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KULTURA, AKCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
A SPOLKŮ, DALŠÍ UDÁLOSTI V OBCI
LEDEN – VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Historicky poprvé se konala ve dnech 11. a 12. ledna přímá volba
prezidenta České republiky.
Výsledky voleb v obci Habrovany – I.kolo:
1. Ing. Miloš Zeman
144 hlasů
2. Ing. Jan Fischer, CSc.
77 hlasů
3. Jiří Dientsbier
65 hlasů
4. Karel Schwarzenberg
49 hlasů
5. Prof. JUDr. Vladimír Franz
43 hlasů
6. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
17 hlasů
7. Taťana Fischerová
12 hlasů
8. Ing. Jana Bobošíková
10 hlasů
9. MUDr. Přemysl Sobotka
9 hlasů
Z možných 668 voličů se dostavilo k volebním urnám 432 voličů (z toho
426 platných hlasů), což představovalo volební účast 64,7 %.

II. kolo voleb se konalo 25. a 26. ledna s výsledkem v naší obci:
1. Ing. Miloš Zeman
279 hlasů
2. Karel Schwarzenberg
111 hlasů
Volební účast byla 59,50 %, což představovalo 393 (z toho platných 390
hlasů) voličů z celkových 661 občanů s volebním právem.
Prezidentem České republiky se stal Ing. Miloš Zeman, který slavnostně
složil 8. března slib a po deseti letech tak nahradil ve funkci stávajícího
prezidenta Václava Klause.

LEDEN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Občánci narození v průběhu roku 2012 byli pozváni s rodiči
na slavnostní uvítání do života 27. ledna do zasedací místnosti
obecního úřadu, kde je pan starosta společně se zastupitelkou paní
Marií Kachlíkovou přivítali do života a popřáli jim hodně štěstí,
zdraví a životních úspěchů. Maminky dětí byly obdarovány květinami
a dětem byly předány dárky společně s upomínkovými předměty na
tento slavnostní den. V roce 2012 se v naší obci narodilo 8 dětí.
Vítání občánků zpříjemnilo kulturní vystoupení žáků ze základní
školy pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Vymětalové.

ÚNOR – OSTATKY
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 9. února ostatky, kdy se
rej 30ti masek prošel obcí za doprovodu dechové hudby a během celého
dne pobavil svými vtipnými kostýmy a bujarým zpěvem obyvatelé
naší obce.

ÚNOR – VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 23. února se pořádaly ve dvoře obecního úřadu
vepřové hody spojené s ochutnávkou a prodejem zabíjačkových
specialit. Kvůli silným mrazům, které trvaly po celé tři dny, kdy
zaměstnanci, zastupitelé a dobrovolníci připravovali zabíjačkové
pochoutky ze tří urostlých prasat, byla účast návštěvníků slabší.
Úsměvnou historkou nám v paměti zůstane, když místní šohaj pod
vlivem obecní slivovičky vylil do potoku očištěná střívka, do kterých
se měli plnit jitrničky.

BŘEZEN – DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 2. března se konal v zapůjčených prostorách pohostinství
Pod zrcadlem maškarní karneval, kterého se zúčastnilo asi 100 dětí,
z toho 86 masek. Pestrý program v podobě tance, her, soutěží a vystoupení
zumby pod vedením Petra Zapletala byl zakončen losováním tomboly,
kdy si každé dítko odneslo na památku malý dáreček.

DUBEN – HABROVANSKÁ ZTEČ
V sobotu 27. dubna se pořádal v zámeckém parku 2.ročník klání
"Habrovanská zteč", který organizoval klub YMCA Brno - Carpe Diem a
šermířská restaurace "Kdysi" ve spolupráci s obcí a SDH Habrovany.
Bohatý program byl zahájen v 11 hodin kostýmovým průvodem obcí,
následoval nácvik bitvy a pak se již slova ujal moderátor akce - Libor
Olšan z Habrovan, který zahájil 2. ročník bitvy - tentokrát se bojovalo o
tvrz patřící potomku Jana z Moravan - panu Jarznovi ze Sedla. Řinčely
zbraně a nouze nebyla ani o tvrdé střety bojovníků, dokonce došlo i na
krev. Odpolední program byl obohacen o soutěže pro děti, vystoupení
drezury koní „Equidance – Dáma v sedle aneb s koňmi vážně i nevážně“
a rytířským zápolením. Den byl završen vystoupením skupiny Carpe
Diem „Kladivo na čarodějnice“ a večerní ohňovou a pyrotechnickou show
hadího mága Cava, který představil své hady škrtiče albíny.

