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Polonéza žáků 4. a 5. ročníku, 15. 2. 2020

II. společenský ples
Vše to „vypuklo“ v říjnu 2019, kdy začaly naše první nácviky.
Ze začátku to pro nás všechny bylo dost
těžké, protože naše synchronizace těžce pokulhávala. Přesto však nakonec naše společná trpělivost neznala mezí a díky usilov-

né píli jsme vše zdárně dotáhli až do konce.
Přišel den D, sobota 15. únor 2020, sešli
jsme se v 18 hodin v sále Obecního domu,
už krásně načesaní a oblečení. Ještě jsme si
stihli polonézu dvakrát vyzkoušet, a i přesto, že zkoušky vypadaly katastrofálně a tré-

ma nás přímo drtila, naše hlavní vystoupení
před plným sálem vypadalo výborně.
Tímto chci poděkovat všem tanečníkům
i jejich rodičům za podporu svých dětí
a krásné oblečení.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Vážení spoluobčané,
v souladu s krizovými opatřeními prováděnými vládou České republiky, omezujeme rozsah úředních hodin na obecním úřadu v Habrovanech. Neodkladné záležitosti
si můžete vyřídit v pondělí a ve středu od 8
do10 hod. a od 14 do 15 hod. Žádáme občany, aby zvážili nutnost osobní návštěvy
obecního úřadu. Pokud potřebujete nějaké
informace, volejte na OÚ tel. 517 374 274,
724 186 374, nebo čerpejte informace ze
zaručených zdrojů. Jsou zrušeny všechny kulturní a sportovní akce. Základní
informace a doporučení pro občany jsou
zveřejněny na webových stránkách obce.
Vyhýbejte se místům s větší koncentrací

lidí, opakovaně a důkladně si myjte ruce,
nevycházejte mimo bydliště bez pokrývky
úst a nosu.
Habrovanský zámek se z důvodu nebezpečí nákazy zavírá. Žádáme občany, aby se
nesnažili vstupovat do areálu ani jim procházet. Do areálu mohou vstoupit pouze
zaměstnanci zařízení a dodavatelé, ostatní
návštěvníci budou v případě neuposlechnutí zákazu vykázáni. Dále žádáme žáky
a studenty, aby nepřelézali plot a neseděli
v uzavřeném prostoru zámku.
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu
k nakládání s odpadem v době epidemie

COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání
s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti
s potvrzeným onemocněním COVID-19)
by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně
do směsného komunálního odpadu. Pro
domácnosti, které nejsou v karanténě nebo
nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění
odpadů, nemění.
Zastupitelstvo na lednovém zasedání
schválilo rozpočet na rok 2020. Rozpočet
najdete na straně 2 a 3.

str. 2

Habrovansk ZPRAVODAJ

Rozpočet obce Habrovany na rok 2020

75/2020

75/2020

Habrovansk ZPRAVODAJ

str. 3

str. 4

Habrovansk ZPRAVODAJ

75/2020

Něco z historie…

Rok 1948 Hospodářsko-finanční zpráva obce
Příjem:
celkový obrat peněžní jest (příjem)

372 222,40 Kčs
celkové vydání za rok 1948

363 567,90 Kčs
hotovost pokladní k 1. 1. 1949

8 654,50 Kčs
Jednotlivě z větších položek, jeví se příjem
takto:
z obecního jmění
62 796 Kčs
a sice, nájem z obecních polí 10 000 Kčs
dražba za trávu 
33 621 Kčs
za dřevo ze Žleba 
6 050 Kčs
za ovoce a postřik 
13 125 Kčs
zemské příspěvky 
70 476 Kčs
a sice, nákladový příděl 
50 076 Kčs
příděl daně domovní 
6 400 Kčs

zemský příspěvek 
14 000 Kčs
obecní dávky 
101 816 Kčs
a sice, z nápojů 
40 452 Kčs
ze zábav 
5 197 Kčs
z karet 
336 Kčs
z bytů 
31 250 Kčs
ze psů 
4 260 Kčs
za úřední výkony 
2 671 Kčs
z přírůstu hodnoty nemovitostí 17 650 Kčs
komunikační příspěvky,
neboli dary občanů 
91 470 Kčs
a sice, na rozhlas 
78 770 Kčs
hřbitovní stranu 
9 700 Kčs
směnou síť 
3 000 Kčs
Vydání 1948
osobní výdaje M.N.V. 

