2009
KULTURA, AKCE OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
A SLOŢEK V OBCI
LEDEN
V týdnu od 5. do 7. Ledna hustě sněţilo, obec musela udrţovat
vozovky, prohrnovala a posypávala místní komunikace pískem a
štěrkem, teploty se pohybují přes den od -4 do -8OC, v noci z 9. na
10. Ledna je naměřeno -16OC. Aktivita v obci ale nezamrzá –
6. ledna byly opět zahájeny zemní práce na rybníku, odbagrovávaly
se sedimenty (kolem 12. 1. byly odbagrovány 2/3 rybníka.
17. ledna proběhla za organizace místní mládeţe diskotéka
v orientálním stylu v sále pohostinství Pod Zrcadlem.

Druhý víkend se nesl v duchu vítání občánků v zasedací místnosti
OÚ. Pan starosta přivítal tyto děti : Jiřího Beneše, Samuela
Čemana, Martina Macíka a Kateřinu Masaříkovou.

ÚNOR

Tento měsíc zaţila obec hodně akcí a hlavně bohatou sněhovou
nadílku. Kolem 10. února přišly vydatné sněhové sráţky, které
ochromily provoz a pracovníci OÚ opět vyrazili do boje se sněhem,
jehoţ leţelo kolem 13. února místy aţ 30cm.
14. února uspořádali místní hasiči tradiční pochod masek obcí za
hudebního doprovodu. V maskách navštěvovali dům od domu a
zvali všechny na večerní zábavu, kde pak večer hrála skupina
Argon, ale účast nebyla velká - přišlo asi 58 platících občanů. Zato
druhý den byla účast na dětském maškarním karnevalu hojná.
Zúčastnilo se 55 dětí v maskách. K tanci a soutěţním hrám jim
hrál Pavel Valehrach, a tuto akci řídily paní učitelky ze školy
(Mgr. V. Koudelková a p.Vymětalová) v maskách čarodějnic. Za
zmínku stojí určitě ještě jedna aktivita probíhající 14. 2. Pochod
masek přerušovala jízda traktoru, neboť členové Mysliveckého
sdruţení rozváţeli hladovějící zvěři do honiteb zásoby.

Tento měsíc je pro zvěř zvláště krutý, velká vrstva sněhu brání zvěři
dostat se k zásobám potravy.
V měsíci únoru došlo i ke změně na obecním úřadě, kam
nastoupila nová pracovnice, p. Milada Jelínková z Habrovan,
která bude vypomáhat s narůstající administrativou. Zatímco se
paní Peterková můţe více věnovat účetnictví, bude p. Jelínková
vybírat poplatky, ověřovat listiny a podpisy, bude mít na starosti
např. kroniku obce, dům s pečovatelskou sluţbou apod.
20. a 21. února probíhala v prostorách obecního úřadu tradiční
zabijačka, o kterou byl i tentokrát velký zájem. V nabídce byla
pečínka se zelím, tlačenka, škvarky, ovárek, jitrnice, polévka, na
kterou se jako vţdy stálo ve frontě. Zvláště starší spoluobčané
posedí při svařáku či pivu a mohou si mezi sebou popovídat. Tato
práce je členy zastupitelstva velmi náročná - 2 dny plné práce, ale
za zájem občanů to stojí.
O stejném víkendu proběhly v pohostinství Pod Zrcadlem 2
diskotéky pro mládeţ, které se vydařily. Hlavním aktérem byl Jan
Bečička maladší.
Obec si zakoupila nový automobil Škoda Fabia z důvodu
narůstajícího počtu sluţebních cest.

BŘEZEN

Stále se ještě objevuje na mezích sníh, ale pomalu se začíná
oteplovat.
7. března probíhala jiţ 6. Habrovanská slivoviciáda, organizovaná
místními občany.
Lípa Márinka, která roste u kostela se zúčastnila soutěţe
STROM ROKU. Váţe se k ní pověst o dívce Márince a její matce.
21. března byla lípa slavnostně označena a současně byla zahájena
vernisáţ výtvarných prací ţáků školy naší obce i z okolí na téma
Lípa Márinka. Výstava proběhla v kostele Nejsvětější Trojice.
29. března na Smrtnou neděli procházely obcí dívky, aby oznámily
konec zimy a přivítaly jaro.

