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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo
obce na lednovém zasedání schválilo rozpočet na rok 2017. Dovolte mi, abych vás
touto cestou seznámil s probíhajícími
a plánovanými akcemi pro tento rok.

Stavební akce

Dokončené akce 2016

Zámková dlažba do kompostu nepatří

Opět k likvidaci odpadu
Možná se opakuji, ale opakování je matka
moudrosti.
Jednou z nejdůležitějších činností v rámci
životního prostředí je třídění odpadu. Jak
jsem již dříve napsal, je jen na nás, jak třídíme a kolik toho vytřídíme. Rozšířením sběrných míst na tři stanoviště se v loňském roce
odvezlo více tříděného odpadu. Navýšení finančního bonusu od společnosti EKO-KOM
na částku 100 754 Kč. Díky tomu držíme
nejnižší cenu za odvoz komunálního odpadu.

Samostatná kompostárna loni zpracovala
146,2 tun rostlinného odpadu. Děkuji všem
ukázněným, kteří na kompostárně ukládají
bioodpad dle směrových tabulí, ale musím se
pozastavit nad tím, co tam bylo vyvezeno
o víkendu 10.–12. března 2017 – zámková
dlažba (přikrytá tújí), trámy, desky apod.
Toto do kompostárny opravdu nepatří.
Stroje, které zpracovávají biomasu, stály miliony korun, a kdo zaplatí následnou drahou
opravu? Zase jenom my všichni.

Odpoledne pro seniory
V letošním roce bylo páteční odpoledne
17. března věnováno našim seniorům. Zastupitelé obce připravili bohatý program, který
začal v 15 hodin přivítáním našich spoluobčanů v sále obecního domu v Habrovanech.
Samotný program byl zahájen vystoupením
mažoretek ze sportovního klubu z Pustiměře.
Následovalo vystoupení pana Pavla Kožíška –

známého kouzelníka, který předvedl kouzelnické triky, při kterých zapojil i některé diváky a povyprávěl pár příhod ze svého života.
K tanci a poslechu zahrál hudební soubor
„Nota Bene“, který akci ukončil kolem 20 hodiny.
Závěrem děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.

- osazení místních komunikací novými
dopravními značkami – celkové náklady 135 000 Kč
- rekonstrukce místní komunikace
„U hřbitova“ a rekonstrukce chodníků
k Rousínovu – celkové náklady
6 280 700 Kč
- ZŠ zahájeno vyučování 5. ročníku – náklady na vybavení třídy 150 000 Kč
- provedena rekonstrukce kotelny ZŠ –
náklady 413 800 Kč s přispěním JMK
- ZŠ příjezdová komunikace a parkování
– náklady 306 000 Kč
- projektová dokumentace, rozšíření zámeckého parku v dolní části – náklady
191 800 Kč
- projektová dokumentace na opravu koryta toku a vybudování nového brodu v horní části ulice „Habrovec“ – náklady 61 400 Kč

Probíhající a plánované akce 2017
- stále probíhají projekční práce na
opravu chodníků a rekonstrukci kanalizace na hlavní ulici od kostela
po zastávku autobusu směrem do
Olšan. Předpokládaná investice činí
5 000 000 Kč. Chtěli bychom ji zahájit
ještě v roce 2017.
- rekonstrukce šesti bytů v přízemí DPS
č. p. 274
- oprava koryta potoka a vybudování brodu v horní části ulice „Habrovec“
- dokončení parčíku na návsi
- oprava oplocení hřiště u ZŠ
- oprava komunikace na Kočově
- oprava kotelny č. p. 13, s podáním žádosti JMK na dofinancování
- projekční práce na vybudování kanalizace a komunikace „Újezd pod lesem“
- projekční práce na opravu komunikace
k fotbalovému hřišti

Drobnější akce 2017
- nátěry veřejného osvětlení
- dovybavení místní knihovny – s podáním žádosti na JMK na dofinancování
- vybavení pro JSDH – s podáním žádosti JMK na dofinancování
vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška

