Habrovansk˘
ZPRAVODAJ

Vydává
Obec Habrovany
ﬁíjen 2016

61

Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili
nový školní rok 2016-2017. Všichni – žáci,
učitelé, rodiče našich nových prvňáčků
a ostatní hosté – jsme se sešli v nově vybudované učebně v přízemí školy. Nové žáky
přivítala paní ředitelka a slavnostní řeč pronesl pan starosta Radoslav Dvořáček. Básničkami, hrou na flétnu a zpěvem program
okořenily děti z hudebního kroužku pod vedením paní učitelky Zuzany Podloučkové.

V letošním školním roce nastoupilo do
školy 78 žáků. Jsou v pěti samostatných ročnících. Byla přijata nová paní učitelka
Mgr. Tereza Hegerová, které touto cestou
přeji, aby ji práce v habrovanské škole bavila a profesně naplňovala.
V základní škole tedy působí šest pedagogů a jedna provozní zaměstnankyně.
Přes letní prázdniny byla vybudována
učebna, ve které jsou letos prvňáčci a v od-

poledních hodinách školní družina.
Umístění třídy je výhodné jak pro naše nejmenší žáky, tak i pro jejich doprovázející
rodiče. Vybavení třídy stálo k dnešnímu dni
bezmála 180 tisíc korun. Dle finančních
možností školy ještě plánujeme zakoupení
projektoru, počítače a interaktivního počítačového programu.
Školní zahrada se dočkala také změny –
Pokračování na straně 2

Vyčištění požární nádrže na návsi

Čištění požární nádrže

V roce 2000 při
oslavách 650. výročí první zmínky
o obci byla rekonstruována požární
nádrž na návsi.
Proteklo jí mnoho
vody ale i nánosů
bahna. Ve spolupráci se štěrkovnami
a pískovnami, tímto
jim děkujeme, se
podařilo nádrž odbahnit a provést
drobné opravy provedené našimi pracovníky, aby mohla
dále sloužit svému
účelu.
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy
Dokončení ze strany 1

byla vybudována příjezdová cesta a několik
parkovacích míst pro zaměstnance školy
a pro vozidla zásobování. Velice děkujeme
obci Habrovany za financování a realizaci
tohoto dlouholetého záměru.
Školní družina je naplněna do posledního
místa (30 dětí) a ve školní jídelně je přihlášeno 67 strávníků.
Ve školní legislativě došlo opět ke změnám. Od 1. 9. 2016 začala platit nová pravidla ohledně vzdělávání žáků se speciálními
výukovými potřebami – v médiích tolik zmiňovaná inkluze. Pro naši školu to ale není
žádná závratná novinka, neboť plány podpory žáků se SVP uplatňujeme již několik let.
Co by ale rodiče budoucích prvňáčků
mohlo zajímat, je změna v termínu zápisu do
1. ročníku, který se vždy konal na přelomu
ledna a února. Nově platí, že se zápis bude
vyhlašovat v průběhu měsíce dubna. My jej
máme naplánovaný na krásné datum 4. dubna 2017.
Další legislativní změny týkající se mimo
jiné i vzdělávání v naší mateřské škole se
bude rodičovská veřejnost dozvídat postupně tak, jak budou aktuální.
Již tradičně kromě učení chystáme akce
pro naše žáky – plán na školní rok se zaplňuje a vy o nich budete informováni obvyklým způsobem.
Ve škole budou opět od října fungovat zájmové útvary pro děti. Plánujeme otevření
následujících kroužků: atletika, tanec (Just

Nová učebna

dance), sebeobrana, hra na flétnu, šikovné
ruce, dramatický kroužek, Makovice-deskové hry, kroužek pro nápravu specifických
poruch učení a hra na klavír.
Podrobnější zprávy o dění v naší škole
můžete sledovat na našich webových stránkách. V měsíci září se ale při přístupu na
web školy přes prohlížeč Firefox začala
stránka hlásit jako nebezpečná či útočná –
škola o problému ví, problém se řeší se
správcem sítě i s poskytovatelem webhostin-

