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Rozsvícení vánočního stromu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás
touto cestou srdečně pozdravil a napsal pár hřejivých slov k blížícím se vánočním svátkům.
Vždyť Vánoce jsou tím, co v nás vzbuzuje
příjemné pocity a krásné vzpomínky na kouzelný čas těchto svátků. Právě tento čas v nás
lidech probouzí ty lepší stránky, a proto se
víc než jindy snažíme být k sobě přátelštější,
milí, ohleduplní a i více nasloucháme jeden
druhému. Naši nejmenší se již jistě nedokážou dočkat vánočních stromečků a dárků. Ti
starší se těší na to, že bude rodina opět spolu
a všichni prožijeme krásné chvíle.
Dovolte mi proto, abych vám popřál i já,
zastupitelstvo a zaměstnanci obce z celého
srdce krásné a veselé prožití vánočních
svátků v kruhu nejbližších. Dětem hodně
dárků a splněných přání. A do přicházejícího nového roku vám přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Šťastné a láskyplné vánoční svátky!

Vážení rodiče a přátelé
habrovanské základní školy,
Adventní čas, navštívil nás…
…doba adventní je opět tady a my ve škole v Habrovanech ji prožíváme způsobem,
který se stal milou tradicí a všichni se na tohle období těšíme. Užívají si je ale hlavně
žáci, kteří moc dobře tuší, že se v tomto předvánočním shonu sem tam najde den, kdy se
výuka odlehčí a společně se svými vyučujícími se, zpívá, tvoří, poslouchají se písničky,

Radoslav Dvořáček, starosta obce

Plánované akce v I. pololetí
roku 2017
29. 1. – Vítání občánků
4. 2. – Vepřové hody
25. 2. – Dětský karneval
17. 3. – Posezení se seniory
16. 6. – Školní akademie
24. 6. – Dětský den „Hurá prázdniny!“

Prvňáčky navštívili čerti s Mikulášem a andělem

pohádky – no prostě pohodička, která ale
hraje v životě dětí důležitou roli – na tyto
chvíle se totiž po letech vzpomíná nejvíce.
V listopadu už školou znějí koledy a zimní písničky v rámci příprav na vystoupení,
vyrábíme vánoční dekorace, připravujeme
výrobky na náš malý školní jarmark, společně rozsvěcujeme vánoční strom na habrovanPokračování na straně 2
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
ské návsi, setkáváme se s Mikulášem a jeho
nebesky-pekelnou družinou a užíváme si
předvánoční pohodu při rozsvěcování stromečku na zámku. V posledním školním dnu
roku 2016 nás čeká třídní vánoční oslava
a pak už se všichni rozejdeme do svých domovů na vytoužené vánoční prázdniny…
Přeji všem našim žákům, aby pod stromečkem našli spoustu krásných dárků a hlavně,
aby jim bylo dobře v rodinném kruhu.
Všem zaměstnancům naší školy, školky
a školní kuchyně děkuji za všechno, co pro
naši organizaci dělají a přeji klidné Vánoce
a hodně zdraví do nového roku.
Obci Habrovany děkuji za dosavadní podporu a spolupráci a přeji všem krásné Vánoce,
do nového roku zdraví a pokoj v duši.
Mgr. Vlasta Koudelková,
ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany

Vyrábíme adventní věnce

Tříkrálová sbírka 2017
Jako v mnoha dalších obcích i městech,
proběhne i v Habrovanech počátkem příštího roku Tříkrálová sbírka. U Vašich dveří zazvoní skupinka zpravidla tří dětských koledníků, převlečených za bájné krále, kteří se
podle tradice přišli poklonit do Betléma no-

vorozenému Ježíškovi. Koledování bude
probíhat během měsíce ledna. Dospělí vedoucí skupinek budou mít průkazku vystavenou Charitou ČR a úředně zapečetěnou
kasičku. Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,

matkám v tísni a dalším zejména v regionech, kde sbírka pomáhá. Menší část výnosu je použita na humanitární pomoc do zahraničí.
Předem děkujeme, že se do Tříkrálové
sbírky 2017 zapojíte.

Napsali o nás

Obnovu chodníku odložena
Směrem od Rousínova ke kostelu už mají
Habrovanští chodníky vyměněné. Na obnovu
dalších, které byly v plánu, si nicméně budou
muset počkat až do jara. Zpozdí se kvůli opravě kanalizace. Podle starosty Radoslava
Dvořáčka je totiž i ta v havarijním stavu. „A je
tak potřeba vyměnit nejdřív asi stometrovou
část, která se nachází pod chodníkem,“ vysvětlil. Zbudování nového nad kanalizací by
tak teď nemělo smysl. „Nechceme riskovat
a udělat nové chodníky a pak do toho zase začít kopat. Bohužel bychom ale všechno před
zimou nestihli. Musíme počkat do jara,“ dodal
starosta s tím, že příští rok plán dotáhnou do
David Veselý, Vyškovský deník
konce.

Otevírací doba OÚ Habrovany
na přelomu roku
Žáci 1. a 2. ročníku na zimní vycházce do olšanského lesa

Vycházka do Olšan
V pátek 4. listopadu jsme se v rámci prvouky vydali s žáky 1. a 2. ročníku na podzimní vycházku do olšanského lesa. V 8 hodin ráno jsme vyšli od školy, počasí bylo
studené, ale celou cestu nám svítilo sluníčko,
takže cesta pěkně ubíhala.
První zastávka byla v Olšanech u rybníka,
kde jsme se vydatně posilnili svačinou z domova. Naše další cesta vedla do lesa ke studánce „Koretince“. Cestou jsme poznávali
různé druhy stromů, listů a plodů. Nejvíce se
nám u studánky líbilo rozdělení do skupin
a stavění domečků pro skřítky. Je přece jas-

né, že se blíží zima a skřítkové, kteří se o studánku starají, potřebují pořádné domečky.
Ke stavbě domečků jsme využili všechny
možné přírodniny, které jsme cestou v lese
našli.
Jelikož se blížila doba oběda, museli jsme
se vydat zpět do školy. Zpáteční cesta nám
rychle ubíhala a popoháněla nás vidina dobrého oběda a pořádného odpočinku po dobře
vykonané práci.
Všem dětem, ale i paním učitelkám se vycházka líbila a těšíme se na další.
Mgr. Lenka Ryšková, třídní učitelka 1. ročníku

Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby:
27. 12. a 30. 12. 2016 – zavřeno
28. 12. 2016 – 8.00–11.30 a 12.30–17.00
29. 12. 2016 – 8.00–11.30
V prvním lednovém týdnu:
2. – 6. 1. 2017 zavřeno
Provoz zahájen od 9. 1. 2017 dle běžných
otevíracích hodin.
Místní knihovna
23. 12. 2016 – běžná otevírací doba
30. 1. 2016 – zavřeno, náhradně otevřeno
ve čtvrtek 29. 12. 2016 (v běžných otevíracích hodinách)
Posilovna a tělocvična v OD Habrovany
23. 12. 2016 – 1. 1. 2017 zavřeno
Provoz zahájen od 2. 1. 2017.
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Kostel Nejsvětější Trojice
v Habrovanech
23. 12. kostel Habrovany, 16–18 hod –
každoroční pravidelné předvánoční setkání
v kostele s vánoční výzdobou, zahájené krátkým vystoupením pěveckého sboru. Pro zájemce bude možnost odnést si domů „betlémské světlo“. Přijďte si v klidu užít
předvánoční atmosféru ticha.

Pořad bohoslužeb – Vánoce 2016
Pátek 23. 12.
16.00–18.00 Habrovany – předvánoční
setkání v kostele s Betlémským světlem
Sobota 24. 12.
„Půlnoční“ – s Betlémským světlem
15.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna (pro
rodiče s malými dětmi)
20.30 Kr. Vážany
20.30 Komořany
22.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
22.00 Velešovice
Neděle 25. 12. Narození Páně
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
7.45 Podbřežice
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany
10.40 Kr. Vážany
10.45 Velešovice
18.00 Živý Betlém v Rousínově u kostela sv.
Máří Magdalény
Pondělí 26. 12. Sv. Štěpána
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany
10.45 Habrovany
10.45 Velešovice
16.00 Vánoční koncert PS Sušil v kostele
sv. Máří Magdalény
Sobota 31. 12. Sv. Silvestra – konec kalendářního roku
16.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
18.00 Podbřežice
18.00 Habrovany
23.00 Rousínovec – sv. Václav (novoroční
modlitba)
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Tělesná výchova tak trochu jinak –
proháníme draky
Podzim – krásné období svými barvami,
ale jinak je to čas sychravého počasí, které se
každý den mění a jeden neví, jak bude zítra.
K podzimu však nepatří jen barvy listí a studené počasí, ale spoustu let i neodmyslitelně
také draci všech různých provedení, barev,
velikostí a tvarů. S žáky páté a čtvrté třídy
jsme se rozhodli, že využijeme počasí a v hodině tělesné výchovy se půjdeme proběhnout
na pole a provětráme své dračí potvůrky.
Vyzbrojeni teplým oblečením, pevnou
obuví a hlavně, svými draky, jsme se vydali
ve středu 2. listopadu na habrovanské pole
nedaleko školy. Nutno říci, že ranní počasí,
které přinášelo mrholení a zamračeno nám
příliš nenahrávalo, ale nakonec deštík ustal
a vystřídal ho mírný vítr. Některé děti přesně
věděly, jak na to a draci se brzy vzpínali na
obloze. Jiní se pokoušeli o vypouštění opakovaně, ale zkušenosti téměř nulové je vedly
k nezdaru. Ukázala jsem jim, jak se správně
postavit skrz vítr, jak vhodně chytit provázek
oběma rukama, jak ho povolat či přitahovat
a držet draka s větrem a postupně ho dostat
až „k nebesům“.
Nutno říci, že ne všechny draky se nám povedlo přivést k pohybu, ale toto zklamání si
děti vynahradily tím, že si půjčovaly draky
navzájem, takže všichni měli možnost si vyzkoušet, řízení tohoto tělesa. Bylo krásné vidět dětskou radost, když se to povedlo, žáci
draky udržovali ve výšinách a oni ne a ne

dolů. Rozzářená očka byla odměnou za kousek radosti, která vlastně nestojí mnoho.
Celý „tělocvik“ byl slovy žáků super a domnívám se, že jsme si ho plně užili.
Mgr. Zuzana Olejníková, vyuč. TV

Pouštění draků

Nabídka pracovního místa na OÚ Habrovany
Obecní úřad Habrovany přijme zaměstnance na pozici administrativní pracovník/pracovnice – pokladní. Plný pracovní úvazek, doba určitá (zástup za mateřskou dovolenou).
Zájemci o tuto pozici se mohou dostavit k osobnímu pohovoru na OÚ Habrovany s životopisem a dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání (min. SŠ s maturitou).
Dále OÚ Habrovany hledá zaměstnance na pozice knihovník/knihovnice a kronikář/kronikářka obce.
Bližší informace na tel. čísle 517 374 274.

Místní poplatky na rok 2017
Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává na rok 2017 stanoven ve výši
450 Kč/osoba/rok. Okruh poplatníků a jejich povinnosti jsou vymezeny v OZV obce
Habrovany č. 1/2015. Celé znění platné vyhlášky najdete na webových stránkách obce
www.habrovany.cz nebo je k nahlédnutí na
obecním úřadě. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2017 nebo ve dvou splátkách do 31. 3. 2017 a 30. 6. 2017.
Poplatek za psa ve výši 150 Kč/první
pes/rok a 200 Kč/druhý a další pes/rok.
Tento poplatek je splatný do 31. 3. 2017.
Výše uvedené poplatky je možné hradit
od 9. ledna 2017 na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce
č. 4527731/0100. Jako VS uvádějte číslo
domu. V případě, že zvolíte způsob platby

převodem, je nutné, osobně si vyzvednou
známku na popelnice, bez které nebude odpad vyvezen.

