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Zábavné odpoledne v zámeckém parku

Slovo starosty

Zábavné odpoledne v zámeckém parku

Vážení spoluobčané, konečně došlo
ke zmírnění protiepidemických opatření. Pomalu se rozjíždí kulturní akce
a tím i větší vyžití pro děti.
Chtěl bych apelovat na rodiče, aby se
více zajímali o to, co jejich děti dělají
a kde tráví svůj volný čas. Názorně přikládám fotografie obecního pozemku na
„Smuhách“, kde je vyčíslena škoda
20 890 Kč – předáno k došetření Policii
ČR.
Na jednom z altánků v zámeckém
parku je vyčíslená škoda přibližně
150 000 Kč a je určen k celkové demolici. Dříve se u altánku konaly svatební
obřady, dnes si návštěvníci parku uvnitř
nemohou posedět a odpočinout si.

Dětský den v Habrovanech je již tradiční
akcí, která přiláká vždy velké množství lidí.
Jinak tomu nebylo ani v sobotu 26. června
v zámeckém parku. Akci, která probíhala za
nádherného počasí, si nenechalo ujít zhruba
180 dětí z Habrovan a blízkého okolí a kdo
přišel, rozhodně chybu neudělal.
Vedení základní školy, pedagogové, místní spolky – TJ, SDH a Myslivci z Habrovan
a dobrovolníci připravili pro děti stanoviště
se soutěžemi, kde byli obdarováni drobnými
sladkostmi a za jejichž celkové splnění si
děti mohly vybrat zajímavé ceny. Čekal na
ně tradičně skákací hrad, projížďka na bryčce tažená koňmi a malování na obličej.
V horku, které odpoledne provázelo, přišlo
nejen dětem vhod stanoviště hasičů.
Po celou dobu této akce bylo zajištěno

Radoslav Dvořáček, starosta obce

občerstvení jak pro děti, tak pro rodiče či
prarodiče, o které se postaral pan Bosák
z místní restaurace „Jako doma“.
Obrovské poděkování patří všem, kteří
připravovali a pracovali na jednotlivých stanovištích. Je to opravdu velké množství lidí,
bez kterých by to nešlo. Dětský den tak přinesl radost, zábavu a velké nadšení zejména
starosta obce
těch nejmenších.
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
dovolte mi, abych Vás tímto srdečně pozdravila a krátce Vás informovala o dění
v naší škole v závěru letošního školního
roku.
Letošní školní rok byl již druhým rokem
v důsledku pandemie covid 19 zcela jiný, než
roky dřívější.
My všichni, žáci, pedagogové i rodiče,
jsme se museli potýkat se spoustou zákazů,
příkazů a omezení.
Ať už to bylo nošení roušek, respirátorů,
zákaz školní provozu družiny, oddělení tříd,
zákaz tělesné a hudební výchovy a testování
žáků a učitelů.
Za zcela nejhorší pro nás učitele, ale i pro
žáky jsme považovali uzavření školy. Náhle
jsme zůstali doma, izolovaní od dětí, děti od
svých kamarádů a spolužáků, prarodičů.
Někteří rodiče museli zůstat doma a být nejen rodiči, ale i učiteli. Za tuto nelehkou životní roli si zaslouží dík a obdiv.
My učitelé jsme se museli rychle proškolit,
zakoupit nové notebooky, které byly financovány z MŠMT, a začít učit online. S touto náročnou dobou jsme se vyrovnali my dospělí
poměrně dobře. Naši žáci po nekonečných
hodinách strávených u počítačů při online výuce a následovně samostatném plnění úkolů
si troufnu říci, nesli tuto situaci velice těžce.
První a druhé ročníky přece jen mohly být
ve škole o něco dříve a déle, třetí, čtvrté
a páté ročníky byly doma velice dlouhou
dobu. Od poloviny měsíce dubna jsme mohli začít, i když s určitými omezeními, fungovat v běžném režimu. Bohužel byly i nadále
zakázány kroužky, výukové a kulturní akce.
Koncem měsíce května v souvislosti s částečným rozvolněním se nám podařilo připravit pro žáky několik akcí: výlet do Papilonie
(motýlí dům) v Brně, na dopravní hřiště ve
Vyškově. Velké poděkování patří hasičům,
kteří si pro všechny žáky školy připravili velmi zajímavé dopoledne v parku. Žáci byli nadšeni a poutavě o tomto dopoledni vyprávěli,
kreslili obrázky a spousta chlapců byla najednou rozhodnuta stát se hasičem. Poslední
týden v měsíci červnu jsem pasovala žáky
1. ročníku na čtenáře. Proběhly školní výlety
do zoo Zlín a zoo Olomouc. A v neposlední
řadě se v sobotu 26. června v zámeckém par-