Sbor dobrovolných hasičů Habrovany
V průběhu měsíce září byla
ukončena soutěžní sezona v požárním útoku. V roce letošním
bylo mezi bodovanými družstvy
přihlášeno pouze družstvo muži „A“.
Celkové výsledky nebyly v tomto roce mezi
těmi nejpříznivějšími, a tak kluci obsadili
v celkovém hodnocení 13. místo s celkem 58
body. Nejlepší výsledek v letošním roce bylo
6. místo v Šaraticích, kde byl dosažen čas
19,36 s a v Hlubočanech s časem 19,55 s
7. místo. V uplynulé sezoně se družstva připravovala na svá soutěžní zápolení na trati
pro požární sport vybudované u ČOV, která
je pravidelně udržována a dotvářena k potřebám požárního sportu.
Z činnosti sboru je třeba připomenout pořádání soutěže v požárním sportu „O pohár
starosty obce“ a dále dle ohlasů velice povedenou letní noc, kde hrála pro nás nová kapela Akcent. S ohledem na ohlasy vás, našich
hostů, máme předjednáno účinkování této
kapely i na další letní noci.
Zásahová jednotka měla v letním období
jeden ostrý výjezd a to k požáru zahradního
odpadu na Kočově. Poplach byl vyhlášen
v odpoledních hodinách všedního dne a naše
jednotka provedla uhašení před příjezdem
profesionální jednotky z Pozořic. Při tomto
zásahu byl plně využít potenciál zásahového
vozidla Daewoo CAS 16, kde díky dostateč-

né zásobě vody a nasazení vysokotlakého
proudu bylo zabráněno rozšíření požáru na
přilehlou vegetaci. Dále bylo ověřeno, že
pravidelná cvičení jednotky pod vedením velitele jsou správnou cestou k zvládnutí mimořádných situací.
Z plánovaných akcí snad jen zmíníme divadelní představení pro děti, které je plánováno na chmurné zimní měsíce a bude v čas
o podrobnostech informováni.

gu. V ostatních prohlížečích (Google
Chrome, IE, Edge) jsme tento problém nezaznamenali. Proto prosíme rodiče a ostatní
veřejnost za trpělivost a doufáme, že brzy
budou stránky přístupné tak lehce, jak tomu
bylo dříve.
Závěrem přeji všem – malým i velkým
– aby jim naše škola přinášela radost
a zanechala v jejich srdcích hřejivé místo.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany

Místní knihovna
v Habrovanech
V průběhu letošních prázdnin pracovníci
obce ve spolupráci s paní knihovnicí Ivou
Křivánkovou přestěhovali místní knihovnu
z původních prostor do bývalých kanceláří
OÚ Habrovany (č. p. 13) a pan Jan Krček
obnovil počítačovou síť, kterou mají možnost návštěvníci knihovny využívat. Nadále
jsou k dispozici 2 počítače s využitím internetu. Byly zakoupeny nové police na knihy
zhotovené místním truhlářstvím (pan René
Bujok) a pokud se podaří v příští letech získat finanční podporu z některého z dotačních programů bude možné knihovnu vybavit dalším novým nábytkem popřípadě
modernější výpočetní technikou. Otevírací
doba knihovny se nemění – otevřeno každý
pátek od 17.30 do 19.30 hodin.

Plánované akce:
15. 10. 2016 Císařské párové hody
27. 11. 2016 Rozsvícení vánočního stromu
26. 12. 2016 Štěpánská zábava

Habrovansk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst také na

www.habrovany.cz
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Jak třídit odpad z domácností

Sběr odpadu a kompostování
Svoz odpadu pro obec zajišťuje firma
Respono. Každých čtrnáct dnů je od občanů
svážen směsný komunální odpad (popelnice).
Dvakrát ročně se uskuteční sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. S tím je nejmenší problém, až na občany, kteří nebydlí
v obci a vozí ho do Habrovan (třeba z Olšan).
Dále je přistavován dvakrát do roka velkoobjemový kontejner na návsi. Můžeme stále
dokola hlásit, že do kontejneru nepatří hlavně železo, plasty, stavební suť, stejně to nepomůže.
Tříděný odpad – jak jsme se již dříve zmiňovali, vytvořili jsme dvě nová sběrná místa
ke stávajícímu na návsi. Přibylo nové místo
u kostela a ve spodní části ulice Příhony.
Opět se opakujeme, že do plastů se můžou
odkládat plechovky od nápojů, kelímky od
jogurtů, apod. Je opravdu na nás, kolik a jak

