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KULTURA, AKCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ,
SPOLKŮ A DALŠÍ UDÁLOSTI V OBCI

LEDEN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jako každoročně naše obec vítá nové občánky a nejinak tomu bylo
i při vítání občánků narozených v roce 2015, které se již podruhé konalo
v novém sále Obecního domu. Slavnostní akce proběhla v neděli 24. 1.
2016 za účasti devíti dětí z celkově deseti pozvaných, z toho šest chlapečků
a tři děvčátka v doprovodu rodičů a ostatních příbuzných. Malé občánky
tentokrát přivítal pan místostarosta Ing. Antonín Skřivánek společně se
zastupitelkou paní Marií Kachlíkovou. Uvítání bylo doprovázeno
vystoupením dětí z místní základní školy, které všem hostům krásně
zazpívaly a zahrály na flétny pod vedením paní učitelky Zuzany
Podloučkové.

LEDEN – VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 30. ledna se opět pořádaly vepřové hody ve dvoře starého
obecního úřadu. Zastupitelé obce a dobrovolníci připravili pro své občany
výborné zabíjačkové speciality nejen k zakoupení, ale byla také možnost
posedět a jen tak si popovídat s přáteli a sousedy. Škoda, že tato
možnost nebyla využita občany a stejně jako loni pokračuje
„nákupní“ trend – zakoupit a odejít.

LEDEN – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Během prvních dvou týdnů měsíce ledna proběhla v Habrovanech
Tříkrálová sbírka. Koledování probíhalo ve formě skupinek zpravidla tří
dětských koledníků, převlečených za bájné krále, v doprovodu dospělých,
kteří zazvonili u dveří našich domovů. Dospělí vedoucí skupinek měli
průkazku vystavenou Charitou ČR a úředně zapečetěnou kasičku.
Vedoucími skupinek v Habrovanech tentokrát byly místní občanky - paní
Kamila Florová, Olga Škaroupková, Ludmila Mazurová, Ludmila
Kujalová a Alena Rambousková. Výtěžek sbírky je zpravidla určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám v tísni a dalším
zejména v regionech, kde sbírka pomáhá, menší část výnosu k použití na
humanitární pomoc do zahraničí.

ÚNOR – DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský maškarní karneval, stejně jako loni, byl také letos pořádán
naší základní školou ve spolupráci s mateřskou školou a pod záštitou
Obce Habrovany. Akce se konala v sobotu 20. února v sále nového
Obecního domu. Tentokrát jeho název zněl „Cirkus bude“ a byl opět hojně
navštíven dětmi, rodiči a prarodiči z Habrovan i z blízkého okolí. Účast
veřejnosti na karnevalu byla vskutku hojná. Rekordní byl i počet 120
dětí v maskách. Do karnevalového veselí se zapojili i rodiče, kteří se
přidali ke svým dětem a také přišli v maskách. V krásně prožitém
odpoledni si děti zatančily, zasoutěžily, těšily se odměnami z dětské
tomboly a občerstvovaly se až do večerních hodin.

BŘEZEN – POSEZENÍ SE SENIORY
Díky přívětivým loňským ohlasům na posezení se seniory, se obec
Habrovany se svými zastupiteli rozhodla opět přichystat odpolední
posezení pro naše nejstarší občany. Akce se konala 19. března v sále
Obecního domu v Habrovanech. Celým odpolednem provázel herec a zpěvák
Jiří Horký a jeho kolegové z Městského divadla v Brně. Program začal
v 14.30 hod. vystoupením dětí ze základní a mateřské školy. Poté
následovala přednáška na téma „Zdravý životní styl“. K tanci a poslechu
hrála dechová kapela „Sebranka“, která akci ukončila kolem 20. hodiny.
Rovněž bylo zajištěno bohaté pohoštění.

DUBEN - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
SDH Habrovany pořádal jako každoročně 30. dubna kulturní akci
„Pálení čarodějnic“ v areálu Pod Lipami. Odpoledne bylo věnováno dětem,
které se těšily z různých soutěží, opékání špekáčků a z dalších
připravených atrakcí. Vysoká návštěvnost dětského odpoledne vypovídá o
stoupající oblibě u dětí. Odpolední akce byla završena pálením
čarodějnice. Poté pokračovala večerní zábava s hudbou na přání pro
odrostlé.

KVĚTEN – „OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“
V neděli 8. května se jako tradičně pořádalo Habrovanské otevírání
šoupátek. Toto již šestnácté setkání historických vozidel v Habrovanech se
konalo ve spolupráci s obcí a pod záštitou starosty pana Radoslava

Dvořáčka, který setkání zahájil. Zúčastnilo se 125 registrovaných strojů
a ještě další, které přijely po ukončení registrace. Tato akce je dobře
uvedená a těší se velkému zájmu veřejnosti, proto o spolupráci projevil
zájem také starosta města Rousínova Ing. Lukášek, který setkání rovněž
pozdravil. Jízda elegance se letos uskutečnila po trase – Nemojany,
Olšany, Rousínov, Kr. Vážany, Vítovice a zpět do Habrovan. Trasa byla
zpestřena asi půlhodinovou zastávkou v Rousínově, kde si mohli účastníci
mimo jiné prohlédnout prostory staré radnice a výstavu. Účastníci akce
byli odměněni cenami - poháry elegance, dále dle rozhodnutí starosty a
pořadatelů další poháry (nejstarší vozidlo srazu, „vohoz srazu“,
veteránka setkání, rok motocyklu JAWA Pérák a stálý účastník našich
setkání). Poháry byly předány prostřednictvím starosty obce Habrovany
za spolupráce členů Přátel historických vozidel Bronislava Nejtka a Ing.
Kostelky. Všichni registrovaní účastníci setkání při prezenci obdrželi
propagační pohlednici setkání Přátel historických vozidel Habrovany. Pro
děti i dospělé byly připraveny zajímavé doplňující akce za účasti
pracovníků BESIPU. Ke spokojenosti účastníků i diváků přispělo nejen
krásné počasí, ale také výborné občerstvení, o které se postarali členové
mysliveckého sdružení, dále to byl stánek s cukrovinkami a dalšími
lákadly.
Od tohoto roku se Přátelé historických vozidel rozhodli pouze pro
srazy jedenkrát v roce, tj. pouze v květnu a nikoliv dvakrát do roka jako
doposud. Tímto důvodem bylo v poslední době zjištění malého počtu
účastníků na srpnovém setkávání, jelikož je v tomto termínu více
obdobných akcí v okolí, proto bylo rozhodnuto tento sraz v srpnu nekonat.

KVĚTEN –RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 28. května se konaly rybářské závody pro všechny věkové
kategorie na zámeckém rybníku v Habrovanech. Způsob rybolovu: na
plavanou – 1 udice „Chyť a pusť“. Účastníci soutěže byli rozděleni do
dvou kategorií – první kategorie účastníků 14 roků a starší, druhá
kategorie účastníků do 13 roků. Závody byly zahájeny ráno v 7.30 hodin
s kategorií účastníků 14 roků a starší v počtu 9 závodníků. Zde získal
první místo Michal Mrázek (13 ks ryb), druhé místo Vilém Škrhák (7 ks
ryb) a třetí místo patřilo Tomáši Adamovi (3 ks ryb). Ve 13 hodin
následovala kategorie účastníků do 13 roků v počtu 22 závodníků. Za
nejvyšší počet ryb získal první místo Tomáš Korčián (5 ks ryb), druhé
místo Matěj Hoždora (4 ks ryb – součet větší) a třetí místo Dan Mrázek
(4 ks ryb – součet menší). V kategorii největší ryba se umístil na prvním
místě Matěj Hoždora (kapr 56 cm), na druhém místě Lukáš Valehrach
(kapr 46 cm) a na třetím místě Vilém Škrhák (lín 30 cm). Cenou útěchy
za nezdařený Lov byl oceněn Teodor Stejskal. Děti i dospělí účastníci
závodu si odnesli hodnotné ceny. Obec Habrovany poskytla prostory i
vybavení pro zdárný průběh akce. Bohaté občerstvení zajišťoval tým členů
Rybářského spolku a jejich rodinných příslušníků. Hezké počasí i krásné
prostředí zámeckého parku umocnilo příjemně strávený den závodníkům
i divákům.