Vyvýšené záhonky

Dopoledne v parku s hasiči

ku uskutečnila tradiční a oblíbená akce
„HURÁ PRÁZDNINY“.
V letošním roce jsme poprvé v rámci pracovních činností osázeli vyvýšené záhony.
Každá třída se stará o svůj záhon, kde si žáci
nasázeli ředkvičky, saláty, hrášek, kedlubny,
bylinky a různé druhy zeleniny. Děkujeme
panu starostovi obce za zajištění hlíny do nových záhonů a pracovníkům obce za dovezení a úpravu hlíny.
Po poradě s kolegy mohu konstatovat, že
prezenčně – distanční výuka proběhla v naprostém souladu s učebními plány a byly dodrženy osnovy učiva jednotlivých tříd.
Do 1. ročníku by mělo po prázdninách nastoupit 15 prvňáčků, máme tři odklady školní
docházky.
Pokud nedojde k neplánovaným změnám,
tak by k 1. září mělo do školy nastoupit 71
žáků.
Změnou od 1. 9. 2021 je začátek výuky.
Když jsem před 14 lety nastoupila jako učitelka do Habrovan, začátek výuky byl v 7.45
hodin. V pozdějších letech byl začátek výuky
posunutý na 8 hodin. A my se v nastávajícím
školním roce, z důvodu dojíždějících žáků
vracíme k začátku výuky v 7.45 hodin. Časová změna výuky také zabrání dlouhému čeká-

ní na zastávce autobusu, kdy mnohdy dochází k nepřístojnému chování žáků. Vše bude na
sebe plynule navazovat a tak bude zajištěn
bezproblémový chod a odchod ze školy.
Novinkou od 1. září 2021 je zavedení ranní školní družiny. Ranní družina bude pro
žáky otevřena od 6.30–7.30 hodin, kdy postupně žáci přejdou do svých tříd. Ranní družina bude otevřena hlavně pro rodiče mladších žáků, kteří začínají svoji pracovní směnu
již od 7 hodin. Školní rok zakončíme ve středu 30. 6. rozdáním vysvědčení a také se společně s panem starostou Radoslavem
Dvořáčkem rozloučíme s páťáky. Pátou třídu
v letošním roce navštěvovalo 20 žáků, 2 žákyně po úspěšném složení zkoušek byly přijaty na gymnázium do Vyškova a Bučovic,
4 chlapci po úspěšném složení zkoušek byli
přijati do výběrové matematické třídy ZŠ
Purkyňova ve Vyškově a 1 žákyně po úspěšném složení talentových zkoušek bude
navštěvovat výtvarnou třídu na ZŠ v Bučovicích. Zbývajících 11 žáků budou od nového školního roku navštěvovat ZŠ Rousínov
a ZŠ Slavkov u Brna. Rozdělení tříd, úvazky
učitelů, rozvrhy hodin, zajištění nového školního roku, jsou předmětem práce ředitelky
v průběhu prázdnin. O letošních prázdninách
nás čekají běžné údržbové práce, které nelze
provádět v průběhu školního roku. Nově bude
vymalována školní kuchyně, třída mateřské
školy, jídelna a výdejna, zelená třída v základní škole.
Nový školní rok bude slavnostně zahájen
ve středu 1. září 2021 v 8 hodin v sále
Obecního domu.
Na konci školního roku, chci poděkovat
panu starostovi obce Radoslavu Dvořáčkovi,
panu místostarostovi, zastupitelům obce, pedagogům ZŠ a MŠ, správním zaměstnancům
školky a školy za jejich podporu, pomoc
a dobře odvedenou práci.
Vám všem přeji, mnoho zdraví a příjemné
prožití letních měsíců.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Pasování prvňáčků na čtenáře