Radoslav Dvořáček, starosta obce

str. 2

Habrovansk˘ ZPRAVODAJ

63/2017

Knihovna Habrovany
Dovolte mi, abych Vás pozvala do knihovny, o kterou aktuálně pečuji jako nová knihovnice. Ráda bych, abyste se přišli přesvědčit o tom, že v knihovně máme mnoho titulů,
a to nejen těch, které se četly v rámci povinné četby před třiceti lety. V našich regálech si
přijdou na své děti i dospělí, dokonce i teenageři. Pro ty nejmenší máme k dispozici
mnoho knih s barevnými obrázky, s příběhy
o rytířích i dinosaurech, o princeznách
a „barbie“ nebo klasické pohádky od Hanse
Christiana Andersena. Stále pořizujeme nové
knihy, které jsou aktuálně v prodeji od českých i zahraničních autorů. Můžete se ponořit do detektivních či milostných románů,
fantasy i sci-fi nebo například do životopisných děl. Nebojte se proto, že byste si nevybrali tu svoji knihu. Proběhla změna otevírací doby; pátek 17–19 hodin.
Iveta Jelínková

Letošní plánované opravy
kostela a veřejná sbírka

Součástí rozpočtu obce Habrovany na rok 2017 je rozpočet fondu na rok 2017 na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany:
Příjmy:
§ 6310 Příjmy z úroků - fond ČOV (pol. 2141 příjmy z úroků na bankovním účtu fondu)
100,00 Kč
Financování: pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení části finančních
prostředků z bú fondu)
1 200 000,00 Kč
Přímy celkem (příjmy + financování)
1 200 100,00 Kč
§ 2321 Odvádění a čičtění odpadních vod (pol. 6121 inv. akce kanalizace „Hlavní ulice“
1 452 000,00 Kč
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163 bankovní poplatky) 100,00 Kč
§ 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (pol. 5362 - nárok na odpočet DPH)
-252 000,00 Kč
Výdaje celkem
1 200 100,00 Kč
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronických schránkách obce od 9. 1. 2017–25. 1. 2017
Schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 5 dne 25. 1. 2017
Radoslav Dvořáček, starosta
Výdaje:

Tempo oprav kostela Nejsvětější Trojice
v Habrovanech po jeho znovuotevření v roce
2008 je přizpůsobováno aktuálním možnostem financování. Pro letošní rok se opět podařilo díky kombinaci příspěvků od státu,
obce a vlastních zdrojů připravit další etapu
oprav.
Letos je plánováno a finančně pokryto zajištění odvodnění základů kostela „okapovým chodníkem“ kolem celého obvodu kostela, který je nyní proveden jen provizorním
způsobem ještě z roku 2008 a zahájení opravy části fasády. Začneme se severní stranou,
kde se terén svažuje ke kostelu od kamenné
zídky s náhrobky a kde je problém s vlhkostí nejvyšší.V jednání zůstává ještě vyřešení
vstupu do kostela – všichni můžete vidět,
v jakém stavu jsou vstupní schody a brána do
kostela. Stejně jako všechny předchozí opravy i tato etapa bude dozorována zástupci památkářů. K provedení prací byla ve výběrovém řízení vybrána vyškovská firma
Dobeš-Stavby s.r.o., která prováděla opravu
věže v předchozích letech.O celou tuto akci
se stará, připravuje ji, řídí a jménem farnosti
s úřady jedná Ing. Pavel Galata, manažer stavebních investic slavkovského děkanství,
kam naše farnost patří. Někteří z Vás se s ním
již setkali při vyřizování souhlasu vlastníků
okolních nemovitostí.
Pro zajištění financování těchto oprav si
Vás dovolujeme požádat o příspěvek do veřejné sbírky, která probíhá kontinuálně – je
možné poslat dar bezhotovostně na sbírkový
účet číslo 253274261/0300 nebo přispět hotovostí do přenosné pokladny, se kterou Vás
v průběhu měsíce dubna a května navštívíme. Sbírka je povolena na dobu neurčitou
rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje JMK/88498/2012. Finanční
prostředky z přenosné pokladny jsou potom
vloženy přímo na sbírkový účet. Využití
těchto prostředků je vázáno pouze k opravám
kostela v Habrovanech.
Děkujeme všem dárcům.
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
tři nekonečně dlouhé zimní měsíce už
máme za sebou a už všichni netrpělivě vyhlížíme jaro. Jak jsme období po Novém roce
prožívali ve škole?
Kroužek flétny v lednu nacvičil menší koncert pro naše malé občánky. Děti je uvítaly
pásmem písní na flétnu a básněmi. Konec
ledna byl ve znamení rozdávání vysvědčení
a děti byly oceněny jednodenními prázdninami.
V únoru nás navštívily lektorky, které si
pro žáky připravily preventivní programy.
Pro žáky 1.–3. ročníku to byl preventivní program na posílení dobrých vztahů v kolektivu
třídy a prevenci šikany. U starších žáků 4. a 5.
třídy program se zaměřením na kyberšikanu,
což je téma aktuální a potřebné pro orientaci
Program na posílení vztahu ve třídách