22 000 Kčs

odměny za úřední výkony,
cestovné a pojistné 
7 000 Kčs
obecní úřadovna, otop a čištění  1 000 Kčs
kancelářské potřeby 
10 000 Kčs
správní výlohy 
1 000 Kčs
obecní jmění 
6 000 Kčs
bezpečnost 
7 000 Kčs
komunikace 
2 000 Kčs
zemědělství 
500 Kčs
sociální péče 
5 000 Kčs
školka, věda a náboženství 
55 000 Kčs
umořování dluhu 
13 000 Kčs
výdaje průběžné 
23 000 Kčs
rozhlas 
171 000 Kčs
studna na hřbitově 
16 000 Kčs
světelná síť 
11 000 Kčs

Probíhající a plánované akce v roce 2020
• podána žádost o dotaci z MK ve výši
141 000 Kč a z JMK v souhrnné výši
2 284 000 Kč na akci II. etapy rekonstrukce oranžérie. Celkové náklady dle uzavřené
SOD s dodavatelem stavby – EDMA s.r.o.
Drnovice činní 7 099 348,12 Kč vč. DPH.
• probíhá výběrové řízení na rekonstrukci
jednotné kanalizace U školy – předpokládaná hodnota stavby činí 963 000 Kč
bez DPH. Stavba bude financována ze
zvláštního fondu ČOV.

• podána žádost o dotaci z JMK pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů
ve výši 44 000 Kč na pořízení věcných
prostředků a nákup požární techniky.
• podána žádost o dotaci z JMK ve výši
112 000 Kč na vybudování vodovodní
přípojky a vnitřního rozvodu pro objekt č. p. 13. Předpokládané výdaje činí
226 800 Kč vč. DPH.
• podána žádost o dotaci z MMR ve výši
423 330 Kč na pořízení herních hracích

Jak zlikvidovat olej a tuk
po smažení? A kam s ním?

Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti vyhláška
č. 210/2018 Sb. kdy je obec povinna zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou
nalévat do použitých plastových obalů (PET
lahve atd.) a ukládat do separační nádoby,
která je umístěna u obecního úřadu v Habrovanech (240 l zelená plastová popelnice
s popisem pro uložení jedlých tuků a olejů).
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci

dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů. Pokud bude tento odpad
končit tím, že vysmažený olej a tuk bude
vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné,
že nastane dříve či později havarijní stav
na domovní kanalizaci a problém zanášení čističek odpadních vod bude stále patřit
mezi vysoké nákladové položky obce.

Statistika
Statistika dat obyvatel k 31. 12. 2019
Celkem
872
Muži
439
Ženy
433
Děti do 15 let
163
Děti do 18 let
188
Starší 60 let
212

prvků v zámeckém parku. Předpokládané výdaje činí 605 000 Kč vč. DPH.
• byly zahájeny projekční práce – komunikace v ulici „Příhony“.
S ohledem na pandemii COVID-19 může
dojít k situaci, kdy na všechny zahájené
akce nebude obec disponovat dostatečnými
finančními prostředky a důsledkem toho by
mohlo dojít k zúžení popř. přerušení některých stavebních prací.