ČERVEN – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Každoročně na konci školního roku se koná dětské odpoledne „Hurá
prázdniny“. Letošní akce se konala v sobotu 25. června v zámeckém

parku. Zúčastnilo se asi 65 dětí, které si i přes velké vedro užily tento
den s různými atrakcemi, jako např. obří skluzavka.

ČERVENEC - SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE, ZÁBAVA „LETNÍ
NOC POD LIPKAMI“
Sbor dobrovolných hasičů Habrovany pořádal již desátý ročník soutěže
v požárním sportu „O pohár starosty obce Habrovany“, která se konala 16.
7. na fotbalovém hřišti a je zařazena do bodovaného seriálu Velké ceny
okresu Vyškov.
Na tuto akci navázala letní noc Pod lipkami s živou muzikou.
Tentokrát hrála u nás v Habrovanech nová kapela Akcent. Dle pozitivních
ohlasů se jednalo o povedenou akci s vysokou návštěvností. Rovněž i
kapela Akcent se líbila, proto je předjednáno její účinkování i na další
letní noci.

ZÁŘÍ - DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Obec Habrovany a rybářský spolek Zámecký rybník pořádali v sobotu
24. září rybářské závody pro děti. Závody se konaly v Habrovanech u
obecního rybníka v zámeckém parku. Zúčastnilo se 39 dětí, z toho 23
dětí ve věku do deseti let a 16 dětí ve věku 11-15 let. Uloveno bylo celkem
55 kusů ryb, a to pstruh duhový (41 ks), lín (3 ks), plotice (5 ks), okoun
(2 ks) a perlín (4 ks). Soutěžilo se v kategoriích o největší úlovek a
největší rybu. V kategorii největší úlovek ve skupině dětí do 10 let získal
první místo Teodor Stejskal s ulovenými 4mi kusy ryb (130 cm), druhé
místo patřilo Danielu Mrázkovi (123 cm - 4 ks) a třetí Marián Luska

(114 cm – 4 ks). Ve skupině dětí 11-15 let se umístil na prvním místě za
největší úlovek Radoslav Dvořáček se 7 kusy (221 cm), na druhém místě
byl Lukáš Skřivánek (130 cm – 4 ks) a jako třetí Tomáš Korčián (117 cm
– 4 ks). Největší rybu v kategorii dětí do 10 let se podařilo ulovit Lukáši
Milisovi (pstruh 34 cm). Skupinu dětí od 11-15 let věku prezentoval
letošní ročník Radoslav Dvořáček se svým úlovkem v kategorii největší
ryba – pstruh 35 cm. Soutěžící i všechny zúčastněné děti byli odměněni
za spoluúčasti zástupců obecního úřadu. Pro návštěvníky i dětské
účastníky bylo připraveno tradičně bohaté občerstvení. Byla podávaná
rybí polévka, smažený kapr, pstruh, amur na zelenině, bramborový salát,
bramborové spirály aj. Velmi chutné jídlo bylo možné zapít pivem či
výborným burčákem. Zkonzumováno bylo 20 kaprů, 70 pstruhů, 10
amurů. Při krásném slunečném počasí se závody vydařily zásluhou dobré
organizace i celkové přípravy, kdy při velké účasti lidí panovala dobrá
nálada a pohoda.

ŘÍJEN – VOLBY
Významnou událostí v letošním roce byly také volby do zastupitelstva
Jihomoravského kraje, které se konaly ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016.

Celkový počet voličů:
Volební účast:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

679
234
34,46 %
232

Výsledky voleb v naší obci:
1. Česká strana sociálně demokratická
2. ANO 2011
3. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
4. Koalice Svoboda a přímá demokracie
a Strana Práv občanů
5. – 6. Starostové pro Jižní Moravu
5. – 6. Komunistická strana Čech a Moravy
7. Občanská demokratická strana
8. Zelení a Piráti
9. TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno"
10. Svobodní a Soukromníci
11. – 12. Moravané
11. – 12. NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI –
PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
13. – 16. Volte Pravý blok - stranu za snadnou…
13. – 16. Úsvit s Blokem proti islamizaci
13. – 16. Konzervativní strana
13. – 16. Sdružení pro republiku –
Republikánská strana
17. – 21. Svoboda a síla
17. – 21. Koruna česká
(monarchistická strana Čech, Moravy, …)
17. – 21. Národní demokracie
17. – 21. Koalice republikánů Miroslava Sládka,
Patriotů ČR a HOZK
17. – 21. Dělnická strana sociální spravedlnosti –
Imigranty a islám…

49 hlasů
43 hlasů
24 hlasů
23 hlasů
21 hlasů
21 hlasů
15 hlasů
11 hlasů
9 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
bez hlasu
bez hlasu
bez hlasu
bez hlasu
bez hlasu

ŘÍJEN - CÍSAŘSKÉ PÁROVÉ HODY
Za podpory obce Habrovany se konaly dne 15. října 2016 Císařské
párové hody. Prvotní iniciativa o uskutečnění Císařských párových hodů
vzešla již od února tohoto roku od Lucie Bezděkové, která měla na
starosti hody již v roce 2011. Tehdy také zastupovala hlavní pár
s Květoslavem Filipem. A tyto své zkušenosti z r. 2011 mohla zúročit
právě o letošních hodech. Letošním hodům rovněž předcházela velká
příprava. Již od května začalo nacvičovat čtrnáct párů stárků a stárek,
plánovalo a připravovalo se všechno potřebné, aby si hody mohli všichni
užít. Hodů se zúčastnilo také šestnáct dětí všech věkových kategorií, které
nacvičovaly své vystoupení od srpna. Velkou zásluhu při nacvičování
tanečního vystoupení dospělých stárek i dětí měla Ing. Eva Modlitbová.
S dětmi nacvičila například prvních pět oddílů Hanácké besedy – I. oddíl
Salát, II. oddíl Tovačov - tanec s šátky, III. oddíl Sekerečka, IV. oddíl
Oráčská, V. oddíl Tovačov - tanec s šátky. Dospělí stárci si připravili
nástup, který si nacvičili na pochodovou hudbu. Den před hodovým dnem
v pátek proběhlo stavění máje před obecním úřadem. Pro tuto máji byl
pokácen smrk v místě „U dvou modřínů“ nacházející se za studánkou
Koretinka v lese u Olšan. Tentokrát se jednalo o nejdelší máji o 31
metrech, jejíž délka po umístění byla 27 metrů. Program Císařských
párových hodů začal na druhý den dopoledne, kdy bylo uskutečněno
pozvání na hody od stárků a stárek dům od domu po celé obci. Poté byla
od 10.15 do 11 hodin sloužena mše svatá konající se poprvé v historii
Habrovan v areálu zámeckého parku, kterou celebroval farář p. Michael
1

Macek za přítomnosti věřících, občanů a všech stárek a stárků. Celá mše
byla doprovázena malou dechovou kapelou pod vedením Petra Chládka ml.
(1. křídlovka - Petr Chládek ml. z Podbřežic, 2. křídlovka - Milan
Bezděk z Habrovan, tenor - Ladislav Julínek z Kroužku, baryton +
varhany - Petr Chládek st. z Podbřežic, tuba - Milan Kubeša z Dražovic).
Celý den vydrželo krásné slunečné podzimní počasí, které přilákalo
hojný počet občanů na zahájení konané před obecním úřadem. Ve 12
hodin začalo slavnostní zahájení Císařských párových hodů, které svým
proslovem uvedl starosta obce p. Radoslav Dvořáček. Při této příležitosti
připomněl 666 let od první zmínky obce Habrovan a předal hodové právo
hlavním stárkům Lucii Bezděkové a Jakubovi Kotvrdovi. Své připravené
taneční vystoupení předvedly děti v krojích, stárky i stárci. Pan starosta
si zatančil hodové sólo s hlavní stárkou Lucií Bezděkovou a poté se celý
průvod vypravil vesnicí na návštěvu všech čtrnácti stárek. Po celý den i
hodovou veselici doprovázela Slovácká kapela Romana Horňáčka.
Hodové veselí bylo završeno hodovou zábavou uskutečněnou v novém
sále OD, s bohatou tombolou a půlnočním překvapením. Půlnoční
překvapení uvedly první tóny znělky z ruského kresleného seriálu „Jen
počkej zajíci“, načež nastoupili stárci a zatančili na téma baletu „Labutí
jezero“. Potom nastoupila děvčata se svým samostatným vystoupením.
Dále se pokračovalo v tanečním představení na téma moderní zahraniční
i české hudby. Nakonec následovaly společné tanečky stárků a stárek. Pro
velký zájem se celé vystoupení opakovalo. Slovácká kapela Romana
Horňáčka završila hodovou zábavu po třetí hodině ranní závěrečnou
písničkou "S Panem Bohem idem od Vás, neublížil jsem žádnému
z Vás...".