Předškoláci

v dnešním světě plném nové techniky a sociálních sítí.
V březnu naši školu navštívili budoucí prvňáčci. Žáci a paní učitelky si pro ně připravili
spoustu her, pracovních listů a aktivit. Přes
počáteční nesmělost se všechny děti zapojily
velmi aktivně. Pro paní učitelky byla možnost
poznat budoucí žáčky a pro současné žáky
hezká příležitost, jak budoucí školáky něco
naučit a vyzkoušet si roli dětského učitele.

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech se žáci nejen zdokonalují ve výtvarných
technikách, ale mají prostor se podílet na výzdobě školy. Ta se tematicky váže na jednotlivá roční období a s tím spojené slavnosti
a svátky, jako jsou například Vánoce,
Velikonoce, masopust, zimní radovánky atd.
První čtvrtletí roku 2017 se vydařilo a věříme, že další bude jen a jen lepší.
Mgr. Tereza Hegerová, učitelka ZŠ Habrovany

Dětský maškarní karneval

Maškarní karneval pro děti
S blížícím se jarem, jak je u nás ve škole
zvykem, začínáme připravovat maškarní karneval pro děti. Letošní karneval připadl na
sobotu 25. února. Téma letošního karnevalu
bylo vybráno:
„Pojďte s námi do pohádky“… Za tímto tématem je možno vidět přání – pojďme zapomenout na starosti všedních dnů, užívejme si
my dospělí blízkost a radost svých dětí a prožijme spolu příjemné odpoledne.
Účast na letošním maškarním plese byla
vskutku hojná, přišly děti v doprovodu svých
rodičů, prarodičů a blízkých, nejen
z Habrovan, Olšan ale i z Rousínova. Počet

dětí v maskách se vyšplhal na číslo 117, dětí
bez masek přišlo zhruba 50.
Děti si mohly zasoutěžit, zatančit, naučily
se tři nové tanečky, které s nimi překvapivě
tančili i rodiče. Při tanečcích rodičů s dětmi,
jsme si mohli říct „karneval se povedl“, jelikož na tvářích rodičů a jejich dětí byla radost
ze společné blízkosti a tance.
V přestávkách mezi tancem, soutěžením
a dováděním se všichni mohli občerstvit, občerstvení tentokrát zajistila Obec Habrovany.
A jaký by to byl maškarní ples bez cukrové
vaty, která byla taktéž zajištěna v rámci sladkého občerstvení pro děti.

V 16 hodin nastala pro děti očekávaná
tombola, žádné z dětí v masce neodešlo bez
dárečku. Tímto také chceme poděkovat
všem, kteří do tomboly přispěli, taktéž obci,
která každým rokem tombolu ve velké míře
finančně podporuje.
A jak už to bývá, vše má svůj konec, úderem 18 hodiny byl maškarní karneval po poslední oblíbené soutěži „židličková“ ukončen. Mnohým dětem, ale i dospělým se domů
nechtělo.
My dospělí jsme měli radost z povedeného
karnevalu a budeme se těšit za rok na viděMgr. Lenka Ryšková
nou.
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Od zimy do jara
V posledních letech jsme dětem ve školce
o opravdové zimě mohly pouze vyprávět.
Letos k nám paní Zima byla velmi štědrá
a všechno to čekání nám pořádně vynahradila. Sněhu i zimy jsme si užili vrchovatě. Útočištěm pro nás byl náš kouzelný park. Zde
jsme jezdili na lopatách, chodili se klouzat
na zamrzlý rybník, stavěli Olafy, vyšlapali
jsme si sněhová bludiště a pozorovali stopy
ptáků, veverek, psů a koček. Jako každý rok,
tak ani letos jsme nemohli zapomenout na
přikrmování ptáčků, kteří neodlétají do tep-

