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KULTURA, AKCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
A SLOŽEK V OBCI

LEDEN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 30. 1. přivítal starosta obce společně
se zastupitelkou paní Marií Kachlíkovou děti narozené v roce 2010.
Byly to: Eliška Tomanová, Michael Rozmarýn, Teodor Stejskal,
Vojtěch Prudík, Klára Nováková, Tara Pavlíčková, Nela Čemanová,
Nicol Čelková a Markéta Kujalová. Vítání občánků doplnila
recitace básniček a zpěv písní žáků místní základní školy.
Rodiče si z této události na památku odnesli fotografie a věcné
dary.

ÚNOR – SLIVOVICIÁDA
8. ročník Habrovanské slivoviciády spojený se
4. ročníkem ochutnávky kysaného zelí se uskutečnil v sobotu 12.
února v pohostinství u Zrcadla. Letošním vítězem se stala Alena
Hofírková. Celý večer doprovázela hudební skupina Kolowrat.

ÚNOR – OBECNÍ ZABÍJAČKA
Za mrazivého počasí se v sobotu 26. února konala
na dvoře obecního úřadu zabíjačka spojená s ochutnávkou a
prodejem masových specialit. Tato akce je jedna z nejoblíbenějších
událostí obce Habrovany, čemuž nasvědčovala i hojná účast
místních, ale i občanů z okolních obcí.

BŘEZEN – OSTATKY
Tradiční průvod masek obcí pořádaný Sborem
dobrovolných hasičů se uskutečnil v sobotu 5. března. Naší obcí se
prošlo 25 masek. Celý den byl zakončen večerní ostatkovou
zábavou, kterou doprovázela hudební skupina Kolowrat.

BŘEZEN – DĚTSKÝ KARNEVAL
Následující den, po průvodu masek, byl pořádán
Základní školou a obcí Habrovany. Dětský karneval, který se
pyšnil bohatou účastí našich nejmenších (95 masek), rodičů,
babiček a dědečků. Děti si celé odpoledne parádně užily, zasoutěžily
si, zatančily a každá maska si odnesla dárek z tomboly.

DUBEN – PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V sobotu 30. dubna připravil v areálu Pod lipami
Sbor dobrovolných hasičů zábavné odpoledne pro děti spojené
s řadou soutěží a opékáním špekáčků. Celé odpoledne se neslo
v duchu tradice „ pálení čarodějnic“. Navečer byla zapálena
hranice s čarodějnicí a večer byl zakončen zábavou pro dospělé,
kterou doprovázel DJ Pavel Valehrach.

KVĚTEN – „OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“
Letošní ročník přátel historických vozidel se může
pochlubit zatím největší účastí. 8. května zaplnily celou náves
historická vozidla a motorky, jejichž počet se vyšplhal až na 113
zaregistrovaných
účastníků.
Nejstarším
vystavovaným
automobilem byl Ford A z roku 1928 a motocykl značky Zenith
175 z roku 1923. Počasí této akci velmi přálo, proto členové
Mysliveckého sdružení Habrovany, kteří každoročně zajišťují
občerstvení spolu s organizátory Veteran Clubu měli plné ruce práce
s narážením sudů piva, aby uspokojili žízeň velkého počtu
návštěvníků.

ČERVEN - ,,BABSKÉ HODY“
4. června se naší obcí prošel průvod dvaceti
krojovaných stárek a tří šikovných sklepníků. K tanci a poslechu
hrála kapela Voděnka, která doprovázela stárky po celý den i noc
na večerní hodové zábavě. Po předání hodového práva panem
starostou prošel průvod celou obcí a i přes parné odpoledne se
místní občané do průvodu připojovali. Účast občanů na večerní
zábavě však byla slabší, ale i přesto se celý večer nesl v duchu veselí,
radosti, tance a zpěvu.
ČERVEN – TENISOVÝ TURNAJ
Již 3. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře „O pohár
starosty obce“ se konal v sobotu 25. června na hřišti u školy.
Letošním vítězem se stala dvojice Marek Blahák – Mirek Přibyl.
ČERVEN – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Konec školního roku našich dětí zpestřil dětský den
pořádaný Základní školou spolu s obcí Habrovany v sobotu
25. června. Pro děti byl objednán skákací hrad, připravena řada
soutěží a také ukázka práce policie spojená s přehlídkou automobilů
VB. Nechyběla ani projížďka na koních pana Ladislava Skřivánka
a opekání špekáčků. Večer se konala zábava, ale příliš chladné

počasí odradilo místní občany, proto byla celková účast na zábavě
nízká.

