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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
dovolte mi, abych Vás tímto jménem svým
a jménem svých kolegů a zaměstnanců
srdečně pozdravila a krátce Vás informovala
o dění v základní škole v závěru školního
roku 2017/2018.
Letošní rok byl v naší škole plný změn.
K 1. říjnu odešla ze školy dlouholetá paní
ředitelka a já se stala zastupující ředitelkou.
Na dobu určitou byly přijaty 2 paní učitelky
(jedna paní učitelka jako třídní žáků 3. ročníku

a druhá paní učitelka na pozici vychovatelky
ve ŠD).
Na měsíc duben byl obcí Habrovany
vyhlášen konkurz na ředitelku školy.
Konkurzu jsem se zúčastnila, uspěla a byla
jmenována na pozici ředitelky školy.
K větším úpravám ve škole nedošlo, jen byla
přepažena stěna mezi ředitelnou a 3. třídou
tak, aby procházení do ředitelny nenarušovalo
výuku (nové dveře k uzavření učebny). Tato

Ocenění starosty
V rámci celorepublikového setkání starostů
a starostek v Senátu Parlamentu České
republiky, se i náš starosta Radoslav Dvořáček

zúčastnil předání ocenění a poděkování za
více jak dvacetiletou práci ve prospěch své
obce.

změna je ze strany žáků a pedagogů vítaná
a naplnila představy a očekávání všech.
Vyučování plynulo v souladu s učebními
osnovami a v pohodovém duchu. Kromě
výuky, mohli žáci navštěvovat ve škole
kroužky, účastnit se školních projektů,
soutěží, výukových a kulturních akcí, besed.
V rámci tělesné výchovy jsme absolvovali
plaveckou výuku ve Vyškově.
Od dubna do června probíhala ve škole
tradiční „Škola na nečisto“ pro naše budoucí
prvňáčky. Vše proběhlo k všestranné
spokojenosti a věřím, že tato akce přispěla
k „natěšení se dětí“ do první třídy na nový
školní rok. Do 1. ročníku by mělo po
prázdninách nastoupit 12 prvňáčků.
V předposledním týdnu školy všichni žáci
naší školy jeli společně na školní výlet.
Navštívili jsme hrad Bouzov a Mladečské
jeskyně. I přes zamračené počasí se nám výlet
vydařil a spokojeni jsme se vrátili domů.
V sobotu 23. června jsme uspořádali akci
pro děti „Hurá prázdniny“. Tuto akci každý
rok pořádáme v zámeckém parku společně
s obcí Habrovany (děti si mohly zasoutěžit,
projet se na koni, nechat si namalovat obrázek
na obličej, oblíbenou atrakcí byl skákací hrad,
bylo připraveno bohaté občerstvení a opékání
špekáčků).
Školní rok jsme zakončili rozdáním
vysvědčení, které by mělo být pro žáky
„odměnou“ za celoroční práci ve škole
a předzvěstí začínajících prázdnin.
Děkuji všem rodičům, kteří nás podpořili
v celoročním sběru papíru. Sběr papíru byl
odvezen 6. června (firmou Respono Vyškov).
Dne 30. června bude provedeno vyúčtování,
částka bude zaslána na konto školy a za
utržené peníze budou dětem na příští školní
rok zakoupeny hračky a vybavení klubu a ŠD.
(O vybrané částce za sběr papíru a pořízení
věcí budete informováni formou webových
stránek školy). Sběr papíru probíhá stále
a platí i pro další školní rok.
Pokud nedojde k neplánovaným změnám,
tak by k 1. září mělo do školy nastoupit 77
žáků.
Co se týká personálních změn: k 30. červnu
končí pracovní poměr dvěma p. učitelkám ze
ZŠ, které byly přijaty na dobu určitou. V MŠ
končí pracovní poměr dvě paní učitelky.
Vedoucí stravování ŠJ také ukončí pracovní
poměr k 30. červnu.
V měsíci květnu a červnu probíhalo
výběrové řízení na obsazení výše uvedených
pracovních pozic a na jejich místa nastupují
noví pedagogové a vedoucí ŠJ. 왘
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
Rozdělení tříd, úvazky učitelů, rozvrhy
hodin a zajištění nového školního roku
s novým personálem jsou předmětem práce
ředitelky v průběhu prázdnin. O prázdninách
nás čeká malování v MŠ, ŠJ a části ZŠ,
předělávání a úprava archivu školy a spousta
nenápadných povinností, které je třeba
provést právě o prázdninách.

