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Předávání ocenění vítězům rybářských závodů

Tradiční rybářské závody
V sobotu 18. května 2019 se konaly tradiční rybářské závody na Zámeckém rybníku
v Habrovanech. V dopoledních hodinách
soutěžili dospělí a odpoledne si na své přišly
děti.
V kategorii 14 let a výše se zúčastnilo 13
soutěžících, kteří ulovili celkem 58 ryb,
z toho 9 ks kapra, 3 ks plotice, 1 ks lína,
32 ks cejna.
V disciplíně Největší úlovek, kde rozhoduje součet délek v cm, bylo pořadí následující:
1. místo Jakub Tůma – 460 cm
2. místo Sára Balšínková – 249 cm
3. místo Jan Bébar – 172 cm
Pořadí v disciplíně Největší ryba v cm:
1 místo Rudolf Chelík – kapr 76 cm
2. místo Pavel Korčián ml. – kapr 55 cm
3. místo Sára Balšínková – kapr 53 cm
V kategorii děti do 14 let se zúčastnilo 33
soutěžících, kteří ulovili bohužel jen 4 ks
ryb.
Pořadí v disciplíně Největší úlovek ryb:
1. místo Martin Navrátil – 24 cm
2. místo Matěj Kučera – 22 cm (1 ks)
3. místo Vojtěch Korčián – 22 cm (2 ks)

Pořadí v disciplíně Největší ryba:
1. místo Martin Navrátil – okoun 24 cm
V době mezi soutěží obou kategorií proběhlo pasování na rybáře šesti dětí z rybářského kroužku Moravského rybářského
svazu, pobočného spolku Šlapanice. Jejich
několika týdenní snažení, poznávání a tré-

ninky se zúročily při úspěšném vykonání
zkoušky z práva rybářského. Přejeme hodně štěstí a nezapomenutelných zážitků
u vody.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydařené akci. Petru Zdar.
Zámecký rybník, rybářský spolek

Malí rybáři
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Přátelé historických vozidel Habrovany
Již tradičně se ve spolupráci s Obcí
Habrovany uskutečnil již 19. ročník setkání
historických vozidel, který je pořádán s neměnným datem, a to vždy 8. 5. v období, kdy
začíná pravá motoristická sezona, zejména
motorkářů (od toho i název „Habrovanské
otevírání šoupátek“). Akce je určena jako
prezentace strojů, konzultace mezi vystavovateli, veřejností a následné vyhodnocením,
a to:
- Pohár starosty, auto; moto
- Pohár pořadatelů, auto; moto
- Pohár veřejnosti, auto; moto
- Hodnocení účastníků v dobovém oblečení v podobě pamětního listu a pozornosti 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 a veřejnosti
představeny i zajímavé stroje mladší. O úspěšnosti habrovanského setkání je důkazem
účast 108 automobilů, 93 motocyklů a jeden
traktor – registrovaných a ještě další účastní-

Sraz přátel historických vozidel v Habrovanech • Foto: L. Uher

ci, kteří se k registraci nepřihlásili. Odhad
počtu návštěvníků 1000–1200.
O výborné občerstvení se nám v letošním

roce postarali přátelé ze Sboru dobrovolných
hasičů Habrovany. Pro děti byl připraven
skákací hrad, zapůjčený realitní kanceláří
Remax. K odprodeji byly nabídnuty fotografie z minulých ročníků. Jako doprovodné
akce byla ukázka práce uměleckého kováře
pana Jana Korčiána spojená s prodejem jeho
výrobků a výstava historických zbraní a dalších exponátů zaměřených k první a druhé
světové válce, zabezpečená místním sběratelem Miroslavem Kolejkou.
Zatím největší účast na našich setkáních
byla jistě podpořena krásným jarním počasím, příjemným prostředím zámeckého parku a celkovým zabezpečením celé akce,
díky všem, kteří pomohli při přípravě
a uskutečnění „Habrovanského otevírání
šoupátek 2019“.
Následná akce byla účast na setkání historické techniky (všeho co jede) v Hostěnicích.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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„Ukliďme svět – ukliďme Česko“ u nás v Habrovanech
V sobotu 6. 4. 2019 se žáci naší základní
a mateřské školy pod vedením paní ředitelky
Mgr. Ryškové již tradičně vypravili sbírat nepořádek, který se nashromáždil na veřejných
prostranstvích v obci. Letos poprvé se úklid
uskutečnil v rámci celostátní akce „Ukliďme
svět - ukliďme Česko“ spolufinancované
Ministerstvem životního prostředí a Státním
fondem životního prostředí ČR (bližší informace nalezete na www.uklidmecesko.cz).
Tato změna přinesla několik výhod. Vedle
materiální podpory spočívající v dodávce
pytlů na sebraný odpad a pracovních rukavic
pro děti i dospělé umožnila organizátorům
využít jednotný systém propagace, který je
pro akci „Ukliďme svět - ukliďme Česko“
k dispozici, a otevřela možnost pojmout úklid
nejen jako aktivitu ryze školní, nýbrž jako aktivitu otevřenou každému, komu není stav

