis. Kč. Aby se podařilo opravit
věž po část s okny ke zvonům, potřebuje farnost získat ještě 150 tis. Kč – celkem tedy
750 tis. Kč. V průběhu měsíce srpna je připravována další veřejná sbírka po obci, snažíme se oslovit podnikatele z nejbližšího okolí.
Práce budou zahájeny začátkem měsíce července a provede je vítězná firma z výběrového řízení – OK Pyrus. Začne se demontáží
kříže a jeho rekonstrukcí, výrobou nové pozlacené „makovice“, na které kříž stojí – současná je již rozpadená a není možné ji opravit. Oplechování pozinkovaným plechem

s nátěrem bude nahrazeno měděným plechem
– jen částka za materiál se pohybuje okolo
250 tis. Kč. Veškeré práce a postupy jsou
konzultovány s památkáři, kteří určí také barvu venkovní fasády. Pohled na věž po opravách vhodně doplní hezké průčelí zámku.

Opravený interiér kostela
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Systém komunitního kompostování v Habrovanech

UKLÁDÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO MATERIÁLU

Provozní dny pro ukládání
odpadu jsou stanoveny na
středu odpoledne a v sobotu

Poutní
slavnost
Na první červnovou neděli (svátek Nejsvětější Trojice) připadla
v letošním roce poutní slavnost našeho kostela. Kostel byl zaplněn
poutníky nejen z Habrovan a Olšan,
ale také z Rousínova, Vítovic,
Královopolských Vážan, Komořan
a Velešovic. Slavnostní bohoslužbu
doprovázel hudební soubor z Lulče,
Nemojan a Drnovic. Pro všechny
účastníky slavnosti bylo na závěr
připraveno
sladké
pohoštění
a všichni se rozloučili s přáním, aby
za rok slavili opět pouť v kostele,
který bude zvenku zase o kousek
hezčí. K tomu účelu bude použit
také výtěžek sbírky při bohoslužbě
– celkem cca 3800 Kč.

Poutní slavnosti
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
dovoluji si vás pozdravit a informovat vás
o dění ve škole v závěru školního roku 2011
– 2012.
Vyučování probíhalo docela v pohodovém
duchu tak, jak v uplynulých školních letech.
Naši školu letos navštěvovalo 58 žáků. Do
1. ročníku by mělo 3. září 2012 nastoupit
15 prvňáčků. Pokud nedojde k neplánovaným změnám, tak bychom od září měli mít
ve škole asi 73 žáků. Do školy nastoupí navíc
nová paní učitelka. V plánu jsou fungující
čtyři učebny. Žáci 1.–3. ročníku budou
zvlášť, 4. a 5. ročník bude spojen v jedné nové učebně.Čeká nás tvorba učebních plánů
pro páťáky, rozšiřování šatny, vybavování nových prostor, změny v organizačním řádu
školy – pracovní prázdniny J. 4. června byla
zahájena přestavba půdních prostor a rekonstrukce střechy. Žáci se učí v náhradních
učebnách – v zasedací místnosti obecního
úřadu v Habrovanech a v Habrovanském
zámku. Po prvním týdnu vyučování jsme zatím všichni velice spokojeni a doufám, že ve
stejném duchu strávíme i zbývající 2 týdny.
Touto cestou chci poděkovat všem rodičům za spolupráci a pružnou komunikaci
v rámci přeorganizování celého režimu
školy. V prvním červnovém týdnu jsme prožili báječný týden na „Školandě – škole v přírodě“ tentokrát v rekreačním zařízení
Zámeček v Hodoníně u Kunštátu. Byli jsme
velice spokojeni s ubytováním, s veškerým
zázemím celého areálu a velikou pochvalu
od dětí dostaly paní kuchařky, které nestačily s přidáváním jídla.
Děti prožívaly celotýdenní soutěž zaměřenou na sportovní, přírodovědné a zábavné
aktivity. Chodily do lesa, tančily zumbu, hrály deskové hry, zdokonalovaly se v samostat-