Další platby v roce 2017
Užívání místní kabelové televize – 840
Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. 9. 2017.
Žádáme občany, aby všechny platby
hradily včas a v předepsaných termínech. Hotově na pokladně OÚ ve dnech
pondělí a středa 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 11.30
hod. nebo bankovním převodem na účet
obce č. 4527731/0100.
Odpadové hospodářství
Cena stočného na rok 2017
Na základě podané žádosti na Státní fond

životního prostředí se nám podařilo udržet
cenu stočného na rok 2017 na nejnižší možné hranici a to ve výši 41,– Kč bez DPH
(skutečnost dle finanční analýzy je
46,67 Kč bez DPH) tj. 47,15 Kč s DPH.
Cena byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Habrovany dne 30. 11. 2016 a následně bylo vyvěšeno cenové oznámení na
úřední i elektronickou úřední desku obce.
Tato platba bude fakturována 2x ročně dle
skutečného odběru vody podle údajů
z Vodovodů a kanalizací, Vyškov nebo dle
směrného čísla 36 m3/osoba/rok (záleží na
smluvní ujednání mezi odběrateli a provozovatelem ČOV obcí Habrovany).
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
na návsi byl přemístěn za prodejnu potravin.
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Zápisy z kroniky naší obce
1926 – Sčítání hospodářských zvířat
Sčítání všech hospodářských zvířat bylo
provedeno začátkem ledna dle stavu 31. prosince 1925. Ve zdejší obci bylo napočítáno:
koňů 48, krav 215, koz 160, vepřů 210, slepic 2430, hus 46, kachen 18.

kánského původu byt. Tento požadavek místní nár. výbor nesplnil pro odpor občanů, kteří byty vlastní, jde vlastně o byty, které vyžadují opravu. Tato akce je celonárodní, aby
z nich se stali dobří občané a zapomněli jejich nepořádný život.

Poštovní úřad
Poštovní úřad umístěn začátkem r. 1926
v obecní kanceláři a tato přemístěna do místnosti záložny. Zařízení potřebné vykonala
obec a ředitelství poštovní ji obnos
(2.000 Kč) splácí v půlročních 20ti splátkách
po 100 Kč.

Výstavba
V Habrovanech byl převeden dům, bývalá
sokolovna, do vlastnictví Jednoty, která provádí úpravu, na zřízení samoobsluhy.

1936 – Stavba basenu
Rovněž počátkem března bylo započato se
stavbou vodní nádrže pro účely hasičské na
Smuhách. Velikost této nádrže jest 8x12 m
a hloubky 1,20 m. Práce trvala 4 neděle
a byly na ní zaměstnáni všichni nezaměstnaní a byly vypláceni prvních 14 dnů ve stravovacích lístkách za 15,– Kč a obec připlácela Kč 5,– za každý pracovní den.
Druhých 14 dnů pak dostávali 1 lístek
stravovací po 10,– Kč a 5,– Kč příplatek
od obce. Celkem bylo dáno ve stravovacích lístkách Kč 3.500,–. Obec vyplatila za materiál a dopl. mzdy 8.151,40.
Celkový náklad činil Kč 11.651,40.
Okresní úřad ve Vyškově provedl komisionální a vodoprávní řízení na tuto
basenu dne 1. dubna 1936.
1946 – Konfiskace
V květnu byl doručen výměr o konfiskaci
statku Simeona Vacule, v srpnu se konala veřejná schůze zájemců o půdu, byla předem
vypracována kandidátka místní rolnické komise, která měla dle dekretu p. Presidenta
důležitý význam. Komise rolnická zvolena
Matěj Havlíček, Švestka J. kolář, Pliska F.
Polach Tom Chalupa Tom Hrázek Ant a jiní.
Všude se děje poctivost a nepoctivost, někteří byli hodně poděleni a někteří málo a někteří nic. Pan Havlíček Matěj předseda komunistické strany prohlásil, přidělovat se bude
dle zásluh. Konec byl a toho rozeštvání jak
politicky tak hospodářsky život občanstva.
1956 – Motor přimrznul
10. 2. Při pohřbu Vincencie Pavlíčkové,
kterou vezl pohřební vůz, zamrznul cestou
vesnicí motor a auto museli tlačit účastníci
pohřbu. Taková byla zima.
Mandelinka bramborová
Na bramborách vyskytl se obávaný škůdce, mandelinka bramborová. Byla napadena
asi třetina všeho porostu bramborového
a škůdce se ničil práškem „Dinocit“ a do
země injekce sírouhlík. Bylo nařízeno denně
brambory prohlížet. Materiál na ničení škůdce hradil O.N.V. ve Vyškově ze svých prostředků.
1966 – Cikáni
Bylo požadováno od okresního národ. výb.
ve Vyškově, zajistit byt pro jednu rodinu ci-

1976 – Myslivci
Myslivecké sdružení Družba se sídlem
v Habrovanech má rozlohu 1.155 ha a rozkládá se z velké části na polích v Olšanech,
Habrovany, Kr. Vážany a Vítovice, pak les
zvaný Líchy na ploše 89 ha.
Plán odstřelu byl v roce 1976 splněn a bylo
uloveno 7 srnců, 6 srn, 6 srnčat, 1 divočák,
207 bažantů, 144 zajíců vše o váze 1088 kg.
Trhu bylo dodáno 277 kg.
Intenzivně byla hubena škodná zvěř zvláš-

tě toulavé kočky, kterých bylo střeleno 29,
dále 3 lišky. Rok 1976, jak už několik posledních roků nebyl nijak příznivý pro zvěř.
To se konečně promítlo i na podzimních honech, které byly slabší. První zaječí vrhy
byly dost četné. Tok bažantů začal až po 10.
Březnu, do té doby byli kohouti pohromadě,
protože noční teploty do poloviny března
byly až –10 st. C. Pak kritické sucho, všechny potoky, studánky vyschly a tím trpěla
zvěř. Teploty v červnu 32–34 st. C, na vyprahlé zemi byla suchem spálená tráva a tím
trpěla kuřata pernaté zvěři. Srnčí zvěř pak
zůstávala dlouho v krytech ve stínu, jednak
pro palčivá vedra, jednak pro obtížný hmyz,
který měl příznivé podmínky k líhnutí.
Bylo konáno 6 honů na nízkou zvěř.