naší obce lhostejný. Díky tomu uklízelo
Habrovany spolu se zdejšími školáky a jejich
pedagogy též dvanáct nadšenců – dobrovolných sběračů z řad občanů obce.
Výsledkem společného snažení bylo 21 vrchovatě naplněných pytlů (tedy přibližně 350
kg) odpadků posbíraných na návsi, v parku,
v okolí rybníka, v Habrovci, na Kočově,
u areálu Pod Lipkami a kolem silnic na
Rousínov a Nemojany. Ačkoliv na podrobnější rozbor „nálezů“ nebyl čas, ukázalo se,
že své pobytové stopy na veřejných místech
zanechávají nejčastěji příznivci tabákového
a potravinářského (především nápojového)
průmyslu, následováni drobnými stavebníky.
Bylo by skvělé, pokud bychom všichni vzali
na vědomí, že ke shromažďování odpadků
slouží v obci již řadu let koše a kontejnery, nikoliv trávníky, keře a vodní plochy.

Odměnou pro účastníky bylo kromě pocitu z dobře vykonané práce též závěrečné pohoštění před budovou obecního úřadu, jehož
přípravy se (opět perfektně) zhostily pracovnice základní a mateřské školy. Zdárný průběh by samozřejmě nebyl možný bez podpory vedení obce, které zajistilo likvidaci
sebraného odpadu.
Všem zúčastněným patří poděkování za to,
že v uspěchané době ochotně věnovali jedno
víkendové dopoledne práci na společné a nepochybně užitečné věci. Nezbývá, než vyjádřit naději, že řady účastníků se v dalším ročníku rozrostou a že množství odpadků
válejících se volně na území obce se naopak
sníží, v ideálním případě na nulu. Ostatně
ten, kdo ví, kolik práce je spojeno s úklidem,
málokdy sám dělá nepořádek.
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.

Dobrodny na Habrovanském zámku
Stává se již tradicí, že do našeho domova přicházejí lidé z dobrovolnické
organizace Adra a zpříjemňují klientům volné chvíle. Připravují takzvané
Dobrodny. Za tímto slovem se skrývá
mnoho činností a zajímavých aktivit,
ať už společný výlet do lesa, který je
příjemným zážitkem a pro mnohé klienty i návratem do časů, kdy procházka po lese byla pro některé klienty
pravidelným rituálem a po náročném
pracovním dni, či týdnu příjemným
odreagováním. Jindy jsou to společné
chvíle vyplněny předčítáním knih
v soukromí pokoje klientů. Oblíbenou
činností je také hraní společenských
her, nebo společné zpívání, za doprovodu příjemných tónů kytary.
Někteří obyvatelé však volí raději
možnost, jen tak si popovídat, zavzpomínat a strávit tak tyto chvíle
s někým, kdo svůj čas věnuje pouze
jim.