Tříkrálová sbírka 2020
Letos již po 7. v naší obci proběhla
tradiční Tříkrálová sbírka. Uskutečnila
se ve dnech 3.–12. ledna a organizačně
se do ní zapojilo 8 dospělých a 15 dětí.
Do ulic vyrazily týmy od Benešů, Jargašů,
Kujalů a Škaroupků. Díky Vaší nesmírné
štědrosti, pohostinnosti v době naší veliké
únavy a laskavosti, kdy každé Vaše milé
slovo bylo naším „hnacím motorem,“ se
nám podařilo opět vybrat nádhernou částku 24.984 Kč. Tyto peníze budou použity
charitou Hodonín, pod kterou jako obec
spadáme, na dobročinné účely.
Vám všem, milí spoluobčané této vesničky, veliké „Pán Bůh zaplať“ i srdečné
díkyJ! V příštím roce se na Vás budeme
všichni moc těšit. Doufáme a věříme, že
se naše týmy, stejně jako letos, rozrostou
o nové organizátory i další ochotné a šikovné děti…
Přejeme, ať se Vám Vaše vstřícnost
a ochota stonásobně vrátí, radostný a požehnaný nový rok.
Mgr. Olga Škaroupková
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Sbor dobrovolných hasičů
V lednu proběhla valná hromada za účasti
členů našeho sboru, příznivců, zástupců sborů
okrsku Drnovice a SDH
Olšany. Dále nás potěšily svoji účastí zástupci obce Habrovany
a TJ Habrovany. Tato valná hromada, jak
již bylo avizováno v předešlém zpravodaji, byla pro náš sbor volební. To znamená,
že jsme si mi, členové SDH, volili své zástupce do výboru. Starostou sboru zůstává
k všeobecné radosti Ing, Tomáš Kostelka,
náměstkem pak Libor Kočvara. Velitel jednotky je Jan Meitner, strojníkem Ladislav
Bezděk. Na pozici jednatele zůstává Iveta
Pořízková, hospodářem pak Tomáš Adam.
Na novou funkci v rámci výboru, organizační referent, byl zvolen Martin Jandl. Referent pro sport je Ladislav Kadaňka ml.,
revizorem Zdeněk Slavotínek. Novým vedoucím mladých hasičů se stal Leoš Masařík. Členové výboru bez zařazení pak jsou
Dominik Bezděk, Lucie Bezděková, Roman Gründel, Alena Adamová a Marcela
Filipová. Výboru v tomto složení přejeme
mnoho chuti a sil pří práci pro sbor.
V měsíci březnu jsme plánovali výjezd
do sklepa, konkrétně do Bořetic. Bohužel

naši zemi postihla virová
epidemie, díky které jsme
tento zájezd byly nuceni
zrušit. Přesně v den vyhlášení zákazu pořádání kulturních akcí nad 30 osob
jsme měli plánován tento
výlet. Z plánovaných akcí
si dovolím zmínit divadelní představení, kde bylo
s ohledem k vývoji situace odloženo na neurčito.
V dubnu bychom rádi pořádali pálení čarodějnic s dětským odpolednem. Večer pak zábavu pro dospělé.
V letošním roce se opět budeme účastnit Velké ceny okresu Vyškov v požárním
útoku. V kalendáři letos nalezneme 10 soutěží. 6. 6. proběhne první kolo v Radslavicích. V Habrovanech bude na dráze u ČOV
probíhat soutěž 11. července od 13 hodin.
Poslední soutěží pak budou 5. 9. Hodějice.
Pro aktuální ročník počítáme s účastí jak
v mužské tak v ženské kategorii. Věříme,
že se naše družstva dokáží na letošní ročník
řádně připravit.
Kroužek mladých hasičů pilně využíval
v uplynulé době prostory hasičské zbrojnice. Vyzkoušeli si zde začátek požárního