KVĚTEN
Jako kaţdoročně se sešli i letos 8. 5. přátelé historických
vozidel na „Otevírání šoupátek“. Počasí přálo, a tak bylo moţno
shlédnout 110 účastníků. Rekordní byl i počet diváků - odhadem
1 000. Osobností ze světa kultury byla letos herečka Hanka
Holišová, známá z TV seriálu Velmi křehké vztahy

. Jakousi „perlou“ tohoto setkání byl Ford Fiesta MK1, speciálně
vyrobený v r.1978 pro Fina A.Vatanena, který se s ní zúčastnil
Rally Monte Carlo. Tento vůz jako jeden z pouze 3 kusů na světě je
majetkem p.Vlašína z Brna.
ČERVEN
6. června prošel obcí průvod krojovaných ţen a dívek a krásný
den pokračoval večer od 20 hodin zábavou, kterou hudebně
doprovodila kapela Voděnka.
7. června proběhly další den, kdy byla v kostele také v 10,30 hod
slavena poutní mše svatá .
27. června jsme společně s dětmi oslavili konec školního roku
v areálu Pod Lipkami, kde byly připraveny různé soutěţe, atrakce,
hry a opékání.
Tento den uspořádala TJ Habrovany fotbalový turnaj ţáků o Pohár
starosty obce.

SRPEN
19. srpna proběhl tradiční 9. ročník Srazu přátel historických
vozidel za účasti 78 majitelů

historických strojů. Po předváděcí jízdě po okolí bylo předáno
celkem 13 pohárů a slunný den byl zakončen tombolou.
ZÁŘÍ
12. října jsme si při oslavách připomněli stoleté výročí
otevření stávající školní budovy. Program oslav začal dopoledne
výstavou a pokračoval zábavním odpolednem na školním hřišti.
Vystoupili ţáci školy, pěvecký sbor Danielis, dechová hudba
Voděnka z Kozlan, celým odpolednem provázel Manager team
Kamarádi se svým vedoucím, Vojtěchem Polanským. Pro děti byly
připraveny zábavné atrakce, večer pak byla zábava v místním
hostinci.
13. září byla sloţena v kostele Nejsvětější Trojice slavnostní
bohosluţba za všechny učitele, ţáky a dobrodince habrovanské
školy, odpoledne byla ještě otevřena k prohlídce školní budova a
navečer v 17 hodin zakončil oslavy varhanní koncert Barbary
Marie Willi.
26. září uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s rybáři závody
dětí v chytání ryb v poţární nádrţi na návsi. Začátek byl ve 13
hodin a sešlo se celkem 25 malých rybářů. Pro dospělé byla
připravena ochutnávka burčáku a rybích porcí s bohatým výběrem
(kapr, pstruh, tolstolobik,uzený cejn …).

ŘÍJEN
V poznámkách mé předchůdkyně tento měsíc chyběl.

LISTOPAD

29. listopadu se jiţ tradičně konalo rozsvícení vánočního
stromu na návsi, které svým vystoupením zpříjemnili ţáci ZŠ.
Po jejich vystoupení následoval slavnostní ohňostroj a poté se
podávalo občerstvení - cukroví, svařené víno, čaj.

PROSINEC

18. prosince se konala Vánoční besídka ţáků ZŠ, poprvé mimo
budovu školy - v sále místního pohostinství. Besídku navštívilo
kromě rodičů také mnoho občanů, takţe větší velikost sálu byla
velkou výhodou.
26. prosince byl rok tradičně zakončen Štěpánským honem, po
kterém následovala večerní zábava.

STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
Kromě prací v parku probíhala rekonstrukce domu č.p. 274, a to
půdní vestavby, kde vzniknou 4 byty v různých velikostech - 1+kk
(42m2), 2+kk (62m2), 3+kk (74m2) a 4+kk (95m2).
Současně byla zahájena rekonstrukce šesti bytů v přízemí. Náklady
na nové byty ve III. NP dosáhly částky 4 912 230,- Kč a na
rekonstrukci bytů v I. NP 1 072 967,-Kč.
Na podzim byla dokončena revitalizace rybníka. Po vybudování
všech napouštěcích a vypouštěcích objektů a litorální zóny pro
obojţivelníky, byl rybník napuštěn, i kdyţ jen prozatím pro
kontrolu těsnosti hráze a břehu litorální zóny.
V průběhu října provedla firma Trasig orientační značení v obci
v nákladu 206 985,- Kč, jehoţ součástí byla i dodávka košů pro
„pejskaře“, aby mohli po svých miláčcích uklízet (koše jsou
umístěny na rozcestí Příhony - Nová ulice, uprostřed Olšanské
ulice, začátek Habrovce – u fotbalového hřiště a parčík u hřbitova.)
Na přelomu října a listopadu byly zahájeny zemní práce
k budování ČOV a kanalizace, ale vše komplikuje nepřízeň počasí.
Začalo se budováním objektů oddělovače dešťových vod a
pokračovalo pokládání potrubí.