DUBEN - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna pořádal SDH Habrovany v areálu Pod lipami kulturní
akci „ pálení čarodějnic“, kterou provázela hudba, soutěže pro děti,
opékání špekáčků a vyvrcholila zapálením hranice s čarodějnicí. Na akci
se dostavilo 76 dětí za doprovodu rodinných příslušníků.

KVĚTEN – „OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“
8. května se konal další sraz přátel historických vozidel,
do kterého se zaregistrovalo 88 účastníků. Nejstarším strojem byl Willys
Overland r.v. 1916 a objevily se tu další vzácné stroje jako Tatra 12,
Tatra 75 kabriolet, Praga Picolo - moto Ariel 557 - dochován v původním
stavu. O občerstvení hojného počtu návštěvníků v podobě grilovaných
klobásek a zvěřinového guláše se postarali členové Mysliveckého sdružení
Habrovany.

ČERVEN – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
29. června pořádala obec společně se ZŠ Habrovany dětské
zábavné odpoledne „Hurá prázdniny“, které se konalo poprvé v malebném
zámeckém parku. Pro děti byla připravena soutěžní trasa, na které
sbíraly body a na konci získaly sladkou odměnu. Kromě soutěží si
zařádily na skákacím hradu, projely se v elektrických autech, jezdily na
koních nebo střílely ze vzduchovky. Po celé odpoledne měli děti
občerstvení zdarma a za příjemného počasí tak se svými rodiči a přáteli
pěkně strávily závěr školního roku.

ČERVENEC - LETNÍ NOC
27. července pořádal SDH letní noc v areálu Pod lipami. K tanci
a poslechu hrála skupina Kolowrat. Počasí návštěvníkům přálo.

SRPEN - SRAZ VETERÁNŮ
17. srpna pořádal Veteran club na návsi sraz historických
vozidel pod názvem „Tradiční 13. sraz veteránů“. Srazu se účastnilo 58
historických vozidel. Účast byla slabší, ale dorazily stroje, které ještě

nebyly v předcházejících ročnících viděny jako Jawa Minor kabriolet a
Jawa 250 „Pérák“ zrenovovaný místním příznivcem veteránů Richardem
Masaříkem, který poprvé přijel představit svůj stroj veřejnosti.

ZÁŘÍ – DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dětské rybářské závody pořádané občanským sdružením Zámecký rybník
a obcí Habrovany propukly v sobotu 21. září u rybníku v zámeckém
parku. Počasí této akci vůbec nepřálo, bylo chladno a mrholilo, ale ani to
neodradilo většinu příznivců a na akci se přišli zúčastnit. Odhadem 200
návštěvníků i ze vzdálenějších míst, přišli ochutnat rybí speciality
připravované zastupiteli, zaměstnanci a dobrovolníky z řad občanů a
okoštovali burčák pana Jarka Vašiny. Do samotné soutěže se přihlásilo
32 dětí, které byly rozděleny do dvou kategorií - mladších a starších. U
dětí do 10ti let se umístil na 1. místě Michal Dvořáček s největší
ulovenou rybou - siven 31 cm a s nejvyšším nachytaným počtem ryb
Radek Dvořáček. V kategorii starších dětí vyhrál Jakub Hůlka, který
ulovil kapra 56 cm a nejvíce ryb chytil Jakub Tůma - 13 ryb v celkové
délce 391 cm, což je během dvou soutěžních hodin obdivuhodný výkon.
Rybářské závody se v posledních letech těší hojné účasti za každého počasí
a stávají se vyhlášenou akcí v širokém okolí.

ŘÍJEN - VOLBY
Významnou událostí v letošním roce byly také volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a. 26. října 2013.

