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Vážení spoluobčané,
v úvodu bych rád alespoň touto formou vyjádřil své poděkování všem lidem z mého
okolí, kteří se pravidelně, obětavě a nezištně podíleli na zajištění bezchybného průběhu všech pořádaných společenských, sportovních a kulturních akcí. Dále pak bych
chtěl poděkovat zastupitelům, kteří pomáhali s chodem obce a s realizováním staveb.
Děkuji Vám za podporu mé osmadvacetileté éry starosty obce a nyní to už přenechávám mladším.
Uplynulé volební období bylo ve znamení dlouhé řady úspěšných akcí a dovolte mi
v krátkosti připomenout alespoň ty nejvýznamnější.
S pomocí dotací z JMK, MMR, MK byly
v letech 2018–2022 zrealizovány tyto akce:
• ZŠ Habrovany – oprava WC
• Třída mateřské školy v budově č. p. 189
• Odstavné plochy „Nová ulice“
• Habrovany – Komunikace u RD
• Vodovodní přípojka a vnitřní rozvod vody
pro objekt č.p. 13

• Rekonstrukce budovy správce a oranžérie
Habrovany – I. a II. etapa ORANŽÉRIE
• Komunikace a kanalizace U Hřiště
• Herní hrací prvky v zámeckém parku
Habrovany a rozšíření dolní části zámeckého parku
Čtyři roky uběhly a byly zde opět obecní
volby, které se konaly 23. a 24. září 2022.
Nově zvolení členové Zastupitelstva obce
složili 21. 10. 2022 slib, zvolili starostku,
místostarostu a předsedy výborů.
Starostka: Jaroslava Stejskalová
Místostarosta: Mgr. Petr Ševčík
Předsedové:
Finanční výbor: Lucie Matulíková
Kontrolní výbor: Ing. Radomír Novotný
Sociální a kulturní výbor: Alena Adamová
Výbor životního prostředí: Ing. Lukáš
Šrámek
Výbor pro informatiku a propagaci: Jan
Bečička

Každé volební období má svá specifika,
svá úskalí, ale také mnohá pozitiva. Z pohledu starosty, který zakončuje své sedmé
volební období, to mohu reálně posoudit.
Věřím, že jste s životem v naší obci spokojeni, Vám vše dobré a novým zastupitelům
přeji úspěšné volební období.
Radoslav Dvořáček

Jménem nově zvoleného zastupitelstva bych v prvé řadě chtěla poděkovat
našemu dlouholetému starostovi panu
Radoslavu Dvořáčkovi za veškerou
práci, kterou pro obec vykonal. Díky
jeho snaze, nasazení, odhodlání a píli
je naše obec opravdu krásná. Přejeme
mu hodně zdraví a pohody v jeho další životní etapě. Celému předchozímu
zastupitelstvu děkuji za dobře odvedenou práci a přeji hodně úspěchů v další
činnosti.
Jménem zastupitelstva
Jaroslava Stejskalová, starostka obce
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Akce spolufinancovaná Jihomoravským
krajem v roce 2022
Komunikace u RD
V letošním roce byla v zájmové části
obce pod DPS vybudována veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p. č.
2341/20 k. ú. Habrovany. Komunikace je
obousměrná, dvoupruhová, neprůjezdná,
délky 99,209 m a nachází se na ní dvě podélná parkovací stání pro osobní vozidla.
Stavba komunikace je plynule napojena
na komunikaci stávající obytné zóny. Povrch komunikace tvoří zámková dlažba.
Stavební práce prováděla v období duben–
červenec firma EDMA s.r.o., Luleč. Celkové náklady činily 1 185 540,54 Kč vč. DPH.
Na tuto akci byla poskytnuta investiční
finanční podpora z rozpočtu JMK, Odboru
regionálního rozvoje na základě dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022 ve výši
250 000,00 Kč.