Ohlédnu-li se za tímto školním rokem,
přestože byl pro mne v mnohém dosti
namáhavý a těžký, musím konstatovat, že byl
i velice pěkný a naplňující.
Naplňující v tom, že naše práce pedagogů
má smysl, odměnou nám jsou šťastné tváře
dětí, každý jejich pokrok a úspěch, těšení se
do školy a na společné akce.

Na konci školního roku chci poděkovat
zřizovateli, rodičům, příznivcům školy,
pedagogům ze základní školy, správním
zaměstnancům školky a školy za jejich
podporu a dobře odvedenou práci.
Všem dětem přeji pěkné prázdniny a nám
dospělým přeji příjemnou dovolenou.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Zákaz parkování aut na chodnících
Vážení řidiči, upozorňujeme Vás na přísný
zákaz parkování aut na místních chodnících.
Na chodníku, ať už částečně nebo úplně, je
možné zaparkovat pouze v případě, že to

Hurá, prázdniny
V sobotu 23. června jsme jako každý rok
připravili v zámeckém parku společně s obcí
Habrovany zábavné odpoledne pro děti.
Počasí nám přálo, děti si užily soutěže
(soutěžit přišlo 96 dětí), skákací hrad, malování
na obličej, střelbu ze vzduchovky, projížďku
na koních a opékání špekáčků. Občerstvení
zajistila obec Habrovany. Všem, kteří se na
organizaci této akce podíleli, děkujeme!

umožňuje příslušná svislá dopravní značka.
Parkování na tomto místě stěžuje pohyb
chodcům a maminkám s kočárky, či lidem se
sníženou pohyblivostí klade do cesty další

překážku. Navíc se dopouštíte dopravního
přestupku. Prosím, neporušujte zákon
a parkujte svůj vůz tak, aby nebyl na obtíž
ostatním.
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Čarodějnické dopoledne
Konec dubna byl ve znamení kouzelnických
disciplín. Na hřišti se slétli čarodějové
a čarodějnice z naší školy. Děti se převlékly
do speciálních oblečků, některé si přičarovaly

kouzelnou hůlku nebo čarodějnou havěť. Aby
se každý mohl stát pravým čarodějem, musel
projít několik úkolů. Velmi těžká disciplína,
slalom na koštěti, dala všem zabrat. Dále děti

prošly pohyblivým chodníkem a hodily
kouzelným jablkem. Všichni zvládli úkoly
splnit, a proto na všechny nakonec čekala
sladká odměna.

Preventivní programy závislosti na počítačích
V květnu k nám zavítali lektoři ze společnosti Podané ruce, která
připravuje preventivní programy pro děti základních škol. Žáci 1., 2.
a 3. ročníku absolvovali program zaměřený na netolismus, tedy
prevenci závislosti na počítačích, internetu a také mobilních telefonech
a tabletech, což je téma více a více aktuální a nebezpečnější. Děti si
hravou formou zkusily několik aktivit a pomocí příběhu odhalovaly
daná nebezpečí. Pro starší žáky byl připraven program zaměřující se
na šikanu, její projevy a možnosti, jak a s kým ji řešit.

Sportovní dopoledne na Den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví po celém světě a jinak to nebylo
ani v naší škole. Pro žáky naší školy připravily paní učitelky
sportovní dopoledne. Počasí nám naštěstí připravilo teplo a sluníčko,
a proto jsme se mohli sejít 31. května v 9 hodin na hřišti u školy.
Děti soutěžily ve třech disciplínách: běh (mladší 1 kolo, starší 2
kola), hod kriketovým míčkem a skok z místa. Každý bojoval
a vydal ze sebe to nejlepší. Záleželo nejen na rychlosti, ale i na síle
a technice. V každé třídě byla vyhlášena první tři místa v každé
disciplíně a děti získaly hodnotné ceny. Slunečný den jsme si užili
a hlavně poznali, že není důležité jen vyhrát, ale i zúčastnit se.
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Beseda o myslivosti v základní škole
V pátek 25. května zpestřili dětem výuku
členové místního mysliveckého spolku