SRPEN - SRAZ PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOZIDEL
20. srpna - tato sobota byla ve znamení tradičního Srazu
přátel historických vozidel Veteran Clubu. Pro zúčastněné (z toho
63 soutěžících) bylo připraveno pohoštění (speciality na grilu).
Letošní ročník se těšil hojnou účastí členů Policejní historické
společnosti Němčany, které představil jejich předseda pan Čeněk
Suda.

ZÁŘÍ – DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Letošní závody pro děti se konaly poprvé na rybníku
v nedávno zrekonstruovaném zámeckém parku 24. září. Během
krásného slunečného počasí děti soutěžily v několika kategoriích.
S největším úlovkem se pochlubila slečna Barča Kolejková a vítězem
kategorie nejmenších se stal Honzík Čalkovský. Návštěvníci si
pochutnali na již tradiční rybí polévce, kterou uvařila paní Slávka
Kopečková a na rybích pochoutkách, které pro ně připravovali
zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu a také místní občané.

ŘÍJEN – CÍSAŘSKÉ PÁROVÉ HODY
Po několika neúspěšných pokusech v předešlých letech se
podařilo naší místní omladině zorganizovat Císařské párové hody,
které se uskutečnily 15. října. Celou obcí se prošlo 16 párů stárků,
4 sklepníci, policajt a malé děti – nejmladším účastníkem bylo
13ti měsíční dítě. Průvod byl doprovázen kapelou Voděnka, která
provázela stárky po celý den, ale i na večerní hodové zábavě, která
se konala v pohostinství Pod zrcadlem a těšila se vysoké účasti.
LISTOPAD – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
27. listopadu se rozsvícel vánoční strom, který byl
v letošním roce nazdoben novými světelnými řetězy a sloupy
s veřejným osvětlením byly dozdobeny světelnými kometami.
Příjemnou vánoční atmosféru doplňovala vůně svařáku a
vánočního cukroví, které pro občany připravili zastupitelé obce.
Během odpoledne si mohli děti společně se slečnou Lucií Svobodovou,
vynikající místní aranžérkou, vyrobit různé vánoční ozdoby. Celá
tato akce byla zakončena ohňostrojem s hudebním doprovodem.
PROSINEC - ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA - POSLEDNÍ LEČ
Poslední akcí tohoto roku byla Štěpánská zábava. Konala
se 26. prosince v Pohostinství U zrcadla. Byla připravena bohatá
zvěřinová tombola. Celý večer doprovázela hudební skupina Modul.

STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
V letošním roce bylo dokončeno několik významných stavebních
akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří stavba Čistírny odpadních
vod, která byla úspěšně dokončena v únoru, zkolaudována a byl
zahájen zkušební provoz. Celkové náklady na tuto stavbu činily
38 315 821,36 Kč. Na tuto stavbu obec získala dotace ze Státního
fondu životního prostředí ve výši 1 582 156,00 Kč, z Fondu
soudržnosti 26 896 652,82 Kč a z Jihomoravského kraje
1 604 920,00 Kč.
Další rozestavěnou stavbou je Obecní dům, u kterého byla
dokončena I. etapa. Jsou vybudovány základy, základová deska a
opěrné zdi v zadní a pravé boční části objektu.
V části obce Vinohrady je dobudována vnitřní komunikace, kterou
ze zámkové dlažby zhotovila stavební firma Swietelsky za cenu
275 377,00 Kč.
Vzhledem k narůstajícímu počtu automobilů a nedostatku
parkovacích stání bylo v letošním vybudováno parkoviště
u zámeckého parku pod názvem SO 03 Komunikace a zpevněné
plochy. Na tuto akci obec získala dotaci od Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve výši 150 000,00 Kč celkové náklady na
pořízení této stavby byly 634 382, 57 Kč.
Další významnou stavbou, která byla v letošním roce zhotovena je
„Prodloužení sběrače B – Prodloužení sběrače B – změna“. Jedná se
o vybudování nové kanalizace v části obce u Hřbitova. Na tuto akci
se podařilo zajistit dotaci ve výši 1 255 627,00 Kč z rozpočtu