Dobroden v Habrovanském zámku

Dobroden v Habrovanském zámku

Ne zřídka se stává, že mezi dobrovolníky a klienty vznikají citová
pouta či přátelství. A tak při dalších
Dobrodnech se k nám dobrovolníci
rádi vracejí a opět se přichází podělit o svůj čas a věnovat svoji pozornost a úsměv lidem, kteří svými životními zkušenostmi a moudrostí
mohou mladší generace v mnohém
obohatit.
Děkujeme touto cestou dobrovolnické organizaci Adra, vyškovské
výrobní firmě, ze které k nám přicházejí její zaměstnanci i všem
dobrovolníkům, kteří náš domov
navštěvují a přejeme si mnoho dalších společných Dobrodnů.
Za Habrovanský zámek PO
„Domov pro osoby se zdravotním
postižením a domov pro seniory“
pracovníci sociálního úseku
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
dovolte mi, abych Vás tímto srdečně pozdravila a krátce Vás informovala o dění
v základní škole v závěru letošního školního
roku 2018/2019.
Na dveře nám ťuká závěr školního roku,
vše je takřka ukončeno a žáci netrpělivě
očekávají příchod prázdnin a s ním zasloužené volno. Již je vše neměnné, písemky
jsou
napsány,
známky
uzavřeny.
Odevzdáme knihy, uklízíme školu a prožijeme spolu pár posledních chvil. Za nás za
všechny, čímž myslím nejen žáky, pedagogy a rodiče, mohu konstatovat, že se těšíme
na prázdniny bez učení, shonu a povinností.
Za celoroční práci žáky čeká odměna v podobě vysvědčení. Ale, jak se mi to však
mnohdy jeví, zásluhu na tom mají hlavně
rodiče, čímž by si zasloužili „DIPLOM ZA
PŘEŽITÍ DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU
SVÉHO DÍTĚTE“.
Vyučování probíhalo v souladu s učebními osnovami a v poklidné atmosféře.
Kromě výuky, mohli žáci navštěvovat ve
škole kroužky, účastnit se školních projektů,
soutěží, výukových a kulturních akcí.
V rámci tělesné výchovy jsme absolvovali
plaveckou výuku ve Vyškově.
Po dlouhých letech jsme vyjeli na školu
v přírodě do nedalekých Koryčan. Za sebe
mohu vyjádřit spokojenost, sice nám počasí
mnoho nepřálo, ale škola v přírodě se vydařila.
Překvapením na škole v přírodě pro mě
byli žáci 5. ročníku, myslím, že je směle
můžeme „ pustit do světa“…byli plnohodnotnými parťáky, bez problémů a ochotně
přistupovali ke každé situace, vždy se snažící pomoci.
Milí páťáci, hrdě prohlašuji, jsem na Vás
pyšná a vždy Vás velmi ráda v naší – Vaší
škole kdykoliv uvítáme!
Ve chvíli, když vidíte ty prima: „děcka“,
kteří naši školu za chvíli opustí, říkáte si:
„Ano, naše práce měla smysl“.
Odměnou pro páťáky bude výlet do Prahy

Lehátka v mateřské škole

ve čtvrtek 27. 6., což je naprosto poslední
školní akcí před vydáním vysvědčení.
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 13 prvňáčků, máme 3 odklady školní docházky.
Pokud nedojde k neplánovaným změnám,
tak by k 1. září mělo do školy nastoupit
72 žáků.
Po celý školní rok, rádi vystupujeme se
školou na společných akcích s obcí: např.
Vítání občánků, vystoupení pro seniory, dětský maškarní ples, velikonoční dílničky, rozsvícení vánočního stromu, Hurá prázdniny,
účastníme se výtvarných aktivit s klienty
habrovanského zámku atd.Od nového školního roku nastanou v Mateřské i Základní
škole personální změny, které, věřím, že povedou ke zkvalitnění výuky.
Na závěr mých informací ponechávám pro
mě tu nejdůležitější informaci: díky panu
starostovi a zastupitelům obce, kterým není
lhostejné prostředí školy a celkově výchova
a výuka našich dětí v Habrovanech, se budou v základní škole od 1. července realizovat dva velké projekty. Prvním projektem je
celková rekonstrukce chlapeckých a dívčích
WC, které již za řadu let dosloužily a modernizaci si zaslouží.
Pro mě, jako ředitelku školy, je však daleko největším a nejradostnějším projektem
vybudování nové třídy mateřské školy pro
„předškoláky“ v budově základní školy ze
školního bytu.
Mateřská škola má kapacitu 25 dětí, dne
9. 5. proběhl zápis do školky. Pro nové děti
bylo pouze 7 volných míst.
Přihlásilo se však 21 dětí, stála jsem před
rozhodnutím: přijmout 7 dětí a 14 dětí poslat do jiných MŠ. Čímž by se mohlo stát, že
těchto 14 dětí, budou-li v jiné školce, nena-