Před jeskyní Kůlna

nosti a pořádku. Po cestě jsme absolvovali
dva poznávací výlety – do Sloupsko-šošůvských jeskyní a na hrad Pernštejn. Všichni
jsme si to užili a dětem patří také pochvala za
to, že byly šikovné.
Kromě opakování učiva nás v červnu čeká
ještě návštěva u šermířů v habrovanské restauraci Kdysi – kde je pro nás připraven výlet do minulosti. Třeťáci se čtvrťáky navíc pojedou na tradiční vlastivědný výlet do Brna.
Velmi se těšíme. Příjemným vybočením ze
školních lavic během začínajících letních

dnů byla také návštěva u včelaře – respektive
včelařky paní Jaroslavy Stejskalové. Pozvala
nás, aby děti seznámila se životem včel a popovídala nám o tajích tohoto perfektně fungujícího společenstva. Prohlédli jsme si, jak
vypadá život v úlu, poslouchali jsme, jak
vlastně vzniká med a co všechno správný
včelař musí znát a trpělivě dělat. Děti si vyzkoušely stáčení medu, byly nadšené. Paní
Stejskalová byla velmi ochotná a trpělivá při
zodpovídání jejich zvídavých otázek. Moc se
nám návštěva líbila, dokonce si každý domů
odnesl skleničku čerstvého medu. Ještě jednou velice děkujeme za zajímavé a poučné
setkání.
Na závěr školního roku chci poděkovat
všem rodičům, zřizovateli a sponzorům školy za jejich podporu, spolupráci a přeji dětem
krásné prázdniny a nám dospělým příjemnou
dovolenou.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy

Návštěva u včelařky
Habrovansk˘ zpravodaj si mÛÏete pﬁeãíst také na

Odjezd ze Zámečku v Hodoníně

www.habrovany.cz
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Kulturní a společenské akce, které proběhly

Habrovanská zteč

Veteráni

• Novinkou pro naší obec byla 28. dubna bitva pod zámeckým parkem s názvem Habrovanská zteč
• Tradičně 30. dubna se konalo Pálení
čarodějnic Pod Lipami
• V úterý 8. května se konalo tradiční
setkání přátel historických vozidel.
Bylo registrováno 125 účastníků.

Plánované kulturní akce
v letních dnech
30. 6. Dětský den a večer letní noc Pod
Lipami
14. 7. Hasičské závody – O pohár starosty obce
28. 7. Letní noc Pod Lipami

Pálení čarodějnic

Tělovýchovná jednota – kopaná
Vážení sportovní přátelé, víceméně po
roce bychom vás opět v krátkosti rádi informovali o tom,jak si počínala naše družstva
v okresních soutěžích kopané. Sezona sice
ještě úplně neskončila, ale ve zbývajících utkáních již nelze předpokládat dramatické
změny v postavení našich celků v průběžných hodnoceních jednotlivých soutěží.

Fotbalisté Habrovan

V předchozím příspěvku jsme s potěšením
mohli konstatovat, že naše mužstvo dospělých se po několika sezonách strávených bojem o záchranu usídlilo tentokrát zhruba ve
středu tabulky a v jarní části soutěže bylo
tedy otázkou, zda se tento nastoupený trend
podaří udržet až do konce soutěžního ročníku. Po počátečních nezdarech v několika

prvních utkáních jarní části, kdy z prvních
čtyř zápasů nezískali ani bod, dokázali fotbalisté Habrovan zvrátit nepříznivý vývoj a zabránit dalšímu poklesu v průběžné tabulce.
Zlepšenými výkony a sérií několika dobrých
výsledků se opět vrátili na poklidných vod
středu tabulky a již několik kol před ukončením tohoto ročníku se zbavili dříve tak
častých a nepříjemných starostí o záchranu
v soutěži.
Nyní, dvě kola před koncem, se naše mužstvo nachází na sedmém místě se 33 body
a je reálný předpoklad, že se umístění v konečném hodnocení nijak zásadně nezmění.
Poděkování za letos dosažené výsledky patří
zejména trenéru Davidu Vašinovi, ale rovněž
i celému realizačnímu týmu.
Nejlepšími střelci našeho mužstva v ročníku ročníku 2011/2012 jsou Lukáš Pořízek
s patnácti brankami, dále Michal Pořízek se
sedmi zásahy a Tomáš Tůma, který se prozatím trefil pětkrát.
Dovolte nám, abychom jménem výboru TJ
i všech hráčů popřáli fanouškům i všem, kdo
celoročně podporovali naše snažení, příjemně strávené letní měsíce plné sluníčka,tepla
a pohody a těšíme se na další setkávání v následujícím ročníku 2012/2013.
(Pokračování na straně 5)
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Žáci