Jihomoravského kraje – vodní hospodářství. Cena této stavby byla
2 000 130,78 Kč.
V podzimním čase se pokračovalo s výstavbou vodní nádrže
„Habří“, která byla dokončena a začátkem roku 2012 by mělo dojít
k její kolaudaci. Celou tuto stavbu zaštiťoval Moravský rybářský
svaz.
V letošním roce probíhaly také drobnější stavby jako oprava staré a
vybudování nové kanalizační přípojky pro základní školu, oprava
kanalizace u domu s č. p. 75 a dále rekonstrukce koryta potoka na
dvoře obecního úřadu.
KOLAUDACE NOVÝCH DOMŮ
Kolaudovány byly:
č.p. 338 – Marek Vykydal
č.p. 339 - Patrik Křap

NAROZENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan Masařík
Petr Doležel
Nikola Doleželová
Adéla Štěpánková
Radek Hladký
Anneli Vondrková
Adam Vysoudil

Habrovany 106
Habrovany 99
Habrovany 99
Habrovany 65
Habrovany 213
Habrovany 319
Habrovany 91

8.
9.
10.
11.

Natálie Pospíšilová
Kamila Šnejdrlová
Zuzana Marešová
Eliška Voběrková

Habrovany 13
Habrovany 329
Habrovany 96
nemá TP v Habrovanech

Narodilo se celkem 11 dětí, z toho 7 dívek a 4 chlapci.

ÚMRTÍ
1. Antonín Šilhan
19. 1. 2011 Habrovany
2. Petr Štěpánek
5. 2. 2011
Habrovany
3. Božena Hodaňova
5. 2. 2011
Habrovany
4. Karel Pavlon
5. 3. 2011
Habrovany
5. František Neubauer
10. 3. 2011
Habrovany
6. Eduard Klíma
16. 3. 2011
Habrovany
7. Jaroslav Čada
31. 3. 2011
Habrovany
8. Miloš Knichal
8. 5. 2011
Habrovany
9. Anna Rousková
22. 5. 2011
Habrovany
10. František Stašek
23. 5. 2011
Habrovany
11. Marie Hasáková
20. 6. 2011
Habrovany
12. Jan Čeman
2. 8. 2011
Habrovany
13. Anna Skřivánková
20. 9. 2011
Habrovany
14. Karel Nebojsa
3.10. 2011
Habrovany
15. Svatopluk Kalvostr
7.11. 2011
Habrovany
Zemřelo celkem 15 občanů, z toho 4 ženy a 11 mužů.

274
287
58
45
248
1
1
221
4
274
79
1
123
115
257

SŇATKY
V roce 2011 se v naší obci neuzavřel žádný sňatek.

PŘISTĚHOVANÍ
1. 9. 2. 2011
2. 9. 2. 2011
3. 15. 2. 2011
4. 18. 2. 2011
5. 21. 2. 2011
6. 23. 5. 2011
7. 1. 6. 2011
8. 15. 6. 2011
9. 22. 6. 2011
10. 1. 7. 2011
11. 1. 7. 2011
12. 4. 7. 2011
13. 11. 7. 2011
14. 11. 7. 2011
15. 28. 7. 2011
16. 4. 8. 2011
17. 31. 8. 2011
18. 5. 9. 2011
19. 5. 9. 2011
20. 5. 9. 2011
21. 6. 9. 2011

