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KULTURA, AKCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
A SLOŽEK V OBCI
LEDEN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jako každý rok tak i ten letošní byli pozváni
rodiče s dětmi narozenými v roce 2011 na vítání občánků,
které se v naší obci každoročně pořádá. V roce 2011 se
v naší obci narodilo celkem 11 dětí, které pan starosta
Radoslav Dvořáček společně se zastupitelkou paní Marií
Kachlíkovou oficiálně přivítali 22. ledna v prostorách
obecního úřadu a společně popřáli nejmenším občánkům
hodně zdraví a úspěchů v jejich životě. Na tuto akci si žáci
ZŠ Habrovany za doprovodu paní ředitelky Mgr. Vlasty
Koudelkové připravili krátký program v podobě recitace
básniček a pěveckého vystoupení. Rodiče dětí si na památku
odnesli květiny, věcné dary a fotografie.
ÚNOR – OSTATKY
Sbor dobrovolných hasičů započal rok 2012
v duchu starých tradic a to v podobě pořádání ostatkové
maškarády po vesnici, která proběhla 18. února. Počasí
této akci velice přálo, což se projevilo i na hojné účasti
zajímavých masek. Celý průvod provázela a dobrou pohodu
dotvářela dechová hudba.

ÚNOR – DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 19. února byl pořádán Základní školou
a obcí Habrovany dětský karneval, který se pyšnil bohatou
účastí našich nejmenších, rodičů a příbuzných. Na
karneval přišlo 95 masek a jejich rej byl náramný.
Bohatý program plný soutěží a tancování byl zakončen
losováním tomboly, ze které si každá maska odnesla
dárek.
ÚNOR – VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 24. února se pořádaly ve dvoře
obecního úřadu vepřové hody spojené s ochutnávkou a
prodejem zabíjačkových specialit. V letošním roce
převažovala účast „přespolních“ hostů, kteří si pochutnali
na pečínce se zelím, černé polévce, jitrničkách, jelitech a
dalších dobrotách.
BŘEZEN – SLIVOVICIÁDA
Devátý ročník Habrovanské slivoviciády a
„koštu“ kysaného zelí byl letos 17. března. Všichni, kteří
dodali vzorek, hodnotili celkem 70 pálenek a 12 vzorků
domácího kysaného zelí. Vítězem letošního ročníku -

nejlepší pálenka - se stal pan Petr Rozčínský, na 2. místě
se umístil pan Leoš Rozčínský a 3. místo obsadila pálenka
paní Ludmily Růžičkové.
Jako nejlepší kysané zelí v Habrovanech bylo vybráno zelí
pana Bedřicha Kučery.
Letošní ročník se pyšnil rekordní účastí. Každý si na
upomínku odnesl památeční štamprdli, vítězové poháry a
certifikáty. Večer se pořádala zábava s hudební skupinou
Kolowrat a večerní program byl zpestřen tanečním
vystoupením Zumby s Petrem.
DUBEN – HABROVANSKÁ ZTEČ
V loňském roce byla v obci Habrovany otevřena
šermířská restaurace „Kdysi“, jejíž majitelé jsou mimo
jiné členové skupiny historického šermu Carpe Diem. Po
dohodě se zástupci obce se skupina rozhodla pořádat
v zámeckém parku ukázku středověké bitvy. Od pátku do
neděle (20. – 22. dubna) probíhala stavba kulis. Kluci z
Carpe Diem postavili tvrz, vyrobili beranidlo a trébuchet
upravili tak, aby byl pojízdný. První z šermířů přijeli
den před akcí a rozbili ležení na paloučku za tvrzí.
Ostatní šermíři, koňáci a také stánkaři dorazili další
den. Ještě před samotným zahájením odpoledne nazvaného

„Habrovanská zteč“ se šermíři v kostýmech i se svými
družkami a dětmi vydali do průvodu po dědině.

„Historie obce Habrovany se píše od poloviny
14. století. Vládli tu velcí páni i drobní vladykové. Kdysi
tu stála, i když se neví přesně kde, habrovanská tvrz. A
jeden čas v ní dokonce vládl loupeživý rytíř Jan
z Moravan. Ten se Habrovan zmocnil vojenskou silou a
pobral, co mu pod ruku přišlo. Nyní ve tvrzi již vládne
právo a pořádek. Její velitel slouží panu Jarynovi ze Sedla.
Jenomže potomek Jana z Moravan, zlovolný Drak z
Drakova, se s touto situací nechce smířit a vydává se na
tažení, jehož cílem je se tvrze zmocnit. Jaryn se o nekalém
plánu včas dozví a vytáhne se svojí armádou tvrzi na
pomoc…“
Tak těmito slovy byla 28. dubna středověká bitva s názvem
„Habrovanská zteč“ uvedena. O občerstvení se postarala
šermířská restaurace Kdysi, která zároveň k tomuto datu
otevírala letní zahrádku.
Byl nádherný slunečný den a ve dvě hodiny se malebný
areál nově zrekonstruovaného parku zaplnil diváky,
kterých se přišlo podívat na akci odhadem přes 600.
Program zahájil moderátor Libor Olšan z Olšan a uvedl
starostu Radoslava Dvořáčka, který především přivítal
diváky a odmávnutím praporu zahájil rytířský turnaj.

V turnaji, kde rytíři bojovali o most, soutěžily skupiny
historického šermu Carpe Diem, Daga + Jaga, Pánové ze
Špernaku, Rukštajn, Rytíři země moravské, Sigurd a Ursi.
Zvítězilo vždy to mužstvo, které se první zmocnilo
soupeřova dvouručního meče na opačné straně mostu.
O správnost výsledku se starali rozhodčí, kteří měli co
dělat, protože se šermovalo tvrdě. Poté, co byli dva šermíři
zraněni v obličeji a ošetřeni, byl turnaj předčasně
ukončen. Z neúplné tabulky turnaje vzešel vítěz, kterým se
stala bojová družina Sigurd. Zároveň s turnajem
probíhaly hry pro děti. Děti šermovaly s rytíři, byla tu i
lukostřelba a lov oštěpem na prase. Kromě příjezdu
sanitky zavládlo nejen v řadách dětí vzrušení při
průjezdu houkajících hasičských aut, která zasahovala v
sousední vesnici Olšany, kde hořel les.
A to už, jako předzvěst bitvy, po bitevním poli
cválali jezdci na koních. Průběh bitvy přiblížil divákům
svým komentářem Libor Olšan. Bojovalo v ní něco přes
stovku šermířů, někteří z nich přijeli i z druhého konce
republiky. Bitva se dvěma přídavnými střety trvala 40
minut a byly při ní využity repliky dobývacích strojů –
beranidlo a trébuchet (katapult). Nakonec osádka tvrze na
znamení kapitulace vyvěsila bílé prapory a „Habrovanská
tvrz“ byla dobyta.