Habrovany, kteří pod vedením pana Libora
Korčiána a Mariana Lusky zavítali na školní
zahradu.
Počasí nám přálo, a tak
jsme měli možnost obdivovat práci sokolníka,
žákům se také líbil krkavec
Karel, jehož majitelem je
pan Marian Luska. Vyprávění o výcviku a chovu
dravých ptáků bylo velmi
zajímavé a poučné.
Setkání dále pokračovalo
ukázkou výcviku loveckého
psa a povídáním pana
Radoslava Dvořáčka o jeho

chovu a vlastnostech, které jsou speciálně
šlechtěny pro potřeby myslivců. V besedě
zazněly i poznatky a poučení o chování
v přírodě a rušení klidu v období hnízdění
a narození mláďat, o ochraně přírody
a nebezpečí v případě setkání s nemocnými
zvířaty, ukázky zbraně k lovení zvěře.
Pan Libor Korčián sebou přinesl také různé
trofeje a pomůcky pro myslivce, tyto si žáci
po besedě mohli prohlédnout a podrobně se
s nimi seznámit.
Na závěr měli starší žáci možnost zastřílet
si na hřišti ze vzduchovky do terčů.
Celá akce se velmi vydařila a děti
poutavým způsobem poučila o přírodě
a myslivosti.

Jaro v základní škole
Jarní měsíce uběhly jako voda v potoce.
V dnešním horkém počasí se ani nechce věřit,
že teploměr někdy přes den ukazoval 10 °C
a koupání v bazénu nebo běhání po hřišti
nebylo hlavní náplní dne dětí, tak jako teď.
Alespoň ve vzpomínkách se vrátíme do
března, kdy jsme si s dětmi opět připomínali
„měsíc knihy“ již tradiční celoškolní recitační
soutěží. Letos jsme si také toto období
zpestřili besedou s místní spisovatelkou paní
učitelkou Jaroslavou Říhovou, která přijala
pozvání do habrovanské školy, kde řadu let
působila. Poutavým způsobem dětem
vyprávěla příběhy nejenom ze školy, ale
i z blízkého okolí Habrovan.

V dubnu jsme se s žáky zaměřili na
utužování našeho zdraví a zahájili plavecký
výcvik ve vyškovském krytém bazénu.
O zdravém životním stylu byl také celodenní
interaktivní pořad „Zkus to zdravě“. Zabýval
se výběrem vhodných potravin pro naše
zdraví a starší žáky poučil a poruchách příjmu
potravy. Na závěr měsíce jsme se také snažili
myslet na ozdravění našeho životního
prostředí a v rámci „Dne země“ uklidili
s dětmi odpadky v okolí školy a na zelených
prostranstvích v obci.
V květnu proběhla řada zajímavý akcí, ale
pro děti nejatraktivnější byla bezesporu beseda
s místními členy spolku myslivců, kteří dětem

ukázali lovecké trofeje, výcvik loveckého psa
a práci sokolníka s dravými ptáky. Starší děti
si také mohly vyzkoušet střelbu na terč. Na
závěr posledního jarního měsíce naši žáci
navštívili seniory, kteří jsou klienty v ústavu
sociální péče v místním zámku. Společnými
silami se zapojili do výtvarné soutěže:
„Šťastné stáří očima dětí“. Vzájemné portréty
se velmi vydařily a budeme doufat, že
zabodují i u odborné komise. Už teď se těšíme
na pokračující vzájemná setkání a doufáme,
že další akce, které nás ještě čekají, budou
stejně úspěšné a zajímavé jako ty jarní.
Za pedagogy a žáky ZŠ Habrovany
Mgr. Zuzana Podloučková

Habrovanské děti na sokolských sletech 2018
Děti ze ZŠ a MŠ Habrovany, společně se
cvičenci T. J. Sokol Dědice, měli od ledna
plné ruce a nohy práce. Pustily se do nácviku
sletové skladby NOTY, určenou pro 8 dětí ve
věku od 4-7 let a jednu cvičitelku. Obsahuje
veselé a hravé přirozené cvičení bez náčiní
i s náčiním (s širokou žlutou gumou), kde je
potřeba naučit souhru celého těla, sladění
s hudebním doprovodem, spolupráci
s cvičitelkou, ale i s cvičencem ve dvojici.
Autoři skladby jsou Dana a Filip Uzlovi,
hudbu upravil Zdeněk Barták. Úvodní