Filip Adam
Alena Adamová
Anna Chyťová
Milan Rambousek
Petr Pelikán
Miroslav Vinklárek
Marie Michalčáková
Martina Sendlerová
Martin Hrdlička
Vlasta Pytelová
Pavel Čelko
Miroslav Kolář
Radoslav Mareš
Lucie Matulíková
Jaroslava Selingerová
Zuzana Kališová
Simona Kotoušová
Vít Polách
Jakub Polách
Renata Poláchová
Ludmila Skřivánková

Habrovany
-//Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
-//Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
-//-//Habrovany

337
274
336
235
227
282
208
54
224
289
96
96
274
339
139
55

123

22.
23.
24.
25.

6. 9. 2011
3.10. 2011
15.11. 2011
16.11. 2011

Antonín Skřivánek
Ondřej Veselý
Pavel Vondrka
Jaroslav Pekařík

-//Habrovany 302
Habrovany 319
Habrovany 274

V roce 2011 se přistěhovalo se celkem 25 občanů, z toho 11 žen
a 14 mužů.

ODSTĚHOVANÍ
1. 21. 1. 2011
2. 2. 2. 2011
3. 18. 4. 2011
4. 18. 4. 2011
5. 18. 4. 2011
6. 18. 4. 2011
7. 7. 6. 2011
8. 7. 6. 2011
9. 8. 7. 2011
10. 13. 7. 2011

Marie Egrtová
Zdeňka Tylečková
Laura Kohlíková
Daniel Libánek
Patrik Libánek
Šárka Libánková
Eva Sklenářová
Josef Sklenář
Pavel Večeřa
Jarmila Pilátová

Habrovany 259
Habrovany 208
Habrovany 263
-//-//-//Habrovany 200
-//Habrovany 1
Habrovany 96

Odstěhovalo se celkem 10 občanů a to 6 žen a 4 muži.
Počet obyvatel k 31. 12. 2011 je 805 z toho
348 žen
340 mužů
117 dětí do 15 let

HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. ze SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů práv. osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR
Neinv. přijaté transfery od krajů
Ostatní neiv. přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní investiční přijaté tr. ze st. rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Odvádění a čištění odp. vod

Kč
1 181 800,20
112 627,09
108 002,37
997 598,73
337 307,00
2 681 515,00
358 317,00
23 800,00
304 500,00
5 649 500,00
17 140,00
669 680,31
4 317,00
220 700,00
292 543,80
44 510,00
516 177,80
212 698,28
3 615 871,22
1 405 627,00
214 990,00

Příjmy z poskytování služeb – knihovna
Příjmy z poskytování služeb – kabelová TV
Přijaté příspěvky na pořízení dlouh. majetku
Sportovní zařízení
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodaného zboží
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Sběr a svoz ostatních odpadů
Příjmy z poskyt. služeb – pečovatelská služba
Příjmy z poskytování služeb a výrobku
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zisku a dividend

210,00
82 800,00
10 000,00
8 050,00
1 109 292,00
5 000,00
11 180,00
2 344,00
1 700,00
14 072,00
68 883,00
8 445,00
9 179,00
55 294,13
211 395,00

Příjmy celkem

20 567 003,93

Rekapitulace :

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

12 441 724,70
1 791 654,13
21 180,00
6 312 445,10

VÝDAJE
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Základní škola
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodn.nár.hist.pov.
Rozhlas a televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální

Kč
97 832,00
275 377,00
40 200,00
7 200,00
7 381 701,51
93 600,00
966 955,80
20 065,00
4 800,00
2 820,00
174 705,00
121 584,80
28 000,00
40 000,00
268 778,44
10 486,00
368 159,00
13 402,00
345 443,46
7 849,54
2 194 183,66
167 538,00
22 000,00

Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Ostatní všeobecná vnitřní správa
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

Výdaje celkem

130 392,00
753 155,00
4 317,00
5 480 160,43
22 673,00
33 145,00
215 900,00
199 785,00