1986 – ZO Český zahrádkářský svaz
Předseda Karel Pavlon, počet členů 114,
počet členů výboru 21. V roce 1986 uspořádáno: 2 zájezdy, 1 ples, 1 přednáška, 1 výstava. Při plnění volebního programu odpracováno v akci „Z“ 360 hod., spolkové práci
odpracováno 80 hod.
Výkup ovoce:
- třešně: 3.099 kg, angrešt: 1.587 kg, višně: 235 kg, meruňky: 1.416 kg, červ. rybíz:
3.563 kg, čern. ryb.: 6.512 kg, ryngle:
170 kg, hrušně: 9.055 kg, šípky: 1.699 kg,
švestky: 229 kg, padanky: 80.965 kg, trhané
jablka: 7.295 kg, celkem vykoupeno
115.555 kg ovoce.

1996 – Neobvyklý příběh
Začátkem října t. r. vzrušila občany velmi
neobvyklá událost. Paní Marie Pelikánová,
zdejší občanka, se delší dobu neobjevovala.
Její dcera Jana na dotazy občanů a známých
odpovídala, že stará paní je nemocná, později sdělovala, že odjela na dlouhodobý pobyt k vnučce.
Poštovní doručovatelka, která nemohla
předat nepřítomné adresátce důchod, se svěřila policii. Při prohlídce domku a přilehlého pozemku bylo zjištěno, že stará paní, zabalená v přikrývkách, byla zakopána pod
ořešákem. Za přítomnosti zástupce Okresní
hygienické stanice a soudního lékařství byla
provedena exhumace a nařízena soudní pitva. Prokázalo se, že 88letá paní zemřela přirozenou smrtí na infarkt myokardu. Dcera
se přiznala, že matku zakopala v zahrádce
již v květnu. Svůj čin, postrádající veškerou
pietu, zdůvodňovala tím, že neměla peníze
na pohřeb. Ukázalo se, že v tomto případě se
jedná sice o přestupek, nikoliv však trestný
čin. Takový může být pokutován do
výše 1000 Kč. Obecní úřad rozhodl,
že pokutu vyžadovat nebude a naopak
nabídl uhradit zpopelnění tělesných
pozůstatků občanky Pelikánové a následné uložení urny v rodinném hrobě
z vlastních finančních zdrojů. Případ
pobouřil občany z hlediska etického.
Občanka pí Marie Pelikánová byla
slušná a pracovitá žena, dobrého srdce, obětavá a nenáročná. Argument
nedostatku peněz na pohřeb, který
udává dcera, neobstojí, protože obec, známí, příbuzní i referát sociální by určitě
v tomto případě vypomohli.
2006 – Sbor dobrovolných hasičů
Organizace má celkem 52 registrovaných
členů ve věkovém složení od 15 až do 68
roků. Dále ještě eviduje 10 členů – důchodců.
Hlavní pozitiva v roce 2006 – nákup nové
sportovní stříkačky, na kterou přispěli dva
sponzoři, a to firma Kohlschein a Nadace
pro zaměstnance skupiny Velux. Obecní
úřad zakoupil novou savici, vybavil zásahové vozidlo Avia ženijním nářadím, zajistil
pro zásahové družstvo boty a dva zásahové
obleky. Na začátku prázdnin se dalo dohromady také sportovní družstvo děvčat.
10. března proběhlo školení první pomoci
pod vedením pracovnic Červeného kříže
z Vyškova. 8. března pomáhali hasiči vyčerpat znečištěnou pitnou vody ze zásobníku
vodojemu a studny, který využívá místní
část obce Vinohrádky. V květnu byl nácvik
zásahové jednotky Pod lipami.
22. 6. 2006 při společném cvičení se záchranným systémem kraje v ÚSP (zámek)
evakuovali tělesně postižené osoby z ubytovacích prostor ve druhém podlaží.
Z kultury – ukázka zásahu na dni dětí, letní noc Pod lipami, čerpání vody při výlovu
nádrže na návsi, vánoční posezení.
Z kroniky vybral Radoslav Dvořáček
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Habrovany byl
založen již před 119 lety a je zřejmé, že příští
rok bude jubilejní. Jedná se nejstarší spolek
v obci a v této dlouhodobé tradici se snažíme
dále pokračovat.
Činnost
V uplynulém roce náš sbor pořádal opět
kulturní a sportovní akce. První z pořádaných
akci v roce 2016 byla výroční valná hromada.
Dále jsme se mohli setkat při pořádání divadelního představení. Jako další sbor pořádal
pálení čarodějnic s dětským odpolednem, hasičské závody na fotbalovém hřišti, letní noc
„Pod lipkami“, divadelní představení pro děti
a ukončení soutěžní sezony.
Sport
Letos bylo mezi bodovanými družstvy v seriálu Velké ceny okresu Vyškov zařazení jen mužstvo mužů „A“. V celkovém pořadí to znamenalo 13. místo s 58 body. Při nejlepším výkonu
letošní sezony se časomíra zastavila na čase
19,36 s, což znamenalo 6. místo v Šaraticích
Zásahová jednotka
Jednotka se skládá z 15 členů SDH Habrovany. Z výjezdů v letošním roce zmiňme požár
komínového tělesa, požár zahradního odpadu
a pátrání po pohřešované osobě v lokalitě
„Pánská skála“. Jednotka zabezpečovala asi-

stenci při kulturní akci pálení čarodějnic v areálu pod Lipami. Jednotka se schází pravidelně
první středu v měsíci, kde se provádí výcvik,
školení, kondiční jízdy s vozidly a údržba
techniky. V uplynulých dnech bylo provedeno
školení na obsluhu motorových pil a výcvik
v dýchací technice ve výcvikovém polygonu
školního a výcvikového zařízení v Brně.
V příštím roce nás opět čeká mnoho aktivit.
Plánovaná činnost sboru pro rok 2017 je velmi pestrá. Jak již bylo zmíněno, rok 2017, je
pro sbor rokem výročním. Dne 5. 7. proběhne
na návsi oslava 120. výročí. Během jednoho
odpoledne budete moci nahlédnout do historie sboru, seznámit se s nejnovější technikou
využívanou v naší obci i u profesionálních
jednotek. Dále budete moci býti svědky zásahu, ukázkou techniky a v neposlední řadě nebude nouze o hudební doprovod a občerstvení. V lednu proběhne výroční valná hromada
(21. 1. 2017) v obecním sále. Jako v letech
minulých pro Vás zajistíme divadelním představení, pálení čarodějnic, letní noc a další
a další. Družstva budou i nadále reprezentovat
naši obec na poli požárního sportu. Pro příznivce požárního sportu bude vrcholem soutěž
na domácím bojišti, a to soutěž „O pohár starosty obce“ v červenci.