Po bitvě ve vystoupení „Královna a šašek“ uchvátila
diváky drezůra koní. Kromě neuvěřitelných kousků, které
jezdkyně ukázaly, se tajil dech, když šašek na běloušovi
přejížděl přes hořící lano. Děti potěšilo, že si mohly koně
pohladit a vyfotit se s nimi. Kromě toho potom využily
děti kulisu tvrze a beranidla ke svým hrám.
Vystoupení Carpe Diem „Pán a páže – lest“ zakončilo
program v zámecké zahradě a diváci se přesunuli na letní
zahrádku šermířské restaurace Kdysi. Tam hadí mág Cave
předvedl návštěvníkům své škrtiče albíny a kvůli
přítomnému množství dětí uspíšil začátek svojí velkolepé
ohňové a pyrotechnické show.
Celá tato akce byla místními občany hodnocena velmi
pozitivně a našim dětem zanechala spoustu pěkných a
nových zážitků.
DUBEN - NÁLEZ PROTITANKOVÉHO NÁBOJE
Začátkem jara, při úklidu své zahrady nalezl
občan naší obce v blízkosti stavení protitankovou
německou nábojnici ráže pětasedmdesáti milimetrů. Nález
si na místě převzali policejní pyrotechnici a tato událost
se naštěstí obešla bez jakýchkoliv škod.

DUBEN - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna odpoledne pořádal Sbor dobrovolných
hasičů v areálu Pod lipami kulturní akci „ pálení
čarodějnic“, kterou provázela hudba , soutěže pro děti,
opékání špekáčků a vyvrcholila zapálením hranice
s čarodějnicí. Počasí této akci přálo, což se projevilo i na
pěkné účasti návštěvníků.
KVĚTEN – „OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“
8. května se konal další ročník srazu
přátel historických vozidel. Celkem se zaregistrovalo 125
účastníků a obrovský zájem veřejnosti překonal rekordní
účast z loňska a za posledních 12 let se jednalo o
nejnavštívenější akci spolku Veteran Club v Habrovanech.
Osobností srazu byl Jožka Černý s Trabantem, který
předal poháry vítězům. Výherci letošního ročníku se stali
v kategorii elegance auto pan Jiří Kašík s vozidlem Railey
r.v. 1948, elegance moto pan Zbyněk Varmuža FN 90A r.v.
1932. Nejstarší automobil na akci byl Ford T r. v. 1926.
O občerstvení v podobě grilovaných klobásek a zvěřinového
guláše se postarali členové Mysliveckého sdružení
Habrovany.

ČERVEN – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
30. června pořádala obec Habrovany ve
spolupráci se základní školou dětské zábavné odpoledne,
které se konalo v areálu Pod lipami.
Teploty v tento den dosahovaly tropických třicítek, což se
projevilo i na menší účasti dětí během odpoledne a pak i
na zábavě, která se pořádala večer pod vedením DJ Pavla
Valehracha. I přesto si však zúčastněné děti odpoledne
užily, zasoutěžily si ve střelbě ze vzduchovky, zaskákaly si
na skákacím hradu, zatančily si a opekly si špekáčky.
ČERVENEC - LETNÍ NOC
28. července pořádal Sbor dobrovolných hasičů
letní noc v areálu Pod lipami. K tanci a poslechu hrála
skupina Kolowrat.
SRPEN - PÁROVÉ HODY
V pátek 10. srpna byla postavena máje a den
následující, 11. srpna se konaly v naší obci párové hody,
kterých se zúčastnilo 16 párů stárků a 15 krojovaných
dětí. Hody zahájil starosta obce předáním Hodového práva
hlavnímu stárkovi. Dále před budovou obecního úřadu
proběhlo zdařilé vystoupení stárků a dětí, které bylo na

chvíli přerušeno deštěm. Celé hodové veselí hrála dechová
hudba Voděnka z Kozlan ,která doprovázela páry a průvod
po dědině celé odpoledne a večer na hodové zábavě v sále
Pod Zrcadlem, kde se zpívalo a tančilo až do samého
rána. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola.
SRPEN - SRAZ VETERÁNŮ
18. srpna tato sobota byla ve znamení
12. srazu přátel historických vozidel Veteran Clubu.
Součástí setkání veteránů, kterých se tentokrát
zaregistrovalo 55, byla jejich projížďka okolními
vesnicemi. Tato akce měla slabší účast návštěvníků mimo
jiné proto, že se v blízkém okolí na letišti ve Vyškově
konala akce AIR & Classic Fest 2013, kam většina
účastníků z dopoledního srazu Veteran Clubu po ukončení
akce v Habrovanech vyrazila.
ZÁŘÍ – DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 22. září se konaly u rybníku v zámeckém
parku dětské rybářské závody, které byly zpestřeny
ochutnávkou rybích specialit a burčáku. Na celou tuto
akci byl poskytnut finanční příspěvek na občerstvení ve
výši 10 500 Kč. Příspěvek poskytl Jihomoravský kraj