Slet v Brně

písnička „Noty, noty, notičky…“ se stala naší
nejoblíbenější písničkou.
Půlroční nácvik sletové skladby NOTY je
již na konci!
Cvičenci vystoupili na Župním sletu 20.
května 2018 v Jedovnicích, na Župním sletu
3. června 2018 ve Vyškově, kde nám do
cvičení pršelo, ale překážka dešťová nás
nezlomila. Na Krajském sletu 10. června 2018
v Brně naráz cvičilo na ploše v této skladbě
279 cvičenců.
S jakým nadšením prožívali cvičení na

ploše, můžete sami posoudit z fotografií. Nyní
vyvrcholí naše úsilí v Praze na XVI.
Všesokolském sletu ve dnech 5. a 6. července
2018 na stadionu pražské Slávie v Edenu.
Tam se v této skladbě NOTY představí 891
cvičenců. Jak se jim to povede??? Sami
můžete sledovat na programu české televize,
stačí se jen posadit a… třeba „nás –
habrovanské cvičence“ tam někde uvidíte.
Župní vedoucí sletové skladby NOTY
Lenka Hübnerová
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Rybářské závody
Dne 19. května 2018 se uskutečnily tradiční
rybářské závody na Zámeckém rybníku
v Habrovanech. V dopoledních hodinách
soutěžila kategorie starších a odpoledne si na
své přišly děti. Jak bývá zvykem, veškeré
občerstvení bylo zajištěno.
V kategorii 14 let a výše se zúčastnilo 20
soutěžících, kteří ulovili 4 ks kapra, 24 ks
plotice, 9 ks lína, 13 ks cejna a 5 ks perlína.
V disciplíně Nejvyšší počet ryb, kde
rozhoduje součet délek v cm, bylo toto pořadí:
1. Místo Jakub Tůma – 524 cm
2. Místo Pavel Korčián junior – 256 cm
3. Místo Kamil Stejskal – 127 cm

Pořadí v disciplíně Největší ryba v cm:
1. Místo Kamil Stejskal – kapr 57 cm
2. Místo Jiří Milis – kapr 55 cm
3. Místo Jiří Pešek – kapr 55 cm
V kategorii děti do 14 let se zúčastnilo 31
soutěžících, kteří ulovili 6 ks kapra, 8 ks
plotice, 4 ks cejna, 2 ks amura, 2 ks lína a 2 ks
perlína.
Pořadí v disciplíně Nejvyšší počet ryb:
1. Místo Lukáš Milis – 206 cm
2. Místo Daniel Mrázek – 129 cm
3. Místo Matěj Kučera – 63 cm

Pořadí v disciplíně Největší ryba:
1. Místo Daniel Mrázek – kapr 56 cm
2. Místo Lukáš Milis – amur 54 cm
3. Místo Denisa Navrátilová – kapr 52 cm
V době mezi soutěží obou kategorií
proběhlo pasování na rybáře šesti dětí
z rybářského kurzu Moravského rybářského
svazu, pobočného spolku Šlapanice. Jejich
několika týdenní snažení, poznávání
a tréninky se zúročily při úspěšném vykonání
zkoušky z práva rybářského. Přejeme hodně
štěstí a nezapomenutelných zážitků u vody.
Děkujeme všem členům i nečlenům
rybářského spolku, kteří se jakkoliv podíleli
na vydařené akci. Děkujeme Obci Habrovany
za poskytnutí technického zázemí. Petru Zdar

Přátelé historických vozidel Habrovany
Jarní sraz historických vozidel je pořádán
ve spolupráci s Obcí Habrovany s neměnným
datem, a to vždy 8. 5. V letošním roce již
osmnáctý ročník a to v období kdy začíná
motoristická sezóna, zejména motorkářů (od
toho i název Otvírání šoupátek). Akce je
určena jako prezentace strojů, konzultace
mezi vystavovateli, veřejností a následné
vyhodnocení a to:
• Pohár starosty, auto; moto
• Pohár pořadatelů, auto; moto
• Pohár veřejnosti, auto; moto
• Hodnocení účastníků v dobovém
oblečení – pamětní list a pozornost ve
formě čokolády s fotografiemi obce.

I když bylo na
pozvánkách zdůrazněno, že
srazu se mohou zúčastnit
stroje pouze do roku
výroby 1965, ale prostory
parku tomu dovolily, aby
byly vpuštěny i zajímavé
stroje mladší. O úspěšnosti
habrovanského setkání je
důkazem zatím největší
účast a to 102 automobilů,
92 motocyklů a dva
traktory – registrovaných
a ještě další, kteří se k registraci nepřihlásili.
Odhad počtu návštěvníků 1000–1200.