V neposlední řadě se patří poděkovat všem,
kteří naši činnost v uplynulém roce podporovali, a věříme, že budou podporovat i v roce
nadcházejícím. Jsou to zejména aktivní členové SDH a zásahové jednotky, dále Obec
Habrovany a její zastupitelstvo, TJ Habrovany, sponzoři a příznivci.
Závěrem bychom Vám rádi jménem výboru
SDH Habrovany popřáli krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku popřáli hlavně
spoustu zdraví a mnoho osobních i profesních
úspěchů. Těšíme se na společná setkání na akcích pořádaných našim sborem a zásahové
jednotce přejme, aby počet zásahů v roce
2017 byl nulový.
výbor SDH

Členové Sboru dobrovolných hasičů Habrovany

Myslivecký spolek Habrovany
Opět je tu podzim a nastávající zima, kdy
myslivci při společných honech na drobnou zvěř
hodnotí předcházející celoroční péči o ni a následně počet kusů, které se jim podařilo odlovit.
12. listopadu 2016 se uskutečnil první hon
na drobnou zvěř v Komořanech a Čechyni za
účasti 12 myslivců, 12 honců a 7 lovecky
upotřebitelných psů. Ulovili jsme 3 zajíce
a 11 bažantů kohoutů.
26. listopadu 2016 se uskutečnil hlavní hon
v Habrovanech za účasti 22 myslivců, 12
honců a 6 lovecky upotřebitelných psů.
Odlovili jsme 1 lišku, 2 zajíce a 48 bažantů
kohoutů za příjemného slunečného dne.
Tímto bychom chtěli poděkovat personálu
restaurace Kdysi za příjemné prostředí a přípravu guláše a svíčkové, které účastníkům
honu velice chutnalo.
Prase divoké (Sus scrofa)
Pojmenování: samec-kňour, samice-bachyně, mládě-sele. Selata do 31. března následujícího roku jsou letošáci, potom lončáci.
Dokáže se velmi rychle pohybovat a je schopen vytrvale a dlouho běžet. Velmi dobře plave i na delší vzdálenost. Kňour chrochtá,
když sbírá jadrné krmiv, mlaská, v nebezpečí
zbraněmi (zuby) klektá. Bachyně má podobné projevy při ohrožení. Selata kvičí. Má velmi dobře vyvinutý čich a sluch, zrak je slabší. Je velmi dobře ostražitý. Kňour má dlouhé
zbraně, které zřetelně nadzvedávají horní
pysk. Háky (špičáky) u bachyně jsou krátké,
horní pysk téměř nenadzvedávají. Hlava bachyně se zdá být protáhlejší.
Biologie
S černou zvěří se dnes setkáváme téměř
všude, nejvíce však v rozlehlejších lesích,
sousedících s polními kulturami. Nejvíce se

zdržuje ve smíšených, popř. listnatých lesích
s příměsí dubu a buku. Vyhledává místa
s bahnisky, kde se kaliští (válí se v bahně, aby
se mu nalepilo na osiny, a po zaschnutí ho sedře z osin i s kožními parazity) od jara do
zimy, a kde nachází dostatek stromů, o které
se ráda otírá (drbe) a na stromech zůstává
bahno z kaliště (malovánky, otěrky, otěrkové
stromy, drbiště). Je všežravec, živí se rozmanitou potravou od živočišné po rostlinou.
Nejraději vyhledává plody lesních dřevin
jako žaludy, bukvice, kaštany,
dále obiloviny (brambory, řepu,
topinambury), kořeny různých
bylin a kapradin, nepohrdne
však ani hmyzem, obojživelníky, plazy, sebere i násadu a mláďata ptáků hnízdících na zemi,
drobné hlodavce, mláďata zvěře
až po srnčata i staré mršiny.
V současných podmínkách je Prase divoké
převážně nočním živočichem, který vychází
na žír za světla pouze v odlehlých místech,
kde není rušen. Páření (chrutí) probíhá tak, že
k tlupám bachyní se připojují kňouři. Pokud
k tlupám bachyní přijdou stejně silní kňouři,
urputně mezi sebou bojují. Slabší před silným
kňourem uteče. Chrutí začíná pravidelně v listopadu a trvá přes celý prosinec až do ledna
(bachyně může však být oplozena i v létě).
Selata jsou kladena (metána) od března (někdy již koncem ledna a v únoru) do konce
května a není neobvyklé setkat se s metáním
téměř po celý rok zejména tam, kde byla narušena sociální skladba populace. Bachyně
má 4 až 8, ale i 12 selat. V případě nebezpečí
zaútočí i na člověka. Špičáky kňoura v horní
čelisti jsou klektáky, ve spodní čelisti jsou pá-