19 492 184,64

Rekapitulace :
běžné výdaje
kapitálové výdaje

6 062 021,67
13 430 162,97

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI
KNIHOVNA OBCE
Vedoucí knihovny je paní Mgr. Miroslava Pospíšilová, která
kromě běžných výpůjček pořádá i různé soutěže pro děti, které
knihovnu navštěvují. Všichni návštěvníci mohou v knihovně využít
internet, který je oblíbený převážné ze strany dětí. Během letošního
roku se do knihovny přihlásilo 11 nových čtenářů. Knižní fond je
v průběhu roku obměňován z prostředků obce Habrovany.
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jednotka má v letošním roce 18 členů. Velitelem jednotky je
pan Zdeněk Slavotínek. Výbava jednotky: dopravní automobil Avia,
přenosná motorová stříkačka PS 12 a PS 8, plovoucí čerpadlo
Plovčer 2400, elektrocentrála Heron o výkonu 6 KW, elektrické
kalové čerpadlo, dva přenosné osvětlovací stativy, motorová pila
a pro spojení s krajským operačním střediskem dvě radiostanice
HYT.
V roce 2011 jednotka zasahovala u třech událostí:
- taktické cvičení Pístovice Mlýn
- požár trávy (Habrovany – Rousínov)
- vyproštění osobního automobilu z potoku v Habrovci

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
V jarní části sezóny 2010/2011 doznaly výkony mužstva
mužů po poctivé zimí přípravě určitého zlepšení a jeho výsledkem
bylo konečné 11. místo v A skupině III. třídy po ukončení jarní
části sezóny 2010/2011. Dílčími významnými úspěchy byly
zejména výhry na hřištích vedoucích mužstev celkového pořadí ,
jako např. Drnovice,Dědice nebo Bohdalice , ale na druhé straně
se mužstvo ani letos nevyhnulo určitým výkonostním výkyvům a
prohry s některými celky z posledních míst tabulky představovaly
ztrátu bodů, která zabránila vyššímu postupu v konečném
hodnocení celé sezóny . Zejména některé těsné prohry na domácím
hřišti stály mužstvo Habrovan velice cenné body , které pak v
konečném účtování výrazně chyběly.
Nejlepšími střelci mužstva byli v jarní části Lukáš Pořízek s 15
brankami, Marián Luska se 7 brankami a Jiří Pořízek se 6
brankami.
Jako pozitivní musíme hodnotit i vystoupení naší přípravky ,
která se se čtyřmi výhrami a jednou remízou umístila na celkovém
6.místě tabulky . Velkou naději pak vzbuzovala zejména stoupající
výkonost mužstva, kdy se systematickou a poctivou prací podařilo
postupně zlepšovat herní projev , což potvrzovaly i zlepšující se
výsledky , když naše družstvo dokázalo být důstojným a zdatným
soupeřem i týmům , se kterými ještě v roce 2010 prohrávalo
vysokými rozdíly. Hezkou tečkou za touto částí sezóny bylo vysoké
domácí vítězství nad soupeřem z Ivanovic na Hané v poměru 13:0.
Poděkování za toto zlepšení patří všem ternérům

a realizačnímu týmu , který se přípravce intenzivně věnuje .
Podzimní část sezóny 2011/2012 skončila pro mužstvo
dospělých velice slušným výsledkem , kdy se po několika sezónách
strávených bojem o záchranu ve III. třídě umístilo na průběžném
6.místě celkové tabulky a jen několik drobných zaváhání je
připravilo o možnost dosáhnout ještě lepšího výsledku . Na druhé
straně se v této části soutěže našemu mužstvu naštěstí vyhýbala
zranění a absence klíčových hráčů , což rovněž výraznou měrou
napomohlo k vylepšení postavení v tabulce po podzimní části.
Doufejme, že se naši fotbalisté v boji o horní místa tabulky udrží
i v dalším pokračování soutěže .
Družstvo žáků se se dvěma výhrami umístilo na desátém místě
tabulky a snad se zlepšenými výkony v dalších zápasech prosadí
na vyšší místa v tabulce okresní soutěže skupiny A .
Velkým příslibem do budoucna jsou pokračující výborné výsledky
naší přípravky . Ta si v podzimní části ročníku 2011/2012
dokázala připsat opět čtyři výhry a svoje postavení v tabulce
dokázala oproti jarní části ještě vylepšit, když v průběžném pořadí
okresní soutěže skončila na krásném třetím místě.