budeme třídit. Cena za svoz na osobu ve výši
450 Kč/rok je jedna z nejnižších v širokém
okolí a zastupitelstvo se ji snaží udržet.
Poslední zmínka je o kontejneru na oblečení a obuv umístěném na autobusové zastávce. Opět – pouze čisté oblečení. Není to
popelnice.
Dvakrát ročně je ještě místními spolky
prováděn sběr železného šrotu.

Samostatnou kapitolou je kompostování
Po pořízení techniky na kompostárnu je
zpracování zeleného odpadu na vysoké úrovni. Ale proč si občané pletou kompostárnu se
skládkou. Navozí tam kupříkladu staré kuchyňské mycí stoly na nádobí, psí boudy, desky plné hřebíků, plasty a znečištěné igelitové
pytle. To patří do velkoobjemového kontejneru.

Vyhodnocení rybářských závodů pro děti 2016
Pořadatel: Obec Habrovany a Zámecký rybník, rybářský spolek
Datum a čas: sobota 24. září 2016, 13–15 h.
Místo: Habrovany – obecní rybník v zámeckém parku
Účast: 39 dětí do 15 roků celkem (23 dětí do
10 roků a 16 dětí ve věku 11–15 roků)
Uloveno ryb celkem: 55 ks
Ulovené ryby: pstruh duhový – 41 ks, lín – 3
ks, plotice – 5 ks, okoun – 2 ks, perlín – 4 ks
Výsledky:
A. Největší úlovek – děti do 10 r.:
1. Teodor Stejskal – 130 cm – 4 ks

2. Daniel Mrázek – 123 cm – 4 ks
3. Marian Luska – 114 cm – 4 ks
B. Největší úlovek – děti 11 až 15 r.:
1. Radoslav Dvořáček – 221 cm – 7 ks
2. Lukáš Skřivánek – 130 cm – 4 ks
3. Tomáš Korčián – 117 cm – 4 ks
C. Největší ryba (v cm) děti do 10 r.:
Lukáš Milis – pstruh 34 cm
D. Největší ryba (v cm) – děti 11–15 r.:
Radoslav Dvořáček – pstruh 35 cm
Pro návštěvníky bylo připraveno tradičně
bohaté občerstvení. Podávala se rybí polévka,
smažený kapr, pstruh, amur na zelenině,

bramborový salát, bramborové spirály aj.
Zapít chutné jídlo bylo možno pivem, nebo
burčákem. Zásluhou velké účasti lidí, krásného počasí a panující dobré pohody bylo zkonzumováno 20 kaprů, 70 pstruhů, 10 amurů.
Již druhým rokem se rybářský spolek úspěšně zhostil nejen organizace závodu pro děti, ale
i přípravy a realizace kompletního občerstvení,
za což patří poděkování některým členům rybářského spolku Zámecký rybník.
Závěrem akce za spoluúčasti zástupců obecního úřadu byli odměněni nejen soutěžící, ale
Baláč a Koudelka
i všechny zúčastněné děti.
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Školička
Naše školička vstupuje do svého již třetího
školního roku. Je to až neuvěřitelné, že
z dětí, které s námi začínaly v září 2014 jako
nejmenší, jsou již předškoláci. A není jich
málo. Pro letošní školní rok máme 13 předškoláků, kteří se budou intenzivně připravovat na vstup do základní školy. Děti, které na
konci školního roku odešly do základní školy nebo se odstěhovaly, nahradilo 8 nových
a tak se počet dětí ve třídě nezměnil, je nás
opět 25 dětí ve smíšené třídě ve věku 2,5 až
6 let. Při otevření mateřské školy byly přijímány děti i z okolí, ale kapacita byla již naplněna. Pro velký zájem při zápisu pro letošní školní rok byly přijaty pouze děti
s trvalým bydlištěm v Habrovanech a předškoláci, kteří mají přednost při přijímání ze
zákona.
V letošním školním roce pro nás nastává
mnoho změn jak v souvislosti s legislativními změnami ve školství, tak v samotné práci
ve třídě. Naše mateřská škola přechází na
model individualizace předškolního vzdělávání, který respektuje individuální zvláštnosti a potřeby dětí s maximální podporou individuálního rozvoje dítěte. Co si pod těmito
pojmy představit? Individualizace zohledňu-