ráky a dohromady se nazývají zbraně. Špičáky bachyně se zvlášť nepojmenovávají a souhrnně se nazývají háky.
Rozšíření v ČR
V českých zemích je zvěř původní, avšak
koncem 18. století byla ve volných honitbách
vystřílena (podle nařízení Marie Terezie
z roku 1770 a Josefa II. Z roku 1786) a směla
se chovat pouze v oborách. Po druhé světové
válce se zvolna dostala do volných honiteb
(únik z obory, hlavně však migrace z Polska,
Německa a karpatské oblasti).
Prase divoké a jeho zvěřinové
pokrmy mají co největší škálu
přípravy. Nejlépe se hodí jejich
zvěřina z kusů do 40–50 kg, kdy
se nemusí nijak upravovat (nakládání apod.) Nemusíte se bát,
pokud vám někdo z myslivců daruje kousek zvěřiny, nebo si ji
někde koupíte. Zákon nám ukládá zajistit jak vyškoleného prohlížeče zvěřiny, tak musíme z každého kusu prasete předložit vzorek na zjištění svalovce ve zvěřině.
Úprava prasete:
Guláš, pečínka, řízky, steaky, svíčková, závitky, kančí kýta na víně, se šípkovou omáčkou atd. Přejeme dobrou chuť!
Veselé svátky, hodně štěstí a zdraví, vše
nejlepší v novém roce 2017 vám srdečně
přeje Myslivecký spolek Habrovany.
MS Habrovany vás jako každoročně zve na
tradiční Štěpánskou zábavu s poslední lečí,
která se koná v pondělí 26. prosince 2016 ve
20 hodin v kulturním sále Obecního domu.
K poslechu a tanci nám zahraje skupina
Modul. Zvěřinová i další tombola. Všichni
jste srdečně zváni!
MS Habrovany
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Rybářský spolek „Zámecký rybník“ v roce 2016
Náš spolek již několik roků přispívá ke
kulturní činnosti v naší obci. Počet členů má
stále vzrůstající tendenci a v současné době
máme již 32 členů, k tomu se můžeme pochlubit i mládeží v počtu 12 dětí do 15 let
věku. Členská základna se rekrutuje z drtivé
většiny z občanů Habrovan.
Rybářský sport prioritně slouží k relaxaci
a přispívá k upevňování duševního zdraví.
V měsíci lednu je každoročně svolávána
valná hromada členů spolku, na které se
hodnotí počty a kvalita úlovků v minulém
roce, na základě odevzdání sumářů ulovených ryb. Tato bilance je velmi zajímavá
a každoročně hrubým odhadem porovnáváme počty ryb, které nám v rybníku zůstalo.
Valná hromada členů schvaluje hlavní úkoly
v naší celoroční činnosti.
V jarním období jsme úspěšně provedli
změnu u Krajského soudu v Brně, z občanského sdružení na spolek. Celou agendu
k naší spokojenosti zajistil náš člen pan
Mgr. Karel Koudelka.
Rovněž jsme jako každoročně provedli zarybnění našeho rybníka s ohledem na platné
právní předpisy, našim odborným garantem
na tomto úseku je náš člen pan dr. Václav
Mazura.
V měsíci květnu byly pořádány rybářské
závody pro děti i dospělé, počasí nám přálo,
počet dospělých závodníků byl slabší, přesto
jsme u rybníku strávili příjemný den.
Další akcí bylo zajištění občerstvení při

Dětské rybářské závody

příležitosti Dětského dne. I s touto akcí jsme
se vyrovnali ke spokojenosti našich dětí
a spoluobčanů.
V oblasti brigádnické činnosti jsme provedli částečné vyčistění přítoku do rybníku,
byla vyvezena plná traktorová vlečka písečných usazenin, v roce 2017 budou tyto práce
dále pokračovat. Břehy kolem rybníku byly
vysečeny a vyhrabány.
V měsíci září následovala naše hlavní
akce a to organizace dětských rybářských
závodů a rybí hody, které mají v naší obci
tradici. Již druhým rokem náš spolek zajišťoval komplexně, včetně zhotovení rybích

V zimě slouží rybník k bruslení

specialit. Při této akci musím vyzvednout
naši členku paní Jaroslavu Stejskalovou,
která stála v čele týmu zajišťujícího přípravu
rybích specialit, ale také díky technické podpoře pana Pavla Korčiána jsme vše hladce
zvládli.
V předešlém obecním zpravodaji byl uveden počet zkonzumovaných ryb. Tato skutečnost svědčí o mimořádně dobré kvalitě
připravovaných pokrmů, ale i o narůstající
účasti našich spoluobčanů.
Dále musím zmínit velmi dobrou spolupráci s obecním úřadem, nejenže jsme obdrželi finanční dotaci na hospodaření, ale i jinak se nám dostává nezištné podpory.
V letošním roce ze spolku nenávratně
odešli tři naši kamarádi a přátelé, je to pan
Václav Šlimar, pan Bedřich Kučera a pan
Oldřich Salzburger, věnujte jim prosím tichou vzpomínku.
Závěrem mně dovolte, abych poděkoval
za práci těm členům, kteří se aktivně zapojují do činnosti spolku a vyslovil optimistické
přání, aby i ti co v letošním roce si čas nenašli, jej našli v roce příštím. Zároveň přeji našim členům, ale i všem našim spoluobčanům
hezké vánoční svátky a pevné zdraví v roce
2017. Těším se na hojnou účast při dalších
spolkových akcích.
S rybářským pozdravem „PETRU
ZDAR!“
Bc. Jaroslav Baláč, předseda spolku

Šachový oddíl tělesně postižených z. s.
Půl roku uplynulo od našeho posledního
příspěvku, tak co se událo v našem oddíle.
Začátkem června se konalo Mistrovství
republiky čtyřčlenných družstev TP
v Hodoníně u Kunštátu. Bohužel náš oddíl
opět neměl zastoupení pro nedostatek hráčů.
Začátkem října se konalo na Horní Bečvě
v hotelu DUO Otevřené mistrovství ČR jednotlivců TP s mezinárodní účastí hráčů České republiky, Maďarska a Slovenska. Letos
byla velká účast. Na toto mistrovství odjela
naše jediná hráčka a podle současné výkonnosti se umístila ve druhé polovině tabulky.
V půlce října se uskutečnily dva turnaje

s naší účastí. V Hodoníně u Kunštátu se konalo Mezinárodní mistrovství tělesně postižených v šachu – O pohár MDA RIDE a turnaj o Pohár AMD. Pan Leoš Spáčil skončil
celkově na 4. místě a Ivana Vejpustková na
9. místě. Na to navazoval naším oddílem pořádaný již 28. ročník Přeboru Jihomoravského kraje a zároveň se uskutečnil
memoriál Jiřího Šandery.
Od listopadu začal další šachový ročník
2016/2017 Okresního přeboru Vyškova, kde
opět budou bojovat dvě naše družstva.
Věříme v jejich dobré umístění. Ale o tom až
příště.