Termíny hodů se v jednotlivých oblastech různí. Slavení Císařských
hodů pochází od roku 1787, kdy v tomto roce vešlo v účinnost nařízení
císaře Josefa II., který chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy v celé
monarchii a to o třetí říjnové neděli v trvání dvou dnů. K tomuto
nařízení vedly císaře hospodářské důvody, neboť četnost posvícení a
k tomu velké hodování odváděla poddané od práce. Josefínské nařízení
však nebylo plně respektováno a mnohé obce se vrátily k dřívější tradici
nebo slavily dvoje posvícení – lidově označováno patronské a císařské,
staré a nové, jarní či letní. Slavení Císařských párových hodů je
zapsáno v kronice Habrovany např. v roce 2011, kdy obcí prošlo 16
párů stárků (dále r. 2014). Dle zápisů z Obecní habrovanské kroniky
v roce 1945 byly pořádány v Habrovanech staročeské hody se stárky po
tři dny. „Když stárci šli s hudbou po vesnici, tak se výskalo, zpívalo i
střílelo, nešťastnou náhodou se zapálila Pališkova lednice, která lehla
popelem.“ Další zápis je z roku 1953, kdy se opět pořádaly staročeské
hody se všemi parádami i zvyky a zúčastnilo se pět párů. A stejně jako
letos, muzikanti hráli po vesnici, chodilo se od jedné stárky ke druhé a
u každé byla hostina a tančilo se. Veselí bylo pak zakončeno k večeru
v hostinci. Jinde se hody také konaly v neděli nejblíže dnu svátku
některého z patronů, jemuž byl chrám zasvěcen (hody patronské). V
některých obcích se slaví hody spojené s termínem posvěcení kostela.
Habrovanský filiální kostel je zasvěcen svaté Trojici. Po roce 1918
začaly některé obce slavit hody o čtvrté neděli v říjnu tzv. republikánské.

V Habrovanech se také slavily tzv. „Babské hody“ (např. v roce 1996,
1997, 1999, 2007, 2008, 2009, 2011), tj. v krojích se objevily jen
ženy a dívky.
Hanácká beseda je lidový tanec, který se tancuje v kruhu. Vznikla
pro potřeby hanácké vesnice, kdy tanečníci často nevěděli, jak se který
tanec tančí, na zábavách nedokázali na hanácké tance reagovat. Beseda
byla prvně tancována na hanácké pouti v Kojetíně 10. 8. 1947. Měla
velký úspěch a od tohoto roku je pravidelně tančena při různých
příležitostech. Tancuje se v kruhu. Hodové slavnosti jsou i dnes kulturně
společenskou událostí celé obce, na jejichž přípravě se podílejí obecní
úřady, rodiny stárků i řada dobrovolníků.

LISTOPAD – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
SDH Habrovany pořádalo divadelní představení pro děti – pohádku
„O stříbrné růži“. Představení se konalo v sobotu 26. 11. v 16 hodin
v sále Obecního domu v Habrovanech. Pohádku uvedl Divadelní spolek
Slavkov u Brna.
Děj pohádky se odehrává v Květinovém království, kde pevnou rukou
vládne král Hyacint a jeho choť Hortenzie. Avšak královna pevná
ruka není schopna ukáznit královskou dceru princeznu Růžičku, která
místo výuky dvorské etikety raději běhá se zahradníkovým synem
Petrem. A tak jednoho dne přeteče trpělivost královského otce a ten se
rozhodne dceru provdat. Na Květinové království si také brousí zuby
zlý král Ledové říše, Rampouch XIII., který se dostaví k námluvám a

bezohledně požaduje, aby se princezna stala jeho ženou. Když ho
odmítne, promění ji ve stříbrnou růži a unese do své říše. V pohádce s
nečekanými zápletkami a rozuzleními vystupuje samozřejmě
princeznin zachránce a také například tajemná víla Primula.
Divadelní spolek Slavkov u Brna vznikl nejprve roku 2001 jako
amatérský soubor pod názvem Farní divadlo Simsala Bim a navázal
tak na divadelní tradici, která ve Slavkově sahá do poloviny 19.
století. Divadlo bylo pak v roce 2015 přejmenováno na Divadelní
spolek Slavkov u Brna.
2

LISTOPAD – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Jako každoročně, tak i v letošním roce, byla 1. adventní neděle
věnována setkání občanů a přátel na návsi při tradičním rozsvícení
vánočního stromu. Ráno počasí této akci vůbec nepřálo, pršelo a bylo
nevlídné počasí, ale během odpoledních hodin se vyjasnilo, počasí se
umoudřilo a spousta občanů v podvečer na tuto akci vyrazila. Lidé se
sešli na návsi před nově zrekonstruovaným parčíkem u vánočního
stromu, který byl nově na podzim vysazen. Nová jedlička, která bude
zdobit naší náves v dalších letech, byla však příliš malá, ale podařilo se
zajistit a osadit vyšší vánoční strom, smrk, který obci věnovali

manželé Uhrovi. Program zahájil úvodním slovem pan starosta,
následovalo vystoupení našich nejmenších dětí z mateřské a základní
školy, vypla se světla na ulicích a následovala podívaná – ohňostroj,
který bývá doprovázen hudbou. Bohužel ale selhala technika a i po
několika pokusech o obnovení elektrické sítě, se nepodařilo hudbu spustit
a ohňostroj byl tentokrát bez hudebního doprovodu, ale i přesto byl
odměněn potleskem. Pak už občané vybírali drobnosti na školním
jarmarku, kde se prodávají výrobky, které vytvořily děti ze školky a
školy a komu byla zima, zahřál se teplým čajem nebo svařáčkem, který
pro občany nachystali zastupitelé naší obce.

PROSINEC - ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA - POSLEDNÍ LEČ

Poslední akcí v letošním roce, kterou vyvrcholilo kulturní
dění naší obce byla Štěpánská zábava, která se opět pořádala
v kulturním sále nového Obecního domu 26. prosince. I přestože
připadl tento den na pondělí a následující den byl pracovní, účast
byla hojná, pilo se, tančilo a veselilo. Celý večer doprovázela
hudební skupina Modul.

STATISTICKÉ ÚDAJE V ROCE 2016
Počet obyvatel v obci Habrovany k 31. 12. 2016:
celkem 830 obyvatel
- 422 mužů a 408 žen
- 157 dětí do 18ti let
Průměrný věk obyvatelstva 40,96 let.

NAROZENÍ
V roce 2016 se narodilo celkem 9 dětí, z toho 4 chlapci a 5 dívek.
Chlapci: Patrik Křap, Antonín Škaroupka, Adam Kunc a Tadeáš Kočvara.
Dívky: Mariana Gromusová, Alžběta Tomášková, Michaela Nováková,
Eliška Kratochvilová a Barbora Lučanová.