Hop a skok

Výstava trofejí

Co bude dnes dobrého?

je specifika každého dítěte, respektuje jeho
osobnost, potřeby, zájmy, dovednosti
a schopnosti, vede k užší spolupráci mateřské školy s rodiči… Je to zkrátka „vzdělávání šité na míru“ těm, kdo se ho účastní. Bude
to cesta náročná jak pro učitele, tak pro rodiče, ale přínosná hlavně pro děti.
Co jsme již za první měsíc ve školce stihli? Počasí nám přálo a tak jsme si užívali výletů do nedalekého lesa a hlavně co nejvíce
naši školní zahradu, než nás z ní špatné počasí vystrnadí. Písek, koloběžky, vodní malování, křídy, tabule, bublifuky, panenky, kuchyňka a vaření s přírodnin, stavebnice,
fotbálek a překážkové dráhy byly naše oblíbené činnosti. Ve školce i na zahradě jsme si
vytvářeli pravidla soužití, seznamovali se
s novými dětmi a vzpomínali na prázdniny.
Před prázdninami jsme se dohodli, že přivezeme kamínky z výletů a tak vznikla výstava
Kamínky z prázdninových cest. Máme ka-

mínky z blízka i z daleka. Ty, co putovaly
nejdál, musely přiletět dokonce i letadlem
z Floridy a ze Srí Lanky. Některé byly vyloveny z moře v Chorvatsku a Itálii, jiné do nedávna byly součástí našich hor a doputovaly
ze Sněžky, Ještědu, Milešovky a Pradědu.
Máme kamínky z Vltavy, od pramene Odry,
z hradu Hazmburk, ale také z nedaleké
Panské skály. Dětem se téma výstavy moc líbilo a tak jsme se rozhodli, že budeme kamínky sbírat i nadále a naši sbírku ještě rozšíříme.
Začíná jedno z nejkrásnějších ročních období – podzim. Je to období plné přírodnin,
sklizně a barev, které si s dětmi jako každý
rok budeme vrchovatě užívat. O tom všem
Vám ale napíši zase v příštím čísle zpravodaje.
Barevný podzim nejenom za oknem
Bc. Marcela Dvořáková
vedoucí učitelka MŠ Habrovany

Střelba ze vzduchovky

Myslivecký spolek Habrovany
Dne 4. června 2016 proběhly střelby z malorážky. Vítězem se stal Libor Korčián.
V rámci dětského odpoledne „Hurá prázdniny“ MS zajišťoval pro děti střelbu ze vzduchovky a na připravené výstavce trofejí se
děti učily poznávat jednotlivé druhy zvěře,

které se v přírodě vyskytují. Na neděli 9. 10.
2016 jsou naplánované povinné brokové
střelby v areálu střelnice Kroužek. V letošním roce máme naplánovány tři hony, 12. 11.
2016 Komořany – Čechyně. Sraz účastníků je
v 8 hodin restaurace „Kdysi“. 26. 11. 2016

hlavní hon v Habrovanech, sraz opět v 8.00
hodin restaurace „Kdysi“ a 26. 12. 2016 hon
Čechyně – Habrovany, sraz v 9 hodin sál
Obecního domu. Dále plánujeme v pondělí
26. 12. 2016 oblíbenou Štěpánskou zábavu se
skupinou „MODUL“. Začátek je ve 20 hod.
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Nájmy hrobových míst

Pohřebnictví
Na začátku listopadu letošního roku budou
připraveny na OÚ Habrovany k podpisu nové
smlouvy o nájmu hrobových míst. V souvislosti s touto skutečností vyzýváme všechny
nájemce hrobových míst, aby se v průběhu
listopadu 2016 dostavili podepsat novou
smlouvu a uhradit poplatek za pronájem hro-
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bového místa na dobu dalších 13 let dle platného ceníku.
Dále byl s účinností od 1. 11. 2016 vydán
nový Řád veřejného pohřebiště, který je zveřejněn na webových stránkách obce ve složce „Řády a vyhlášky“ a na vývěsce na místním hřbitově.