Na závěr všem přejí poklidné Vánoce
a šťastné vykročení do nového roku.
Za oddíl Ivana Vejpustková

Královská hra
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Ve vstupních prostorách Archeologického parku v Pavlově

Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek v roce 2016
Rád bych navázal na mé minulé povídaní
a nabídnul vám pohled do společenského
a kulturního života obyvatel Habrovanského
zámku.
Nejprve bych připomněl ty nejdůležitější
události s předchozího půlroku.
Sálem zněl tenorový hlas, slavné i méně
známé písně v podání Vítězslava Víta a jeho
doprovodu. Povídání o cestování na vozíku
s rodinou Márových tentokrát po Francii
a Rakousku.
Zábava s cimbálovou muzikou Veronica
a bohatou tombolou.
Náš letošní první výlet vedl na všemi oblíbené nákupy do nákupního centra Olympia
Brno, následoval zámek Lednice a Zoo
Vyškov.
Je již tradicí, když se rok přehoupne do druhé poloviny, je spojená s opékáním prasátka,
které se i letos výjimečně povedlo. Bylo opět
vynikající, křupavé prostě „k sežrání“. K dobrému masíčku jsme si dali nový druh piva
s názvem „GRUNT“ z Vyškovského pivovaru, který je jedním z našich sponzorů. Byli
jsme mile překvapeni výbornou chutí zlatavého moku. Také nealko nápoje uspokojily a potěšily mnohé účastníky. Pochutnali jsme si
také na koláčcích od dalšího sponzora
„Pekařství Makovec“, které se jen rozplývaly
při kafíčku. Celé odpoledne a večer nás provázela skvělá kapela „Neříkáme“, která oslovila svým repertoárem většinu zúčastněných.
Také vystoupení taneční skupiny děvčat ze

Zbýšova se setkalo s úspěchem, při jejich pohybových kreacích.
Osvěžíme se nejen vodou při Hasičské soutěži o pohár starosty obce, která je zařazena
do Velké ceny okresu Vyškov. Jako diváci
a fandové domácích se jej účastní i naši spoluobyvatelé na zámku. Brázdili jsme vodou
i v parníku na brněnské přehradě.
Pokračovali jsme po cestách za poznáním.
Například do Papouščí zoo v Bošovicích.
Rozšířili jsme si dějinné obzory výletem na
Mohylu míru. Návštěvu Slavkova u Brna
jsme zakončili v místním pivovaru na něco
dobrého. Naším autobusem jsme si zajeli do
Archeologického parku Pavlov a prohlédli
město Mikulov.
Nastávající čas zpestřila každoroční jízda
zručnosti na vozíku – slalom, couvání
a spousta legrace i s chutnou špekáčkovou
svačinou podpořila dobrou náladu. Na sklonku prázdnin je čas pro Jiřího Helána
s Hankou Cvrkalovou a Rosťou Komosným
s pěknými lidovými písničkami. Jako host
zde vystoupil verbíř Sebastian Herůfek. Na
obci se konali Císařské párové hody, jejichž
průvod došel také na zámek. Někteří z nás se
řadíme mezi fandy fotbalu, podporujeme proto náš tým z Habrovan, ale i fotbalisty
v Rousínově, kam občas zajedeme. Soutěže
malých rybářů o největší úlovek v našem rybníku jsme se zúčastnili i my jako diváci
a ochutnali nejen rybí dobroty. Tradiční podzimní veselice se tentokrát konala na svátek

všech Martinů. Vládlo veselí za hudebního
doprovodu manželů Musilových z Černé
Hory. Děkujeme všem, co přišli, i těm kteří
pomáhají.
Nevlídné počasí zpříjemnilo hudební vystoupení paní Květy Šmerdové z Vítovic,
manželů Šprtových ze Ždánic, tančili a zpívaly nám ženy z Dražovic. Druhý cyklus
Univerzity třetího věku se uskutečnil v měsíci listopadu. Je organizován Masarykovou
univerzitou a zaměřen především na trénink
paměti. Byl realizován v šesti setkáních a absolventi po jeho ukončení obdrželi v rámci
slavnostního předání tzv. „Evidenční list“.
Před Vánoci se vydáváme na nákupy
k Ježíšku a dárky obdarujeme své blízké.
V době Adventu nás navštíví Mikuláš, vystoupí soubor Sušil, operní pěvkyně Jana Šelle za doprovodu harfistky Anastázie
Stambolidu Tomečkové. Se svým programem
přijedou děti ze Speciální školy ve Vyškově,
napečeme, ochutnáme vánoční dobroty
a společně s dětmi z habrovanské školy
a školky rozsvítíme vánoční stromeček na nádvoří zámku. Rok zakončíme posezením
u svařáku, s písničkami a cukrovím.
Touto cestou děkujeme všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku, obci
Habrovany, všem našim přátelům a sponzorům. Přejeme poklidné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce a těšíme na další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

Přátelé historických vozidel
S příchodem podzimu a následně zimních
měsíců dochází k útlumu veteránistické sezóny, jak se říká „na kolech“ a nastává období údržby a uložení strojů, popřípadě nutné
opravy, nebo restaurování nově získaného
stroje. Protože se blíží konec roku, je vhodné
zrekapitulovat naši činnost. Od počátku sezóny tj. měsíce května do konce srpna jsme

se zúčastnili na desítce akcí po celém kraji.
Poslední navštívenou akcí, kde je možnost
setkat se s přáteli, pokochat vystavenými
stroji a nakoupit potřebné díly či dobové oblečení (nebo další stroj k renovaci), byla velká burza na brněnském výstavišti, která je
tradičně spojena i s prodejem veškerých retro
předmětů. Ani zde jsme však nezaháleli, ale
pro naši reprezentaci byly využity pohlednice a pozvánky na příští rok. Jako poslední
akce je Uzavírání šoupátek, která se uskutečnila 10. 12. 2016 v hospůdce Na růžku
v Nemojanech s promítáním fotoalb a videozáznamů z jednotlivých akcí a přípravou na
příští sezonu.
Příští sezonu předpokládáme zahájit setkáním 1. května v Bučovicích a následně
Habrovanské otvírání šoupátek tradičně
8. května.
Po projednání s Obcí a schválením našeho
patrona, starosty pana Dvořáčka (setkání je