3D projekce v mateřské škole

stoupí k nám do první třídy do školy. Pokud
budou
například
navštěvovat
MŠ
v Rousínově, nastoupí do ZŠ do Rousínova.
Proto jsem oslovila pana starostu
Dvořáčka a místostarostu pana Pořízka,
vzhledem k tomu, že jsou to představitelé
obce tzv. na správném místě, začali se o problém zajímat. A tak výsledkem jednání je,
schválení zastupitelů obce vybudování nové
třídy MŠ. 1. července začíná přestavba bytu
na novou učebnu pro předškoláky. 2. září
nastoupí do nové třídy v budově školy celkem 14 nových dětí – předškoláčků.
Tímto za naše děti děkuji vedení obce
a zastupitelům obce, bez kterých by k tak
rozsáhlé a nákladné rekonstrukci nemohlo
dojít. Takže tyto prázdniny, bude jindy tichá
a klidná budova školy plná rámusu, prachu
a řemeslníků. Věřím, že se vše podaří ke
spokojenosti nás všech a 2. září třída vonící
novotou přivítá nové žáky.
Školní rok zakončíme v pátek 28. 6. rozdáním vysvědčení.
Rozdělení tříd, úvazky učitelů, rozvrhy
hodin, zajištění nového školního roku, ale
i zdárný průběh rekonstrukce v budově ZŠ,
jsou předmětem práce ředitelky v průběhu
prázdnin.
V sobotu 29. června Vás společně s obcí
Habrovany zveme na akci pro děti v parku
„Hurá prázdniny“, kterou každý rok pořádáme od 14 do18 hodin.
Na konci školního roku, chci poděkovat
panu starostovi obce Radoslavu Dvořáčkovi, panu místostarostovi Lukáši
Pořízkovi, zastupitelům obce, rodičům,
příznivcům školy, pedagogům ze základní
školy, správním zaměstnancům školky
a školy za jejich podporu a dobře odvedenou práci.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Škola v přírodě v Koryčanech

Škola v přírodě
Ve dnech 27.–31. května 2019 se žáci 1. až
5. ročníku společně s učiteli vydali na Školu
v přírodě do Hipocentra Koryčany. V pondělí ráno jsme se všichni sešli před školou
a děti se na pět dnů rozloučily s blízkými.
Pro některé děti to bylo vůbec poprvé, kdy se
ocitly mimo domov bez rodičů.
I přes mírnou nepřízeň počasí byl prostor

pro sportovní a jiné aktivity. Dopoledne byl
pro děti připravený program od pracovníků
Hipocentra. Děti si mohly prohlédnout stáje
s koňmi, vyzkoušely si práci s lasem a naučily se základní uzly. Velmi se jim dařilo při
práskání s bičem a házení sekyrou.
Večery připravovali učitelé, v úterý děti
vystoupily v soutěži Superstar nebo v krát-

kých scénkách. Ve středu proběhl maškarní
ples, ve čtvrtek jsme si opekli špekáčky
a rozloučili se na závěrečné diskotéce.
Celý týden byl naplněný aktivitami, i přes
únavu dětí a dospělých jsme si to všichni
skvěle užili a už se těšíme na další společnou
výpravu.
Mgr. Tereza Hegerová

Účastníci školy v přírodě v Koryčanech
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Canisterapie

Vozíčkáři ze zámku
Milí čtenáři, psaná řeč je obrovským darem. Její působení ve světe informací je nepřekonatelné. Proto mi dovolte, milí přátelé,
pár slov o dění na Habrovanském zámku za
vydatné pomoci spolku, který zastupuje klienty, zaměstnanců i vedení našeho domova.
Smyslem je zpestřit obyvatelům život na
zámku. Pořádáme zábavy, zájezdy a další
kulturní, sportovní a společenské akce.
I v letošním roce jsme připravili bohatý
kulturní program pro obyvatele našeho domova. Začátek roku nám zpříjemnilo pohlazení s pejsky v rámci Canisterapie.
Následovala kuželková bitva s vůní salámu je
vždy plná emocí, účastníci vždy jedou až nadoraz. Pokračujeme v cyklu přednášek s prezentací pana Karneta na různá témata.
Například o nemocech našich prezidentů, jak

se žilo v 50. letech a mnohé další. Následoval
turnaj na černobílých polích v dámě s hodnotnou odměnou pro vítěze. Pobavili jsme se
i při maškarním karnevalu, který byl plný pohádkových postav jako je třeba včelka Mája,
Křemílek, Vochomůrka a další. Okolo Kuby
jsme se projeli v rámci přednášky manželů
Poulíkových, kteří tento kus země navštívili.
Zavzpomínali jsme na oslavy MDŽ, někteří
z nás i v dobovém oblečení. Takže tu najednou byl jako živý například pionýr, učitelka,
nebo prodavačka ze samoobsluhy z doby nedávno minulé. Na cestovatelskou notu nás
opět vrátila rodina Márových, povídáním
o putování po Barmě, Kambodži a Vietnamu.
Duben se nesl v duchu hesla: „S písničkou je
veseleji“, které zahájil tenorový hlas, slavné
i méně známé písně v podání Vítěslava Víta