O výborné občerstvení se nám opět postarali
přátelé z Mysliveckého spolku. Pro děti byl
připraven skákací hrad zapůjčený realitní
kanceláří REMAX. Zajímavostí byla i beseda
s úspěšným závodníkem silničních motocyklů
Milošem Sedlákem z Pístovic a představení
jeho historického závodního motocyklu. Zatím
největší účast na našich setkáních byla jistě
podpořena krásným jarním počasím,
příjemným prostředím zámeckého parku
a celkovým zabezpečením celé akce, která
byla ukončena jízdou elegance – z důvodu
rozestavěnosti komunikace v naší i okolních
obcích, pouze průjezdem přes Nemojany,
Tučapy, Komořany, Rousínov a zpět do
Habrovan a nebo již odjezd domů. Následná
akce byla 16. 6. 2018 účast na setkání historické
techniky (všeho co jede) v Hostěnicích.
Příští veteránistické akce nám nejbližší –
30. 6. 2018 Veteránfest Slavkov a 14. 7. 2018
setkání v Šitbořicích.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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Vozíčkáři ze zámku, zapsaný spolek
Čas plyne jako voda druhá polovina roku a bohatou tombolou. Náš letošní
je tu za okamžik, tak mi milí přátele dovolte první výlet vedl na všemi
ohlédnutí a pár slov o dění na Habrovanském oblíbené nákupy do nákupního
zámku. Za vydatné pomoci spolku, který centra Olympia Brno, zde si
zastupuje klienty, zaměstnanců i vedení pořídíme něco pěkného pro
našeho domova. Smyslem je zpestřit radost. Na cesty za poznáním
obyvatelům život na zámku. Pořádáme například Zámek v Buchlovicích.
zábavy, zájezdy a další kulturní, sportovní Navštívili jsme také zoo ve
a společenské akce.
Vyškově, kde jsme strávili
I letos jsme nachystali pestrý kulturní příjemný den se zvířátky. Řadu Poutníci na zámku
program pro obyvatele našeho domova. nových informací a zážitků
Začátek roku nám zpříjemnilo pohlazení přinesla i expozice k 100 výročí republiky na písničky ze všech koutů naší vlasti. Jako
s pejsky v rámci Canisterapie. Následovala výstavišti v Brně. Humorné podání divadelního třešinka na dortu vystoupilo trio, bývalých
kuželková bitva s vůní salámu je vždy plná představení „Don Quijote de la Ancha přivezlo členů slavné skupiny Poutníci. Říkají si „OLD
emocí, účastníci vždy jedou až nadoraz. mezi nás Divadlo Klauniky z Brně. Zábavný BOYS“ Poutníci a se skupinou spolupracují.
Proběhla také zajímavá přednáška o paní Olze program připravili i děti ze speciální školy Jejich skladby jsou známé tak jsme je zpívali
Havlové, o které vyprávěl pan Karnet. Nabídl z Vyškova. Zavítala k nám paní Květa, se kterou i my. Koncert obohatili vyprávěním nejen
nám také pokračování besed na různá témata. jsme si společně zazpívali známé a oblíbené z historie skupiny.
Po posílení těla jsme pokračovali v bujarém písně. Na hudební notu pokračovali
V naší obci jsme se účastnili Tradičního srazu
veselí při únorovém „Country“ večeru se s „Písničkou českou“ Zdeněk Černohouz nadšenců historických vozítek v zámeckém
skupinou Šok. V příjemné atmosféře se cítil a Jaroslav Šolc. Zazněli písně Karla Hašlera, parku v Habrovanech. Bylo zde i několik našich
jako ryba ve vodě i spisovatel Zdeněk Železný Františka Kmocha, Fanoše Mikuleckého, klientů. Někteří naši uživatelé jsou věrní
z Drnovic při autorském čtení svého zpracování Václava Bláhy, písně staropražské a lidové fandové fotbalu a místního klubu. Byli jsme
„Starých pověstí českých.“, věnuje
i na rybářských závodech.
se také psaní pro děti i vlastní próze.
Závěrem dovolte zmínit akce,
Na cestovatelskou notu nás naladila
na které se těšíme, opečeme
rodina Márových povídáním
selátko, pojedeme se do
o cestování po Skandinávii
Leteckého muzea ve Vyškově,
a Pobaltí. Vyprávěli o téměř měsíční
Navštívíme Žďár nad Sázavou
cestě a zážitcích z ní. Duben se nesl
a Nově město na Moravě.
v duchu hesla: „S písničkou je
Vystoupením pana Helána, se
veseleji“, které zahájil tenorový
tradičně loučíme s prázdninami
hlas, slavné i méně známé písně
a těšíme na další setkání.
v podání Vítěslava Víta a jeho
Touto cestou, děkujeme
doprovodu. Po té ho vystřídalo
všem zaměstnancům, vedení
hudební vystoupení manželů
Habrovanského zámku, obci
Šprtových ze Ždánic. Jako
Habrovany, všem našim
bonbónek se uskutečnila zábava
sponzorům a přátelům.
Zámek Buchlovice
s cimbálovou muzikou Veronica
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