konáno pod záštitou starosty obce), předpokládáme uskutečnění příštího ročníku
Habrovanského otevírání šoupátek v novém
pojetí v Zámeckém parku (za výjimečně nepříznivého počasí tradičně na návsi).
Další setkání jsou již mimo naši obec,
těchto se zúčastňujeme, jak již bylo dříve
uvedeno – po vlastních kolech – většina strojů našich přátel je opatřena RZ pro veterány
či původními a jsou po STK schopny do běžného provozu. O všech setkáních či projížďkách informujeme veřejnost pomocí plakátů
či osobní informace, aby bylo možnost
zhlédnout techniku i jinde a prožít hezký víkend.
Přátelé historických vozidel přejí příjemné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce, motoristům a všem
uživatelům komunikací mnoho kilometrů
bez nehod a vždy šťastný návrat z cest.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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Ohlédnutí za podzimní fotbalovou sezonou
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom se
jako vždy v posledním letošním zpravodaji krátce ohlédli za působením našich fotbalových družstev
v nedávno ukončené podzimní části soutěžního ročníku 2016/2017.
Jak již bylo zmíněno v předchozím vydání
zpravodaje, došlo u mužstva dospělých ke
změně na postu trenéra, když hráči nastupovali do zápasů pod vedením pana Jaroslava
Vašiny.
Hlavním úkolem v nové sezóně pak byla
určitá výsledková stabilizace A mužstva
a jeho návrat zpět do středu výsledkové tabulky, aby se vyhnulo sestupovému pásmu,
jako tomu bylo v právě uplynulé sezóně, kdy
jsme skončili na předposledním 13.místě.
Tento úkol se našemu celku povedlo i díky
obětavým a bojovným výkonům alespoň částečně splnit a po polovině celé sezony je naše
mužstvo v celkové tabulce na 9. místě se ziskem 11 bodů za 3 vítězství a 2 remízy. Velmi
důležitá byla první letošní výhra v domácím
utkání proti celku Komořan a stejně vysoko
pak musíme hodnotit i obě remízy ze závěru
podzimní části,kterých bylo dosaženo na
hřištích Rychtářova a Chvalkovic n. H, což
jsou oddíly, které jsou v tabulce těsně pod
námi. Další údaje pak přináší níže uvedená
tabulka. Neméně důležitou skutečností je
i pokračující postupné zapojování některých
našich dorostenců do kádru mužstva dospělých. Tento trend se daří i nadále naplňovat
a i díky tomu se podařilo zajistit výše zmíněné 9. místo v tabulce.
Nejlepším střelcem našeho týmu byl po
podzimu Lukáš Pořízek se sedmi zásahy,
dvakrát pak skóroval Petr Dobeš a o dalších
šest branek se podělilo šest různých hráčů.
Přáním všech hráčů i fanoušků je nyní tento výsledkový trend v jarní části soutěže
alespoň udržet a pokusit se zakončit celou
sezonu v klidném středu tabulky.
Průběžná tabulka po podzimní části – 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

Mužstvu dorostu, které i nadále vede jako
trenér Jiří Souček, za asistence pana Ivana
Vysoudila, se podařilo v dosavadním průběhu soutěže dosáhnout tří výher a jedné remízy, což jej v průběžné tabulce po podzimní
části řadí na 4. místo se ziskem 10 bodů.

Fotbalové družstvo mužů

Bodový odstup na mužstva před námi však
není nijak výrazný, a proto bude jednoznačným cílem do jarní části soutěže ještě pořadím na prvních třech místech tabulky zamíchat. Počet účastníků se v letošním ročníku
zvýšil na 5 mužstev, což alespoň trochu zvýšilo zajímavost soutěže a zpestřilo program
i samotným hráčům, kteří samozřejmě potřebují zápasovou praxi, aby se pak mohli postupně zapojovat do kádru mužstva dospělých. Nejbližšími plány mužstva dorostu je
kvalitní zimní příprava, která bude probíhat
jak venku tak i v hale, a bude sestavena tak,
abychom odstranili určité herní nedostatky
a samozřejmě se především zkvalitnila fyzická příprava všech hráčů.
Průběžná tab. po podzimní části – 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 na po podzimní části v novém herním systému 7+1 na
předposledním 8. místě.
Vzhledem k aktuálnímu menšímu počtu
hráčů se v zápasech mužstvo doplňuje i o některé fotbalisty z přípravky, takže při zohlednění z toho vyplývajících věkových rozdílů
musíme průběžné postavení v tabulce hodnotit jako jednoznačně pozitivní. Přímo u mužstva přípravky se pak neprezentují samotné
výsledky, jelikož je soutěž v této věkové ka-

Přípravka

tegorii zaměřena především na zapojení hráčů do hry, které má vést k osvojení si základních herních pravidel a návyků. Kromě přípravky pak ještě vedeme i mužstvo
předpřípravky, kde se věnujeme dětem zábavnou formou hry s míčem a pokoušíme se
v nich primárně vypěstovat kladný vztah ke
sportu a k pohybu jako takovému. Doufáme,
že to alespoň u části zúčastněných dětí nalezne kladnou odezvu a podaří se je nasměřovat ke zdravému životnímu stylu.
Po vánočních svátcích se začne s přípravou
na jarní sezonu 2017 v místní tělocvičně.
Poděkování patří všem hráčům a zvlášť klukům z přípravky, kteří nám vypomáhají při
mistrovských utkáních, a přejeme všem jen
to nejlepší do další části sezony v novém
roce 2017.
Průběžná tabulka po podzimní části –
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

Závěrem bychom na tomto místě rádi popřáli jménem výboru TJ i všech hráčů oddílu
našim fanouškům i všem, kdo celoročně
podporovali naše snažení, příjemné a hlavně
klidné blížící se vánoční svátky a rovněž přejeme všem hodně štěstí, zdraví a pohody
v nadcházejícím roce 2017.

Žáci
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