Mikroregionu Rakovec (obec Habrovany je členem) v rámci
projektu „Prezentace úspěšných projektů v Mikroregionu
Rakovec“. Děti si tak pochutnali na malinovce, pivo se
točilo za 10 Kč a cena jídel byla za „lidovky“.
Děti soutěžily v kategoriích dle věku a to v kategorii
nejvyšší počet ryb - děti do 10 r., jejímž vítězem se stal
Vojta Korčián s úlovkem 3 ryby a v kategorii dětí od 11 15 r. zvítězil Jakub Tůma s úlovkem v počtu 3 kusů ryb.
Největší rybu chytil Michal Mrázek - kapr 48 cm.
ZÁŘÍ – PŘEPAD FRANCOUZSKÉHO LEŽENÍ Z DOB
NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
Za podpory obce a Sboru dobrovolných hasičů Habrovany
pořádala 28. září Společnost Napoleona Bonaparte Brno a
šermířská restaurace Kdysi ukázku bojů
„Přepad
francouzského ležení z dob napoleonských válek“. Akce se
konala v zámeckém parku. Jako první předvedli ukázku
střelby z jeden a půl liberního děla francouzští pěší
gardoví dělostřelci ze Společnosti Napoleona Bonaparte
Brno. Potom se diváci mohli stát účastníky táborového
života. Mohli sledovat přípravu na bitvu, pořadová cvičení
a popravu zběhů. Také si mohli prohlédnout tábor, výzbroj
a výstroj, fotili se s vojáky v uniformách a ti odvážnější
si vlastnoručně vystřelili z pušky. Tuto akci navštívilo

kolem 350 diváků, kteří měli možnost sledovat, jak ruská
a rakouská vojska neočekávaně přepadla tábor. Po
prvotním překvapení se francouzské jednotky začaly
bránit. Ohlušující rány z děl střídaly výstřely z pušek.
Padli první mrtví, markytánky ošetřovali raněné, nad
bitevním polem stoupal dým. Francouzi se museli bránit
nájezdům hulánů na koních, došlo i na boj na bodáky a
pěstní souboje. Pod nátlakem se francouzští vojáci stáhli
přes potok, znovu zformovali své síly a nakonec se jim
podařilo dobýt své ležení zpět. Po bitvě vystoupila skupina
Carpe Diem a předvedla šarvátku „Bitva třiceti“. Toto
vystoupení bylo inspirováno skutečným střetem ze 14.
století, kdy místo válčení armád změřili rytíři své síly
na život a na smrt podle předem daných pravidel. Po
setmění zakončila dlouhý den efektní ukázka noční
střelby.
ŘÍJEN - VOLBY
Významnou událostí v letošním roce byly také volby do
zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konaly 12. - 13.
října.
Celkový počet voličů:
666
Volební účast:
245
Volební účast v %:
36,79 %
Platné hlasy:
236

Výsledky voleb v naší obci:
1. Česká strana sociálně demokratická
2. Kumunistická strana Čech a Moravy
3. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
- Občanská demokratická strana
- Strana zelených
- Česká pirátská strana
- Strana práv občanů ZEMANOVCI
- Top 09 a starostové pro Jihomoravský kraj
- Sdružení nestraníků
- Strana svobodných občanů
- NEZÁVISLÍ
- Dělnická strana sociální spravedlnosti
- SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - ZMĚNA
PRO JIŽNÍ MORAVU
- Věci veřejné
- Moravané
- Nezávislý demokraté
- Národní socialisté - levice 21. století
- Strana soukromníků České republiky
- Folklor i Společnost
- Konzervativní strana
- REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SL.
- Volte pravý blok
- Koruna česká

82 hlasů
44 hlasů
27 hlasů
23 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
bez hlasu
bez hlasu
bez hlasu
bez hlasu

PROSINEC – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
2. prosince se občané v hojném počtu za velmi
mrazivého počasí sešli na návsi na tradiční rozsvícení
vánočního stromu. Děti ze základní školy vystoupily se
svým hudebním programem a pan starosta popřál
občanům klidné prožití vánočních svátků. Během příjemné
adventní neděle si děti v prostorách obecního úřadu
vyráběly pod vedením paní Svobodové a její dcery vánoční
ozdoby. Večer byl završen ohňostrojem, který se vzhledem k
jasnému počasí velice vydařil. Zastupitelé pro občany
uvařili čaj a svařák na zahřátí a pro děti nachystali k
zakousnutí párek v rohlíku a ochutnávku vánočního
cukroví.

PROSINEC - ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA - POSLEDNÍ LEČ
Poslední akcí tohoto roku byla Štěpánská zábava.
Konala se 26. prosince v Pohostinství Pod Zrcadlem.
Byla připravena bohatá zvěřinová tombola.
Celý večer doprovázela hudební skupina Modul.

VÝZNAMNÉ STAVBY V OBCI
V letošním roce se pokračovalo se stavbou nového
obecního domu - hrubá stavba. Počátkem roku bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele stavby, do kterého se přihlásilo 12
firem s nabídkovými cenami v rozmezí 6,9 mil. Kč až po 10
mil. Kč. Výběrové řízení vyhrála firma SKR STAV, s.r.o. Brno, s
níž byla uzavřena smlouva o dílo na výstavbu hrubé stavby
včetně zastřešení za cenu 7 193 585,18 Kč vč. DPH. V průběhu
roku se zastupitelstvo rozhodlo zahájit poptávkové řízení na
dodávky oken, dveří a vrat pro obecní dům, aby byla stavba na
zimu uzavřena a mohlo se podle finančních možností
pokračovat v instalaci technických rozvodů. Koncem roku byla
hrubá stavba včetně výplní téměř dokončena, nepodařilo se kvůli
špatnému počasí dodělat střechu, která se na zimu zakryla a
vyčkávalo se na vhodnější počasí. Celkem bylo v roce 2012
prostavěno 8 304 828, 64 Kč. Stavba obecního domu se pro
zástupce obce stala prioritou i z toho důvodu, že se v letošním
roce prodal dům s provozovnou pohostinství Pod Zrcadlem,
jehož součástí je i sál, který obec využívala k pořádání
kulturních akcí. Tento dům byl ve vlastnictví soukromé osoby,
ale stávající provozovatel pohostinství vždy obci vyšel vstříc a
sál k pořádání nejrůznějších kulturních akcí obci půjčoval.
Významnou proměnou v letošním roce prošla i budova
základní školy. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků se
zastupitelstvo rozhodlo k rekonstrukci půdního prostoru a jeho
přestavbu na třídu. Na přelomu roků 2011 a 2012 bylo

vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítězem se stala
firma Pavel Čáslava - Čáslava - Stav, Brno s cenou 2 494 460
Kč vč. DPH. 1. června byly zahájeny stavební práce a žáci
základní školy se museli učit v náhradních prostorách.
Prvňáčci se učili v zasedací místnosti obecního úřadu a pro
druhou až čtvrtou třídu se za symbolické nájemné pronajaly
prostory v místním habrovanském zámku. Během rekonstrukce
se vyskytla neplánovaná výměna vazných trámů a rekonstrukce
věžičky svým rozsahem převýšila rozpočet, ale i přesto se
podařilo stavbu dokončit v plánovaném termínu. Kolaudace
proběhla 28. srpna bez závad a tak mohli čtvrťáci a páťáci
zahájit školní ročník 2012/2013 v nových prostorách. Celkové
náklady na rekonstrukci činily v letošním roce 2 684 343 Kč
vč. DPH.
DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE A OSTATNÍ INVESTICE
Z drobných staveb bylo provedeno zpevnění komunikace v nové
zástavbě pod DPS. Byl zde položen asfaltový recyklát v ceně
36 180 Kč. Dále byl v části obce Cikánov prodloužen vodovodní
řád „C“ v celkové hodnotě 148 566 Kč vč. DPH a byly započaty
přípravné práce na stavbu „Vodovod, Habrovany, rozšíření, řád
10, k obecnímu domu“. V letošním roce také obec investovala do
rekonstrukce místní kabelové televize, která je v obci
provozována od roku 2001. Investice spočívala ve změně způsobu
příjmu signálu, čímž došlo ke zkvalitnění příjmu a rozšíření
volně dostupných programů.Celkové náklady činily 214 855,20
Kč a v plánu je, že se v roce 2013 rekonstrukce dokončí.

STATISTICKÉ ÚDAJE V ROCE 2012
Počet obyvatel v obci Habrovany k 31. 12. 2012:
celkem 814 obyvatel - 413 mužů a 401 žen
počet dětí do 18ti let - 140

NAROZENÍ
V roce 2012 se narodilo celkem 9 dětí, z toho 4 chlapci a 5 dívek.

Chlapci: Tomáš Suchánek, Ondřej Čelko, Vojtěch
Škaroupka a Jan Antonín Kujal.
Dívky: Nella Gromusová, Tereza Koudelková, Sasha
Valentina Yip (v zahraničí), Liliana Křapová
a Terezie Rozčínská.

ÚMRTÍ
V roce 2012 zemřelo 20 občanů, z toho 11 mužů a 9 žen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miloslava Navrátilová
Květoslav Slavotínek
Jiří Rousek
Anežka Matyášová
Štěpánka Hůlková
Jana Kotulánová
Františka Neubauerová
Zdeňka Vitanová

11. 1. 2012
2. 3. 2012
12. 3. 2012
26. 4 .2012
26. 4. 2012
26. 5. 2012
5. 6. 2012
11. 6. 2012

Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany

238
200
4
274
1
182
274
1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Marie Drážďanská
Naděžda Fatková
Františerk Pelikán
Marián Chybidziura
Miroslav Tlach
Oldřich Pleva
Luděk Palička
Karla Pelikánová
Jiří Šandera
Anna Jurujová
Miloslav Kolejka
Zdeňka Škrháková

15. 6.2012 Habrovany
1
31. 6. 2012 Habrovany 1
17. 7. 2012 Habrovany 235
29. 7. 2012 Habrovany 1
11. 8. 2012 Habrovany 1
13. 8. 2012 Habrovany 83
17. 8. 2012 Habrovany 1
28. 8. 2012 Habrovany 235
20. 9. 2012 Habrovany 1
23.10. 2012 Habrovany 249
12.11. 2012 Habrovany 216
26.11. 2012 Habrovany 23

SŇATKY
V roce 2012 uzavřeli manželství 2 občané z obce Habrovany.

PŘISTĚHOVANÍ
Do naší obce se v průběhu roku přistěhovalo celkem 29
osob, z toho 18 mužů a 11 žen.

ODSTĚHOVANÍ
Z obce se v průběhu roku odstěhovalo 7 osob, z toho
3 muži a 4 ženy.

HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY

Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 072 772,60
Daň z příjmů fyz. ze SVČ
138 264,77
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 128 283,06
Daň z příjmů práv. osob
1 257 501,72
Daň z příjmů práv. osob za obce
171 190,00
Daň z přidané hodnoty
2 540 742,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 364 170,00
Poplatek ze psů
23 288,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 500,00
Odvod výtěžku z provozování loterií
3 017 586,57
Správní poplatky
28 510,00
Daň z nemovitosti
686 610,96
Neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR 24 000,00
Neinv. přijaté transfery ze SR-s. fin. vztahu 239 700,00
Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozp. 195 029,20
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti
542 392,05
Přijaté příspěvky na pořízení DHM
40 000,00
Odvádění a čištění odp. vod
907 406,10
Příjmy z poskytování služeb – knihovna
110,00
Příjmy z poskytování služeb – kabelová TV
80 002,00
Sportovní zařízení
14 270,00
Pohřebnictví
9 140,00

Komunální služby a územní rozvoj
236 207,00
Příjmy z prodaného zboží - Respono pytle
2 096,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhr. EKOKOM
23 291,00
Příjmy z poskyt. služeb – pečovatelská služba 55 975,00
Činnost místní správy
449,00
Příjmy z úroků
68 752,15
Příjmy z podílů na zisku a dividend
159 222,00
Příjmy celkem
12 029 461,18
Daňové příjmy: 9 431 419,68 Kč
- významným
daňovým příjmem byla částka 3 mil. Kč - odvod části
výtěžku z provozování loterií od firmy EDP Komořany .
Nedaňové příjmy: 1 342 828,25 Kč - příjmy ze stočného obec provozuje vlastní ČOV, příjmy z provozování vlastní
kabelové televize, pronájmu sportovního hřiště , příjmy
z poskytování služeb v DPS, příjmy z podílu na zisku a
dividend (akcie RWE a ČS spořitelna), příspěvek Ekokom
Kapitálové příjmy: 254 092,00 Kč - zahrnují příjem
z prodeje plynárenského zařízení, příjmy z prodeje
pozemků a dále příspěvek na pořízení DHM .
Přijaté transfery : 1 001 121,25 Kč - dotace na volby,
průtoková dotace pro ZŠ „EU peníze školám“, příspěvek na
výkon st. správy, převody z vlastního fondu k hospodářské
činnosti z roku 2011.