Zdobení perníčků

lých krajin. Opět jsme vyrobili malá závěsná krmítka,
která jsme po parku rozvěsili
na keře a pravidelně jsme je
chodili doplňovat. Chybět
nemohlo ani velké krmítko,
které každoročně zavěšujeme na náš Ptačí strom. Slétají
se sem ze všech stran sýkorky modřinky a koňadry,
vrabčáci, kosi a jiní zpěváčci.
Ptáčkové měli opravdu velký
hlad. Za celou zimu jsme jim
nanosili více jak 10 kg roztodivných semínek a zrníček.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese.
S plnými baťůžky jsme vyrazili hned po svačince, abychom se zvládli vrátit do oběda.
Do krmelce jsme nasypali kaštany, zelí, mrkev, řepu, kukuřici, jablíčka, seno, oříšky, ale
i kamennou sůl – slané lízátko pro zvířátka.
Při podrobném průzkumu lesa jsme našli
i stopy zvěře a rozrytou zem od divočáků.
Zima byla zajímavá i na naší školní zahradě. Při hrách se sněhem jsme využili lopaty,
lopatky a kyblíky. Zvládli jsme si postavit
iglú a spoustu sněhových hromad, které nám
hlídali pan a paní Sněhulákovi.
Na začátku března navštívili předškoláci
naší základní školu. Potkali se zde i s dětmi
ze školičky z Olšan, které budou od září

Paní Sněhuláková

s nimi ve společné třídě. Paní učitelky se školáky si pro ně připravili velmi zajímavý program. Celé dopoledne putovali po třídách
a plnili roztodivné úkoly.
Jaro jsme ve školce přivítali výletem do
Muzea Vyškovska, kde jsme se zúčastnili
výukového programu „Kam nám uletěly včely“. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely život
v úlu. Postupně se vystřídaly v různých včelích rolích od královny, trubce, až po dělnice
uklízečky, krmičky, hlídačky i sběračky.
Sladkou odměnou bylo pro všechny zdobení
perníčků potravinářskými barvami a závěrečné ochutnávání medu. Program byl velmi
interaktivní a zajímavý.
Bc. Marcela Dvořáková
vedoucí učitelka MŠ Habrovany

Vážení čtenáři,
je březen a za námi je téměř sedm měsíců
od chvíle, kdy jsme se vítali po letních prázdninách. Ve škole se toho za tu dobu mnoho
událo a žáci se posunuli ve svých znalostech
zase o kus dále.
S páťáky a čtvrťáky jsme si vyzkoušeli, jaké
je to udělat svůj první komiks. Lehké to nebylo, přestože nápadů bylo mnoho, ale nakonec žáci vymysleli mnoho zajímavých komiksů na různá témata, které nám zdobí
školu. Mladší spolužáci si je téměř denně
pročítají a měli možnost zvolit ten nejlepší.

Vítězové budou vyhlášeni v den, kdy proběhne finále recitační soutěže, a budou odměněni drobnou cenou. Tím jsem již naznačila, že
proběhla i třídní kola každoroční recitační
soutěže a čeká nás pouze kolo finálové.
Také jsme se věnovali výzdobě školy. Žáci
v rámci pracovních činností vytvořili krásné
masopustní masky a ozdobili jimi chodby školy. Práce je moc bavila a završila tak toto období, o kterém se více dozvídali v českém jazyce.
Letos jsme se také zapojili do celorepublikové matematické soutěže Klokan, který píší

společně žáci druhé a třetí třídy (Cvrček)
a žáci čtvrté a páté třídy (Klokánek). Nejlepší
řešitelé jsou: 2. třída – Martin Macík
(49/90b.), 3. třída – Michal Dvořáček
58/90b), 4. třída – Josef Jahoda (70/120b.),
5. třída – Anežka Kraisová (99/120b.).
Máme před sebou ještě poslední čtvrtletí,
ve kterém žáky čeká spousta zajímavých
akcí, výletů apod. Pomaličku se přibližujeme
opět k letním prázdninám, ale do té doby nás
čeká ještě mnoho práce.
Mgr. Zuzana Olejníková, DiS., učitelka ZŠ Habrovany

Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Habrovany za r. 2016
Obec Habrovany i nadále spadá jako
územní část pod Obvodní oddělení Policie
ČR Vyškov. Z důvodů přehlednosti o tom, co
se ve Vaší obci za uplynulé období stalo,
jsem Vám vypracoval zprávu o bezpečnostní
situaci.
V obci Habrovany došlo v roce 2016 ke
spáchání celkem tří trestných činů, kdy se
v jednom případě jednalo o Ohrožení pod vlivem návykové látky a případ byl předán příslušné instituci k projednání, v dalších dvou
případech se jednalo o trestné činy proti majetku, jeden z těchto skutků se podařilo objasnit, jeden se objasnit nepodařilo.
V případě přestupků za rok 2016 bylo
v obci Habrovany zaznamenáno celkem 25
přestupků. Jednalo se o 20 přestupků v do-

pravě, které byly vyřešeny na místě blokově,
dva přestupky alkohol v dopravě a přestupek
rušení nočního klidu, tyto byly oznámeny na
Městský úřad Rousínov k projednání. Dva
přestupky poškození pneumatik se objasnit
nepodařilo.
V porovnání s rokem 2015 zůstal nápad
trestných činů na stejné úrovni, přestupků
bylo o dva méně. Na úseku veřejného pořádku nebyly v obci zjištěny žádné závažnější
nedostatky, které by bylo nutné bezprostředně řešit.
Vzhledem k počtu zjištěných přestupků
a trestných činů lze obec Habrovany považovat
za klidnou a bezpečnou lokalitu. Spolupráce
s představiteli obce i s místními obyvateli je na
dobré úrovni. Nově jsou pro spolupráci s obcí

Habrovany určeni policisté prap. Stanislav
Domanský a nstržm. Radim Rippl.
V roce 2017 se bude ze strany policie a ve
spolupráci s Vámi, provádět pravidelná objížďka obcí a náhodné kontroly zejména
v nočních hodinách. Při kontrolní činnosti
bude věnována pozornost dohledu nad veřejným pořádkem v obci a dodržováním pravidel silničního provozu. Pozornost bude zaměřená i na prevenci, proti páchání trestné
činnosti, budou prováděny preventivní akce
proti podomnímu prodeji a další. Z Vaší strany i nadále přivítáme včasné upozorňováni
občanů na nežádoucí osoby pohybující se
v obci a v případě zjištění těchto osob věc
oznámit ihned na Policii ČR.
Npor. Ing. Bc. Jindřich Fiala
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Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2017 byl zahájen výroční valnou hromadou, která se konala v sále Obecního domu.
Pozvání přijali hosté z ostatních sborů okrsku
Drnovice, dále pak zástupci obce Habrovany
a v neposlední řadě i naši fotbalisti. Po ukončení oficiální části valné hromady přišlo na řadu
přátelské posezení. V únoru náš sbor pořádal
divadelní představení „Ostře sledované vlaky“.
V nejbližší době bude náš sbor pořádat
Pálení čarodějnic v areálu Pod Lipkami.
Termín této akce je každoročně stanoven na
30. dubna. Můžete se těšit na odpoledne pro
děti, kde nebude chybět opékání špekáčků,
soutěže a další atrakce pro naše nejmenší.
Děti se na závěr mohou těšit na pálení čarodějnice. Poté bude pokračovat večerní zábava. V červenci, konkrétně 5. 7., oslaví náš
sbor výročí 120 let od založení. Oslavy budou situovány na náves naší obce. Program
akce je připravován tak, aby zaujal všechny

věkové kategorie. Díky výstavce budete moci
nahlédnout do historie našeho sboru, dále
Vám bude představena technika, která je
v naší obci k dispozici. V neposlední řadě nebudete ochuzení o krásně historické požární
vybavení a profesionální hasičskou techniku.
Oslavy budou zakončeny večerní zábavou.
Z dalších plánovaných akcí se můžete v letních měsících těšit na soutěž v požárním úto-

ku „O pohár starosty obce“ a letní noc.
Zásahová jednotka se pravidelně schází
k údržbě techniky, proškolení a cvičení. Od
počátku roku nebylo třeba ostrého výjezdu.
I v letošním roce budou naše družstva
účastníky Velké cena okresu Vyškov v požárním útoku. V následujících týdnech bude zahájena příprava družstev a také jarní údržba
výbor SDH
trati u ČOV.