COVID-19 – základní informace
a doporučení pro občany

útoku, konkrétně přípravu základny a zahájení požárního útoku, uzlovačku a učili se
topografické značky. Činnost kroužku byla
v tomto období přerušena.
Zásahová jednotka se schází pravidelně
první středu v měsíci. Zde probíhá údržba techniky a její zkoušky, různá cvičení
a kondiční jízdy. Zřizovatelem jednotky
je obec Habrovany. Její složení je ze členů SDH Habrovany, konkrétní počet členů
je 15. Jednotka je vedena velitelem Janem
Meitnerem, funkci zástupce velitele plní
zodpovědně Tomáš Adam. Jednotka je vybavena 2 zásahovými automobily a to vozem Daewoo Avia CAS16, tedy vozidlem
schopným rychlého zásahu v rámci obce.
Toto vozidlo je pro naše potřeby vybaveno
dostatečnou zásobou vody, vysokotlakým
čerpadlem, čerpací kalovou technikou,
zdrojem elektrické energie 230/400V, dýchacími přístroji, externím osvětlením,
přetlakovým ventilátorem a mnoha dalšími. Jako další vozidlo slouží Ford Transit
s transportní kapacitou 9 osob a výbavou
1. pomoci, hasicími přístroji, atd. K tomuto
vozidlu je připojen vozík pro hašení, v jehož útrobách nalezneme požární stříkačku
PS12, zdroj elektrické energie 230V, motorovou pilu, sadu hadic a ostatní. Obě vozidla jsou vybavena jak automobilovými, tak
ručními vysílačkami pro spojení s operačním střediskem KOPIS. Každý z hasičů je
vybaven osobními ochrannými pomůckami
k provádění činnosti, tedy zásahovou obuví, zásahovým oděvem, pracovním oděvem, zásahovými rukavicemi a přilbou.
Jak již bylo zmíněno, v současné době
naši zemi postihla virová epidemie. Vydaná
vládní opatření poznamenala život v celé
zemi. Každý vidí dopady jak v osobním tak
profesním životě. Díky tomu došlo i k utlumení činnosti našeho sboru. Pevně věříme,
že tato opatření budou účinná a jejich platnost nebude třeba dlouhodobě. Je třeba si
uvědomit, že každý z nás v současné době
má podíl na úspěšném překonání této krize.
Nejpřednější pro nás všechny je zdraví, jak
nás, tak našich blízkých. Jednotka sboru je
plně připravena k zásahu, případně dle příkazu starosty obce plnit úkoly v rámci obce.
Výbor SDH
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
v posledních letech jsme dětem ve škole o opravdové zimě mohli pouze vyprávět,
přesto však všichni netrpělivě vyhlížíme jaro.
V měsíci lednu jsme byli za svou píli
„odměněni vysvědčením“ a plně se začali
soustředit na další práci ve druhém pololetí.
Ve škole jsme se nejen věnovali učení, ale
také jsme ve spolupráci s MŠ uvítali naše
nově narozené občánky, shlédli pohádkové
představení v sále Obecního domu. V měsíci únoru nacvičili žáci 4. a 5. ročníku
polonézu, kterou předvedli na našem II.
Společenském plese v sále Obecního domu
v Habrovanech. Poslední akcí, kterou jsme
společně s obcí Habrovany připravili, byl
dětský karneval.
Naše nejmenší v Mateřské škole postihla chřipková epidemie a škola musela být
na krátkou dobu uzavřena.
Nyní stojíme před situací, kdy musíme
všechny akce zrušit, věnovat se základním
věcem, ale hlavně zdraví.
Bohužel jako všechny školy i ta naše
Základní a Mateřská škola byla, díky celosvětové pandemii koronaviru, nařízením

Ministerstva školství a zdravotnictví se
souhlasem zřizovatele uzavřena na dobu
neurčitou.
Všichni se nyní nacházíme ve velice složitém a těžkém období, se kterým nikdo
z nás nepočítal a neví si s ním rady.
Školy jsou uzavřeny, rodiče musejí
v mnohých případech zůstat doma a pečovat o své děti.
A nejen to, jak na nás učitele, tak i na Vás
rodiče jsou nyní kladeny naprosto neznámé
nároky. Ať už je to domácí výuka a doplňování učiva do kterého se dětem nechce,
protože spoustu těchto věcí dělaly děti automaticky ve škole. Tímto jsou také kladeny na rodiče větší nároky ohledně práce
a domácí výuky svých dětí. Prioritou však
je zachovat si klidnou hlavu a „zdravý selský rozum“.
Proto Vás chci jako rodiče poprosit,
máte-li jakoukoliv připomínku, nejasnost,
dotaz, snažte se co nejdříve kontaktovat
mailem svého třídního učitele, ať můžeme
společně najít východisku z pro Vás mnohdy nejasného úkolu. Popřípadě pište sms