VÝDAJE
Kč
Silnice
61 398,00
Provoz veřejné silniční dopravy
40 300,00
Pitná voda
166 362,00
Odvádění a čištění odpadních vod
664 108,00
Základní škola - příspěvek na žáky
131 553,00
Základní škola- vlastní PO
3 305 952,20
Činnosti knihovnické
26 642,00
Ostatní záležitosti kultury
5 000,00
Pořízení, zachování a obnova hodn.nár.hist. 1 000,00
Rozhlas a televize
315 538,20
Činnost církví - příspěvek na opravu kostela 250 000,00
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 101 520,60
Tělovýchovná činnost
34 387,20
Ostatní zájmová činnost a rekreace
49 000,00
Veřejné osvětlení
195 467,68
Pohřebnictví
21 596,00
Komunální služby a územní rozvoj
7 775 384,87
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
10 236,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
371 407,00
Sběr a svoz ostatních odpadů
5 123,00
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
2 855,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
1 009 096,00
Dary obyvatelstvu
10 000,00

Pečovatelská služba
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem

134 097,00
86 272,50
748 670,00
23 000,00
814 482,10
23 932,00
43 337,00
44 509,00
4 174,03
16 476 400,38

Běžné výdaje: 5 230 505,31 Kč zahrnují běžné výdaje na
plynulý provoz obce - revize, kontroly, údržba, mzdové
náklady zaměstnanců, příspěvky spolkům, církvi, výdaje na
energie v budovách ve vlastnictví obce.
Kapitálové výdaje: 11 245 895,07 Kč jsou investiční výdaje
spojené především s budováním staveb v obci. V roce 2012
výstavba hrubé stavby obecního domu, rekonstrukce půdního
prostoru v budově základní školy - přestavba na učebnu,
rekonstrukce kabelové televize, prodloužení vodovodního řádu
„C“ v části obce Cikánov, pořízení čelního nakladače a
dalšího drobného dlouhodobého majetku potřebného k údržbě
veřejné zeleně, ČOV a pro potřeby hasičů.

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI
KNIHOVNA OBCE
Vedoucí knihovny je paní Marie Peterková. V roce 2012 se
přihlásilo 7 nových čtenářů, z toho 3 děti. Knižní fond byl
průběžně doplňován nákupem knih z finančních prostředků obce
a dále pak výměnnými soubory knih z Knihovny Karla
Dvořáčka ve Vyškově. Knihovnu navštěvovalo 45 pravidelných
čtenářů, z toho 14 dětí a celkem bylo půjčeno 754 knih. V
knihovně je i nadále využíván internet především z řad dětí.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členská základna ke konci roku 2012 čítá 51 členů, z toho
10 žen a 41 mužů ve věkovém rozpětí 15 až 63 roků. Dále je
evidováno 9 členů důchodového věku.
Činnost sboru: Náš sbor se za uplynulý rok podílel na řadě
akcí pořádaných v naší obci, a to zejména zajištění
divadelního představení, ostatková maškaráda, spolupráce s
šermířskou skupinou Carpe Diem při „Habrovanské zteči“,
pálení čarodějnic, účast na hasičské pouti ve Křtinách, soutěž o
pohár starosty obce započítané do VC Vyškov, letní noc Pod
Lipami, spolupráce s šermířskou skupinou Carpe Diem na akci
„Přepad francouzského ležení“, zakončení sportovní sezóny s
vyhodnocením, zajištění divadelního představení pro děti,
průběžná údržba techniky a požární zbrojnice.

V roce 2012 byla také dokončena stavba sportovní dráhy pro
požární útok u areálu ČOV .
Soutěžní činnost: Do sportovní činnosti zapojena 2 družstva
mužů a 1 družstvo žen, která se účastní:
- soutěží započítaných do VC Vyškov
- soutěží mimo náš okres
- soutěží v netradičních disciplinách
Muži "A" se ve Velké ceně okresu Vyškov v roce 2012 umístili
na celkovém 11. místě se 74 body, muži "B" na 15. místě s
celkem 51 body a ženy se 132 body na celkovém 7. místě.
Činnost zásahové jednotky: Jednotka má 15 členů. V roce 2012
byl kladen značný důraz na výcvik dýchací techniky, kdy
někteří členové zásahové jednotky měli možnost si vyzkoušet
cvičný polygon ve školním a výcvikovém zařízení v Brně.
Výjezdy a činnost za rok 2012:
- čerpání vody ze zatopeného dvora a sklepa - prasklá
vodovodní přípojka
- otevření rodinného domu - volající osoba na tísňovou linku
- asistence v zámeckém parku - „Habrovanská zteč“
- asistence při pápení čarodějnic pod Lipami
- dohled po svařování při opravě základní školy
- asistence v zámeckém parku - „Přepad francouzského ležení“
- prověřovací cvičení - požár velkokapacitního seníku v areálu
ZD Drnovice
- požár trámu u komína v sále pohostinství "Pod Zrcadlem"
- požár osobního automobilu