Výlet na Hostýn

a jeho doprovodu. V stejném duchu pokračoval i Olšanský pěvecký sbor. Aprílové počasí
a náladu rozveselí zábava s cimbálovou muzikou Veronica a bohatou tombolou. Náš letošní první výlet vedl na oblíbené nákupy do
nákupního centra Olympia Brno, zde si pořídíme něco pěkného pro radost. Zakončíme
poslední den kouzly a pálením čarodějnic.
V měsíci květnu se u nás už po třetí konala
Univerzita třetího věku, organizovaná
Masarykovou univerzitou. Je to kulturně-vzdělávací činnost oblíbená u klientů našeho
domova. Je zaměřená na trénink paměti. Byl
realizován v šesti setkáních a absolventi po
jeho ukončení obdrželi v rámci slavnostního
předání tzv. „Evidenční list“. Zavítaly k nám
i děti ze speciální školy Vyškov. Děti nás potěšily příjemným vystoupením. Kyticí nás
obdarovali Zdeněk Černohous a Jaroslav
Šolc. V repertoáru měli mimo jiné i písně
Františka Kmocha a Karla Hašlera. S červnovým sluníčkem jsme navštívili na Hostýnské
vrchy – místo opředené bájnými pověstmi.
Tradičního srazu nadšenců historických
vozítek v Habrovanech se zúčastnilo i několik našich klientů. Někteří naši uživatelé jsou
věrní fandové fotbalu a místního klubu. Byli
jsme i na rybářských závodech.
Závěrem dovolte zmínit akce, co nás čekají v nejbližším období, projedeme se na parníku, poznáme okolí Slavkova, kostel a náměstí, zájezd do Technického muzea v Brně.
Vystoupením pana Helána, na které srdečně
zveme občany obce, se tradičně loučíme
s prázdninami.
Touto cestou děkujeme všem zaměstnancům, vedení Habrovanského zámku, obci
Habrovany, všem našim přátelům a sponzorům a těšíme se na další spolupráci.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek
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Sbor dobrovolných hasičů
Poslední dubnový den jsme
pořádali pálení čarodějnic. Na odpoledne
plné her a zajímavostí aktivit pro děti navázala večerní zábava. V letošním roce premiérově náš sbor byl nápomocen místnímu spolku přátel historických vozidel při pořádání
srazu veteránů v parku. V naši režii byla část
občerstvení, konkrétně nápoje ve třech stáncích rozmístěných po prostoru parku.
Děkujeme za možnost aktivně se účastnit tohoto krásného setkání milovníků historie.
Sbor se účastnil oslav výročí založení SDH
Luleč, kde představil techniku JSDH.
Velká cena okresu Vyškov v požárním

Pálení čarodějnic

sportu byla zahájena pro naše družstvo zahájena soutěží v Radslavicích. Na konci soutěže jsme se díky času 20,65 s umístili na
9. místě. Další soutěž následovala v Šaraticích. Časomíra se zde zastavila na čase
18,58 s, a to znamenalo celkově krásné 6.
místo. Díky absenci v úvodním kole ročníku
v Hostěrádkách-Rešově, po třech kolech
naše družstvo drží 9. místo v celkovém hodnocení VS Vyškov 2019. Družstvo se připravuje na dráze u ČOV.
První středa v měsíci je prostorem pro setkání členů zásahové jednotky, kdy je prováděna údržba techniky a její vyzkoušení. Dále

jsou prováděny pravidelné kondiční jízdy
s výjezdovou technikou a proškolení a procvičení v rozsahu dle potřeb a předurčení
jednotky.
Z plánovaných akcí nám dovolte vyslovit
pozvání na soutěž O pohár starosty obce
Habrovany, která se koná 13. července od 13
hodin na dráze u ČOV Habrovany. Současně
proběhne setkání příznivců SDH v areálu
ČOV. Soutěž je zařazena do bodovaného seriálu Velké ceny okresu Vyškov. Na tuto akci
budou navazovat další, a to Letní noc Pod
Lipkami s živou muzikou. Na připravované
výbor SDH
události jste srdečně zváni.
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Fotbalová sezona 2018/2019 je za námi…
Již máme za sebou další sezonu, která pro
náš klub znamenala spoustu změn a přinášíme Vám aktuální informace, co se vše událo.