Statistika dat obyvatel
k 31. 12. 2016
Celkem
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let

830
422
408
135
157
207

Pálení čarodějnic

Zpráva o hospodaření Mysliveckého spolku
Habrovany za rok 2016
Dne 2. dubna 2017 se uskuteční výroční
členská schůze MS Habrovany za účasti členů výboru HS Habrovany.

Psík mývalovitý

V roce 2016 bylo odpracováno na činnosti
v honitbě, při opravě mysliveckých zařízení,
pomoci při veteránech, dětském dni a uspořádání Štěpánské zábavy 533,5 brigádnických hodin.
V roce 2016 bylo odloveno celkem 9 kusů
srnčí zvěře a 18 kusů černé zvěře. Na třech
plánovaných honech jsme ulovili 6 zajíců
a 74 bažantů. Dále 1 holub hřivnáč. Ze zvěře
myslivosti škodící bylo odloveno 18 lišek,
2 jezevci, 2 kočky a 1 psík mývalovitý. Stále

pozorujeme úbytek veškeré zvěře. Naopak
zvěře škodící myslivosti narůstá, jak je vidno
z čísel o odlovu.

Sběr šrotu
Myslivecký spolek Habrovany provede v sobotu 1. dubna 2017 od 8 hod.
sběr železného šrotu. Předem občanům
děkujeme.

Přátelé historických vozidel
I když se pomalinku otvírá nová motoristická sezóna a někteří nedočkaví již využili
pěkných předjarních dnů k projížďce, je třeba
vzpomenout sezonu loňskou, kterou jsme zahájili 1. května setkáním v Bučovicích, na
toto navazovalo 8. května úspěšné setkání
u nás a to již 16. ročník „Habrovanské otvírání šoupátek“, akce pořádaná pod záštitou starosty obce. Dále již navazovala série desítky
setkání včetně prezentace na „Rousínovských
trzích“ v září loňského roku.
V letošním roce předpokládáme s obdobným zahájením naší sezony opět rozjezdem
v Bučovicích a na toto již navazuje připravovaný 17. ročník otevírání šoupátek
v Habrovanech, kapacitně již nestačí náves –

což zhoršuje zážitek z akce pro veteránisty
i ostatní návštěvníky. Za příznivých podmínek se tato akce uskuteční v pěkných prostorách habrovanského parku (jinak opět na návsi za rybníčkem), doplněnou dalšími
atrakcemi pro děti i dospělé, samozřejmostí
je tradičně bohaté občerstvení, o které se
nám stará Myslivecký spolek.
Pokračováním bude opět návštěva setkání
jako v předchozích letech, většina našich
spolupracujících přátel je z Brna a okolí, zaměřovali jsme se na setkání a vyjížďky na
Brněnsku či Tišnovsku. Zajímavá setkání
a vyjížďky se však uskutečňují nám poměrně
blízko a to v Prostějově a okolí, o které chceme v letošním roce rovněž projevit zájem.

HABROVANSKÉ
OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK
: L [ R m U x  O P Z [ V Y P J R û J O  ] V a P K L S  K V  Y V R \  ] û Y V I `      Ø ͂ H Z [  ]  K V I V ] t T  V I S L ͂ L U x  ] x [ m U H

]WVUK͌SxR]͋[UH
/HIYV]HU`]AmTLJRtTWHYR\
SčLQHSčì]QLYÜPSRÕDVìQDQÈYVL]DU\EQìÕNHP

Program:







9:00 - 10:00
10:00
10:15
  
11:30
  
! 
  