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
V roce 2012 se konala 22x schůze výboru, kde se projednávaly
záležitosti týkající se provozu klubu a aktuálních výsledků
našich mužstev.
DRUŽSTVO MUŽŮ odehrálo v roce 2012 celkem 26 utkání.
V jarní části soutěžního ročníku 2011/2012 se jednalo o 12
soutěžních utkání (7 na domácím hřišti a 5 na hřišti hostů).
Z toho se podařilo 4x vyhrát, 2x remízovat a 6x prohrát.
Celkově se umístilo naše mužstvo na 8. místě tabulky.
Nová sezóna začala podzimní částí, ve které se sehrálo 14
utkání včetně předehrávky jara s Rychtářovem. Jednalo se
celkem o 7 utkání na domácím hřišti, kde se 4x vyhrálo a 3x
remizovalo (tedy bez prohry před domácími diváky) a 7 utkání
na hřišti hostů (4 výhry a 3 prohry). V průběžném pořadí
tabulky pak naše mužstvo figurovalo na 4. místě (včetně
předehraného jarního kola).
Pozitivních výsledků se docílilo především zodpovědnou a
kvalitní přípravou na 38 trénincích včetně devíti tréninků v
tělocvičně v jarní části sezóny a 20ti trénincích v podzimní
části sezóny. Při průměrné délce tréninku 1,5 hodiny se jedná
o 87 hodin strávených přípravou.
Dále k tomu však musíme připočítat i přátelská utkání s
Kroužkem a Heršpicemi před začátkem jara a utkání s Račicemi
a Heršpicemi před podzimem.
Pro zpestření prázdninové přestávky byl uspořádán 7. července
turnaj, na kterém si mohli zahrát všichni příznivci fotbalu se

současnými hráči, i těmi, kteří hájili naše barvy v minulých
letech.
MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ – PŘÍPRAVKA : Na jaře 2012 (tedy v
jarní části soutěžního ročníku 2011-2012) sehrálo mužstvo
přípravky 8 utkání - z toho dosáhlo 5 výher , 1 remízu a
rovněž utrpělo 2 prohry. Kvalitních výsledků se podařilo
dosáhnout díky dobrému hernímu systému a v neposlední řadě
se vyplatila i náročná tréninková část, kdy se naši nejmenší
fotbalisté scházeli dvakrát týdně a poctivou přípravou položili
základ dobrým výsledkům.
Na podzim 2012 (tedy v podzimní části sezóny 2012/2013)
došlo ke změně v herním systému pro fotbalové přípravky, který
našim hráčům příliš nevyhovoval. Zmenšené hřiště i snížený
počet hráčů v poli se projevily na výsledcích negativně a
nepodařilo se tak navázat na výborné výsledky z jarní části
soutěže. Trenéry přípravky jsou pan Miroslav Bezrouk, Marek
Křivánek a Radoslav Dvořáček.
MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ – ŽÁCI: Po roční odmlce jsme měli
v tomto soutěžním ročníku opět přihlášeno mužstvo smíšených
žáků i za cenu úzkého kádru 14 hráčů složeného převážně z
ročníků narozených v letech 2000 a 1999.
Jarní část sezóny zcela nepotvrdila naděje vkládané do našeho
mužstva a i přes některé výborné výkony odvedené v zápasech se
silnějšími mužstvy (remíza s Pustiměřem a Švábenicemi)
nezvládli naši hráči utkání s přímými konkurenty v tabulce

(Ivanovice,Dědice) a po prohrách klesli v tabulce na konečnou
11. pozici. Nejlepšími výsledky v soutěži byly tři výhry a dvě
remízy. Nejlepšími střelci mužstva se stali M. Mrázek, J.Souček
a J.Polách . V letní přestávce se mužstvo žáků zúčastnilo
dětského fotbalového turnaje ve Vážanech, kde po dvou vítězstvích
a jedné remíze obsadilo první místo. V srpnu proběhlo třídenní
soustředění v kempu Baldovec .Do podzimní části nového
soutěžního ročníku 2012/2013 vstoupilo mužstvo žáků se 14
hráči a navazovalo na již uvedenou zajímavou letní přípravu.
S ohledem na odchod starších ročníků hráčů v mužstvech
soupeře, kdy naše mužstvo tento odliv v takovém rozsahu
nezasáhl, bylo za cíl stanoveno 7. místo v tabulce soutěže
žáků. Do samotného soutěžního ročníku vstoupili naši žáci
dvěma výhrami a dvěma prohrami ovšem celkově dopadla první
polovina sezóny 2012/2013 velice slibně, když se podařilo
maximálně přiblížit stanovenému cíli a obsadit v tabulce
celkové sedmé místo. Po podzimní části totiž družstvo žáků
obsadilo dělené 7. - 8. místo a v jarní části soutěže tedy bude
zcela reálné stanoveného cíle dosáhnout. Zlepšených výsledků se
podařilo dosáhnout i kvalitní přípravou, kdy mužstvo
trénovalo 2x týdně a záměrem trenérů Jiřího Součka a
Jaroslava Knotka je i nadále výkonnost našich hráčů
minimálně udržet popř. i zlepšit, k čemuž bude sloužit
nadcházející zimní příprava a plánuje se opět i další letní
soustředění v roce nadcházejícím.

MYSLIVOST
V roce 2012 pořádalo myslivecké sdružení Habrovany tři hony.
10. listopadu - 1. hon na zajíce, bažanty a kachny v lokalitě
Komořany - Čechyně.
Ulovilo se 11 zajíců a 21 bažantů.
1. prosince - 2. hon - hlavní na zajíce a bažanty
v Habrovanech, kde bylo odloveno 62 kusů drobné zvěře - 1
krocan (byl vypuštěn), 8 zajíců a 53 bažantů.
26. prosince se konal 3. hon, kdy se ulovilo 6 zajíců a 13
bažantů, na který navazovalo slavnostní ukončení sezóny
v podobě tradiční Štěpánské zábavy.
Dále bylo odloveno – 4 srnci, 3 srny a 2 srnčata, 9 lončáků, 7
selat, 1 kolouch, 8 lišek a 1 jezevec.
Celkem bylo zkrmeno 10q sena, 25q obilí a pozadku a 30q řepy.
Myslivecké sdružení má v letošním roce 11 členů. Předseda je
pan Libor Korčian, hospodář je pan Radoslav Dvořáček. V roce
2012 bylo odpracováno 333,5 brigádnických hodin.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V roce 2012 uplynuly 4 roky od slavnostního otevření kostela
Nejsvětější Trojice v Habrovanech v květnu 2008. Tehdy se kostel
otevřel po rozsáhlé rekonstrukci a statickém zajištění. Z veřejné
sbírky pořádané na opravy tohoto kostela zůstaly na veřejném
účtu prostředky ve výši cca 133 tis. Kč.