Úspěch žáků
2. třídy naší
školy
Žáci druhé třídy naší školy se zúčastnili
soutěže, kterou pořádal Místní akční plán
rozvoje školství II. MAS Vyškovsko. Soutěž
na téma „Inspiruj své okolí“. Děti měly za
úkol vymyslet libovolný projekt, kde by
uvedly, jaké aktivity jim pomáhají zvládat
náročné „kovidové“ období.
Celá třída se mezi všemi školami (na vyškovském okrese) umístila na 2. místě v kategorii ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. STUPEŇ.
Všem žákům 2. ročníku v čele s paní učitelkou Dášou Jelínkovou patří gratulace
a poděkování za reprezentaci naší školy.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Rady do zahrady – červenec
Červenec je nejteplejší měsíc v roce, měsíc
dlouho očekávaných zahrádkářských dní.
Přichází období sklizně rajčat, paprik, okurek, cuket, lilků a patisonů. Češeme dozrávající rybíz, angrešt, zahradní borůvky a maliny. Dokončujeme sklizeň pozdních jedno
plodících odrůd jahodníků. Jestliže chceme
jahodníkový porost zachovat, odstraníme
všechny staré listy, na kterých jsou a nebo se
mohou vyskytovat listové choroby. Při dozrávání a sklizni kontrolujeme zdravotní stav
rostlin. Na plodech jádrovin se mohou objevit
mírně propadlé, tmavě zbarvené 3–5 mm vel-

ké skvrny, které jsou způsobeny nedostatkem
vápníku v plodech. Citlivé odrůdy jsou
Bohemia, Rubín, Šampion, Topaz, Dukát,
Coxova reneta a z novějších Lipno, Rozela,
Admirál. K omezení této Ca-deficientní hořké skvrnitosti používáme přihnojení na list
vápennými hnojivy (chlorid vápenatý, ledek
vápenatý, Wuxal sus Ca) v pravidelném intervalu 10–14 dní při 3–6 opakování. Polovina
měsíce je doba sklizně česneku, kterou bychom neměli promeškat. Při pozdní sklizni se
nám palice česneku rozpadají a špatně se
skladují. Indikátorem správné doby sklizně je

napřímení zahnutého stvolu s pacibulkami
u paličáků. V době sucha vydatně zaléváme
dozrávající bobuloviny, jabloně, meruňky
a broskvoně, čímž zvýšíme výnosy ovoce. Při
zavlažování zeleniny zabráníme delšímu orosení listů, které je nejčastější příčinou rozvoje listových chorob rajčat. Odstraňování
spodních listů až po první zrající vijan omezí
přenosu listových chorob rajčat. Odstranění
listů nesmí být radikální, protože listy chrání
plody před slunečním úpalem a přehřáním.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři.
red.
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Sbor dobrovolných hasičů
V minulém období byla činnost našeho
spolku značně utlumena opatřením vlády pro
zvládání již více než rok trvajícího boje proti onemocnění covid-19. Z tohoto důvodu
jsme nemohli pořádat pálení čarodějnic, na
které se jistě děti těšili. V měsíci květnu jsme
pořádali sběr kovového odpadu, kdy bychom
Vám rádi velmi poděkovali za poskytnutí pro
Vás překážejícího harampádí, pro nás možnost získání prostředků pro podporu našich
nejmenším a sportovního družstva.
Mladí hasiči se, jak je již zmíněno v úvodu, nemohli setkávat dle představ jejich vedoucích. S příchodem rozvolňování se naše
malé naděje začali setkávat pravidelně v pátek odpoledne. Nyní je třeba navázat na již
trénované dovednosti a snahou všech vedoucích je naše děti v letošním roce zapojit do
činností v rámci okresních soutěží. Tomu
předchází důkladná příprava na hasičské dráze a požární zbrojnici.
Velká cena okresu Vyškov byla v letošním
roce zahájena se značným zpožděním. První
soutěž se konala 26. června v Hlubočanech,
bez naší účasti. Soutěžní PS12 v současné
době prochází významnou renovací, kdy je
tento stroj v podstatě skládán nově. Tento zásah si vyžádal jeho stav, kdy již po mnoha letech služby začal ztrácet dech vlivem své životnosti a i z toho důvodu se stával
neschopným držet krok s konkurencí na
předních místech hodnocení jednotlivých
soutěží. Pokud sledujete naše výsledky, jistě
jste si všimli, že vždy chyběla ta pomyslná
setinka na lepší umístění. Bohužel doba repase se promítla do zahájení letošního ročníku soutěži, nicméně začátkem června ještě
vůbec nebylo jasné, zda se v tomto roce budou vůbec nějaké bodované soutěže konat.
Náš sbor se 28. května účastnil hasičského
dopoledne pro děti z naší školy a školky. Děti
měli možnost prohlédnout naši techniku, vyzkoušet si motání hadic, hasičský oblek, byly
seznámeni se základy zdravovědy a byly po-