MYSLIVOST
V roce 2011 bylo odpracováno celkem 509 brigádnických hodin.
Plán odlovu srnčí zvěře ve výši 6 srnců, 6 srn a 5 srnčat byl
splněn.

Zvěř černá – celkem byli odloveni 3 lončáci a 2 selata
Jelení zvěř se nepodařilo odlovit.
Zvěř drobná – zajíc, bažant, plán tři hony a odlov 50 zajíců a 80
bažantů kohoutů byl částečně splněn. Ve spolupráci s MS Komořany
a námi zakoupenými bažantími kohouty bylo vypuštěno celkem 75
kusů bažantí zvěře. Celkem bylo uloveno 41 zajíců, 71 bažantů
kohoutů.
Dále bylo odloveno 12 lišek.
Tři nejlepší lovci za rok 2011 jsou:
1. Libor Korčian
s počtem
3+5
2. Marian Luska
s počtem
3+5
3. Radoslav Dvořáček
s počtem
3
Jan Kadlec
s počtem
3
Arnošt Konečný
s počtem
3
Brigády :
1. Luska Marian
88 hod.
2. Radoslav Dvořáček
81 hod.
3. Libor Korčián
49 hod.
Celkem bylo zkrmeno, 10q sena, 32q obilí a pozadku a 120q řepy.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Od slavnostního otevření kostela uplynuly v květnu již 3 roky.
Od té doby probíhají pravidelné sobotní bohoslužby a daří se
uspořádat i veřejné kulturní slavnosti – koncerty a výstavy.

Letos poprvé se za výrazné pomoci zaměstnanců zámku podařilo
zrealizovat návštěvu obyvatel Habrovanského zámku. V červnu si
kostel prohlédlo asi 25 obyvatel, kteří se do kostela dostali vůbec
poprvé od vzniku ústavu.
Probíhají jednání o financování dalších oprav. Jedním ze zdrojů
je také zůstatek na účtu veřejné sbírky, který činí cca 132 000 Kč.
Krajský úřad na základě žádosti povolil posunutí termínu pro
využití finančních prostředků veřejné sbírky do konce roku 2013.
Pokud se podaří zajistit další finanční prostředky, bude obnova
kostela pokračovat rekonstrukcí věže – novým měděným
oplechováním stříšky, kompletní rekonstrukcí a novým
modelováním kříže na vrcholu věže a postupnou opravou omítek.
Stejně jako v předchozích letech zajišťuje duchovní správu
rousínovská farnost – farářem je Michael Macek, kaplanem
Stanislav Pacner.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním roce je na škole 43 žáků, o které se stará celkem 5
zaměstnanců školy. Děti pokračují ve vzdělávacím programu
„Škola, která baví“. Během roku jsou pořádány nejrůznější akce ve
spolupráci se zřizovatelem školy – obcí Habrovany jako je
Rozsvícení vánočního stromu, Dětské odpoledne nebo Vítání
občánků. Dále škola pořádá své tradiční akce jako jsou např.
výroba adventních věnců, nocování ve škole, vlastivědný výlet nebo
škola v přírodě aneb „Školanda 2011“, kdy se 40 dětí ze školy za