Oznámení o době skončení nájmu hrobových míst
a výzva k uzavření nových smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci Habrovany.
Obec Habrovany dle § 25 odst. 8 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění,
oznamuje nájemcům hrobových míst skončení doby
nájmu hrobových míst dle nájemních smluv uzavřených v roce 2003 a dále oznamuje, že od 1. 11. 2016
se budou uzavírat nové smlouvy o nájmu hrobového
místa na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2029,
tedy opět na dobu 13 let.
Vyzýváme nájemce hrobových míst, aby přišli
uzavřít nové nájemní smlouvy na OÚ Habrovany
v termínu od 1. 11. 2016 nejpozději do 30. 11. 2016.
V souvislosti s výše uvedeným se bude platit i nájem za pronájem hrobového místa, který bude splatný do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Výše celkového nájmu bude uvedena ve smlouvě dle platného
ceníku a velikosti hrobového místa. Platbu bude možno uhradit na pokladně OÚ Habrovany nebo bankovním převodem na účet obce.
V případě, že neuzavřete písemnou smlouvu o nájmu hrobového místa a nezaplatíte příslušný nájem
v daném termínu, Vaše dosavadní užívací právo
k hrobovému místu zanikne a hrobové místo bude
evidováno jako místo určené k dalšímu pronajmutí
(dle ustanovení § 29 odstavce 4 písmene a) a písmene b) zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění).
Radoslav Dvořáček, starosta obce Habrovany

Ceník hrobových míst

Bronislav Nejtek s restaurovaným NSU 250 VH

Přátelé historických vozidel
Jak již bylo v minulém článku uvedeno,
naše veteránistická sezona začíná v měsíci
květnu a to tradičním setkáním přátel historických vozidel (letos již 16. ročník) nazvaném „Otevírání šoupátek“, kterého se zúčastnilo 125 reg. strojů různých věkových
kategorií. Pro úplnost – mezinárodně uznávanou normou, stanovenou mezinárodní veteránskou asociací dělí dle roku výroby vozidla do kat. A – vozidla do roku výroby 1904
až G od roku výroby 1971 a stáří minimálně
30 let. Vozidla kategorie A a B jsou převážně
velmi cenná, a proto k vidění v muzeích,
nebo na speciálních akcích. Vozidla kat. C–G
jsou ta, co potkáváme na našich setkáních,
a jsou převážně registrována na veteránských
RZ a některé i starší mají dochovánu RZ původní včetně STK. Uvedená vozidla se pak
mohou pohybovat (samozřejmě za dodržení
všech platných předpisů) v běžném provozu.
Na základě uvedeného jsou prováděna setkání, kdy vozidla přijedou i odjedou po vlastní
ose a zúčastní se jízdy elegance.
Tímto způsobem se prezentují i veteránisté
z naší obce ve spojení s dalšími příznivci
z Nemojan, Rousínova, Brna a dalších.
Navštívená setkání:
- 28. 5. 2016 Vyškov-Dědice