ÚMRTÍ
V roce 2016 zemřelo 9 občanů, z toho 5 mužů a 4 ženy:
1. Milan Drnovský
4. 4. 2016
2. Věra Ludvíková
1. 5. 2016
3. Drahomíra Režná
2. 5. 2016
4. Bedřich Kučera
20.5. 2016
5. Drahomíra Jarmarová
23. 5. 2016
6. Rostislav Navrátil
24. 5. 2016
7. František Šmarda
3. 8. 2016
8. Františka Chromá
13.11. 2016
9. Miloš Khul
18.12. 2016

Habrovany 60
Habrovany 219
Habrovany 274
Habrovany 63
Habrovany 1
Habrovany 1
Habrovany 1
Habrovany 253
Habrovany 124

SŇATKY
V roce 2016 uzavřeli manželství 4 občané z obce Habrovany.

PŘISTĚHOVANÍ
Do naší obce se v průběhu roku přistěhovalo celkem 22 osob, z toho 9 mužů
a 13 žen.

ODSTĚHOVANÍ
Z obce se v průběhu roku odstěhovalo 23 osob, z toho 7 mužů a 16 žen.

KOLAUDACE NOVÝCH DOMŮ
V průběhu roku 2016 nebyl zkolaudován žádný rodinný dům. Poslední
číslo popisné je 353.

VÝZNAMNÉ STAVBY V OBCI A OSTATNÍ INVESTICE
Na přelomu roku 2015/2016 byla dokončena stavba přechodu pro chodce
před novým OD, muselo se však ještě počkat na nástřik vodorovného
značení, který proběhl počátkem května a stavba v hodnotě 349 565,54 Kč
byla zkolaudována. V rámci této akce proběhlo také vyznačení autobusové
zastávky ve směru na Olšany a byly osazeny dopravní značky „dej
přednost v jízdě“, které by měly pomoci ke zlepšení bezpečnosti a
plynulejšímu provozu v zúženém místě před domy č. p. 23 – č. p. 42. Na
začátku jara byly zahájeny stavební práce na zakázce Oprava místní
komunikace „U hřbitova“ a oprava chodníků „k Rousínovu“. Stavbu
realizovala firma Swietelsky, která nabídka ve vyhlášeném výběrovém
řízení, které již proběhlo v roce 2015, nejvýhodnější cenu. Během realizace
došlo k několika odchylkám od projektu. Nejzávažnější záležitostí bylo
zjištění špatné únosnosti podloží ve směru od kostela po odbočku ke
hřišti. Tato část se musela celkově sanovat a náklady se zvýšily o 351
845,64 Kč vč. DPH. V rámci stavby došlo také k opravě 4 sloupů veřejného
osvětlení a rozšíření o 2 sloupy. Stavba nového chodníku a komunikace ke
hřbitovu byla na podzim zkolaudována, celkové náklady na výstavbu
chodníku činily 1 267 511,37 Kč a cena za komunikaci se vyšplhala na 5
013 215,00 Kč.
Z drobných investic byly nejvýznamnější akce „Rozšíření veřejného
osvětlení v části obce Cikánov“, kde byly ve spodní části u nově
postavených rodinných domů přidány dva sloupy. Náves se dočkala
nových sadových úprav, v parčíků byly vysázeny nové stromy, byl
vybudován chodníček a byly přidány lavičky a odpadkové koše. V rámci
této úpravy byl pořízen vánoční stromek – jedlička, která bude do
budoucna sloužit jako strom při tradiční habrovanské akci „Rozsvícení

vánočního stromu“, která se každoročně pořádá 1. adventní neděli. Náklady
na úpravu parčíku činily 221 224,20 Kč vč. DPH. Významným
rozhodnutím zastupitelstva obce bylo souhlasné stanovisko na rekonstrukci
bytů č. 7 – 12 v I.NP DPS, č. p. 274. Počátkem roku se dva byty uvolnily a
nastala příležitost byty, které ještě neproběhly rekonstrukcí, upravit.
Nájemníci v ostatních bytech souhlasili s variantou náhradního bydlení
(byty se opravovaly po dvou jednotkách, nájemníci byli na přechodnou dobu
přestěhováni do bytů dalších a jedné nájemnici byl poskytnut náhradní byt
v ZŠ č .p. 189, který byl od května tohoto roku volný) a bylo tak možné
vyhlásit výběrové řízení, které vyhrála firma Lawstav. Předpokládané
náklady na tyto stavební práce se očekávají kolem 2,5 mil. Kč. Koncem jara
byly stavební práce zahájeny a předpokládá se jejich dokončení v průběhu
roku 2017. V letních měsících byla u základní školy vybudována odstavná
plocha, náklady na stavbu činily 306 004,86 Kč. Dalšími plánovanými
akcemi na roky následující jsou rekonstrukce kanalizace, chodníků a
komunikace v částech obce „Hlavní ulice“ a „Újezd pod lesem“, dále byly v
letošním roce započaty projekční práce na rekonstrukci komunikace k
fotbalovému hřišti v části obce „Vinohrádek“ a také je v plánu a v roce 2016
proběhly přípravy k úpravě koryta Habrovanského potoka v části „Habrovec“,
které je v současné době v nevyhovujícím stavu. Vlastníky toku jsou Lesy ČR,
které však po jednáních s obcí nesouhlasí s opravou na vlastní náklady, ale
poskytly souhlas k tomu, aby si obec havarijní úsek na svoje náklady
opravila.
V průběhu roku byly v souvislosti se záměrem stavby rekonstrukce
komunikace k fotbalovému hřišti a opravy dalších komunikací ve vlastnictví
obce vykoupeny pozemky p. č. 2341/23, 2340/3, 2326/23 a 2402/1 v
celkové hodnotě 48 443,00 Kč.

HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY

Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1 740 306,46
Daň z příjmů fyz. ze SVČ
89 773,07
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
209 869,10
Daň z příjmů práv. osob
2 168 252,66
Daň z příjmů práv. osob za obce
688 370,00
Daň z přidané hodnoty
3 977 102,65
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
3 739,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
378 452,00
Poplatek ze psů
22 988,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
6 600,00
Odvod výtěžku z provozování loterií
40 655,54
Správní poplatky
10 950,00
Daň z nemovitosti
793 002,94
Neinv. Přijaté transfery z všeob. pokl. Správy SR
22 000,00
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci fin. vztahu
152 000,00
Neinv. přijaté transfery od krajů
250 000,00
Příjmy z pronájmu – pitná voda
242,00
Příjmy z poskytování služeb – stočné
1 683 070,23
Příjmy z poskytování služeb – kabelová TV
104 920,00
Příjmy z poskytování služeb - sportovní zařízení
51 839,00
Bytové hospodářství – pronájem, zálohy na služby 955 399,00
Nebytové hospodářství - pronájem
45 239,00

Pohřebnictví – pronájem hrobových míst
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z prodaného zboží – Respono pytle
Přijaté nekap. příspěvky a náhr. EKOKOM
Příjmy z poskyt. služeb – pečovatelská služba
Příjmy – činnost místní správy
Příjmy z podílů na zisku, dividend a úroky
Příjmy celkem (po konsolidaci)

Daňové příjmy: 10 130 061,42 Kč
správní a místní poplatky.

188 680,00
16 300,00
184 997,00
800,00
102 570,00
30 289,00
7 390,00
50 643,26
13 976 439,91

- výnosy ze sdílených daní,

Nedaňové příjmy: 3 303 588,49 Kč - příjmy ze stočného, z pronájmu
bytů v DPS č. p. 274, bytu v ZŠ a nebytových prostor České poště, z
krátkodobého pronájmu kulturního zařízení, z pronájmu pozemků,
příjmy z provozování místní kabelové televize, pronájmu venkovního
sportovního hřiště, posilovny a tělocvičny, příspěvek EKOKOM a
příjmy z podílu na zisku a dividend (akcie ČS).
Kapitálové příjmy: 119 790,00 Kč – příjem z prodeje pozemku p. č.
1787/19 o výměře 1 367 m2.