učení, jak se správně jako cyklisté chovat na
silnicích a jaká jsou telefonní čísla záchranných složek. 26. června se v parku konala
další akce pro děti, a to „Hurá prázdniny“.
Zde měl náš sbor, stejně jako jiné spolky
v naší obci, své stanoviště. Na závěr odpoledne byla předvedena ukázka zásahu při vyproštění osoby z havarovaného automobilu.
K činnosti zásahové jednotky jsem byl připraven psát pár obecných řádků s ohledem na
to, že jednotka do doby 25. června neměla
výjezd. Všichni jste jistě zaregistrovali události spojené živelnou pohromou v podobě
přívalových dešťů, extrémních větrů, které
vystupňovali v tornádo na Hodonínsku 24.
června. V naší obci byla situace nejhorší
v pátek brzy ráno. Naše jednotka byla vyslána k prvnímu výjezdu ve 2.30 hod. ráno, a to
ke dvěma popadaným stromům na komunikaci směr Rousínov. Jednotka provedla rozřezání pomocí motorové pily a odklidila
stromy mimo komunikaci. Během návratu na
základnu byla jednotka povolána na pomoc
při zajištění střechy v obci Nemojany. Návrat
na základu proběhl zhruba v půl čtvrté ráno.

V čase 6.05 h. byla jednotka vyslána k zásahu v obci Luleč, konkrétně k čerpání vody ze
zatopeného sklepa. Po ukončení zásahu byla
jednotka vyslána na odstranění stromu přes
komunikace pod lomem na Olšany. Při odjezdu byl hlášen spadlý strom na komunikaci na Královopolské Vážany. Již během odstraňování jsme byly informování o dalším
zásahu, tentokrát přímo v Habrovanech, a to
čerpání vody ze sklepa. Po ukončení jsme se
přesunuli k vyčerpání jímky, ze které voda
natékala do prvního podzemního podlaží
dalšího domu. Dále bylo provedeno čerpání
vody ze zatopené kotelny. Po ukončení tohoto zásahu jsme se chystali technickou pomoc
obci, a to čištění kanálů a úklid komunikací,
ale byli jsme vysláni na pomoc při kácení
rozlomeného vzrostlého akátu jednotce
z Olšan. Z jednoho akátu se nakonec vyklubalo celkem pět stromů. Tento zásah byl časově nejnáročnější, všechny stromy byly nakloněny přes plot na soukromý pozemek.
Byl využit traktor s lesnickým navijákem.
Po návratu do naší obce bylo provedeno
čištění kanalizačních vpustí za rybníčkem
a úklid komunikace. Dále jsme provedli čištění kanálu u bývalé skládky a také pod lesem, včetně čištění komunikace. Posledním
zásahem bylo kácení vyvráceného stromu
u požární dráhy u ČOV. Série zásahů byla
ukončena před 17. hodinou. S ohledem na
nefunkční elektrický proud byla jednotka
v obou případech mobilizována pomocí
systému svolání přes mobilní telefony, kdy
každému členovi zásahové jednotky dojde
sms zpráva se základními instrukcemi, jako
je doba vyhlášení poplachu, obsazení zásahu
– počet a typ výjezdových vozidel, typ zásahu, adresa a stručný popis.
27. června byla jednotka povolána na likvidaci škod do obce Hrušky s nástupem následující den ráno v 7 hod. na místě neštěstí.
V neděli byla provedena příprava techniky,
která byla doplněna o nářadí členů jednotky.
Jednotka tedy vyjížděla s vozem Ford Transit
v počtu devíti členů včetně přípojného hasebního vozíku. V zasažené oblasti není
funkční elektrický proud a jednotka byla
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tedy vybavena 2 ks elektrocentrály, pěti motorovými pilami, sadou uhlových brusek,
ručním nářadím jako sekery, lopaty a jiné
a dostatečnou zásobou pohonným hmot.
A zpět k těm příjemnějším věcem. V sobotu 3. července se bude na dráze u ČOV konat
soutěž v požárním sportu „O pohár starosty
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obce“. Klání bude zahájeno ve 13 hodin odpoledne, přijďte tedy naše sportovce podpořit. Z dalších akci jsme si pro Vás připravili
dvě letní noci. V prvním případě to bude kapela Delete, nováček naší letní noci. Přijďte
si je poslechnout 17. července od 21 h. pod
lipky. Další letní nocí, a to konkrétně 28. srp-