zprávy, nebo volejte na školní telefon, který
je pro Vás k dispozici. Sledujte také naše
webové stránky, kde jsou sdělovány důležité informace a průběžně doplňováno učivo
pro žáky.
Také zápis dětí do 1. třídy ZŠ musí být
z nařízení Ministerstva školství uskutečněn
bez dětí a rodičů písemnou cestou, proto
abychom zamezili šíření této nákazy. Rodiče budoucích prvňáčků budou informováni dopisem zaslaným na adresu trvalého
bydliště ředitelkou školy. O průběhu zápisu do MŠ, které se uskuteční 4. 5. budete
informováni na webových stránkách, informace budou na návsi ve vývěsce školy,
budou vyhlášeny obecním rozhlasem.
Drtí nás mnohá a pro nás neznámá opatření, která se „učíme“ respektovat a přijímat. Přestože se tato opatření, „dotkla“ nás
všech, dovoluji si Vám i Vašim rodinám
popřát hlavně zdraví, optimismus a hodně
síly ke zdolávání překážek.
Těším se s Vámi na setkání v lepších časech…
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Karneval a masopust v mateřské škole
Únor – čas masopustu, čas bujarého veselí, zpěvu, tance, jídla a pití.
Tuto zimní tradici jsme si připomněli
i s našimi dětmi v mateřské škole.
Jeden týden děti vyráběly karnevalové
masky, zdobily své třídy a prožívaly karnevalové veselí. V dalším týdnu se seznámily
s tradicemi a zvyky masopustu. Naučily se
písničky Jémine, domine a Skákej medvěde, a průvod v čele s medvědem, kobylkou,
slaměným a masopustem vykročil za kamarády do Základní školy. Mladší děti navštívily pana starostu, který jim připravil
sladké překvapení. Pro předškoláky usmažila koblížky Kamilkova maminka – paní
Křížová.
Bc. Blanka Králová, učitelka MŠ
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Maškarní karneval pro děti
V sobotu 7. března jsme se odpoledne sešli v sále Obecního domu, abychom spolu
prožili příjemné odpoledne plné her, tance
a zábavy.
Jako každý rok bylo plno dětí v maskách
z Habrovan, Olšan, Rousínova a blízkého
okolí.
Odpoledne pro nás všechny bylo velice
příjemné a všichni odcházeli domů spokojeni s malým dárkem z tomboly, která byla
připravena pro každou masku v sále.
Chci tímto poděkovat panu starostovi Radoslavu Dvořáčkovi, zastupitelům
obce Habrovany za zajištění občerstvení
a za finanční podporu na nakoupení dárků
do tomboly.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Čtenářská gramotnost v naší škole
U nás škole bereme rozvíjení
čtenářských dovedností velice vážně. Porozumění textu, plynulost
čtení a také srozumitelnost přednesu. Jak ale dosáhnout toho, aby si
děti věřily, nebály se a chtěly číst?
Nakonec to nebylo až tak složité. Napadlo nás: „Co kdyby starší
děti předvedly těm mladším, co už
se naučily a k čemu to čtení vlastně je?“

A od začátku II. pololetí čtvrťáci chodí každé úterý předčítat
do první třídy. Po počátečním
ostychu se postupně zapojili už
skoro všichni. Věříme, že tato aktivita bude přínosem pro všechny
účastníky. Snad si někteří z nich
z této zkušenosti odnesou dlouhodobý vztah ke čtení a ke knihám
vůbec.
Mgr. Bohdan Slanina