Okresní soutěž mužů III. třída sk. B
Odehráli jsme nově soutěž ve skupině B,
kde jsme se seznamovali s týmy, se kterými
spousta z nás nikdy nehrála. Po podzimní
části, kde jsme se s nimi teprve seznamovali
a po ne příliš povedené zimní přípravě jsme
se pustili do části jarní.
V druhé polovině sezony, kterou již můžeme zhodnotit, jsme zaznamenali pět výher
a jednu remízu. Znamená to pro nás tedy
umístění na 10. místě s 29 body.
Zásadní pro nás byla změna trenéra, po
které se tým více semknul a vytvořil se výborný kolektiv. Nyní se již pravidelně trénuje s vyšším počtem hráčů a se zodpovědnějším přístupem.
Věříme, že to pro nás znamená posun
k lepším výsledkům a budeme se v tom snažit i v nadcházející sezoně.
Soutěže žáků
Družstvo žáků bylo po loňské sezoně
sloučeno s mužstvem z Rousínova. Na našem hřišti v Habrovanech se hráli utkání
okresního přeboru pod hlavičkou Tatran
Rousínov, v nichž měli možnost hrát naši
hráči.
Mužstvo odehrálo 16 soutěžních utkání.
14 u nich bylo vítězných, 1 utkání skončilo
remízou a jedna porážka s lídrem tabulky,
Vyškovem. To vše stačilo na druhé místo se
skóre 111:20.
Žáci hráli i zápasy I. třídy krajské soutěže. Část z nich za mladší žáky – Dan
Mrázek, Lukáš Pospíšil, Michal Dvořáček,
Matyáš Meitner, Libor Nguen a za starší
především Petr Toman, dále pak Jakub
Pospíšil a Matěj Bezrouk.
Mladší žáci pod vedením trenéra Martina
Havlíčka, Dana Krále a Radka Meitnera
ukončili soutěž na 10. místě s bilancí 26 zá-

Soutěž žáků

pasů (8 výher a 18 porážek se skóre
79:131).
Starší žáci pod vedením trenérů Radka
Eliáše, Pavla Hustolesa a David Vašiny
ukončili soutěž na 11. místě s bilancí 26 zápasů (9 výher, 2 remízy a 17 porážek se skóre 53:108).
Za trenéry a realizační tým bychom rádi
popřáli klukům pěkné prázdniny a rodičům
poděkovali za podporu.

Okresní soutěž starších přípravek sk. B
Přípravka sehrála celkem 12 zápasů v základní části. Z toho jedenáctkrát prohrála
a jedenkrát vyhrála. Skóre 49:197 a celkem
3 body.
Nadstavbová část už byla lepší, kdy z šesti zápasu jsme čtyřikrát prohráli a dvakrát
vyhráli a skóre bylo 52:66 se 6 body.
Nejlepší střelci jsou Jan Mareš (61 branek)
a Krištof Wagner (16 branek). Do příští sezony bychom chtěli mužstvo přípravky udržet

a trošku zlepšit výsledky. Přípravku posílili
dva noví trenéři Miroslav Přibyl ml. a David
Kopřiva, kteří jsou také hráči ,,A“ mužstva.
Hlavním trenérem přípravky zůstává Marian
Luska, který má na starost i předpřípravku
(děti předškolního věku). Máme zájem
o každého chlapce či dívku, která se k nám
přidá, a i trenéry třeba z řad rodičů nebo fanoušků –budeme za to rádi. Letní přípravu na
sezonu zahájíme poslední týden v srpnu.
Přejeme všem hráčům a rodičům krásné
prázdniny.

Sportujte s námi!
Závěrem bychom všem fanouškům, sportovním příznivcům, rodičům a sponzorům
chtěli poděkovat za podporu našeho klubu
a budeme rádi za aktivní účast při organizaci sportovních akcí, tréninků a brigád.
Naším cílem je doplnit členskou základu
nejen o hráče, ale i o trenéry a asistenty.
TJ Habrovany, spolek

Okresní soutěž starších přípravek sk. B
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