str. 5

na, bude pořádná pařba s oblíbenou kapelou
Akcent.
Závěrem nám dovolte popřát Vám všem
krásné prožití prázdnin a zejména s ohledem na
již zmíněné rozmary počasí si všichni přejme,
abychom se na takové události nemuseli dívat
ani v televizi, natož je zažívat.
Výbor SDH

Přátelé historických vozidel
V návaznosti na platná opatření probíhající karantény koronaviru covid-19 bylo zrušeno připravované setkání historických vozidel
„Habrovanské otvírání šoupátek“ a jejich
příznivců, které se mělo uskutečnit již v závazném termínu 8. května 2021 v prostorách
habrovanského zámeckého parku. Ve snaze
udržet tradici a vzpomenout zakladatele našeho sdružení přijelo několik zakládajících
účastníků setkání nikoliv do Habrovan, ale
na parkoviště u rybníka v Olšanech, kde více
jak před 20 lety naše sdružení vzniklo. Za
dodržení všech pravidel se pak uskutečnila
prezentační jízda po původní trase, a to

z Olšan přes Habrovany, Vítovice, Kr.
Vážany, Rousínov, Nemojany a zpět do
Olšan, odkud se účastníci rozjeli.
Na základě postupného rozvolňování karanténních opatření se v sobotu 26. června
2021 od 10 do 12 hodin uskutečnilo setkání
a výstava historických vozidel již dle zvyklostí v příjemných prostorách habrovanského zámeckého parku. I když doba na jeho organizaci byla velmi krátká, zúčastnilo se 50
účastníků registrovaných a další přijížděli již
bez registrace. Menší účast, než na jakou
jsme již v Habrovanech zvyklí, byla nahrazena vysokou úrovní vystavovaných exponátů.

Pro naše nejmenší byl připraven skákací
hrad zapůjčený realitkou RE/MAX.
Pohodu krásného letního dne doplňovalo
i občerstvení, které zajišťovala svými specialitami habrovanská restaurace „Jako doma“
pana Bosáka.
Doprovodnou akcí našeho setkání byla
dobrovolná sbírka určená jako pomoc obcím
postiženým tornádem na jižní Moravě.
Předání výtěžku této sbírky přímo starostovi
některé z postižených obcí je předpokládáno
3. 7. 2021 na závěr setkání veteránů v Šitbořicích, kde je připravována obdobná sbírka.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka
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Vozíčkáři ze zámku, zapsaný spolek
Milí přátelé, světová pandemie covid-19
ochromila celý svět i naše nejen společenské
akce, které pořádáme za pomoci spolku
Vozíčkáři ze zámku, zaměstnanců i vedení
našeho domova. Snažíme zpestřit obyvatelům život na zámku různými zábavami, zájezdy a dalšími kulturními, sportovními
a společenskými akcemi, které byly velmi
omezené.
Při druhé vlně někteří z nás onemocnění
prodělali. Začátkem roku na Habrovanském
zámku proběhlo očkování vakcínou proti
„koronaviru.“ Nyní je již většina z nás proočkována. Dovolte, abych poděkoval všem
zaměstnancům, že tuto nelehkou a náročnou
situaci zvládli a věnovali se nám s laskavou
péčí, i když to pro ně nebylo jednoduché.
Přesto mají náš respekt a úctu. Děkujeme.
I přes omezení v první polovině roku proběhli drobnější aktivity jako například výtvarná dílna, kde se věnujeme výrobkům
z hlíny, pletení košíků z pedigu, tvorbě obrázků, ale také přípravě Velikonoc – zdobení
vajíček, tvorba různé výzdoby spojené s jar-