Přátelé historických vozidel Habrovany
Již pravidelným „svátkem“ skupiny veteránistů – Přátel historických vozidel v naší obci je každoroční akce s názvem Habrovanské
otvírání šoupátek a to s neměnným
datem vždy 8. 5. daného roku.
Nejinak tomu mělo být i v letošním roce, přípravě byla věnována
daleko větší pozornost než dříve,
protože se jedná již o dvacátý jubilejní ročník, který byl připravován za součinnosti obce ve spojení
s oslavou 670. výročí první zmínky o naší obci a jeho příprava jak
materiálově tak i technicky jsou na
90 % připravenosti.
Z důvodu karantény a v rámci prevence
proti nakažení koronavirem, a tedy zákazu
shromažďování osob, která zřejmě dle současného vývoje přetrvá i 8. 5. se tato akce
ruší.

Připomeneme alespoň trochu historie
První setkání a založení Přátel historických vozidel uskutečnila skupina příznivců
v čele s Antonem Pavlíkem (nyní preziden-

to na furto) v roce 2000, před hospodou
U červeného buku v Olšanech za účasti 5
strojů.
Setkání v dalších letech se přesunula
o kousek dál a to na hřiště za rybníkem,
kde počet účastníků každým rokem přibýval až na kolem 50 strojů a tím se prostředí
na hřišti stávalo nedostatečným. Z tohoto
důvodu se po projednání s Obcí Habrovany, již následné setkání, a to v roce 2004,

uskutečnilo pod patronací starosty obce Habrovany na návsi. Tak
tomu bylo až do roku 2016, kdy
i náves přestala poskytovat dostatek místa – průměrná účast 125
strojů. Bylo proto nutné hledat
další možnosti a po jednání s obcí
bylo povoleno setkání přesunout
od roku 2017 do krásných prostor
Habrovanského zámeckého parku
a to již za účastí 166 registrovaných
účastníků a v dalších letech vzrostla
na více jak 200 účastníků.
Ke změně ve vedení skupiny došlo v roce 2008, které na květnovém setkání oficiálně předal Anton
Pavlík současnému úřadujícímu prezidentu
Bronislavu Nejtkovi s přáním, pokračovat
s jeho heslem „Kdo není s námi je sám“.
Do roku 2018 přispívali k dobré pohodě
občerstvením Myslivecký spolek od setkání 2019 Sbor dobrovolných hasičů.
Přátelé historických vozidel přejí příznivcům i celé veřejnosti hodně optimizmu
a těší se na další setkání.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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Sport v Habrovanech – TJ Habrovany, spolek
Prodloužená zimní přestávka…

Po náročné podzimní části sezony přišla
zimní přestávka, která pro naše družstva
znamenala začít se připravovat na jarní
část soutěže. V dalších odstavcích se dočtete, jak se připravovala jednotlivá družstva
a jak se celková soutěž vyvíjí.
Okresní soutěž mužů III. třída sk. B

Družstvo dospělých zahájilo zimní přípravu druhý pátek v lednu, kdy jsme využívali jednou týdně místní víceúčelovou
halu v obecním domě a k tomu pravidelné
výběhy venku. Věříme, že právě fyzická
kondice je to co nám chybí k ještě lepším
výsledkům a proto jsme rádi, že větší část
hráčů přípravu vzala zodpovědně a chodili
pravidelně.
Mimo tréninky jsme odehráli dvě přípravná utkání – na domácím hřišti s Lysovicemi, které skončilo remízou 3:3 a druhé
utkání na umělé trávě ve Vyškově s týmem
z Račic a výhrou 3:2.
První utkání jarní části se mělo odehrát
v neděli 22. 3. s týmem z Kroužku, ale z důvodu karantény a nařízení vlády bude několik kol odloženo. Nyní čekáme na rozhodnutí fotbalové asociace jakým způsobem
a jestli vůbec se bude soutěž dohrávat.
Soutěže žáků