Za částku 527 243,- Kč byl vybudován chodník u silnice III. třídy
směrem na Olšany.

KOLAUDACE NOVÝCH DOMŮ
V místní části Vinohrady:
č.p. 327 - Skřivánkovi
č.p. 329 - sl. Baláčová
č.p. 331 - Kozlovi
V místní část Cikánov:
č.p. 328 - Rozmarýnovi
V letošním roce byla přijata nová pracovnice na OÚ – pí Milada
Jelínková a nový pracovník pro technické sluţby - p. Jiří Pořízek.
Zaměstnanci obce :
Účetní

- Marie Peterková
- Milada Jelínková

Technické sluţby

- František Nejtek
- Jiří Pořízek

Pečovatelská sluţba - Zdeňka Obroučková
Uklízečka

- Zdeňka Lusková

POHYB OBYVATEL
1.

Škaroupková Ludmila

2. 1. 20009

Habrovany 95

2.

Součková Nikola

3. 2. 2009

Habrovany 65

3.

Koudelka Tomáš

5. 2. 2009

Habrovany 234

4.. Koliščáková Bára

6. 4. 2009

Habrovany 35

5.

Pospíšil Matěj

8. 4. 2009

Habrovany 266

6.

Příborská Barbora

26. 4. 2009

Habrovany 59

7.

Janků Kristýna

4. 8. 2009

Habrovany 326

8.

Korčian Vojtěch

17.10. 2009

Habrovany 291

Narodilo se celkem 8 dětí, z toho 5 dívek a 3 chlapci.

ÚMRTÍ
1.

Tureček Antonín

2. 1. 2009

Habrovany 1

2.

Kolejková Anna

30. 1. 2009

Habrovany 216

3.

Rozčínský Alois

1. 2. 2009

Habrovany 184

4.

Reţná Anna

9. 4. 2009

Habrovany 251

5.

Plevová Marie

16. 4. 2009

Habrovany 83

6.

Bezděková Zdeňka

3. 5. 2009

Habrovany 226

7.

Maňáková Jindřiška

10. 5. 2009

Habrovany 274

8.

Knichalová Zdena

9. 6. 2009

Habrovany 221

9.

Masařík Antonín

28. 7. 2009

Habrovany 262

10. Kučera Jozef

8. 8. 2009

Habrovany 68

11. Kutra Radek

20.11.2009

Habrovany 1

12. Koláček Petr

15.12.2009

Habrovany 1

Zemřelo celkem 12 občanů, z toho 6 ţen a 6 muţů.

SŇATKY
13. 6. 2009

Korčiánová Eva - nové příjmení Novotná

22. 8. 2009

Hanáková Iveta + Štěpánek Roman

12.12. 2009

Slavotínková Soňa - nové příjemní Imrišková

PŘISTĚHOVANÍ
24. 2. 2009

Novotný Radomír

Habrovany 322

Novotný Filip

-//-

Novotná Daniela

-//-

Novotná Adéla

-//-

2. 3. 2009

Čeman Jan

Habrovany 268

18.3. 2009

Běhalová Drahomíra

Habrovany 274

8. 4. 2009

Čada Jaroslav

Habrovany

Šilhan Antonín

Habrovany 274

16. 4. 2009

Matyášová Aneţka

Habrovany 274

20.4. 2009

Pospíšilová Monika

Habrovany 8

1

20. 4. 2009

27. 4. 2009
13. 5. 2009
27. 5. 2009
10. 6. 2009

30. 7. 2009
7. 8. 2009
31. 8. 2009

12.10. 2009
2.11. 2009
4.11. 2009
18.11. 2009
25.11. 2009

Pospíšilová Kristýna
Hrdinka Radim
Hrdinka Roman
Kadlecová Marie
Hladká Eva
Kudlička Vojtěch
Kalvostrová Lucie
Skřivánková Monika
Skřivánek Adam
Skřivánková Aneta
Kutra Radek
Bartoňková Kateřina
Bartoněk Tomáš
Filip Mikuláš
Filip Květoslav
Filipová Marcela
Petroušek František
Prudík Jiří
Prudíková Ilona
Pírek Dominik
Filip Květoslav
Macíková Lucie