Sbor dobrovolných hasičů
Během měsíce dubna zahájilo naše mužské
družstvo přípravu pro letošní sezonu soutěží
v požárním útoku na dráze u ČOV. První
v řadě byla potřebná údržba techniky a její
příprava pro celý rok. Soutěže Velké ceny
okresu Vyškov byly zahájeny soutěží

v Radslavicích, kde jsme s časem 19,10s
a prakticky nulovým prostřikem (rozdíl mezi
časy jednotlivých terčů byl 0,01s) celkové
9. místo. Jako další se konala soutěž
v Šaraticích s neplatným pokusem. Dále jsme
se zúčastnili noční soutěže ve Vrchoslavicích,
kde jsme na zdolání trati na 2B
potřebovali přesně 18,21s.
Pro děti jsme jako každoročně
připravili odpolední pálení
čarodějnic. V areálu Pod Lipkami
byly pro děti nachystány různé
atrakce, jako skákací hrad, střílení
ze vzduchovek a stříkání
z požární cisterny. Dále byly
připraveny různé soutěže o sladké
ceny. Celá akce vyvrcholila
podpálením
čarodějnice.
Odpoledne bohužel poznamenal
déšť. Ve večerních hodinách
vystřídali děti dospělí, kteří se
bavili při hudbě až do ranních
hodin. Náš sbor také prováděl

sběr kovového odpadu. Všem, kteří se s námi
o své „harampádí“ podělili, tímto děkujeme.
Zásahová jednotka se schází zpravidla vždy
první středu v měsíci. Během setkání probíhají
pravidelná proškolování, zkoušky techniky
a její údržba a v neposlední řadě i kondiční
jízdy. Dále jsme například prováděli zkoušku
dálkové dopravy vody od zámeckého rybníka
po areál ČOV, školení nositelů dýchací
techniky aj. Členové jednotky se účastnili
kurzů pro získávání odborné způsobilosti jako
velitelé, strojníci a nositelé dýchací techniky
ve Vyškově a Tišnově. Z plánovaných akcí
v nejbližší době bychom Vás rádi pozvali na
soutěž v požárním útoku „O pohár starosty
obce Habrovany“, která se bude konat na dráze
u ČOV dne 14. 7. od 13hod. Dále budeme
pořádat letní noc Pod Lipkami a to v termínu
21. 7. ve večerních hodinách. K poslechu bude
hrát známá kapela Akcent.
Bližší informace můžete získat na
www.sdhhabrovany.cz.
výbor SDH
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Fotbalová sezona 2017/2018 je za námi
Fotbalová sezóna 2017/2018 nám již
definitivně skončila a můžeme Vás tedy
seznámit s konečnými výsledky. Ještě před
zhodnocením jednotlivých skupin však
můžeme říci, že patřila k těm opravdu
náročným.

Okresní soutěž mužů III. třída sk. A
Mužstvo dospělých nenavázalo na
podzimní úspěchy na domácím hřišti
a naopak se ještě více trápilo díky častým
zraněním klíčových hráčů a někdy
i nezodpovědnému přístupu. V jarní části
sezóny se nám podařil získat pouze jeden
bod a to na domácím hřišti s Lysovicemi
a v tabulce jsme se tedy umístili na
předposledním 13. místě. Za pomoc musíme
poděkovat hráčům dorostu, kteří s námi
sehráli většinu utkání, i když měli ve většině
případů už jeden zápas odběhaný.
Na novou sezónu se připravíme
prostřednictvím mnoha změn. Proběhne
kompletní obměna týmu, doplnění o hráče
dorostu a v neposlední řadě je naší snahou
přilákání nových hráčů. Chceme vytvořit
kolektiv hráčů, které fotbal baví a společnými
silami předvádět kvalitní výkony a bavit
diváky.
Rk. Klub
1. Ivanovice na Hané
2. FKD B
3. Nesovice
4. Komořany
5. Pačlavice-Dětkovice B
6. Lysovice
7. M. Málkovice
8. Hoštice-Heroltice
9. Kučerov
10. Chvalkovice n. H.
11. Opatovice
12. Račice
13. Habrovany
14. Milonice-Uhřice