Naše děti v kategorii žáků pokračují
v soutěži starších a mladších žáků pod záštitou Tatranu Rousínov. Chtěli bychom tím
děti maximálně vytížit a udržet u fotbalu,
než se nám podaří obnovit žákovské družstvo zpět v Habrovanech. Mimo to jsou to
bohaté zkušenosti, které mohou hráči získat
hraním ve vyšší soutěži.
Okresní soutěž starších přípravek sk. B

Naše nejmladší družstva předpřípravky
a přípravky začala zimní přípravu poslední
týden v lednu. Na prvním tréninku jsme se

zaměřili, ač netradičně, na práci s míčem, herní systém a soustředěnost na hru. Prvního února
jsme se zúčastnili s družstvem
starší přípravky dobře obsazeného halového turnaje v Rousínově, kterého se zúčastnilo 8 týmů.
V základní skupině jsme se utkali
s mužstvy Slavkova, Rousínova
A a Velešovic. Z této těžké skupiny jsme postoupili pouze s jednou porážkou a to s Rousínovem
A. Ve čtvrtfinále jsme narazili
na dalšího soupeře z Rousínova,
tentokrát B týmem, přes který
jsme po těžkém boji přešli do semifinále. Bohužel na nás podle
losu vyšel opět tým Rousínova A, se kterým jsme boj o postup do finále prohráli.
Bitvu o třetí místo holky, kluci a hlavně
mladí trenéři takticky zvládli, a ve vyhecovaném zápase jsme porazili Velešovice.
Náš tým se tedy umístil na zaslouženém
třetím místě!
Tímto bych chtěl poděkovat nejen trenérům a hráčům, ale také hlavně rodičům,
kteří s námi na celodenním turnaji byli,
hlasitě hráče povzbuzovali a fandili (mimochodem večer po turnaji psali trenérům rodiče, že museli počkat, až kluci usnou, aby
jim mohli sundat medaile a neuškrtili se).
V únoru a březnu jsme se scházeli každou
středu v místní víceúčelové hale. Tréninky
byly rozděleny na dvě fáze podle věku dětí.
Mladší přípravka se scházela celkem pravidelně v počtu 10 hráčů. Tréninky v této
kategorii dětí (3–5 let) byly zaměřeny především na pohybový základ a různé pohybové hry. Je radost pozorovat děti v této věkové kategorii, jak zvládají základní cviky,
jako je kotoul vpřed, vzad, klik, dřep anebo
třeba běh na 8 minut. Zmiňujeme to proto,
že jsme s tím u dětí starších ročníků v minulých letech měli velký problém a museli

Horní řada zleva: Jiří Souček, Miroslav Divácký ml., Jakub Daněk, David Kopřiva, Miroslav Přibyl
ml., Antonín Skřivánek ml., Marian Luska, Miroslav Divácký, Ivan Vysoudil (trenér). Spodní řada zleva: Lukáš Zima, Robert Kopáč, Martin Baláž, Tomáš Vlach, Michal Pořízek, Michal Mrázek, Lukáš
Pořízek, Martin Snášel, Filip Masařík

jsme tyto dovednosti děti učit místo aktivnímu rozvoji ve fotbale. Věříme, že je to
již minulost a děti budou děti tyto základní
dovednosti zvládat.
Starší přípravka se scházela také zodpovědně v hojném počtu 9 hráčů, což nás moc
těší. V téhle kategorii už jsou tréninky náročnější zejména na fyzičku a také klademe
větší důraz na práci s míčem.
Jarní část sezony vzhledem ke karanténě
je zatím přerušena, včetně tréninků. Jak jen
bude možné pokračovat, budeme děti a jejich rodiče kontaktovat.
Co také připravujeme na příští sezonu?
Vzhledem k tomu že se nám podařilo přivést další kluky a holky do našeho oddílu,
chtěli bychom na podzim rozšířit naši mládež o mužstvo mladší přípravky a mužstvo
mladších žáků. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za perfektní přístup
k zimní přípravě, trenérům, rodičům a všem
co se s námi do sportu zapojují a fandí nám.
Přejeme všem hlavně pevné zdraví!
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