Habrovany 8
-//-//Habrovany 274
Habrovany 274
-//-//Habrovany 327
-//-//Habrovany 1
Habrovany 133
-//Habrovany 274
-//-//Habrovany 101
Habrovany 207
-//Habrovany 67
Habrovany 274
Habrovany 109

Přistěhovalo se celkem 34 občanů, z toho 16 ţen a 18 muţů.

ODSTĚHOVANÍ
21. 4. 2009
22. 4. 2009
11 .5. 2009
13. 5. 2009
24. 6. 2009
5. 9. 2009
14. 9. 2009

23. 9. 2009

14.10. 2009
2.12. 2009

Pořízek Martin
Pospíšil Josef
Pelikán Petr
Helleport Oldřich
Enekešová Vlastimila
Šmerdová Petra
Herdová Alenka
Herda Jozef
Stejskalová Alena
Skotáková Adéla
Skotáková Natálie
Chelík Eduard
Chelíková Jaroslava
Chelíková Veronika
Stejskal Pavel
Stejskalová Daniela
Bublinec Juraj
Hlivjaková Jana

Habrovany 288
Habrovny
1
Habrovany 235
Habrovany 319
Habrovany 62
Habrovany 128
Habrovany 133
-//-//Habrovany 280
-//Habrovany 255
-//-//Habrovany 133
-//Habrovany 13
-//-

Odstěhovalo se celkem 20 občanů, z toho 10 ţen a 10 muţů.

Počet obyvatel k 31.12. 2009 z toho :

794
329 ţen
336 muţů
129 dětí do 15 let

HOSPODAŘENÍ OBCE

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod z výtěţku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR
Neinv. přijaté dotace ze SR
Ost. neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinv. přijaté transfery od krajů
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti
Převody rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Odvádění a čištění odpadních vod

Kč
1 085 668,114 963,97 564,1 019 007,172 620,2 446 816,352 943,25 255,3 100,20 000,9 774 876,43 300,580 311,17 300,75 500,79 837,30 000,67 299,4 326 201,111 324,1 892 509,152 000,31 374,-

Činnosti knihovnické
430,Rozhlas a televize
114 550,Sportovní zařízení
15 900,Komunální sluţby a územní rozvoj
134 500,Sběr a svoz komunálních odpadů
4 564,Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38 080,Osobní asist., peč. sluţba a podpora samostat. bydlení
65 000,Poţární ochrana
10 000,Činnost místní správy
9 510,Obecné příjmy z finančních operací
199 047,Příjmy celkem
23 111 372,Rekapitulace :

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

VÝDAJE
Silnice
Ostatní záleţitosti pozemních komunikací
Provoz veř. silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod

15 736 444,452 956,170 000,6 751 972,-

Kč
342 618,519 243,38 900,451 974,-

Základní školy
První stupeň základních škol
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údrţba místních inţenýrských sítí
Komunální sluţby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vhled obce a veř. zeleň
Pečovatelská sluţba
Ostatní sluţby a činnosti v oblasti soc. péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Poţární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech
Ostatní finanční operace
Výdaje z fin. vypořádání minulých let
Výdaje celkem

112 992,594 159,29 714,155 016,93 923,33 000,97 889,10 288,2 207 200,224 701,8 073,331 524,7 956 091,2 168 159,12 000,2 500,70 339,767 759,17 300,2 268 557,20 615,28 532,4 326 201,154 730,5 343,23 049 297,-

Rekapitulace :

běţné výdaje

9 061 181,-

kapitálové výdaje

13 988 116,-

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŢKY V OBCI

SDH ( Sbor dobrovolných hasičů)