Díky příspěvku Obce Habrovany (250 tis. Kč) a příspěvku
z Fondu kultury (150 tis. Kč) mohla farnost pokračovat
v opravách. Připravený projekt řeší rekonstrukci věže, kde je
nejnákladnější částí měděné oplechování vrcholu věže s výrobou
nové pozlacené makovice. Plánované práce byly zahájeny
začátkem července a tato etapa prací byla předána v září 2012 a
prováděla je výběrovým řízením vybraná brněnská firma OK
Pyrus.
Průběh oprav dozoroval Památkový úřad, který také určil
barevný odstín fasády. Při rozebrání kříže a zbytků makovice,
která byla téměř úplně rozpadená se bohužel nenašly žádné
dokumenty nebo jiné předměty vypovídající o historii kostela a
obce. Před umístěním kříže na vrchol věže umístila stavební
firma do makovice pod křížem měděnou schránku s mincemi a
bankovkami, aktuálními novinami, farním zpravodajem a
dokumentem popisujícím opravy.
Při zahájení oprav měla farnost včetně vlastních prostředků
zajištěno 600 tis. Kč. Díky mimořádné ochotě občanů
Habrovan, Olšan a dalších sponzorů se podařilo zajistit
dalších 180 tis. Kč. veřejnou sbírkou, která je aktuálně
povolená na dobu neurčitou.
Sbírka je určena na opravu kostela Nejsvětější Trojice
v Habrovanech a bude v následujících letech opakována, protože
v opravách se bude pokračovat. Zbývá ještě dokončit opravu věže
od oken zvonů k zemi (cca 2/3 výšky, ale s minimálním
podílem měděných prvků), potom přijde na řadu oprava
venkovní fasády kostela a v neposlední řadě musí farnost

provést opravu nebo minimálně zajištění památkově chráněné
zdi s náhrobky okolo kostela, která je také v dezolátním stavu.
Zejména oblouk zdi na straně u sochy sv. Floriána hrozí
spadnutím a jedná se o jejím zajištění.
Pravidelné bohoslužby probíhají každou sobotu večer, duchovní
správu vykonává Římskokatolický farní úřad v Rousínově –
farářem je Michael Macek, kaplanem Stanislav Pacner.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školu navštěvuje ve školním roce 2011/2012 celkem 58
žáků, z toho 33 chlapců a 25 dívek. V provozu je jídelna
s kapacitou 80 strávníků a školní družina pro 30 dětí z 1. a
2. třídy. Zaměstnáno je celkem 5 pracovníků. Ředitelkou školy
je Mgr. Vlasta Koudelková. Děti pokračují ve vzdělávacím
programu „Škola, která baví“. V lednu škola pořádala „Den
otevřených dveří“. Školu navštívilo asi 60 lidí a měli možnost
se zúčastnit výuky a seznámit se s chodem celé školy. V únoru
se konal zápis do 1. ročníku na školní rok 2012/2013.
K zápisu přišlo 19 dětí, z nichž bylo 16 přijato a 3 děti měly
odklad. Během celého školního roku je pro žáky připravena řada
zájmových kroužků jako jsou pohybové hry, výtvarný kroužek
„Šikovné ruce“, „Veselé hry“, dětská zumba a dále probíhala
výuka angličtiny s rodilými mluvčími. Významnou proměnou
prošla v tomto roce i celá budova základní školy spočívající

v přestavbě půdního prostoru na novou učebnu. V červnu tak
byly pro výuku zajištěny náhradní prostory v budově obecního
úřadu a v habrovanském zámku. Hned v prvním červnovém
týdnu si téměř všechny děti užily týden na „Školandě - škola
v přírodě“ v rekreačním zařízení Zámeček v Hodoníně u
Kunštátu. Na výlet jelo 48 dětí za doprovodu 5ti dospělých. Po
letním odpočinku byl 3. září zahájen školní rok 2012/2013
v počtu 73 žáků. Během léta byla úspěšně přestavba půdy
dokončena, byla vybudována nová učebna a sborovna - zázemí
pro pedagogy. Učebna byla vybavena interaktivní technikou a
novým školním nábytkem. Po několika desetiletích tak bylo
možné v letošním roce otevřít i pátý ročník. 1., 2., a 3. ročník
je samostatně a 4. a 5. ročník je spojený. V budově školy se
tedy nachází 4 výborně vybavené třídy. Od září byla také nově
přijata paní učitelka Mgr. Nataliya Viková a rozšířila se také
nabídka zájmových kroužků mimo jiné i nový kroužek
„bojovky“, o který byl na škole velký zájem především z řad
chlapců. Během celého roku škola aktivně spolupracovala s obcí
Habrovany při pořádání kulturních akcí - vítání občánků,
dětské zábavné odpoledne či rozsvícení vánočního stromu.
Hodnocení roku 2012 z pohledu paní ředitelky: ve škole vládla
přátelská atmosféra, vzájemná spolupráce pedagogů byla dobrá,
stejně jako spolupráce mezi pedagogy a žáky. Rovněž celková
spolupráce rodičů se školou byla na velmi dobré úrovni. Vztahy
mezi školou a zřizovatelem byly vstřícné a spolupráce efektivní.