Celkový počet voličů:
Volební účast:

669
390

Volební účast v %:
58,30 %
Platné hlasy:
386
Výsledky voleb v naší obci:
1. Česká strana sociálně demokratická
106 hlasů
2. Kumunistická strana Čech a Moravy
68 hlasů
3. ANO 2011
54 hlasů
4. Křesť. a dem. unie - Československá strana lidová
38 hlasů
5. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
31 hlasů
6. Občanská demokratická strana
26 hlasů
7. TOP 09
22 hlasů
8. Strana zelených
11 hlasů
9. Strana práv občanů Zemanovci
9 hlasů
10. Česká pirátská strana
7 hlasů
11.-12. Strana svobodných občanů
5 hlasů
11.-12. Dělnická strana sociální spravedlnosti
5 hlasů
13. HLAVU VZHŮRU - volební blok
2 hlasy
14.-15. Strana soukromníků České republiky
1 hlas
14.-15. Suverenita - strana zdravého rozumu
1 hlas
Politické strany: Politocké hnutí Změna, , LEV 21 - Národní socialisté a
Koruna česká nezískaly žádný volební hlas.

LISTOPAD - MARTIN NA BÍLÉM KONI
8. listopadu se poprvé v Habrovanech konala akce „Martin na bílém
koni“. Pořádala ji obec Habrovany a šermířská restaurace „Kdysi“.
V pátek o páté večerní hodině se sešla spousta rodičů s dětmi na
habrovanské návsi. Tam je přivítal historicky oděný Libor Olšan

z Habrovan a povyprávěl legendu o Svatém Martinovi z Tours, který byl
římským vojákem a stal se křesťanským biskupem a misionářem. Děti
pak rozsvítily své lampiony a přivolaly Martina, který opravdu přijel
na bílém koni. Stejně jako v dávné legendě se rozdělil s promrzlým
žebrákem o svůj plášť. Potom se vydal v čele dlouhatánského
lampionového průvodu přes zámecký park a kolem potemnělého rybníka k
restauraci „Kdysi“. Tam se rodiče mohli občerstvit pivním speciálem,
svatomartinskou horkou medovinou nebo husou. Děti mohly nakrmit
koníka a vyfotit se s Martinem nebo si pod vedením pana Olšana z
Habrovan zasoutěžit o drobné dárečky. Malovaly obrázky Martinovi,
házely věnečky na jednorožce, bojovaly s figurínou Gastonem a tančily a
houpaly se na lustru dlouho do večera. Nakonec za vydatné pomoci
rodičů byl vytvořen rekord v počtu dětí na lustru, kterých se tam
podařilo pověsit 16.

PROSINEC – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. adventní neděli - 1. prosince se na vsi konalo již po sedmé tradiční
rozsvícení vánočního stromu doprovázené programem dětí ze školy a malým
školním jarmarkem. Po úvodních slovech pana starosty Radoslava Dvořáčka
s přáním mnoha úspěchů, zdraví a zdárným vykročením do nadcházejícího roku
děti zazpívaly koledy, zarecitovaly básně a dokonce zahrály na flétny…tímto
vystoupením se dojatým příbuzným zalily oči slzami štěstí a
pohody…následoval velkolepý ohňostroj, svařáček, teplý čaj a cukroví, které
rozdávali občanům v příjemné atmosféře členové zastupitelstva naší obce –
starosta Radoslav Dvořáček, místostarosta Zdeněk Slavotínek, zastupitelé – pan
Ing. Vít Berger, pan Bc. Jan Čalkovský, pan Petr Rozčínský, pan Libor Korčián a
paní Marie Kachlíková.