Soutěţí se zúčastnila obě druţstva - muţi i ţeny. Během roku proběhlo
v našem okrese 13 soutěţí Velké ceny, v nichţ ţeny dosáhly celkového
12. místa s 20 body a muţi 7. místo se 72 body.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Po loňském úspěšném a dlouho očekávaném otevření se práce na
rekonstrukci zpomalily. Čeká nás totiţ oprava věţe, která si vyţádá
sumu opět okolo 1 milionu Kč.
V letošním roce byla ukončena veřejná sbírkas a na jejím účtu nyní
zbývá částka asi 120 tis. Kč. Na získání dalších prostředků, ať

jiţ z rozpočtu kraje, státního rozpočtu nebo jiných zdrojů, pracujeme, ale
v dnešní době to není jednoduché. Z pohledu návštěvnosti kostela potěší
skutečnost, ţe se zde lidé setkávají nejen při církevních slavnostech, ale i
krásný vnitřní prostor je vyuţíván i pro pořádání ostatních kulturních
akcí v obci - příkladem můţe být letošní jarní výstava výtvarných prací
s tématem Lípy Mariánky, která se stala památným stromem a zářijový
varhanní koncert Barbary Marie Willi, která jej věnovala místní
základní škole u příleţitosti jejího jubilea.
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ

V letošním roce odpracovali členové sdruţení celkem 298,5
brigádnických hodin.
Plán odlovu srnčí zvěře (6 srnců, 6 srn a 5 srnčat) byl splněn.

Odlov ostatní zvěře :
- černá - 11 lončáků a 8 selat
- jelení - 1 jelen špičák a 1 laň
- drobná (zajíc,baţant) - plán 3 hony a odlov 50 zajíců a 80
baţantů kohoutů by splněn
částečně - bylo uloveno 44 zajíců a 50 baţantů kohoutů.

Ve spolupráci s MS Komořany a p.Markem Rafajem bylo vypuštěno
celkem 85 kusů baţantí zvěře.

- dále odloveno - 10 lišek, 2 jezevci a 1 kuna

Nejlepší lovci roku :

Nejvíce odpracovali :

Marian Luska

8+2

Libor Korčian

6+4

Arnošt Konečný

3+1

Jan Kadlec

42 hodin

Libor Korčian

41,5 hod.

Radoslav Dvořáček 40,5 hod.

Zkrmeno bylo celkem 15q sena, 95q obilí a pozadku a 45q řepy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (100 let zákl. školy)
12. září 2009 jsme oslavili 100. výročí otevření školní budovy v naší
obci. Následující řádky jsem pro Vás vybrala z proslovu paní ředitelky
ZŠ, Mgr. Vlasty Koudelkové, na dni oslav.

„Váţení přátelé habrovanské školy, váţení hosté, milé děti,
dovolte i mně přivítat vás zde v Habrovanech na oslavě 100. výročí
otevření školní budovy.
Protoţe dnes máme moţnost oslavovat tak významné a tak krásné kulaté
výročí, rozhodla jsem se vynaloţit svoje síly a vypátrat alespoň jednoho
přímého účastníka události před 100 lety. ‚Věřte nebo ne, ale i přes
veškeré moje úsilí se nikdo takový nenašel….
….proto mi dovolte přiblíţit vám atmosféru celé události tak, jak je
popsáno ve školní kronice.
přenesme se o 100 let a 7 dní zpět:
Dne 5. září 1909 byla vysvěcena nová budova trojtřídní školy
v Habrovanech. Překrásné počasí vylákalo kdekoho z Habrovan a
nejbliţšího okolí k této vzácné události.
O 3. hodině vyšel velkolepý průvod z místního kostela: V předu školní
dítky, za nimi jako makové pole barvami hýřící děvčata v národním
kroji, místní hudebníci, spolky hasičský a čtenářský, farní duchovenstvo
a nakonec početný zástup dospělých muţů a ţen. Tak krásného průvodu
v Habrovanech nebylo.
U vyzdobené školy se průvod zastavil.
Budova byla slavnostně vysvěcena a slovo dostal novorousínovský pan
farář, který mluvil o výchově mládeţe a zvláště ţádal za spolupůsobení
rodičů s učiteli na výchově dítek.