Přijaté transfery: 424 000,00 Kč
 152 000,00 Kč příspěvek na výkon státní správy, transfer ze
státního rozpočtu
 22 000,00 Kč účelová dotace na konání voleb do zastupitelstev
krajů ve dnech 7. a 8. října, neinvestiční transfer z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu

neinvestiční přijaté dotace od JMK:
50 000,00 Kč na opravu a nákup požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany – použito na nákup nejpotřebnějších věcných
prostředků pro hasiče a na opravu požárního automobilu Daewoo D90 CAS
16.
 200 000,00 Kč na realizaci akce „ZŠ HABROVANY – Oprava zdroje
tepla“ – použito na opravu kotelny v budově základní školy č. p.
189.


Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce 5 908 541,76 Kč.
Stav závazků – dlouhodobý úvěr na dofinancování stavby nového
Obecního domu 3 498 800,00 Kč.
V roce 2016 bylo splaceno
500 400,00 Kč.

VÝDAJE
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy

Kč
5 089 573,80
1 602 208,87
41 850,00

Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Základní a mateřská škola- vlastní PO
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodn.nár.hist.
Rozhlas a televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Péče o vzhled obce o veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana

841 673,00
61 036,00
1 173 800,00
57 186,00
5 000,00
2 000,00
77 565,90
162 608,00
61 680,28
194 000,00
82 000,00
653 980,72
22 542,00
622 175,47
10 593,00
49 000,00
521 327,87
9 149,00
417 762,00
5 424,00
7 250,00
1 209 572,20
104 949,00
202 778,00

Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev úz. samosprávných celků
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně
Ostatní finanční operace
Výdaje celkem ( po konsolidaci)

836 871,00
14 875,00
907 929,91
13 282,90
53 026,00
642 344,27
811 734,26
15 926 393,21

Běžné výdaje: 8 305 903,93 Kč zahrnují běžné výdaje na plynulý
provoz obce - revize, kontroly, opravy, údržba, mzdové náklady
zaměstnanců, příspěvky spolkům, výdaje na energie v budovách ve
vlastnictví obce.
Dále byl v průběhu roku pořizován drobný dlouhodobý majetek pro hasiče
– zásahové oděvy ZAHAS a vysílačka DM1400, byla opravena kotelna v
základní škole, do knihovny byly zakoupeny nové regály a byla
provedena oprava 4 sloupů veřejného osvětlení „U hřbitova“.
Kapitálové výdaje: 7 620 489,28 Kč jsou investiční výdaje spojené se
stavební akcí: Oprava místní komunikace „U hřbitova“ a „Oprava
chodníků „K Rousínovu“ a dále byly provedeny stavby – odstavná plocha
u ZŠ č. p. 189, parčík náves (úprava veřejného prostranství na návsi),
stavba pilnice v areálu ZD a byly zakopeny pozemky p. č. 2341/31,
2340/3, 2326/23, 2402/1 vše k. ú. Habrovany.

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI
KNIHOVNA OBCE

V letošním roce navštěvovalo knihovnu 50 registrovaných
uživatelů, z toho 21 dětí. Celkem bylo v průběhu roku zapůjčeno 593
knih. Naše knihovna eviduje 2 863 knih, z toho 286 knih naučných a
2 577 beletrie. Nadále je knihovna pod vedením paní Ivy Křivánkové. V
průběhu letních měsíců se naplnila vize z loňského roku a celá
knihovna byla přestěhována do bývalých kanceláří obecního úřadu v
budově č. p. 13. Byly zakoupeny nové regály a obnovena počítačová síť
za pomoci pana Jana Krčka. Pokud se v nadcházejícím roce podaří získat
finance z dotačních titulů, pokračovalo by se s celkovou modernizací
knihovny - obnova PC vybavení, pořízení dalších regálů a zavedení celého
knižního fodnu do elektronické evidence. Knihovna nadále spolupracuje
s knihovnou Karla Dvořáčka formou výměnného fondu (obci jsou
zapůjčovány knihy).

PŘÁTELÉ HISTORICKÝCH VOZIDEL
Tradiční zahájení sezóny bylo účastí na srazu historických vozidel
v Bučovicích, konaného při příležitosti májové pouti, v prostorách před
zámkem. V neděli 8. 5. 2016 se za krásného počasí uskutečnil u nás, na
návsi, již 16-tý ročník setkání přátel historických vozidel „Habrovanské
otevírání šoupátek“, který se děje pod záštitou starosty obce.
Zejména z důvodu, že se předchozí ročníky dobře uvedly v kruzích
veteránistů i veřejnosti, narůstá o naši akci stále větší zájem a

v letošním ročníku se zúčastnilo 125 registrovaných strojů a velký počet
diváků.
Zahájení provedl starosta, pan Radoslav Dvořáček a pan Bronislav Nejtek
(výkonný prezident). Jízda elegance se v letošním roce jela již tradičně
okolními obcemi s více jak půlhodinovou přestávkou na náměstí
v Rousínově, s možností občerstvení a prohlídkou výstavy na staré
radnici. O občerstvení se tradičně postarali přátelé z mysliveckého
spolku svými specialitami. Nemalým lákadlem pro děti i dospělé byl
stánek s cukrovou vatou a cukrovinkami.
U stánku BESIPU si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak by reagovali při
imitaci požití alkoholu a další zajímavosti spojené s bezpečností
silničního provozu.
Další akce, kterých jsme se zúčastnili v kolektivu přátel z Nemojan,
Vyškova, Rousínova, Brna a dalších, kteří se připojí. Na těchto akcích
připomínáme naše sdružení například oblečením - známá modrá vesta
s banerem, dále pohlednice Habrovan s motivem našich setkání nebo
pozvánky na další akce.
Jsou to: 28.5. Vyškov–Dědice, 4.6. Hostěnice,25.6. – dvě akce – OLDTIMER
Slavkov a Pozořice, 9. 7. okružní jízda Šitbořice – Brno Olympia, kde
na akci k 25. výročí policie vystavoval pro doplnění kolekce vozidel
používaných policií i přítel Bronislav Nejtek restaurovanou NSU 250 a
jízda zakončena na odpoledním setkání ve Slatině. 13. 8. setkání
motocyklů v Nemojanech, pořádaném „Motovet Nemojany“, s projížďkou
okolními vesnicemi a posezením s občerstvením na „kozím plácku“ za
vesnicí. 20.8. největší vyjížďka - asi 150 km z Brna do Zbýšova u Brna,
dále na odpolední setkání do Unína a společnou jízdu jsme ukončili v
Jedovnicích. 4.9. proběhla prezentace veteránů v Rousínově na náměstí na

prvním ročníku Rousínovských trhů. Veškeré vyjížďky se nám podařily
ukončit bez nehod či větších poruch tak, že jsme se vždy vrátili domů
společně a s radostí z příjemně prožitého motoristického dne.
Dále již jen jako diváci 10. 9. Kroměříž – akce loukotě a řemeny, 24. 9.
Brno Soběšice, kde se při závodu do vrchu prezentují stroje do roku výroby
1939. Zakončení sezony se konalo 10. 12. jako „Uzavírání
šoupátek“ v Nemojanech, v Hospůdce na růžku, kde byly vyhodnoceny
jednotlivé akce a dohodnuta další činnost.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členská základna ke konci roku 2016 čítá 51 členů, z toho 8 žen a
43 mužů, ve věkovém rozpětí 19 až 67 roků. Dále pak je při naší
organizaci evidováno 7 členů již důchodového věku.
Činnost sboru:
Náš sbor se za během letošního roku podílel na řadě akcí pořádaných v
naší obci. Byly to zejména:
- zajištění divadelního představení
- pálení čarodějnic
- soutěž o pohár starosty obce započítané do VC Vyškov
- letní noc Pod Lipami
- zajištění divadelního představení pro děti
- zakončení sportovní sezóny
- průběžná údržba techniky
- údržba sportovní dráhy u areálu ČOV Habrovany
Jak již bylo zmíněno, rok 2017 bude pro nás rokem jubilejním.
V termínu 5. 7. 2017 proběhne oslava výročí 120 let od založení sboru.