  







prezence
zahájení
výstava, konzultace s majiteli,
VIȏLYZ[]LUx
vyhodnocení akce
WȱLKmUxVJLUȓUx
YLWYLaLU[HȏUxQxaKHVRVSUxTP
]LZUPJLTP\RVUȏLUm
UHUmTȓZ[x]9V\ZxUV]ȓ

Cílem tohoto setkání je první jarní ukázka své chlouby,
WV[ȓúLUxZLWVOSLKLTUHZ[YVQLWȱm[LSHWȱLKZ[H]LUx
Z]tOVZUHüLUx]LȱLQUVZ[P
(RJLWVȱmKmUHWVKamú[P[V\Z[HYVZ[`6IJL/HIYV]HU`
H]LZWVS\WYmJPZL÷RVKH]L[LYHUJHYJS\I)YUVaZ
)VOH[tVIȏLYZ[]LUxaHQPú[ȓUV
:YKLȏUȓa]V\WVȱHKH[LSt
^^^OHIYV]HU`Ja

^^^]WJJIYUVJa

O většině akcí informujeme na internetových stránkách nebo plakátem.
Všem motoristům i ostatním uživatelům
komunikací přejeme dobrý start do letošní
sezony.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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Začíná jarní část fotbalové sezony
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám,abychom Vás
v prvním letošním zpravodaji krátce informovali o působením našich fotbalových družstev v probíhajícím soutěžním ročníku 2016/2017.
Družstvo dospělých přezimovalo na
9. místě s 11. body. Z 12 utkání se nám podařilo 3x zvítězit a 2x remizovat. Aktuálně se
však stále potýkáme s nedostatkem hráčů.
Zimní příprava byla jako obvykle rozdělena
na tréninky v sále nového obecního domu
a na venkovní kondiční tréninkové jednotky
plus přípravné zápasy. Již tradičním soupeřem pro přípravné zápasy je mužstvo
Kroužku, se kterým jsme sehráli dvě přátelská utkání na umělém hřišti ve Vyškově.
První utkání jarní části sezóny sehrajeme na
domácím hřišti s Chvalkovicemi na Hané 26.
března od 15 hodin. Přijďte nás podpořit!
V sobotu 1. dubna se koná tradiční
VALNÁ HROMADA v klubovně TJ
Habrovany na fotbalovém hřišti v čase od 18
hodin, na kterou tímto zveme všechny členy,
hráče a fotbalové příznivce.
Za zmínku jistě stojí i práce výboru, který
zajišťuje chod klubu a údržbu areálu. V loňském roce jste si jistě všimli prací v areálu
hřiště. Podařilo se nám udělat první kroky ke
zlepšení podmínek pro hráče, zpříjemnění
prostředí pro fanoušky, ale hlavně zvýšení
bezpečnosti v celém areálu. V tomto roce
chceme v těchto činnostech i nadále pokračovat a velice rádi uvítáme jakoukoli případnou pomoc a podporu z řad našich příznivců.
Rozsah prací bude závislý i na získaných finančních prostředcích. Aktuální informace
můžete sledovat na webových stránkách klubu www.tjhabrovany.cz.

Průběžná tabulka muži:
Rk. Tým
Z V R P SkóreBody +/-)
1. FKD B
12 11
2. TJ Lysovice
12 9
3. TJ Sokol Dědice 12 9
4. Slovan Ivanovice n. H. 12 8
5. FK Pačlavice-Dětkovice B 12 7
6. Sokol Opatovice 12 7
7. TJ Komořany
12 5
8. Sokol Mor. Málkovice 12 4
9. TJ Habrovany 12 3
10. Sokol Chvalkovice n. H. 12 1
11. TJ Rychtářov
12 1
12. TJ Kučerov
12 2
13. TJ Hoštice-Heroltice 12 0

1 0
2 1
1 2
1 3
2 3
0 5
0 7
2 6
2 7
5 6
4 7
1 9
1 11

63:17
37:10
63:22
46:23
30:23
41:27
24:29
23:27
15:41
15:35
11:36
15:58
8:43

34 16
29 5
28 10
25 -2
23 5
21 3
15 15
14 -7
11 -4
8 -10
7 -14
7 -11
1 -17

DOROST
Naše dorostenecké družstvo strávilo zimní
přestávku po podzimní části na čtvrtém místě ze ztrátou šesti bodů na první místo a tří
bodů na místo druhé. Zimní přípravu jsme
zahájili v průběhu ledna a února a probíhala
v hale OÚ Habrovany, popř. pokud to počasí
dovolilo i v zámeckém parku. Dále jsme se
zúčastnili halového turnaje v Nezamyslicích,