Z
26
26
25
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26

V R P
23
20
18
15
11
11
10
11
10
8
6
6
5
3

2
3
1
3
6
5
8
2
5
1
5
3
1
3

1
3
6
8
9
10
8
13
10
17
15
17
20
20

Skóre Body
116:25
131:41
93:46
61:46
70:45
72:58
62:65
58:64
64:73
40:84
51:80
26:65
35:101
24:110

71
63
55
48
39
38
38
35
35
25
23
21
16
12

Tým dorostu: Horní řada zleva: Jiří Souček (trenér), Martin Baláž, František Jelínek, David Mareš, David
Kopřiva, Jakub Daněk, Jan Myslín, Denis Neubaer, Pavel Polák, Ivan Vysoudil (trenér). Spodní řada zleva:
Tomáš Korčián, Martin Snášel, Michal Mrázek, Petr Toman, Jakub Polách, Michal Kusník, Tomáš Vlach

Okresní přebor dorostu
Vážení fotbalový příznivci, tak tady máme
opět konec sezóny a zatím co podzimní část
pro tým dorostu dopadla nad očekávání, jarní
část byla jako na houpačce. Výsledky byly
velmi nevyrovnané a na výkonech se
podepsaly jak zranění hráčů tak výpomoc
A. týmu a nemalou měrou i „uvolněný
přístup“ některých hráčů k samotným
zápasům. I proto jsme obsadili konečné 6.
místo s lehce pozitivním skóre 56 střelených
branek oproti 54 obdrženým brankám, které
je po slibném podzimu tak trochu zklamáním.
Více nás ale mrzí herní projev v posledních
zápasech, kdy jsme se k některým vítězstvím
spíše protrápili.
Jak něco začíná tak také něco končí. A pro
jednu celou generaci v tuto chvíli skončil
nejen fotbalový ročník 2017/2018 v kategorii
dorostu, ale i účast v mládežnických
soutěžích. Velká část týmu, která tvořila
kostru mužstva, začínala s námi v přípravce
a přes žáky došla až do dorostu. A bude teď

Horní řada zleva: Jaroslav Vašina (trenér), Antonín Skřivánek, David Kopřiva, Miroslav Přibyl st.,
Jaroslav Hejný, Ivo kocourek, Jiří Pořízek, Pavel Trnavský. Spodní řada zleva: Lukáš Pořízek, Lukáš
Zima, Oto Valehrach, Michal Pořízek, Robert kopáč, Michal Mrázek, Martin Snášel. Ležící: Jakub
Daněk (brankář)

jen na nich, aby se prosadili a pomohli týmu
mužů stabilizovat kádr a dosahovat lepších
výsledků než tomu bylo v této sezóně.
Tým dorostu 2017/2018: Daněk Jakub,
Mrázek Michal, Baláž Martin, Vlach Tomáš,
Varta Vojtěch, Jelínek Martin, Jelínek
František, Polách Jakub, Polák Pavel, Myslín
Jan, Kusník Michal, Snášel Martin, Kadaňka
Martin, Neubaer Denis, Mareš David
a žákovská výpomoc Korčián Tomáš, Toman
Petr, Pospíšil Jakub, Mrázek Daniel.
Tímto bychom také chtěli poděkovat všem
rodičům a fanouškům za podporu a hlavně
všem hráčům a popřát jim hodně úspěchů
v jejich další fotbalové kariéře.