Mše svatá na zámku

ními měsíci. Po práci je důležité dát si něco
dobrého na zub, proto v našem zámeckém
domově podporujeme začínající i pokročilé
kuchaře a kuchařky. Na hodinách vaření a pečení připravujeme různé druhy dobrot.
Tentokrát to byl drobenkový koláč s rybízem
a bramborový guláš. S postupným uvolňová-

Vaříme společně

ním vládních opatření bylo možné uspořádat
i mši svatou pro naše klienty. V rámci zkulturňování prostředí jsme si za pomoci děvčat
ze sociálního úseku vyzdobili vstupní halu
našeho domova novými květinami. Proběhlo
také pár tréninkových utkání v Boccii mezi
obyvateli.
Se zlepšující se epidemiologickou situací
a postupným očkováním, doufáme, že se
s Vámi již brzy budeme moci setkat a také
uskutečnit alespoň část z našich plánovaných
akcí.
Ještě o prázdninách chceme uspořádat turnaj v kuželkách, jízdu zručnosti na vozících,
výlet do Olšan a tradiční vystoupení pana
Helána s lidovou písničkou v naší zahradě (24.
srpna v 16 h.), na které jste srdečně zváni.
Začátkem podzimu bychom rádi vyrazili na
několik výletů: Slovanské pohřebiště
v Mikulčicích, zámek ve Slavkově a zoo
v Hodoníně.
Na konec mi dovolte vyjádřit přesvědčení,
že společně věříme v brzké ustoupení vlivu
onemocnění covid-19 na nás všechny a naději k návratu do života bez omezení.
Za Vozíčkáře ze zámku Radek Urbánek

V naší výtvarné dílně
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Sport v Habrovanech
TJ Habrovany, spolek
Soutěže
Po dlouhé přestávce z důvodu omezení
covid-19 se vracíme nejen ke sportu, ale
i dalším zábavným akcím. Díky postupnému
rozvolňování nám bylo dovoleno nejprve
trénovat v malém počtu členů bez využití
vnitřních prostor, nyní můžeme pořádat nejen přátelská utkání, ale i turnaje a další
akce.
Muži
Tým dospělých se začal postupně scházet
a trénovat tak, abychom se mohli připravit
na novou sezónu 2021/2022, která by se
měla rozběhnout nečekaně brzy a to 7. a 8.
srpna 2021. Pevně věříme, že se již fotbalová sezóna odehraje bez dalších významných
omezení. V rámci přípravy jsme sehráli dvě
přátelská utkání, a to s Račicemi a Komořany. Poslední událostí byl fotbalový turnaj, o kterém se dočtete níže.
Žáci
Po ukončení soutěžního ročníku 2020/21
jsme se pustili do tréninku na nový soutěžní
ročník 2021/22. Jelikož jsme chtěli, aby děti
začaly trénovat, tak jsme od půlky května
rozběhli tréninky. V minulém ročníku jsme
měli družstvo mladších žáků, ale od nové sezóny je to jedna ze změn. Bude mužstvo
žáků smíšených, tzn. mladší + starší. K tomuto kroku jsme se museli odhodlat, proto-