Dětské rybářské závody
V sobotu 24. 9. 2022 pořádal rybářský spolek Zámecký rybník tradiční rybí hody a dětské rybářské
závody za podpory obce Habrovany.
V zámeckém parku u rybníka počasí
přálo, slunce hřálo a po poledni se
sešlo 29 dětí, které soutěžily v lovu
ryb na plavanou. Podpořit spolek,
ochutnat rybí speciality a fandit
závodníkům přišlo odhadem 150
návštěvníků nejen z Habrovan, ale
i okolních obcí. Bylo zajištěno posezení u rybníka a v nabídce měli místní rybáři smaženého kapra, smažené
mlíčí a jikry, pstruha na másle, rybí
polévku a bramborový salát. Již tradičně byl v nabídce i burčák, letos odrůda
Děvín. Spořádalo se 17 kg kapra, 45 pstruhů a 4 kg mlíčí/jiker.

Výsledek závodů pro
kategorii dětí do 10 roků:
V soutěži Největší úlovek, kde rozhoduje součet délek v cm, bylo pořadí následující:
1. místo Vojtěch Adam – 124 cm –
5 ks
2. místo Petr Korčián – 93 cm – 3 ks
3. místo Filip Kolejka – 51 cm – 4 ks
Soutěž Největší ryba v cm:
1. místo Michael Křap – pstruh
33 cm

Děti ulovily celkem 35 ks ryb. Ulovené
ryby byly ve složení: Kapr 1 ks, cejn 8 ks,
pstruh 11 ks, plotice 14 ks, okoun 1 ks.

Výsledek závodů pro
kategorii dětí 11–15 roků:
Pořadí v soutěži Největší úlovek:
1. místo Vojtěch Korčián – 220 cm – 10 ks
2. místo Tobiáš Bezrouk – 106 cm – 5 ks
3. místo Teodor Stejskal – 66 cm – 1 ks
Soutěž Největší ryba:
1. místo Teodor Stejskal – kapr 66 cm
Vítězové obdrželi krásné poháry od Obce
Habrovany, které předal pan starosta.
Od rybářského spolku Zámecký rybník
byly ceny ve formě rybářského vybavení.
Pro všechny ostatní zúčastněné děti si pan
starosta připravil medaile a sladkou odměnu. Odpoledne bylo opravdu vydařené,
na tvářích zúčastněných byla znát spokojenost a všichni se už teď těšíme na další
ročník.

Petru Zdar, Jaroslava Stejskalová
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Vítání prvňáčků, 1. 9. 2022

Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
1. září jsme slavnostně zahájili nový školní
rok 2022/2023.
Zahájení nového školního roku se konalo
v sále Obecního domu, jak bývá zvykem, prvňáčky a žáky naší školy, přivítal starosta obce
pan Radoslav Dvořáček. Zahájení se zúčastnili všichni žáci naší školy, pedagogové, rodiče
a prarodiče našich prvňáčků. V letošním roce
do 1. třídy nastoupilo 20 žáků z Habrovan,
Olšan a 1 žákyně z Rousínova. Ke slavnostní
atmosféře přispěli svým krátkým hudebním
pásmem žáci naší školy, pod vedením paní
učitelky Mgr. Terezy Hegerové.
V letošním roce navštěvuje naši školu 73
žáků. Jsou v pěti samostatných ročnících.
Nově byly přijaty dvě paní asistentky pedagoga, které jsou nápomocny žákům se specifickými poruchami učení a chování a paní
učitelka, která je třídní učitelkou žáků 5.
ročníku. Dále byla přijata na částečný úvazek vychovatelka školní družiny – druhého
oddělení.
Od letošního roku naše škola otevřela
druhé oddělení školní družiny. Stávající oddělení školní družiny s kapacitou 30 žáků
bylo nedostačující. Nyní mohou druhé oddělení využívat i žáci dojíždějící, nebo čekající na kroužek.
Nově byla zavedena na naší škole od 1. 9.
2022 výuka informatiky pro žáky 4. ročníku, což v současné době rozvoje informačních technologií významně přispěje k prohloubení dovedností a vědomostí žáků.
Jak jsme se v minulých letech v době covidu mohli přesvědčit, znalost práce na PC
v době distanční výuky bude i do budoucnosti nutností.
V měsíci říjnu začaly kroužky pro žáky
naší školy. Pedagogové naší školy zajišťují