Mládežnická kopaná – přípravka

Mládežnická kopaná – žáci

Vážení přátelé a příznivci kopané. Opět se
blíží konec další fotbalové sezony 20112012, a proto bych vás rád seznámil s dosavadními výsledky přípravky TJ Habrovany.
Máme za sebou 7 kol jarních utkání z toho 4
výhry, 1 remízu a 2 prohry. Ve zbývajícím zápase, který ještě zbývá odehrát ,nám bude
soupeřem oddíl Heršpic, kde očekávám vítězství. K hernímu systému bych rád podotknul, že jsme se snažili převážně o to, hrát ze
zajištěné obrany s postupným přechodem do
ofenzivy a to se nám dařilo a vyplatilo.
Tréninková část byla také náročná, ale zvládnutá bez sebemenších problémů. Většina
chlapců pochopila, že bez toho, aby pravidelně trénovali, běhali, učili se technice míče
a hernímu systému, to prostě nejde. Na závěr
bych rád poděkoval mým kolegům vedoucímu týmu Markovi Křivánkovi a trenérovi
Radkovi Dvořáčkovi a rodičům našich
chlapců za tak skvělou fotbalovou sezonu.
S pozdravem trenér přípravky
Miroslav Bezrouk

Po roční odmlce jsme měli v tomto soutěžním ročníku opět přihlášeno mužstvo smíšených žáků i za cenu úzkého kádru 14 hráčů
složeného převážně z ročníků narozených
v letech 2000 a 1999. Podzimní část sezony
dopadla velice slibně, když jsme obsadili 10.
místo s minimální ztrátou na 9. pozici, kterou
jsme si stanovili jako konečný cíl v hodnocení soutěže. Bohužel v jarní části i přes některé výborné výkony odvedené v zápasech se
silnějšími mužstvy (remíza s Pustiměřem
a Švábenicemi) jsme nezvládli utkání s přímými konkurenty v tabulce (Ivanovice,
Dědice) a po prohrách klesli na konečnou 11.
pozici v soutěži se třemi výhrami, dvěma remízami, sedmnácti pořážkami a celkovým
skóre 17:120. O naše branky se postarali tito
hráči: M. Mrázek 5x, J. Souček 4x, J. Polách
3x, M. Jelínek 1x, T. Kalousek 1x, L. Knotek
1x a M. Rozčínský 1x.
Přestože již sezona skončila, zúčastníme se

ještě 23. 6. dětského fotbalového turnaje ve
Vážanech a podle zájmu proběhne ještě v srpnu třídenní fotbalové soustředění mužstva
žáků v areálu kempu Baldovec, kde budeme
mít k dispozici nejen fotbalové hřiště, ale
i bazén, plážové hřiště a lanové centrum. Pro
příští sezonu, i s ohledem na odchod starších
ročníků hráčů v mužstvech soupeře, kdy naše
mužstvo tento odliv prakticky nepostihne,
jsme si dali za cíl obsadit minimálně 7. místo. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
rodičům, obci Habrovany a našim sponzorům
za pomoc a podporu, kterou nám poskytují
a bez které by prakticky nešlo v podmínkách
venkovského fotbalu fungovat.
Realizační tým mužstva žáků

Konečná tabulka - žáci
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Nesovice
M. Málkovice
Bohdalice
Brankovice
Hoštice
Pustiměř
Švábenice
FKD
Ivanovice
Dědice
Habrovany
Komořany

Záp
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
20
19
15
15
12
9
9
9
5
5
3
0

0
1
2
2
0
1
5
4
2
2
1
2
0

–
1
1
5
7
9
8
9
11
15
16
17
22

Skóre Body (Prav)
136:14 61 (28)
119:13 59 (26)
113: 42 47 (14)
94:36 45 (12)
69: 45 37 (4)
58:56 32 (-1)
39:33 31 (-2)
41:46 29 (-4)
41: 93 17 (-16)
35: 74 16 (-17)
17:120 11 (-22)
2:192
0 (-33)