Soutěžní činnost:
V letošním roce byla do sportovní činnosti zapojena 2 družstva mužů.
Účastnili se zejména:
- soutěží započítaných do VC Vyškov
- soutěží mimo náš okres
- soutěží v netradičních disciplínách
Nejlepší časy dosažené v této sezóně pokořily hranici 20s a pro muže
„A“ to byl čas 19,36 s v Tvarožné a muže „B“ čas 19,83 s v Radslavicích.
V konečném pořadí VC Vyškov se muži „A“ umístili na celkově 13. místě
s 58 body. Muži „B“ nebyly do celkového hodnocení pro letošní rok
zařazeni.
Zásahové jednotka:
V jejich řadách je 15 členů naší organizace.
V roce 2016 byly celkem 3 ostré zásahy:
- leden
požár komínového tělesa
- červen
pátrání po pohřešované osobě v lese
- srpen
požár zahradního odpadu
Jednotka zabezpečovala asistenci při kulturní akci pálení čarodějnic v
areálu pod Lipami a na žádost starosty obce bylo 2x provedeno čištění
kanalizace na návsi. Jednotka se schází pravidelně první středu v měsíci,
kde se provádí výcvik, školení, kondiční jízdy s vozidly a údržba
techniky. K zajištění akceschopnosti jednotky se někteří členi schází i
mimo plánovaný termín. V letošním roce převážně z dotací kraje byly
pořízeny tři zásahové oděvy, automobilová vysílačka a spousta dalšího
drobného nářadí a vybavení.

Jednotka absolvovala školení na obsluhu motorových pil a výcvik v
dýchací technice ve výcvikovém polygonu školního a výcvikového zařízení
v Brně. Účast na školeních s potvrzením doby platnosti jako jsou velitelé,
strojníci a obsluha motorových pil je plněna.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

Ze všeho nejdříve bychom se rádi zmínili o pokračování prací na
zvelebování areálu fotbalového hřiště i jeho nejbližšího okolí.
Nejvýznamnějšími akcemi roku 2016 byly postupná úprava
parkovacích ploch u hřiště a zejména pak práce na zbudování vlastní
studny a na to navazující systém umělého zavlažování. Tohoto by
nebylo možné dosáhnout bez obětavé práce výboru TJ i některých dalších
členů oddílu, kteří se na těchto pracích velmi intenzivně a aktivně
podíleli, a také v neposlední řadě bez všestranné podpory a pomoci
vedení obce Habrovany .
MUŽI
Před začátkem jarní části soutěže nedoznalo mužstvo dospělých téměř
žádných změn a nastupovalo prakticky v nezměněné sestavě. Bohužel
se nepodařilo výsledkově navázat na minulé sezóny a po podzimní
části 2015 nastupovalo naše mužstvo do roku 2016 z průběžné 12.
pozice v tabulce se ziskem 9 bodů.
Mužstvo dospělých sehrálo v jarní části 2016 celkem 13 soutěžních
utkání, z nichž vytěžilo 3 vítězství a 2 remízy, ostatní zápasy
skončily porážkou. Jelikož se naše mužstvo nadále trápilo i během
jarní části soutěže s výpadky v sestavě, což v kombinaci s relativně
úzkým kádrem představovalo nemalé komplikace, nepodařilo se

výkony nějak výrazně vylepšit. Naštěstí se na druhé straně začínají
projevovat první úspěchy práce s dorosteneckým mužstvem, a tak bylo
možné zejména v závěru sezóny využít výpomoci našich mladíků z
dorostu a posílit jimi v některých zápasech kádr mužstva dospělých.
Celkově naše mužstvo pokleslo v tabulce oproti podzimní části ještě o
jednu příčku a tento soutěžní ročník zakončilo na předposledním 13.
místě s celkovým ziskem 20 bodů .
Před podzimní částí 2016 došlo v mužstvu dospělých k několika změnám.
Kromě několika menších změn v hráčském kádru došlo k největší změně
na postu trenéra, když po zakončení soutěžního ročníku 2015/2016
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.
Hlavním úkolem v nové sezóně pak byla určitá výsledková stabilizace A
mužstva a jeho návrat zpět do středu výsledkové tabulky, aby se vyhnulo
sestupovému pásmu, jako tomu bylo v právě uplynulé sezóně, kdy jsme
skončili na předposledním 13. místě.
Tento úkol se našemu celku povedlo i díky obětavým a bojovným výkonům
alespoň částečně plnit a po polovině celé sezóny bylo naše mužstvo v
celkové tabulce na 9 .místě se ziskem 11 bodů za 3 vítězství a 2 remízy.
Velmi důležitá byla výhra v domácím utkání proti celku Komořan a
stejně vysoko pak bylo nutné hodnotit i obě remízy ze závěru podzimní
části, kterých bylo dosaženo na hřištích Rychtářova a Chvalkovic n/H,
což jsou oddíly, které byly v tabulce těsně pod námi. 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.

DOROST
Trenérům mužstva dorostu p. Součkovi a p. Vysoudilovi se letos
povedlo zajistit účast na zimním turnaji v Nezamyslicích, který se
konal v únoru. Turnaj byl velice kvalitně obsazen, když se jej
zúčastnila mužstva Plumlova, Rousínova, Brankovic a Brodku u
Prostějova, která jsou účastníky krajského přeboru, a dále Otaslavic,
Hoštic a pořádajících Nezamyslic, která hrají stejnou soutěž jako
naši dorostenci, tedy okresní přebor.
V této silné konkurenci se naši mladí fotbalisté neztratili a obsadili
celkové páté místo, když porazili mužstvo Hoštic 3:0, podlehli
shodným výsledkem 0:2 celkům Brodku a Nezamyslic. V duelu o páté
místo pak zdolali v dramatickém utkání mužstvo Otaslavic po remíze
1:1 a penaltovém rozstřelu, který vyhráli 8:7. Turnaj tak tedy bylo
možné považovat za velmi zdařilý vrchol celé zimní přípravy a naši
dorostenci zde výborně reprezentovali naši obec.
Obnovit po několika letech opět činnost mužstva dorostu bylo možné
jen díky tomu, že jsme se několik let zpátky intenzivně věnovali a i
nadále věnujeme přípravě mládežnických mužstev. S hrdostí zde
můžeme konstatovat, že jako jeden z mála oddílů v okrese Vyškov,
máme v tuto chvíli aktivní všechny mládežnické kategorie včetně
předpřípravky.
V kategorii dorostu byly v tomto soutěžním ročníku přihlášeny
dokonce jen 4 oddíly, a proto se soutěž hrála vícekolově. Do soutěže
jsme vstupovali spíše s mladším dorostem tj. hráči ve věku 15-16 let.
To samozřejmě zpočátku ovlivňovalo i naše výsledky hlavně s týmy,

které v této sezóně měli již hráče ve věku 17-19let. Již po prvních
zápasech bylo jasné, že tato sezona pro nás bude spíše seznamovací a že
se musíme hlavně zaměřit na přechod hráčů ze žákovské do
dorostenecké kategorie. Tomu odpovídaly i naše první zápasy, kdy jsme
vysoko prohráli (8:0 a 7:1). Avšak již v průběhu podzimní sezony se
nám začalo dařit se svými výkony těmto mužstvům vyrovnávat, o
čemž svědčí i další výsledky, kdy jsme dokonce v posledním zápase
porazili mužstvo Křenovic 5:0 po nejlepším výkonu sezony (předchozí
výsledky 1:7, 0:9). Mužstvu dorostu se pak podařilo v podzimním
průběhu soutěže dosáhnout tří výher a jedné remízy, což jej v průběžné
tabulce po podzimní části řadí na 4. místo se ziskem 10 bodů. Bodový
odstup na mužstva před námi však není nijak výrazný, a proto bude
jednoznačným cílem do jarní části soutěže ještě pořadím na prvních
třech místech tabulky zamíchat. Počet účastníků se v letošním ročníku
zvýšil na 5 mužstev, což alespoň trochu zvýšilo zajímavost soutěže a
zpestřilo program i samotným hráčům, kteří samozřejmě potřebují
zápasovou praxi, aby se pak mohli postupně zapojovat do kádru
mužstva dospělých.
ŽÁCI, PŘÍPRAVKA
Ani naše nejmladší fotbalové mužstvo přípravky v zimě nezahálelo a
přípravu zahájilo účastí na kvalitně obsazeném turnaji v Křenovicích.
Na tomto turnaji se dobrými výkony probojovali až do finále proti
domácím Křenovicím, se kterými po vyrovnaném boji nakonec
prohráli a skončili tak na druhém místě.
Naše nejmladší fotbalové mužstvo přípravky sehrálo v sezoně
2015/16 celkem 18 mistrovských utkání a dva turnaje. Z 18