tyto kroužky: zumbu, výuku hry na kytaru,
přírodovědný kroužek a kroužek angličtiny pro starší žáky. Spolupracujeme také se
střediskem volnočasových aktivit Majákem
Vyškov. Maják Vyškov zajišťuje kroužek
sportovních her, deskových her, sebeobrany a florbalu.
Již tradičně kromě učení chystáme akce
pro naše žáky, budete o akcích s dostatečným předstihem informováni obvyklým
způsobem: na školním webu a plakátech
ve vývěsce ve škole a na návsi.
Ve školní jídelně ZŠ se vydává průměrně 74 obědů denně pro žáky a zaměstnance
školy. V letošním školním roce nově zprostředkováváme i obědy pro soukromou MŠ
Slavíkovice, dle jejich ohlasu jsou s naší
kuchyní velice spokojeni.

V době, kdy píši pár řádků do tohoto
zpravodaje, ukončil své čtyřleté volební
období pan starosta obce Radoslav Dvořáček (pan starosta skončil po 28 letech), pan
místostarosta Lukáš Pořízek a zastupitelé.
Tímto mi dovolte jim jménem svým a jménem všech zaměstnanců Základní a Mateřské školy poděkovat, popřát mnoho zdraví
a úspěchů do další životní etapy. Nové starostce obce a zastupitelům, přejeme hodně
úspěchů v nelehké práci, budeme se těšit
na vzájemnou spolupráci.
Závěrem přeji nám všem – žákům, jejich
rodičům, zaměstnancům školy hlavně radost ze společné práce, radost ze setkávání
se, ať již při akcích školy, ale i při akcích
mimoškolních.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Sbor dobrovolných hasičů
Během letních měsíců
nás sbor nezahálel a pořádal soutěž v požárním
útoku na dráze u čistírny
odpadních vod. V tomto
roce přálo počasí a tak
jsme se mohli společně těšit z vyrovnaných výkonů předním družstev, kde v silné
konkurenci naše družstvo mužů obsadilo
2. místo s časem 18,45s s odstupem 0,02s
za vítězem. Po ukončení bodované soutěže,
se na dráze konalo okresní kolo, kde okrsek
Drnovice reprezentoval náš sbor v silně pozměněné sestavě. Poslední prázdninový víkend jsme pořádali letní noc v areálu „Pod
Lipkami“. Kolem půlnoci naši obec zastihl
silný déšť, který ovšem nebyl pro návštěvníky překážkou. V měsíci říjnu jsme pak
pořádali sběr železného odpadu po obci.
Tímto bychom rádi poděkovali naši spoluobčanům za poskytnutí „starého harampádí“.
Tím jste podpořili rozvoj naši mládeže, výnos ze sběru půjde právě jim.
Zásahová jednotka
V červenci jsme byli vyslání k požáru
remízku o rozloze 5x5m naproti vodárny
směrem na Olšany. Při vypalování trávy
u vodárny došlo k přeskočení ohně na přilehlý remízek. Naše jednotka přijela na místo mimořádné události jako první a provedla lokalizaci a uhašení požáru do příjezdu
první profesionální jednotky. Byť se jedná
zpravidla o menší mimořádné události,
a buďme za to rádi, naše jednotka při každé
příležitosti vyniká vysokou akceschopností. V rámci pravidelné přípravy byla provedena tlaková zkouška hadic a jednotka
i nadále prohlubuje své praktické a taktické
dovednosti.
Požární sport
Druhá část sezony navázala na tu první
a naše družstvo i nadále trápilo celé startovní pole svými výkony. S ohledem na dostupnou výkonnost techniky o úspěchu

mnohdy rozhodovali jen drobnosti a s ohledem na vysoce bojovný přístup se pár krásně rozběhlých pokusů přetavilo do neplatných pokusů. Nejlépe to prozradí pořadí
a výsledné časy z jednotlivých závodů. Pro
úplnost uvádíme i závody, které jsme již
zmiňovali v minulém zpravodaji:
Soutěž a datum
umístění výsledný
		