Rk. Klub
1. Svratka Brno B
2. Kobeřice/Nížkovice
3. D. Loučky/Čebín
4. Slatina/Slovan B
5. Mokrá/Ochoz
6. TJ Habrovany
7. Troubsko/Bosonohy
8. Domášov/V. Knínice
9. Vojkovice/RAFK B
10. Vev. Bítýška
11. SK Křenovice
12. Těšany

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V R P
18
14
15
13
13
11
11
10
7
5
2
2

1
5
0
3
1
2
0
1
2
3
2
2

Skóre Body

3 130:38 55
3 96:43 47
7 76:49 45
6 91:59 42
8 78:41 40
9 56:54 35
11 60:68 33
11 55:75 31
13 42:81 23
14 57:73 18
18 30:104 8
18 26:112 8

Okresní přebor starších žáků
S koncem školního roku končí i fotbalová
sezóna 2017/2018, ve které jsme se umístili
v Okresním přeboru starších žáků na 9. místě
s 12 body a pasivním skóre 32:89.
Z celkového počtu 18 zápasů jsme se
z výhry nad soupeřem radovali pouze 4
utkání. K tomuto nevalnému umístění
přispěla jednak skutečnost, že v našem
10členném týmu, je polovina hráčů mladšími
žáky a proto se nelehko vyrovnávají se svými
staršími soupeři, kteří jsou fyzicky zdatnější
a zkušenější, ale taky i fakt, že několik hráčů
ukončilo svou fotbalovou kariéru. Na trénincích, které probíhaly pravidelně 2x týdně,
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Rk. Klub
1. Milešovice
2. Švábenice
3. Křenovice
4. Křižanovice
5. Dědice A
6. Komořany
7. Brankovice
8. Velešovice
9. Habrovany
10. Kučerov

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V R P
17
14
12
11
9
6
6
6
4
1

0
0
3
0
2
2
1
0
0
0
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Skóre Body

1 143:16 51
4 91:21 42
3 52:30 39
7 67:31 33
7 48:52 29
10 36:74 20
11 49:65 19
12 47:78 18
14 32:89 12
17 13:122 3

Okresní soutěž starších přípravek sk. A
Sezónu 2017/2018 jsme odehráli s dalšími
deseti družstvy z okresu Vyškov. Celkem jsme
odehráli 20 zápasů, ze kterých 4x vyhráli a 3x
remizovali a umístili se tak na celkovém 9
místě. Po konci fotbalové sezony jsme ještě
odehráli turnaj v Pozořicích, kde jsme obsadili
krásné druhé místo.
Děkujeme všem hráčům přípravky
a rodičům, bez jejichž pomoci především
s dopravou, bychom se neobešli.

Práce v areálu hřiště
jsme se soustředili jak na fyzickou přípravu
hráčů, tak i na eliminování chyb, kterých
jsme se dopouštěli při jednotlivých utkáních,
ale hlavně jsme se snažili ukázat našim
fotbalistům, že nehrajeme jen pro první
místo, ale že se každý zápas počítá, ať už
dopadne výhrou, remízou či prohrou. Každé
utkání pro nás má být zábavou a ne
povinností a sledování výsledků.
Děkujeme všem hráčům, trenérům
a příznivcům kopané a do nastávající sezóny
„Sportu ZDAR a kopané zvlášť“.

Průběžně se snažíme věnovat i našemu
zázemí, čímž je samozřejmě fotbalové
hřiště a nejbližší okolí. Pravidelně chodící
fanoušci si mohou všimnout, že občas
přibude nějaký plot, nebo se část areálu
promění ve staveniště. Cíl máme ale pouze
jeden – zkvalitnit a hlavně zabezpečit
zázemí nejen pro hráče, ale i pro fanoušky.
Vzhledem k tomu že drtivou většinu věcí
řešíme svépomocí, bohužel nejde vše tak
rychle, jak bychom si všichni představovali.
Budeme rádi za každou ruku, která by nám

chtěla jakoukoliv cestou pomoct.
Z posledních změn můžeme vyzdvihnout
např. dokončení chodníku u fotbalových
šaten, opravu přední strany fasády
fotbalové klubovny, nebo dokončení již
zmíněného oplocení v některých částech
areálu. Průběžně se staráme i o samotný
trávník, který zabere asi nejvíce času.
Práce na hřišti budou probíhat i v letních
měsících, kde máme v plánu několik
brigád a je třeba, aby se do nich zapojilo
co nejvíce lidí.

Slavíme 70. výročí fotbalu v Habrovanech
V sobotu 30. 6. oslavíme 70 let založení klubu
v Habrovanech. Přijďte tento den prožít s námi, pobavit se
a zavzpomínat. Všem fanouškům, sportovním příznivcům,

rodičům a sponzorům děkujeme za podporu v uplynulé
sezoně a doufáme, že nás přijdete podpořit i v následující.
Výbor TJ Habrovany
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