- 4. 6. 2016 Hostěnice
- 25. 6. 2016 Oldtimer Slavkov – Pozořice
- 9. 7. 2016 Šitbořice – Brno OLYMPIA,
kde na akci pořádané k 25. výročí Policie ČR
doplnil kolekci motocyklů užívaných policií
p. Bronislav Nejtek restaurovaným NSU 250
VH – Slatina – (ujeto asi 55 km)
- 13. 8. 2016 Nemojany s propagační jízdou okolními vesnicemi, poř. Motovet
Nemojany
- 20. 8. 2016 Zbýšov u Brna–Unín–Jedovnice (ujeto asi 150 km)
- 4. 9. 2016 Rousínov, prezentace na
Rousínovských trzích s propagační jízdou integrovanými vesnicemi
- 10. 9. 2016 Kroměříž – akce pod názvem
„Loukotě a řemeny“
- 24. 9. 2016 Brno-Soběšice, jako diváci,
soutěž pro vozidla do roku výr. 1939
Veškeré vyjížďky se uskutečnily bez jakékoliv nehody, bez větších poruch a to nejhlavnější, vždy jsme se bezpečně a spokojeni vrátili domů.
Totéž přejeme všem motoristům a uživatelům komunikací v blížící se podzimní a zejména zimní sezoně.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka

CENÍK NÁJMU A SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM
HROBOVÝCH MÍST
CENÍK provozovatele veřejného pohřebiště v obci
Habrovany platný od 1. 11. 2016
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a je vždy
předmětem Smlouvy o nájmu hrobového místa.
Cena je splatná jednorázově předem na dobu 13
let1* bankovním převodem na účet obce uvedený ve
smlouvě nebo hotově na pokladně OÚ Habrovany,
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Roční cena za nájem a služby spojené s nájmem
hrobového místa činí 20 Kč/m2
Rozpis ceny: 1. Cena nájmu za 1 m2 hrobového
místa a rok činí 6 Kč. Cena je stanovena v souladu
s výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2016 (seznam
zboží s regulovanými cenami – max. 2 Kč za 1 m2/rok).
2. Cena za služby spojené s nájmem za 1 m2
a rok činí 14 Kč. Cena za služby spojené s nájmem
zahrnuje podíl nákladů na služby nutné dle zákona
o pohřebnictví k zajištění běžného provozu celého
pohřebiště . Ceny služeb respektují částečnou dotaci
obce Habrovany:
- odvoz odpadu z pohřebiště – roční náklady 10 108 Kč
- spotřeba vody – ø roční náklady
532 Kč
- údržba zeleně, hřbitovního zařízení, sečení a úklid
trávy – průměrné roční náklady (12 hod/rok – 1 pracovník)
1889 Kč
- náklady související s vedením evidence hrobových
míst zahrnující veškeré administrativní činnosti spojené s agendou pohřebnictví a další činnosti spojené se
správou a údržbou pohřebiště včetně komunikací jsou
hrazeny provozovatelem ze svého rozpočtu 0,00 Kč
Průměrné roční náklady celkem
12 529 Kč
Plocha pronajatých hrob. míst (předpoklad) 893 m2
Cena neobsahuje zisk pro pronajímatele a respektuje částečnou dotaci obce Habrovany. Ceník byl schválen
zastupitelstvem obce Habrovany dne 31. 8. 2016, usnesením č. 11. Ceník nabývá účinnosti dne 1. 11. 2016.
Radoslav Dvořáček, starosta obce Habrovany
Pozn. 1*: dle platného Řádu veřejného pohřebiště obce Habrovany
činí tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů 13 let.
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Fotbal v září
Vážení sportovní přátelé,
již tradičně bychom vás rádi
na začátku podzimu informovali o dalším započatém
soutěžním ročníku fotbalových soutěží, kterých se ji tradičně zúčastňují naše mládežnická družstva a mužstvo dospělých. Právě
v mužstvu dospělých došlo před novou sezonou k několika změnám. Kromě několika
menších změn v hráčském kádru došlo k největší změně na postu trenéra, když po právě
uplynulé sezoně ukončil po dohodě s vedením klubu své působení u mužstva dospělých
p. Miroslav Růžička a na místo trenéra nastoupil p. Jaroslav Vašina, který již v minulosti naše A mužstvo úspěšně vedl.
Výkony našich hráčů v prvních kolech nebyly zcela vyrovnané, když se po úvodní vysoké porážce na hřišti Ivanovic na Hané podařilo zvítězit nad mužstvy Komořan
a Hoštic, pak ale následovaly opět porážky
v Drnovicích a v prozatím posledním odehraném zápase i na hřišti Opatovic. Velice
příjemným prvkem prvních zápasů bylo působení některých našich dorostenců
v A mužstvu. Výkony těchto hráčů byly velice slibné a to jen potvrzuje kvalitní práci
s mládeží v našem oddíle. Nejlepším střelcem A mužstva byl v dosavadním průběhu
soutěže Lukáš Pořízek.
Aktuálně je tedy nyní mužstvo Habrovan
v průběžné tabulce po osmi odehraných kolech na 9. místě se ziskem šesti bodů. Snad se
podaří ve zbytku sezony toto postavení ještě
vylepšit , každopádně bychom ale rádi všem
aktivním hráčům i realizačnímu týmu na
tomto místě poděkovali za dosavadní obětavé výkony .
Tabulka III. třída dospělých sk. A po zápasech 8. kola:
Družstvo
Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Dědice
7
2. FKD B
6
3. FK Pačlavice-Dětkovice B 7
4. Slovan Ivanovice na H. 6
5. Sokol Opatovice
7
6. TJ Lysovice
5
7. TJ Komořany
7
8. Sokol Mor. Málkovice 6
9. TJ Habrovany
7
10. Sokol Chvalkovice na H. 6
11. TJ Rychtářov
6
12. TJ Kučerov
5
13. TJ Hoštice-Heroltice 7