Na to předseda místní školské rady Antonín Kalábek vyjádřil radost
nad zdárným provedením budovy a odevzdávaje klíče panu nadučiteli,
prosil , aby mládeţ v nové škole byla tak vedena, aby bylo Bohu ku cti a
vlasti k oslavě.
Nadučitel František bujáček přijímaje klíče je si vědom veliké
zodpovědnosti, znovu tedy ţádá přítomné rodiče, aby podporovali sbor
učitelský v jeho práci. Rodiče - poplatníci ať nelitují nákladu na tuhle
nádhernou budovu, jsouce pamětlivi toho, ţe stavěli ne tak pro učitele,
jako pro své děti.
Ţádá přítomné, aby provolali císaři pánu 3x „ Sláva“ a zapěli císařskou
hymnu.
Poté místní katecheta Zimda vyslovuje jménem školních dítek všem, kteří
mají zásluhy o zřízení školy, vřelé díky. Na vyzvání vyslovily dítky
všem hlasité „ Pánbůh zaplať!“. A tím byla slavnost ukončena.
aby téţ mládeţ měla nějakou upomínku na tento slavný den, byla
štědrostí obecního představenstva a svých maminek obdarována
uzenkami, pečivem a cukrovím.
Obec habrovanská zasluhuje pochvaly, ţe tak nádhernou budovu školní
postavila!
12. září 2009: Uběhlo 100 let a 7 dní od této slavné události, školou
prošly stovky ţáků a učitelů, budova se dvakrát převlékla do nového
kabátu, její vybavení se měnilo tak, jak si doba vyţadovala.

Co ale přetrvávalo do dneška?:
Starostlivý přístup učitelů ke vzdělávání a výchově svých ţáků,
spolupůsobení rodičů na výchově dětí a snaha habrovanské obce si školu
udrţet a starat se o ní.
Za svých úţasných 100 let existence měla habrovanská škola to štěstí do
stat se do rukou těch správných lidí, kteří to s ní mysleli dobře i přes to,
ţe práce na malotřídní škole měla, má a bude mít svá specifika se všemi
svými klady a zápory malého kolektivu ţáků i zaměstnanců.
Jsem velmi pyšná na předchozí kolegyně a kolegy, protoţe při všech mých
kronikářských „výletech do minulosti“ se přesvědčuji o tom, jak
navzdory řadě problémů, měli svoji školu rádi.

V září roku 2109 škola oslaví svoje významné a tak krásné kulaté
výročí: 200 let. Nechci nikoho podceňovat, ale myslím, ţe přímý
účastník dnešní události se opět nenajde….

Pokusím se jí tedy do školní kroniky popsat co nejvěrněji….

Po další stovky přeji naší škole šikovné učitele, dostatek ţáků, spokojené
rodiče a stálou přízeň habrovanské obce.“

Tolik proslov paní ředitelky a já jen pro doplnění

dodám, ţe k této významné příleţitosti byla vydána publikace, jejíţ
autorem je PhDr. Karek Mlateček a spoluautorkou Mgr. Vlasta
Koudelková. Byly i vydány upomínkové předměty a pohlednice.

POČASÍ

LEDEN
Začátkem ledna - většinou zataţeno se sněhovými přeháňkami, teploty se
pohybují od -2OC do -5 OC přes den, v noci pak od -5OC do -11OC.
Od 10. ledna je zataţeno, inverze, teploty od -5OC do -1OC, v noci
od -1OC do -3OC.

2. polovina měsíce začala mrznoucí mlhou po celý den (teploty jen -3OC),
bylo zataţeno, postupně se otepluje na 5OC - prší, pak v noci na 22. ledna
napadne sníh, přes den ale roztaje.
Jen 24. a 25. ledna je jasno s +20OC přes den. Do konce měsíce je
zataţeno, silný vítr a sněhové přeháňky.

ÚNOR

1. dekáda - většinou zataţeno, střídají se sněhové přeháňky s deštěm,
teploty od 0 do 11OC, v noci pak od -4 do 5OC.

2. dekáda - většinou zataţeno, občas polojasno, husté sněţení, teploty
od - 1 do 4OC, v noci od -1 do -7OC.
3. dekáda - zataţeno s hustým sněţením a teplotami od -1 do 7OC,
v noci pak od -3 do 2OC.
BŘEZEN
1.dekáda - stále zataţeno s deštěm, mlhami, větrem a přeháňkami.
Teploty v rozmezí od 4 do 10OC, v noci do 5OC.
2. dekáda - převáţně polojasno s přeháňkami, v noci z 18. 3. byl déšť,
silný vítr, ráno pak náledí (teplota -2OC). Teploty v rozmezí
3 - 8OC, v noci od 6 do -2OC.
3. dekáda - zpočátku polojasno, pak zataţeno, silný vítr později střídají
přeháňky, déšť, teploty od -1 do 14OC, v noci od -1 do +9OC
(29. 3.)
DUBEN
1. dekáda - převáţně jasno a teplo - přes den aţ 25OC, v noci 5 - 12OC
2. dekáda - jasno a teplo, denní maxima od 14 do 23OC, v noci
8 - 12OC. 17. 4. byly přeháňky, bouřka a ochladilo se
na 15OC.
3. dekáda - většinou jasno, 23. 4. v noci slabě prší a je bouřka,
od 26. do 28. 4. fouká silný vítr a 30. 4. je bouřka.