odehraných zápasů mužstvo 8 zápasů prohrálo, 8 zápasů vyhrálo a 2
zápasy remizovalo. Celkově vybojovali hráči přípravky 26 bodů a
umístilo se na 4. místě z 10 mužstev. Nutno dodat, že první tři
týmy nad námi jsou Vyškov "A", Vyškov "B" a Drnovice. Na
zimním turnaji v Křenovicích obsadili hráči 2. místo a na letním
turnaji v Pozořicích obsadili také 2. místo. Trenéři by touto cestou
chtěli hráčům poděkovat za výborný přístup a vzornou prezentaci
naší obce. Na závěr sezony již tradičně trenéři pořádají pro hráče
ukončenou, kde jsou pro ně připravené různé dovednostní soutěže,
změří síly proti svým rodičům v zápase a jsou vyhodnoceni nejlepší
hráči sezony.
Naši mladí fotbalisté absolvovali před vlastním začátkem sezóny po
letní 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
soustředění byla kombinovaná, kromě zvýšení fyzické přípravy
pracovali trenéři i na zlepšení techniky jednotlivých hráčů.
Naše mužstvo žáků skončilo po podzimní části v novém herním
systému 7+1 na předposledním 8. místě. Vzhledem k aktuálnímu
menšímu počtu hráčů se v zápasech mužstvo doplňuje i o některé
fotbalisty z přípravky, takže při zohlednění z toho vyplývajících
věkových rozdílů musíme průběžné postavení v tabulce hodnotit jako
jednoznačně pozitivní. Přímo u mužstva přípravky se pak
neprezentují samotné výsledky, jelikož je soutěž v této věkové kategorii
zaměřena především na zapojení hráčů do hry, které má vést k

osvojení si základních herních pravidel a návyků. Kromě přípravky
pak ještě vedeme i mužstvo předpřípravky, kde se věnujeme dětem
zábavnou formou hry s míčem a pokoušíme se v nich primárně
vypěstovat kladný vztah ke sportu a k pohybu jako takovému. Doufáme,
že to alespoň u části zúčastněných dětí nalezne kladnou odezvu a
podaří se je nasměřovat ke zdravému životnímu stylu.
Jako každý rok je naším největším podporovatelem této sportovní
činnosti Obec Habrovany a to nejen po finanční, ale i materiálové
pomoci.
Závěrem je nutné podotknout, že výše uvedená činnost, hlavně u
mládeže, by se nedala provozovat bez obětavosti trenérů a některých
rodičů, kteří se nejen účastní zápasů, ale vypomáhají i s dopravou
našich oddílů k zápasům na hřištích soupeřů.
MYSLIVOST
MS Habrovany má v letošním roce 9 aktivních členů a 2 adepty, kteří se
připravují ke složení zkoušek, práva vykonávat myslivost.
Složení spolku:
předseda
Libor Korčián
místopředseda
Jan Kadlec
hospodář
Radoslav Dvořáček
fin. hospodář
Aleš Trávník
jednatel
Marian Luska
členové
Bc. Jaroslav Baláč
Ing. Pavel Salach

adepti

Jaromír Otevřel
Miloš Matucha
Michal Mrázek
Michal Steiner

Činnost spolku se převážně odvíjí při práci v honitbě, výstavbě a
udržování mysliveckých zařízení a celoroční péče o zvěř. Z kulturních a
společenských akcí se věnujeme přípravě a zajištění střelby z malorážky.
Letošním 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. V neděli 9.10 proběhly povinné brokové střelby
v areálu střelnice Kroužek. V roce 2016 proběhly tři hony:
 12.11. Komořany – Čechyně
 26.11. hlavní hon V Habrovanech
 26.12. Čechyně – Habrovany
Mimo jiné MS Habrovany pořádal v závěru roku oblíbenou Štěpánskou
zábavu se skupinou „MODUL“, která se opět vydařila, i přestože připadla
na pondělí a v úterý již následoval běžný pracovní den.
V roce 2016 bylo celkem odpracováno 533,5 brigádnických hodin a bylo
odloveno 9 kusů srnčí zvěře a 18 kusů černé zvěře.
Na třech plánovaných honech jsme ulovili 6 zajíců a 74 bažantů. Dále
jeden holub hřivnáč. Ze zvěře myslivosti škodící bylo odloveno 18 lišek, 2
jezevci, 2 kočky a 1 psík mývalovitý. Stále pozorujeme úbytek veškeré zvěře.
Naopak narůstá zvěře škodící myslivosti, jak je patrné i z čísel o odlovu.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V HABROVANECH
Rok 2016 byl na události chudší než předchozí rok 2015, kdy farníci
uspořádali Noc kostelů. Připravuje se oprava fasády kostela,
vybudování „okapového“ chodníku kolem kostela, kde bude využita
zbylá pískovcová dlažba z interiéru kostela, oprava vstupu do kostela a
restaurování vstupní kovové brány.
Jako každoročně byl den před Vánocemi kostel otevřen pro všechny,
kdo si chtěli užít předvánoční večerní atmosféru v nazdobeném kostele
u betléma, domů si pak mohli odnést „betlémské světlo“.
VČELAŘI

V roce 2016 měla ZO ČSV Olšany, která sdružuje i včelaře z Habrovan,
celkem 24 členů s počtem včelstev 193. V katastru obce Habrovany
včelaří 13 členů s počtem 82 zazimovaných včelstev, přičemž jedna
včelařka nemá v současnosti včelstvo žádné. Z hlediska výnosu medu
byl rok 2016 průměrný. Na jaře byly nějaké ztráty včelstev po zimě,
nicméně situace byla podstatně lepší než v roce 2015. Jarní snůška
ovocných dřevin a řepky byla dobrá. Nicméně následovalo období sucha
a snůška např. z lípy nebyla téměř žádná, neboť květy zasychaly. I
stromy „medovaly“ poměrně málo, proto bylo medovicového medu méně.
V průběhu léta se snažili včelaři nahradit ztráty na včelstvech, případně
včelstva rozšiřovat. Včelstva bylo opět nutné přikrmovat již v podletí.
V září byla včelstva zazimována v dobré kondici, o čemž svědčilo i
vyšetření měli na přítomnost roztoče varroa destructor. Jeho výskyt byl
minimální v povolené normě.