Žáci

Děkujeme sponzorům:
HT OKNA, VYPA TRADE, OBEC HABROVANY
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Sbor dobrovolných hasičů
Letošní sezona v požárním útoku začala
pro družstvo mužů již 12. února na soutěži
v Dolních Loučkách (okr. Brno-venkov).
I přes mrazivé počasí se umístili na krásném
2. místě s časem 21,03 s. Po menší pauze začala již jarní příprava na Velkou cenu okresu
Vyškov. Pro rok 2012 byli přihlášeni do
Velké ceny dvě družstva mužů a 1 družstvo
žen. Družstvo mužů zůstalo ve stejném složení jako loni, ženy posílily o tři nové členky, a to na koši a proudu.
Dne 12. května zahájena VC v Drnovicích
na soutěži O pohár starostky obce Drnovice,
zde počasí tentokrát nepřálo, téměř celé závody propršely, a to se podepsalo na místním
travnatém terénu. Viděli jsme zde několik
pádů i nepovedených útoků. Jako každý rok
byla soutěž nabytá časy kolem 18 sekund.
Velký favorit soutěže Plumlov nezklamal
a s časem 17,35 s pokořil rekord trati. Naši
muži z Áčka po malém zaváhání na proudu
skončili až na 25. místě a časem 21,37 s.
Muži z Béčka na tom byli podobně, jejich
čas 23,09 s stačil už jen na 28. místo.
Družstvo žen se stejnými potížemi jako
muži z Áčka a časem 29,66 s se umístilo na
11. místě.
Soutěžní družstvo žen

Soutěž v Dolních Loučkách 12. 2.

Druhá ligová soutěž se konala již druhý
den v obci Šaratice. I zde soutěž nabitá kvalitními družstvy z jiných okresů, která na asfaltovém povrchu za slunečného počasí
předváděla výborné útoky. Jako první startovala družstva žen. Zde se předvedly naše
ženy s časem 24,90 s a krásné 7. místo. Muži
„A“ splnili útok s uspokojujícím časem

Rozpis soutěží Velké ceny okr. Vyškov pro r. 2012
Termín
12. 5.
13. 5.
6. 6.
17. 6.
30. 6.
6. 7.
8. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
25. 8.
8. 9.
15. 9.

Místo
Drnovice
Šaratice
Hoštice-Heroltice
Myslejovice
Hlubočany
Topolany
Kučerov
Habrovany
Radslavice
Dražovice
Tučapy
Hodějice
Ivanovice na Hané

Kontaktní osoba, tel., mail
Pavel Smutnik, 728 898 509 , PavelSmutnik@seznam.cz
Josef Drabálek, 728 769 845, sdhsaratice@seznam.cz
Petr Mrnuštík, 732 606 185 , petr.mrnustik@centrum.cz
Milan Burianek, 774 632 845, sdh.myslejovice@seznam.cz
Zbyšek Pěnčík, 777 013 776 , Pencik.Zbysek@seznam.cz
Vladimír Hudeček, 604 614 001
Radek Vít, 777 667 597, drulakvit@seznam.cz
Tomáš Adam 724 029 656, xadamt@seznam.cz
Martin Jelínek, 721 953 241, Martin.Jelinek@cmsterk.cz
Petr Jašek, 774 868 470, jaskovi@seznam.cz
Miloslav Brandýs, 602 740 765, miloslav.brandys@seznam.cz
Ladislav Kolečko, 777 123 150
Libor Fiala, 604 627 331, fialahana@seznam.cz

čas
11.00
11.00
13.00
11.00
13.00
13.00
11.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

pozn.
V35

21,39 s a 18. místem. Muži „B“ skončili
s časem 25,28 s a 22. místě. Následovala
okrsková soutěž v Tučapech, vítězové (ženy
– Luleč, muži – složení okrsků Tučapy,
Habrovany, Drnovice) budou reprezentovat
okrsek na Okresním kole v Radslavicích 22.
7. 2012. Sezona teprve začala, proto budeme
dále trénovat na lepší časy a umístění.
Další činnost SDH nezahrnuje jen soutěže. Jak si někteří povšimli, usilovně pracujeme na hasičské trati ( u ČOV), která je již téměž hotová. Doufáme, že další práce půjdou
rychleji a my budeme moci v nejbližší době
trénovat na nové trati.
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Soutěž v Drnovicích 12. 5.
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V35

Ostatní soutěže okresu Vyškov 2012
Termín Místo
Kontaktní osoba, tel., mail
čas pozn.
23. 6. Hostěrádky-Rešov Antonín Dolák 724 075 256
noční 21.00 Púd, M+Ž
22. 9. Šaratice
Josef Drabálek, 728 769 845, sdhsaratice@seznam.cz noční 19.00 Púd M+Ž

Soutěž v Šaraticích 13. 5.
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