5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
0
1
0

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

1 40:13 16 4
0 32:11 16 4
1 22:9 16 7
1 29:11 13 1
3 20:14 12 0
0 11:3 11 2
4 16:18 9 9
3 12:13 7 -2
5 9:33 6 0
3 8:18 5 -1
3 2:12 3 -9
4 4:25 3 -9
7 3:28 0-12

Mládežnická kopaná
Naši mladí fotbalisté absolvovali před
vlastním začátkem sezony po roční pauze
opět kratší víkendové soustředění, jehož
místem tentokrát nebyl kemp Baldovec, jako
tomu bylo naposledy, nýbrž rekreační středisko Prudká na Tišnovsku, kde se tentokrát
podařilo zajistit potřebné kapacity a dostatečné zázemí pro tréninkové aktivity. Náplň

Přípravka

soustředění byla kombinovaná, kromě zvýšení fyzické přípravy pracovali trenéři i na
zlepšení techniky jednotlivých hráčů.
Soustředění se zúčastnilo mužstvo mladších
žáků a dorostu. Tím to bychom chtěli poděkovat obci a rodičům za pomoc s organizací
dopravy.
V kategorii dorostu došlo před letošní sezonou k menší změně, když se počet účastníků soutěže rozrostl o další mužstvo a hraje
se čtyřkolovým systémem. V neúplné tabulce se naše dorostenecké mužstvo nachází
prozatím na 5. místě, s pouhými dvěma odehranými zápasy, když získalo bod za remízu
na hřišti Křižanovic.
Žáci v nové sezoně hrají v systému 7+1 na
menší hřišti v kategorii mladších žáků. Ve
skupině mají 7 soupeřů, se kterými hrají
dvoukolově. Děkujeme zainteresovaným
osobám za výpomoc při mistrovských utkáních.

Starší přípravka
Naši nejmladší hráči, kteří hrají okresní
soutěž starších přípravek, se museli po ukončení předchozí sezony rozloučit celkem se
čtyřmi hráči. Tito hráči vzhledem k věku přešli do družstva žáků. Kádr družstva starší přípravky tvoří celkem 14 hráčů ve věkovém
rozpětí 6–10 roků. Sezonu jsme odstartovali
začátkem září, a to tréninky, které se konají
každé úterý a čtvrtek v 17 hod. První soutěžní utkání jsme odehráli 4. 9. 2016 a do současné doby jsme odehráli celkem 8 zápasů,
ze kterých jsme 4 vyhráli a ve 4 případech
jsme odešli ze hřiště poraženi. Dalších 5 utkání nás ještě čeká, jelikož soutěž hraje celkem 14 týmů. Po ukončení podzimní části
soutěže předpokládáme, že příprava v podobě tréninků bude pokračovat v tělocvičně OÚ
Habrovany. Doufáme, že nás naši nejmladší
budou i nadále těšit svými výkony, které podávají.

Dorost
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