ŠACHOVÝ ODDÍL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Začátkem roku pokračovala druhá část okresního přeboru Vyškov
2015/2016. Soutěž začala v polovině listopadu loňského roku a skončila
až v dubnu letošního. Zúčastnilo se 9 družstev. S přehledem zvítězilo naše
družstvo Habrovany A bez ztráty bodu. Druhé bylo TJ Bučovice a na 3.
místě stanulo družstvo z MKS Vyškov S. Druhé družstvo Habrovany B
skončilo na sedmém místě. Jako vítěz okresního přeboru měl náš oddíl
právo postupu do krajského přeboru II. třídy. Vzhledem k menšímu počtu
hráčů i výkonějších hráčů jsme od této možnosti ustoupili. Pro příští
sezonu tak zůstáváme v OP Vyškov. V březnu je rozhodnutím krajského
soudu zapsán náš šachový oddíl jako zapsaný spolek. Začátkem června se
konalo Mistrovství republiky čtyřčlenných družstev TP v Hodoníně u
Kunštátu. Bohužel náš oddíl opět neměl zastoupení pro nezájem hráčů o
tuto soutěž. Počátkem října se konalo na Horní Bečvě v hotelu DUO
Otevřené mistrovství ČR jednotlivců TP s mezinárodní účastí hráčů České
republiky, Maďarska a Slovenska. Letos byla velká účast. Na toto
mistrovství odjela naše jediná hráčka a podle současné výkonnosti se
umístila ve druhé polovině tabulky. V polovině října se uskutečnili 2
turnaje s naší účastí. V Hodoníně u Kunštátu se konalo Mezinárodní
mistrovství tělesně postižených v šachu – O pohár MDA RIDE a turnaj o
Pohár AMD. Pan Leoš Spáčil skončil celkově na 4. místě a Ivana
Vejpustková na 9. místě. Na to navazoval naším oddílem pořádaný již
28. ročník Přeboru Jihomoravského kraje a zároveň se uskutečnil
memoriál Jiřího Šandery. Od listopadu začal nový ročník Okresního
přeboru Vyškova v šachu, kde opět bojovaly dvě naše družstva a my věřili
v jejich dobré umístění.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve II. pololetí školního roku 2015/2016 navštěvuje základní školu 59
žáků a mateřskou školu plný počet tedy 25 dětí. Kolektiv 6 pedagogů a 6
zaměstnanců pod vedením ředitelky Mgr. Vlasty Koudelkové zůstává
v tomto školním roce nezměněn. V dalším školním roce 2016/2017
s počátkem 1.9.2016 ukončila zaměstnání paní učitelka Martina
Kraisová a na její místo nastoupila paní učitelka Mgr. Tereza Hegerová a
změna byla i v kolektivu zaměstnanců školní kuchyně - změna kuchaře,
na místo Václava Trnky nastoupila Jaroslava Dvořáková.
Během letních prázdnin proběhla významná úprava vnitřních prostor
budovy, kdy z původní tělocvičny byla vybudována nová učebna pro první
ročník, tělocvična zanikla a žáci od září začali docházet v rámci školní
výuky tělesné výchovy a odpoledních kroužků do tělocvičny v OD.
V rámci této úpravy došlo ke zvýšení kapacity a po dlouhé době byl
v základní škole pro školní rok 2016/2017 otevřen V. ročník. Kromě
úprav v samotné budově školy se také upravila plocha vedle školy, bylo
vybodováno parkoviště a terén u školy byl celkově zpevněn. Tyto úpravy
proběhly za finanční podpory zřizovatele – obce Habrovany.
Zápis do I. ročníku proběhl 11. května, dostavilo se celkem 22 dětí, z
nichž bylo 21 přijato. Počátkem září se ve škole v pěti samostatných
ročnících sešlo 78 žáků a kapacita školky byla opět naplněna v počtu 25
dětí.
Kromě povinné výuky se během roku děti účastnily několika výletů a
výukových programů – „Netolismus“ – prevence patologických jevů, kurzu
první pomoci, výpravy za netopýry do Moravského krasu nebo školního
výletu na hrad Buchlov.

POČASÍ
Leden
Začátkem roku 2016 bylo klasické zimní počasí. V první dekádě se
ranní teploty pohybovaly v rozmezí -5oC až -8oC., bylo polojasno
s občasným sněžením. Ve druhé dekádě došlo k mírnému oteplení
s teplotami kolem nuly. Obloha se zatáhla, občasné sněžení. Dál krátké
ochlazení k -10 oC a potom oteplení, polojasno, na leden s vysokými
teplotami až k +10 oC.
Únor
Denní teploty zůstávají nad nulou a to +6 C až +10 C, polojasné počasí
se sněhovými nebo smíšenými přeháňkami. Místy vystoupily denní
teploty na +13 C. Stávající ráz počasí ukončil silný SZ vítr provázený
deštěm. Denní teploty poklesly k nule, zataženo, místy polojasno.
Koncem února bylo zataženo, deštivo, s teplotami k +10 C.
o

o

o

o

Březen
V březnu byly ranní teploty už jen ojediněle pod nulou. Obloha jasná,
polojasná až někdy zataženo. Občasné dešťové přeháňky, které se
proměnily ve sněhové následkem silného SV proudění vzduchu. Koncem
měsíce na Velikonoce bylo jasno, teploty +10 C až +18 C. Silný JV vítr,
poslední den měsíce bylo teplo +24 C.
o

o

o

Duben
Teplé počasí s vysokými denními teplotami trvalo celou první dekádu.
Následné SV proudění, zatažené počasí, deštivé počasí, mírný pokles teplot.
V polovině měsíce přiletěly první vlaštovky. To už bylo zase jasno,
výjimečné dešťové přeháňky. Koncem měsíce opět +19 C.
o

Květen
Začátkem května bylo větrno s teplotami 17 C až 20 C. Polojasné počasí
s občasnými přeháňkami. Polojasné počasí přerušilo SZ proudění se
zataženou oblohou. Dešťové přeháňky s mírným poklesem teplot. Koncem
měsíce opět proměnné počasí s přeháňkami, teploty vystoupily k 28 C.
o

o

o

Červen
Krásné červnové počasí. Denní teploty 22 C až 24 C, obloha polojasná
s ojedinělými přeháňkami, občas se vyskytla i bouřka. Tento ráz počasí
vydržel do třetí dekády. Jižní proudění přiválo více bouřek a teploty 30 C
až 36 C (!).
o

o

o

o

Červenec
Teplo trvalo po celou první dekádu měsíce a to 26 oC až 30 oC. Vyvrcholení
bylo 36 oC, potom nastala změna. Jasnou oblohu vystřídalo zataženo,
přeháňky, déšť a pokles denní teploty na 16 oC. Vrátilo se polojasné
počasí, teploty pomalu stoupaly k 26 oC. Poslední dny v červenci
provázelo opět bouřkové počasí s přeháňkami.
Srpen
Jasné a polojasné počasí se střídalo po celou polovinu měsíce. Občas se
objevila i bouřka, kdy celkem stabilní teplota do 30 oC poklesla na 20oC.
Měsíc srpen mívá statisticky dlouhodobě počasí bez větších výkyvů.
Průměrné teploty se držely v rozmezí 24 oC až 26 oC, ke konci měsíce však
opět vystoupily přes 30 oC.
Září
První dekáda navázala na počasí předcházejícího měsíce. Ve druhé dekádě
se teploty dostaly na několik dnů zase přes 30 C. Stále bylo počasí
o

s jasnou oblohou, kterou ve třetí dekádě vystřídalo polojasno. Ranní
teploty klesly už na 6 C až 12 C, denní kolem 20 C. Polojasné počasí
vydrželo do konce měsíce.
o

o

o

Říjen
Teplé počasí ukončila v prvním týdnu měsíce změna. Denní teploty
poklesly na 9 C až 11 C. Bylo zataženo, přeháňky, déšť. Ve druhé dekádě
denní teploty klesaly až na 7 C. Měsíc říjen byl zakončen mírným
vzestupem teplot na 14 C až 17 C.
o

o

o

o

o

Listopad
Opět v prvním týdnu měsíce změna, ke konci týdne první ranní mrazík
-2 C. Ranní teploty kolem nuly se pohybovaly až do konce měsíce. Přes
den z počátečních 17 C poklesly jenom na 2 C. Obloha jasná, polojasná i
zataženo. Změny provázel silný SZ vítr, který se v polovině měsíce
uklidnil. Nastalo počasí s mlhami, ranním náledím, mrholením a
deštěm. Teploty klesaly na ranních -7 C, přes den při jasné obloze pouhých
-2 C.
o

o

o

o

o

Prosinec
Prosinec začal s rovnoměrnými teplotami ráno do -7 C a v poledne kolem
nuly. Vše doprovázel silný S vítr, proměnlivé počasí, déšť, náledí, sníh.
Vítr přestal v půli měsíce, následovala mrznoucí mlha, zataženo. Kolem
Vánoc bylo všeobecné tání. Silný J vítr měl za následek krátkodobé
oteplení, denní teplota byla +10 C. Na Silvestra se ale vše vrátilo
k normálu. Ranní teplota -10 C a denní -4 C.
o

o

o

o

Počasí sledoval a zapsal pan Lubomír Uher.

Záznam do kroniky za rok 2016 napsala paní Lenka Dvořáčková