Teploty 14 - 23OC, v noci 7 - 13OC.
KVĚTEN
1. dekáda - zpočátku jasno s teplotami kolem 23OC, v noci kolem
11OC, později je zataţeno s deštěm a teplotami kolem 17OC,
v noci 8OC.
2. dekáda - většinou zataţeno, zpočátku silný vítr, pak přeháňky.
Teploty 16 - 24OC, v noci kolem 14OC.
3. dekáda - jasno aţ polojasno, do 26. 5. poměrně teplo ( aţ 30OC),
pak se náhle ochladilo a byl silný déšť.

ČERVEN
1. dekáda - zataţeno se silným větrem a teplotami 16 - 24OC,
v noci 9 - 18OC.
2. dekáda - většinou polojasno s přeháňkami a teplotami 17 - 28OC,
v noci kolem 17OC.
3. dekáda - polojasno a od 19. 6. nepřetrţitě prší.

ČERVENEC
1. dekáda - jasno aţ polojasno, zpočátku navečer bouřky. Teploty
28 - 30OC, v noci 13 - 18OC.
2. dekáda - stále jasno aţ polojasno s bouřkami a deštěm, teploty
21 - 31OC, v noci po bouřkách 13OC, jinak aţ 20OC.

3. dekáda - příjemné jasno aţ polojasno, letní teploty 24 - 31OC,
v noci kolem 16OC.
SRPEN
1. dekáda - pravé letní počasí s teplotami 26 - 33OC ( v noci 14 - 20OC).
Jen v noci 3. 8. byla bouřka.
2. dekáda - polojasno (jen 11. a 13. 8. prší), teploty od 24 do 32OC,
v noci kolem 18OC.
3. dekáda - jasno aţ polojasno ( jen 22. a 29. prší) s teplotami
24 - 28OC, v noci 16 - 21OC.

ZÁŘÍ
Celý měsíc je většinou jasno aţ polojasno. 14., 17. a 30. 9. drobně prší
(tzv. zahradnický déšť), teploty přes den 22 - 25OC, v noci kolem 15OC
- zkrátka krásné „babí léto“.

ŘÍJEN
1. dekáda - začíná mlhou po ránu a končí deštěm. Teploty maximálně
26OC, v noci 16OC.
2. dekáda - zataţeno, střídají se mlhy, déšť a silný vítr. 15. 10. padá
první sníh.
3. dekáda - většinou zataţeno po ránu mlhy, 21. 10. ráno mrazík. Občas
přeháňky, teploty 7 - 14OC, v noci 3 - 9OC.

LISTOPAD
1. dekáda - zataţeno s deštěm, celodenním mrholením, mlhou a 2. 11.
napadlo do rána 5 cm sněhu. Teploty do 9OC, v noci
od -2 do 3OC.
2. dekáda - většinou polojasno, občas po ránu mlhy, přes den mrholení
(20.11. po ránu i mrazík). Teploty 5 - 14OC, v noci 1-8OC.
3. dekáda - většinou polojasno, zpočátku mrholení. Teploty do 14OC,
v noci 3 - 7OC.
PROSINEC
1. dekáda - zataţeno, 4. 12. po celý den mrznoucí mlha. Chladno,
teploty do 6OC, v noci od -2 do 2OC.
2. dekáda - zataţeno, občas sněţí, teploty od 2 do -9OC, v noci
od 1 do -11OC.
3. dekáda - většinou zataţeno. 23. 12. silný déšť a vítr,
od 29. 12. sněţí. Teploty od -7 do 7OC, v noci
od 2 do -3OC.
(Zpracováno podle podrobných poznámek pana Lubomíra Uhra.)