Fotbalové družstvo mužů

kde jsme bohužel po velmi špatném výkonu
skončili na posledním místě. V rámci zimní
přípravy odehrajeme ještě před začátkem sezony dva přátelské zápasy, a to
v Nezamyslicích resp. na umělé trávě ve
Vyškově.
V jarní části bychom rádi i vzhledem
k malé bodové ztrátě, chtěli zabojovat a posunout se v tabulce na vyšší příčky, ale už teď
víme, že vzhledem k hráčským ztrátám
v týmu, kdy nás někteří hráči z důvodu jiných zájmů, než je sport, opustili a někteří
jsou dlouhodobě zranění, to nebude lehké.
Tímto děkujeme všem rodičům a příznivcům za pomoc a podporu, kterou nám poskytují, a věřím, že nám jarní sezona přinese
příjemné sportovní zážitky a hráčům radost
ze hry.
Za mužstvo dorostu trenéři
Jiří Souček a Ivan Vysoudil.

Průběžná tabulka dorost:
Rk. Tým
Z V R P SkóreBody +/-)
1. Sokol Mor. Málkovice
2. SK ŽS Křenovice
3. TJ Sokol Kobeřice
4. TJ Habrovany
5. FK Křižanovice

8
8
8
8
8

5
4
4
3
0

1
1
1
1
4

2
3
3
4
4

24:13
17:16
15:17
15:15
10:20

16 11
13 1
13 -2
10 0
4 -10

ŽÁCI, PŘÍPRAVKA
Naše mužstvo žáků skončilo po podzimní
části v novém herním systému 7+1 na předposledním 8. místě.

Dorost

Během zimní přestávky trénovalo žákovské mužstvo v prostorách sálu Obecního
domu. Tréninková příprava byla zahájena
v lednu a byla především zaměřená na fyzickou kondici. K tréninkovému cyklu patřila
i přípravná přátelská utkání v rousínovské
tělocvičně proti místním žákům Tatran
Rousínov. Velký díky patří klukům z přípravky, kteří nám v těchto utkáních vypomáhali.

Průběžná tabulka starší žáci:
Rk. Tým

Z V R P SkóreBody +/-)

1. FC Bučovice
8 6
2. TJ Vícemilice
8 6
3. Tatran Rousínov B
8 5
4. TJ Komořany
8 5
5. Sokol Milešovice
8 4
6. SK Slavkov u Brna
7 3
7. TJ Kučerov
7 1
8. TJ Habrovany
8 1
9. TJ Hoštice-Heroltice 8 0

2
0
1
1
1
0
2
1
0

0
2
2
2
3
4
4
6
8

36:10
29:13
30:15
18:13
25:20
17:15
8:21
9:29
3:39

20 11
18 6
16 4
16 16
13 -5
9 -3
5 -7
4 -14
0 -12

Mužstvo přípravky zahájilo fotbalovou sezonu 2016/2017 společně s dalšími 13 mužstvy našeho okresu. V podzimní části sezony
jsme tedy odehráli 13 utkání, kdy jsme 6 vyhráli a 7x jsme prohráli. Po polovině sezony
se družstvo přípravky nachází na 9. místě tabulky. Družstvo tvoří celkem 14 hráčů ve
věku od 7 do 10 let. Po ukončení podzimní
části soutěže jsme dále trénovali v tělocvičně
OÚ Habrovany. V současné době probíhá
příprava na jarní část soutěže a to tréninky 1x
týdně v tělocvičně a 3x jsme odehráli přátelské utkání s týmem Rousínova. Od konce
března budeme trénovat opět v úterý a ve
čtvrtek na venkovním hřišti. První utkání
jara nás čeká 12. dubna na hřišti Pustiměře
a první domácí utkání odehrajeme následující týden 19. 4. s týmem Vyškova „D“.
Těšíme se na Vaši podporu.
Poděkování patří, kromě hráčům, samozřejmě i rodičům a dalším našim příznivcům,
kteří s provozem oddílu obětavě pomáhají.
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