doprovodu 4 dospělých osob podívalo do Beskyd, rekreačního
střediska Marta – chatový areál, kde strávily příjemný týden plný
her, vycházek a poznávání okolí.
ŠACHOVÝ ODDÍL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Šachový oddíl Habrovany se v roce 2011 zúčastnil několika
soutěží a byl pořadatelem jednoho turnaje.
V okresním přeboru v sezoně 2010 – 2011 družstvo Habrovany A
obsadilo 2. místo za SK DDM Vyškov.
Při stejném počtu bodů měl náš tým horší skóre. Třetí byl MKS
Vyškov C. Druhé družstvo Habrovany B skončilo na 6. místě.
Koncem září pořádal šachový oddíl 22. ročník přeboru JMK,
memoriál Ivo Horníčka, memoriál Vojty Drápala. Vše se konalo
v bezbariérovém zařízení v Hodoníně u Kunštátu. Za účasti hráčů
z celé republiky obsadil pan Jiří Šandera v konečném pořadí 3.
místo. O měsíc později se konalo opět v Hodoníně Otevřené
mistrovství České republiky MDA RIDE tělesně postižených mužů a
žen. Ve velmi kvalitně obsazené soutěži skončil náš nejlepší
reprezentant Leoš Spáčil na pěkném 10. místě. Další 3 naši
zástupci se umístili v dolní polovině tabulky.
Za šachový oddíl Habrovany zpracoval Zdeněk Baldík.

POČASÍ

LEDEN
V první části byla zatažená obloha. Ze začátku byly ranní
teploty pod nulou s minimem -9OC. Postupně se oteplovalo,
ranní teploty už pouze kolem 0OC. Odpolední teploty se
pohybovaly nad nulou s maximem 5OC. Pokračovala zatažená
obloha. Odpolední teploty byly stále nad nulou, dosáhly
11OC, ale začaly postupně klesat. Koncem měsíce dochází ke
změně proudění vzduchu a tím ke změně charakteru počasí.
Zatažená obloha ustoupila polojasnu až jasnu. Dochází ke
změně teplot. Noční teploty se postupně vrátily pod nulu,
koncem měsíce až k -11OC. Denní teploty rovněž klesaly
k nule. Koncem měsíce napadlo až 15 cm sněhu, bylo i náledí.
4. ledna došlo k 80 % zatmění slunce.

ÚNOR
Začátkem měsíce bylo ještě pár dní zima, potom se zase
oteplilo. Ranní teploty zpočátku klesly k -7OC, dále však
stouply na 5OC. Při oteplení byly odpolední teploty kolem
10 OC. Obloha byla proměnlivá, slunce začalo pomalu zase
hřát. Proměnlivé počasí s polojasnou oblohou pokračovalo.

Noční teploty se pohybovaly stále kolem nuly a odpolední
kousek nad nulou. Ke konci měsíce se vyjasnilo. Tomu začaly
odpovídat noční teploty, které klesly po několik dnů k -10OC.
Denní teploty se držely kousek nad nulou.

BŘEZEN
Začátkem března byla jasná obloha. Noční teploty pár stupňů
pod bodem mrazu. Odpolední se pohybovaly kolem 6 – 10OC.
Pokračovalo počasí s převážně jasnou oblohou. Ranní teploty
v rozmezí od 5 – 8OC. Odpolední teplota dosáhla uprostřed
dekády 19OC. Jasná obloha už patřila k tomuto měsíci.
Odpoledne bylo stále tepleji 14 -15OC a vyjímkou nebylo 19OC.
Březen byl velice pěkný s jasnou oblohou. Byl začátkem jara,
příroda se rychle probouzela.
19. března byl měsíc v úplňku nejblíže Zemi za poslední léta.
DUBEN
Měsíc duben začal proměnlivým počasím. Ranní teploty
vystoupily k 10OC a u odpoledních se dostávaly přes 20OC.
Pokračovalo proměnlivé počasí a bylo větrno. Uprostřed
dekády teploty poklesly zpět k 0OC, ale potom se vše vrátilo
k předcházejícímu průběhu. Koncem měsíce bylo krásné počasí

s polojasnou oblohou. Ranní teploty nad 10OC a odpolední
přes 20OC. Měsíc duben měl předpokládaný průběh. Ze začátku
proměnlivé počasí, postupně se přidával déšť, ale s
příjemnými jarními teplotami.