ŠACHOVÝ ODDÍL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Šachisté se letos zúčastnili několika soutěží a oddíl uspořádal
jeden turnaj.
Začátkem roku se dohrával okresní přebor Vyškov I.třídy.
V sezoně 2011 / 2012 naše družstvo „A“ obsadilo 3. místo jen
menším počtem vyhraných zápasů za ŠK ZŠ Brankovice. Zvítězil
MKS Vyškov C. Druhé naše družstvo Habrovany „B“ skončilo
na 7. místě.
V červenci se v Hodoníně u Kunštátu hrálo Mistrovství České
republiky čtyřčlenných družstev v šachu tělesně postižených.
Vyhrálo Gemini Praha „A“, ŠO TP Habrovany se umístil na 4.
místě. Koncem srpna proběhlo v Hradci nad Moravicí
Mistrovství ČR TP jednotlivců. V silné konkurenci hráč našeho
oddílu Leoš Spáčil obsadil pěkné 9. místo. Druhý náš zástupce
skončil ve druhé polovině tabulky. V polovině října náš oddíl
tradičně uspořádal v Hodoníně u Kunštátu již 23. ročník
šachového turnaje, Přebor Jihomoravského kraje, memoriál Ivo
Horníčka, memoriál Vojty Drápala. Vítězem se stal pan
Mikulenčák z Hrabyně, druhý byl náš hráč Leoš Spáčil a na
třetím hráč z Prahy pan Fendrych. Tento turnaj byl i takovou
vzpomínkou na předsedu oddílu, výborného šachistu, skvělého
organizátora a kamaráda Jirku Šanderu, který zemřel měsíc
před tímto šachovým setkáním.
Den po přeboru JMK začalo na tomto samém místě Mezinárodní
mistrovství tělesně postižených v šachu – O pohár MDA RIDE.
Hráli zde šachisté nejen z Česka, ale i ze Slovenska, Maďarska

a Srbska. Našim zástupcům se vedlo střídavě, Leoš Spáčil
obsadil 11. místo a Ivana Vejpustková skončila na konci
hráčského pole. Koncem října opět začal okresní přebor I. třídy
2012/2013. Naše „áčko“ je po 4. kole prozatím na 4. místě a
„béčko“ na 7. místě. Hlavní ideou je zpřístupnění šachu jako
sportu pro všechny, především pro osoby s těžkým tělesným
postižením. Handikepovaní jsou zde zapojeni do aktivní
činnosti, roste jejich sebevědomí, zlepšuje se fyzická kondice.
Díky finanční podpoře jsou soutěže dostupnější i pro sociálně
slabší občany.
Za šachový oddíl tělesně postižených Habrovany vypracoval pan
Zdeněk Baldík.

POČASÍ
Leden
Počátkem roku 2012 bylo na leden teplo. Denní teploty byly
skoro po celý měsíc nad nulou. V první dekádě převládalo
počasí s mlhou, přeháňky sněhové se střídaly s deštěm.
V polovině měsíce začalo trochu sněžit. Pod nulu se ranní
teploty dostaly až koncem měsíce a to k -10°C. Poslední
lednový měsíc se vše zahalilo do smogu.

Únor
Pořádná zima začala v únoru. Noční teploty klesly k -16°C
a denní se pohybovaly kolem -10°C. Do poloviny měsíce
k tomu foukal silný severní vítr s občasným sněžením. Na
Šumavě klesla teplota až na -38,8°C. Velká zima přešla ve
sněžení, které bylo místy kalamitní. Konec měsíce byl ve
znamení oteplení. Denní teploty vystoupily až k +15°C.
Teplotní rozdíl začátku a konce měsíce byl víc jak 30°C.
Březen
Teplé počasí pokračovalo do poloviny března. Jasná obloha se
zatáhla, následovaly přeháňky deště se sněhem. Po přechodu
studené fronty se opět vyjasnilo a teploty přes den byly
blízko+20°C. Poslední dny měsíce změna, zatáhlo se a
začalo pršet.
Duben
Začátek dubna byl teplý. Denní teploty se šplhaly až ke
20°C. Teplé počasí vydrželo do poloviny měsíce. Obloha se
zatáhla, následovaly přeháňky a bouřky. Tato změna trvala
týden. Jasná a modrá obloha ke konci měsíce opět přinesla
oteplení. Poslední týden už byly denní teploty přes 20°C ke
konci až 30°C.

Květen
Květen teplotně navazoval na konec dubna. Denní teploty se
opět blížily ke třicítce. Následovalo mírné ochlazení a v
druhé polovině měsíce došlo ke změně. Silný jižní vítr
přinesl srážky, proměnné počasí a mírné ochlazení.
Červen
Do poloviny měsíce zataženo, proměnné počasí s přeháňkami
a trvalým deštěm. Teploty pouze kolem 20°C. V druhé
polovině měsíce napřed vyjasnění s teplotami přes 30°C.
Dále proměnlivé počasí s polojasnem, červen končil s 30°C.
Červenec
První dekáda byla ve znamení bouřek s teplotami kolem
30°C. Následovalo přeháňkové období s poklesem teplot ke
20°C. Toto počasí vydrželo až do posledního týdne měsíce,
kdy se po velké bouřce teploty pomalu vrátily ke třicítce.
Srpen
V první polovině měsíce srpna bylo jasno až polojasno.
Teploty po počáteční třicítce pomalu klesaly dolů. V druhé
polovině na počasí nejstabilnějšího měsíce polojasné počasí
pokračovalo. Srážky v tomto měsíci pouze ojediněle.
Září
Začátek září provázela zatažená obloha s deštěm. Teploty se
pohybovaly mezi 20°C až 30°C. Potom proměnlivé počasí.

Střídala se jasná obloha se zataženou. Teploty začaly mírně
klesat. Konec měsíce pořád přeháňky, teploty kolem 20°C.
Říjen
Silným deštěm v polovině měsíce bylo ukončeno období s
proměnlivým počasím. Teploty klesaly až k 10°C.
Následovalo pár dní s ranními mlhami, teploty už těsně pod
10°C a 27. října napadl první sníh, který se udržel tři
dny. Ranní teploty už klesly pod nulu, denní pouze do
+5°C.
Listopad
Listopad začal pomalým oteplováním, teploty vystoupily ke
12°C. Bylo proměnlivé počasí s přeháňkami. V polovině
měsíce se snížily teploty pod 10°C, ráno první mrazíky.
Zatažená obloha a mírné oteplení, to byl konec měsíce.
Prosinec
Ranní mrazíky, drobné sněžení, mlhy, teploty až -10°C,
sněžení po celý den. Celá první polovina měsíce. Potom
mírné oteplení s mlhami. Mezi dvacátým až dvacátým
šestým prosincem kalamita. Vše se na pár dní obalilo ledem.
Konec měsíce a roku ranní teploty -7°C a jasná obloha.
Počasí sledoval a zapsal pan Lubomír Uher.
Záznam do kroniky za rok 2012 napsala Lenka Dvořáčková.