Trénink žáků

že nám hodně mladších žáků vyšlo do starších. Chceme žáky v Habrovanech udržet,
takže jsme udělali tuto variantu. Pro žáky
domlouváme přátelská utkání s ostatními
týmy, aby si začali zvykat na to, že se bude
hrát na celé hřiště. Sezóna by se měla rozjet
v srpnu, takže chceme, aby byli žáci dobře
připraveni. V nové sezóně budeme fungovat
v trenérském obsazení: Miroslav Přibyl ml.,
David Kopřiva, Jiří Souček. V každém případě uvítáme na hřišti v Habrovanech i další žáky a děti celkově. Stačí se ozvat jednomu z trenérů výše zmíněných nebo přijít na
trénink. Tréninky pokračují klasicky ve středu v 17 hodin.
Přípravka
Mladší přípravka zahájila tréninky a přípravu na další sezónu v polovině května.
Vzhledem k hygienickým opatřením jsme
nemohli dříve, byť bychom chtěli. Současný
kádr tvoří sedm registrovaných hráčů, další
čtyři hráči čekají na vyřízení registrace.
Z celkového kádru je devět hráčů z Habrovan a dva z Olšan. Tréninky jsme zaměřili především na fyzickou kondici, protože
děti víc jak půl roku neměly žádné pohybové aktivity a zaměřili jsme se především na
kondici. Postupně budeme doplňovat dovednostní cvičení s míčem a herní projev. V červnu jsme odehráli první přátelské utkání na
domácím hřišti s mužstvem Rousínova. Jak
budeme trénovat o prázdninách ještě ne-

víme, záleží kolik dětí bude mít zájem.
Předpřípravka
Co nás velmi mile překvapilo, je zájem
dětí předškolního věku. Na každém tréninku
se nás schází 12–15. V téhle věkové kategorii je 11 dětí z Habrovan a asi 5 dětí z Olšan.
Tréninky jsou zaměřeny spíše na základech
tělocviku a různých pohybových cvičení.
Děti se teprve seznamují s fotbalem a s kolektivem. Co nás ale neustále trápí a v čem
máme dlouhodobý problém, je nedostatek
trenérů u každé mládežnické kategorie.
Proto tímto žádáme zájemce, kteří by se
chtěli zapojit k výchově mladých fotbalistů,
ať nás kontaktují – budeme velice rádi.
Fotbalový turnaj
Jelikož se v rámci omezení nekonaly žádné akce a všem nám chyběl nejen fotbal, ale
vůbec společné setkání hráčů a fanoušků,
rozhodli jsme se uskutečnit na našem fotbalovém hřišti turnaj, který se konal v sobotu
19. června. Pozvání přijaly týmy Komořan,
Viničných Šumic a Kroužku.
V tropickém počasí, které v tu dobu panovalo, jsme sehráli první utkání s Viničnými
Šumicemi, které jsme vyhráli na penalty. Ve
finále jsme se poté setkali s Komořany, které jsme porazili 2:1 a mohli jsme slavit pohár za první místo. Druzí tedy skončili hráči
Komořan, dále Viničné Šumice a Kroužek.
(Pokračování na straně 8)
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Trénink žáků

TJ Habrovany, spolek
(Dokončení ze strany 7)

Děkujeme všem týmům za účast a věříme,
že byli spokojení i diváci, kteří se přišli podívat a pobavit. Po turnaji pokračovala zábava s reprodukovanou hudbou, byla to první
letní venkovní zábava, na kterou se mohli
zájemci přijít pobavit a užít si teplý večer se
spoustou dobrého jídla a pití.
Letní zábava Pod Lipkami
Zveme všechny na letní noc, kterou bude

pořádat náš spolek TJ Habrovany v sobotu
24. července 2021 v areálu Pod Lipkami.
Můžete se těšit na výborné občerstvení
a hlavně skvělou hudbu v podání skupiny
Akcent. Těšíme se na setkání s vámi všemi.
Závěrem
Jsme velice rádi, že se opět můžeme věnovat tomu co nás baví, a to je samotný fotbal.
Naplno se tedy všechny družstva věnují trénování, pokračují práce v areálu, aby bylo

hřiště na všechny aktivity připravené a okolí
hřiště bylo jednak reprezentativní, ale hlavně bezpečné.
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých
by nebylo možné nadále provozovat naše
sportovní činnosti a práce v areálu. Dále děkujeme všem, kteří se plně zapojují v rámci
potřebných prací a hlavně za čas strávený
především s mládeží. D Ě K U J E M E ! ! !
TJ Habrovany, spolek
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