čas
Radslavice, 4. 6.
-	 NP
Šaratice, 5. 6.
14.
27,60s
Hostěrádky-Reš., 18. 6.
1.
17,91s
Hlubočany, 25. 6.
NP
Topolany, 2. 7.
4.
17,53s
Habrovany, 9. 7.
2.
18,45s
Kučerov, 16. 7.
15.
23,09s
Tvarožná, 13. 8.
6.
17,88s
Ivanovice n. H., 20. 8.
NP
Tučapy, 27. 8.
10.
39,54s
Hodějice, 3. 9.
1.
17,43s
Mokrá, 4. 9.
7.
18,73s
Z výsledků jednotlivých klání je zřejmé,
že z letošních startů se podařilo vytěžit celkem 2 vítězství a toto celkově stačilo na 6.
místo v rámci hodnocení celého ročníků
z 20-ti bodovaných družstev. V rámci příštího roku se jistě podaří vynechat tolik neplatných pokusů a to se projeví v celkovém
hodnocení.
Mladí hasiči
V letošním roce se mladí hasiči zapojili do soutěžních klání v rámci okresních
soutěží v požárním útoků. Svými výkony
všechny přesvědčili, že se s mladými hasiči z Habrovan musí po dlouhých letech
počítat.
S dětmi jsme se zúčastnili hasičské fontány v Olšanech a také premiérového ročníku
HASPARTY ve Vyškově. Zde si děti prohlédli zejména hasičskou a vojenskou techniku, mohli se těšit z ukázek policie, hasičů
a jiných záchranných složek.
Pro pravidelnou přípravu je v teplých

měsících využívána dráha pro požární
sport. Zde si děti procvičují požární útok,
trénují štafetu a další a další dovednosti.
15. října jsme se zúčastnili netradiční
soutěže v požárním útoku „naopak“ v Olšanech. Základním princip nebyl rozvinout
útočné proudy, ale naopak je sklidit. Tato
disciplína byla pro všechny účastníky nová.
Naše družstvo ve své kategorii všem vytřelo zrak a z Olšan si přivezlo 1. místo. Nejvyšší úspěch na závěr roku je tou největší
motivací pro další a další roky.
Závěr
Jistě jste všichni zaregistrovali, že v září
proběhli komunální volby. I náš sbor sestavil kandidátku ze svých členů. Z Vašich
hlasů nám připadl jeden mandát v rámci
zastupitelstva obce pro Alenu Adamovou,
za což Vám děkujeme. Valná většina dosavadního zastupitelstva již v těchto volbách
nekandidovala. Za odvedenou práci pro
naši obec je třeba jim poděkovat. Zejména pak panu starostovi Radku Dvořáčkovi,
který pro nás, občany, odvedl kus práce.
Jménem sboru mu přejeme mnoho úspěchů
a zdraví při pracovním odpočinku.
Výbor SDH
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Přátelé historických vozidel Habrovany
Přehled činnosti skupiny Přátelé historických vozidel Habrovany.
Jako první akce v našem okolí, které
jsme se zúčastnili, bylo prvomájové setkání v Bučovicích. Následná akce byla 8. 5.
tradiční setkání přátel historických vozidel
u nás v Habrovanech. Jednalo se o 20. jubilejní ročník, který se konal opět v prostorách Habrovanského zámeckého parku
a atmosféra setkání byla podpořena i nově
otevřenou restaurací v prostorách nově restaurované zámecké oranžerie. Tentokrát
přijeli předvést svoje stroje majitelé 95 mo-