KVĚTEN
Ze začátku měsíce ještě teplo. Potom se na pár dní ochladilo,
byly i přízemní mrazíky. Potom se pomalu oteplilo. Dále
proměnlivá obloha. Ranní teploty kolem 15OC a odpolední
přes 20OC. Ke konci měsíce opět proměnlivá oblačnost. Ranní
teploty se držely přes 15OC a odpolední vystupují až k letní
hodnotě 28OC. V měsíci květnu se vše pohybovalo podle
normálu. Začátkem měsíce „ledoví muži“, pak mírné
ochlazení a návrat k letním teplotám. Jak v dubnu tak i tento
měsíc byly přeháňky ve třetí dekádě.

ČERVEN
Proměnlivé počasí s převážně zataženou oblohou. Ranní
teploty byly mezi 15 – 18OC, odpolední se blížily k letní
třicítce. Výrazněji pršelo ke konci první dekády, koncem
měsíce byly bouřky. 15. června byl měsíc v úplňku, došlo
k jeho úplnému zatmění Zemí.

ČERVENEC
Proměnlivé počasí s polojasnou až jasnou oblohou. Ranní
teploty už letní přes 15OC. Odpolední kolem 25OC.
V polovině měsíce dochází ke změně počasí a nastává období
přeháněk, které trvalo až do konce měsíce. Teploty ranní i
odpolední klesly asi o dva stupně.

SRPEN
Celý měsíc srpen bylo typicky letní počasí. Ranní teploty se
pohybovaly kolem 16 -20OC, odpolední od 24 – 30OC. Srpen
provázela jasná až polojasná obloha přerušena občasnými
přeháňkami nebo bouřkami. Měsíc srpen je považován za měsíc
s nejstabilnějším počasím a takovým i byl.

ZÁŘÍ
Krásné letní počasí pokračovalo i v září. Ranní teploty se
pohybovaly kolem 15OC, odpolední mezi 25 – 30OC. V polovině
měsíce byly přeháňky a pršelo, ale to nenarušilo celkové
příjemné „babí léto“.

ŘÍJEN
Letní počasí vydrželo skoro celou první dekádu. Ranní teploty
kolem 15OC a odpolední vystupovaly až k 27OC. Postupně se
obloha zatáhla a teploty klesaly. V polovině měsíce už byly
první ranní mrazíky, teplota byla pár dní pod nulou. Tomu
odpovídal i pokles denních teplot na hodnotu do 10OC.
Ke konci října se mírně oteplilo. Ranní teploty stouply na
8OC a odpolední ke 14OC. Dešťové přeháňky byly v tomto
měsíci slabší.
LISTOPAD
První třetina měsíce listopadu byla ještě teplotně příznivá.
Ranní teploty kolem 5OC a odpolední přes 10 – 15OC. Obloha
byla proměnlivá jasno až zataženo. Dále následovalo inverzní
počasí provázené mlhami a náledím a zataženou oblohou.
Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly a odpolední do 3 OC
Počasí tohoto měsíce tak bylo typicky podzimní.
PROSINEC
Začátek měsíce byl ještě v inverzním charakteru s mlhami
a náledím. Teploty ranní kolem nuly, odpoledne mírně
nad nulou. Potom následovalo polojasné počasí s mírným
oteplením. Koncem měsíce opět zataženo. Teploty však zůstaly

nad nulou. Denní až 6 OC. Srážky nebyly skoro žádné, pouze
pár dní nepravidelně sněhové přeháňky.
Naše území náleží do teplé klimatické oblasti s teplým až mírně
teplým jarem i podzimem, teplým létem a krátkou mírně teplou a
suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky (zařazení dle Quitta 1970).

- počet letních dnů
- poč. dnů s prům. tepl. 10 OC a více
- poč. mrazových dnů
- počet ledových dnů
- průměrná teplota: v lednu
v dubnu
v červenci
v říjnu
Průměrná roční teplota
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 - 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
-2 - -3 OC
7 - 9 OC
18 - 19 OC
7 – 9 OC
8,8 OC
120 - 140
40 - 50

Vlastní měření teploty bylo prováděno uprostřed obce digitálním
teploměrem s čidlem umístěným na severní straně, intenzita srážek
běžným srážkoměrem.

Počasí sledoval a zapsal pan Lubomír Uher.