Soběšice

Senetářov

tocyklů a 105 automobilů registrovaných
a ještě další již bez registrace s rekordní
účastí asi 3500 návštěvníků.
Na setkání jsme poděkovali našemu česnému členovi panu starostovi Radoslavu
Dvořáčkovi, protože od počátků naše srazy
pořádané v Habrovanech, byly pod patronací starosty a obce Habrovany a předpokládáme, že tomu tak bude i nadále po zvolení
nového starosty obce a zastupitelů, neboť
nás potěšilo, že v některých předvolebních
programech, byla vyjádřena podpora srazu ,,Habrovanského otevírání šoupátek“

a moc si toho vážíme a těšíme se na budoucí spolupráci.
Protože se jednalo o velmi úspěšné setkání, proběhlo v červnu klubové vyhodnocení akce v prostorách bývalého obecního
domu. Zde jsme jmenovali nové funkce našich členů, již uvedené v minulém vydání
zpravodaje. Na základě tohoto setkání jsme
16. října 2022 předali panu starostovi Radoslavu Dvořáčkovi členskou listinu, kde
byl jmenován do funkce ,,Doživotní starosta Přátel historických vozidel Habrovany“.
Členové naší skupiny se dále zúčastnili Veteránfestu ve Slavkově, kde se jedná
o velmi rozsáhlou dvoudenní akci, někteří členové toho využili a účastnili se obou
dnů. Dále to byla účast na setkání v Šitbořicích. Setkání všeho co jede v Hostěnicích.
2. ročníku setkání v Senetářově.
Setkání na „Kozím plácku“ v Nemojanech, pořádaném skupinou Motovet Nemojany. Jako diváci výstavy a tradičního
závodu do vrchu Brno Soběšice. Setkání
v Uníně. Velkou podzimní výstavní a prodejní akci Veterán Techna Brno na brněnském výstavišti pokazila nepřízeň počasí.
Z důvodu nastávajícího podzimního počasí ubývá v naší dostupnosti různých veteránských akcí, uzavírají se některá muzea,
nastává čas na přípravu na příští sezónu.
Ve spolupráci s Motovet Nemojany opět
plánujeme začátkem prosince akci „Zavírání šoupátek aneb posezení nejen při pivečku“.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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TJ Habrovany, spolek
Sportovní
a tělovýchovné
aktivity
Muži
Vážení
přátelé
habrovanského fotbalu. Chtěli bychom
vás krátce seznámit
s novinkami a také vás informovat o konečném pořadí v soutěži družstva mužů v uplynulém ročníku 2021/2022.
Družstvo mužů skončilo na 9. místě III.
třídy okresních soutěží se ziskem 26 bodů.
Po velmi špatné podzimní části to byl celkem dobrý výsledek. K jarní části soutěže
jsme vzhlíželi s velkým očekáváním.
Kádr mužstva byl stabilizován. Přípravné zápasy (vítězství na turnaji ve Slavíkovicích a také domácí vítězství na našem
turnaji) dávaly naději na dobré výsledky
i v nadcházející sezoně. Bohužel nám odešli klíčoví hráči (Petr Toman a Lukáš Zima).
I když se k fotbalu vrátili mladí hráči Radek
Dvořáček a Matěj Bezrouk, zatím se nám
přestoupivší nahradit nepodařilo. Přestože
máme v mužstvu několik starších fotbalistů, je naše mužstvo velmi mladé a nezkušené, což se projevuje na velmi kolísavých
výkonech. Los podzimní části III. třídy ročníku 2022/2023 nám nepřál a zahájili jsme
ji na hřištích favoritů celé soutěže. Špatný
začátek se projevil na psychice mladých
hráčů a celkovém stavu mužstva. Momentálně se zdá, že máme tuto krizi za sebou

100 let, žáci

a podařilo se nám několik velmi pěkných
výsledků, například remíza 2:2 na hřišti vedoucího mužstva z Moravských Málkovic.
Herní projev se začíná lepšit, ale stále nás
trápí stará bolest – využívání šancí.
Držte nám palce, ať se nám podaří ztrátu
ze začátku sezony dohnat. My věříme, že
vám v budoucnu budeme dělat větší radost.

Za realizační tým Ivan Vysoudil

Mládež
Úvodem této zprávy bychom chtěli velmi
poděkovat mužstvu žáků, kteří náš fotbalový klub a naši obec vzorně reprezentovali

100 let, žáci

na oslavách výročí 100 let založení klubu
TJ Spartak Slavíkovice. Na tomto turnaji
naši žáci doplnění některými hráči z mladší
přípravky vybojovali 1. místo. Je jen škoda,
že naši žáci na další výsledky momentálně
nenavážou, protože současný systém OFS
Vyškov nám pro letošní sezonu neumožnuje
mužstvo žáků přihlásit do nové sezony. Proto v současné době většina našich žáků hraje na „dohodu“ v Rousínově. Protože nám
na námi fotbalově vychovávané mládeži
velmi záleží, věříme, že se v našem klubu
mužstvo žáků opět znovu obnoví a kluci
zase budou hájit domácí barvy Habrovan.
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Nyní k mužstvům mladší přípravky
a předpřípravky.
Mužstvo mladší přípravky a předpřípravky, vzhledem k tomu že byli prázdniny, zahájilo letní přípravu v poslední týden v srpnu. Tréninky probíhaly pravidelně v úterý,
ve středu a v pátek, současně se k nám
připojovali i hráči předpřípravky. Letní
příprava probíhala velmi intezivně, především zaměřená na herní projev a dovednosti s míčem. První mistrovské utkání jsme
odehráli s mužstvem Komořan, ve kterém
jsme podlehli 7:15. Následoval zápas s Kučerovem a bohužel také prohra 4:10. Zápas
s Vyškovem už pro nás vyšel vítězně 11:4.
Nad naše síly byl ale zápas s mužstvem
Bučovic, kde jsme vysoko prohráli 2:19.
Po vysoké porážce jsme na trénincích
více začali pracovat na obranné fázi a zejména na proměňování vyložených šancí,
kterých máme v zápasech opravdu velmi
mnoho.
Herní systém mladší přípravky je stejný
jako vloni, hraje se dvoukolově, proto hrajeme s každým soupeřem dvakrát. Po předešlých nezdarech, kdy jsme na trénincích
zapracovali na lepším zakončení, se už hra
velmi vyrovnává. Výsledky utkání jsou
prohra s mužstvem Rousínova 5:6, zápas s Komořany 5:8 a Kučerov znamenal
prohru 3:5. Značí to pro nás, že kluci se
snaží a tréninky jim určitou kvalitu dávají.
V měsíci říjnu ještě zbývá odehrát tři mistrovská utkání.
Dovolte nám ještě pár informací k mužstvu předpřípravky, tedy děti předškolního

Turnaj Habrovany – Muži
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věku. Zatím probíhají tréninky každé úterý a středa na hřišti. Předpřípravka zatím
sehrála jedno přátelské utkání s Rousínovem. Pokud nám počasí dovolí, budeme ještě celý říjen chodit na tréninky ven
na hřiště.
Vzhledem k tomu že se mění celé zastupitelstvo naší obce, není jasné, zda nám nové
zastupitelstvo umožní v zimních měsících
tréninkově využívat místní halu a zda naši
mládež bude vůbec podporovat ve sportovních aktivitách?
Závěrem bychom chtěli poděkovat hráčům za účast nejen na trénincích, kde se

nás schází opravdu v hojném počtu, rodičům za trpělivost, zejména na vyhrocených
domácích zápasech, fanouškům, všem příznivcům kopané a všeobecně sportu a v neposlední řadě Obci Habrovany za podporu.
Luska Marian vedoucí mužstva předpřípravky a mladší přípravky.
Závěrem
Děkujeme všem, kteří podporují sport
v naší obci ať už je pomoc finanční nebo
formou fandění a pracemi v areálu. Jsme
rádi, že vás fotbal baví tak jako nás!

TJ Habrovany, spolek
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Tradiční předvánoční setkání
v kostele v Habrovanech
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