VÝZNAMNÉ STAVBY V OBCI
V letošním roce se pokračovalo se stavbou nového obecního domu
– počátkem roku se dokončovalo pokrytí střechy, protože mrazivé počasí
koncem roku 2012 neumožnilo dodělat střechu v plánovaném termínu.
V lednu byly zahájeny přípravné práce na výběr dodavatele dokončení
stavby. Do vypsané soutěže se přihlásilo 6 firem, z nichž vítězně vzešla
firma S-A-S stavby spol. s r.o., Znojmo, která nabídla cenu za dokončení
ve výši 12 086 152 Kč. Z důvodu prodlužování výběrového řízení se však
plánovaná kolaudace posunula až na začátek roku 2014. Podobu
vnitřních prostor konkrétně II. NP výrazně změnilo rozhodnutí
zastupitelstva obce a to tak, že se plánované prostory upravily pro
vybudování vlastní mateřské školy, protože řada rodičů řešila již
v minulých letech nedostatek míst pro jejich děti a narůstající počet nově
narozených dětí v naší obci v posledních letech se vybízel k zamyšlení,
zda prostory v novém OD nevyužít právě pro jejich potřeby. Zároveň se
rozhodlo o vybudování vlastní kuchyně, která zabezpečí stravování pro
děti v mateřské škole, žáky v základní škole, ale také pro občany v obci.
Z důvodu plánované změny přestavby II. NP na MŠ a vybudování kuchyně
si obec musela zapůjčit finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč, které na
základě výběrového řízení poskytla Komerční banka s výhodným úrokem
a splatností po dobu 10ti let. V letních měsících firma S-A-S zahájila
stavbu, která měla být k 31.12.2013 předána, ale z důvodu přestavby II.
NP se termín předání posunul na začátek roku 2014. Během podzimních
měsíců se budova „oblékla do nového kabátu“, vybudovalo se parkoviště,
dokončily se vnitřní prostory a připravil se prostor pro hřiště mateřské
školy. Práce probíhaly bez výraznějších komplikací a závěrem roku se již
pomalu finišovalo tak, aby byla stavba připravena ke kolaudaci, která
proběhne na začátku roku 2014.

DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE A OSTATNÍ INVESTICE
Z drobných staveb byla dokončena stavba „Vodovodu Habrovany,
rozšíření, řád 10, k Obecnímu domu“ a v lokalitě vedle čistírny
odpadních vod se zřídila nová komunitní kompostárna s kapacitou 150
t odpadu ročně, která začala sloužit občanům obce Habrovany. Jedním
z důvodů jejího zřízení bylo obrovské množství zeleného odpadu ze
zámeckého parku, který je potřeba zpracovávat. Během roku 2013 byl také
pořízen drobný majetek pro potřeby hasičů – motorová pila, zásahové
obleky a přilby, který byl částečně uhrazen z dotace od JMK. Do nového
kulturního zařízení bylo zakoupeno 250 kusů židlí, na které se podařilo
zajistit dotaci ve výši 120 tis. Kč opět z rozpočtu JMK a dále byly
zakoupeny drobné majetky pro plynulé fungování obce a obecního úřadu
např. nový PC pro paní Romanu Dobešovou, která v květnu nastoupila na
obecní úřad jako administrativní pracovnice – pokladní Účetní obce je
paní Lenka Dvořáčková. Jirka Pořízek a František Nejtek jsou
zaměstnanci zajišťující technické služby v obci a starají se o provoz
ČOV. Paní Zdeňka Obroučková nadále zajišťuje služby pečovatelky v DPS
a pomoc seniorům v naší obci. Počátkem roku se také zastupitelstvo
rozhodlo pokusit se získat podpisy vlastníků pozemků nad 0,5 ha
zemědělské půdy jako podklad pro podání žádosti o pozemkové úpravy, o
které obec požádala již v roce 2008, ale dosud nebyly zahájeny. Potřebný
počet souhlasných stanovisek vlastníků se podařilo získat a proto
v průběhu roku ÚPZSVM začal s administrativními přípravami
pozemkových úprav, které by měli přinést obci a především samotným
občanům řadu výhod, zejména se tímto narovnají vlastnické vztahy,
zpřístupní se komunikace a dojde k celkové úpravě krajiny v našem
katastrálním území.

STATISTICKÉ ÚDAJE V ROCE 2013
Počet obyvatel v obci Habrovany k 31. 12. 2013:
celkem 812 obyvatel
- 414 mužů a 398 žen
- 146 dětí do 18ti let
Průměrný věk obyvatelstva 41,03 let.

NAROZENÍ
V roce 2013 se narodilo celkem 8 dětí, z toho 2 chlapci a 6 dívek.
Chlapci: Matěj Huvar a Hubert Kopáč.
Dívky: Laura Kočvarová, Sofie Slavotínková (bez TP v Habrovanech),
Zuzana Blahynková, Elena Schachlová, Ella Rambousková (přistěhovaná)
a Linda Vonková.

ÚMRTÍ
V roce 2013 zemřelo 14 občanů, z toho 8 mužů a 6 žen:
1. František Martinec
16. 2. 2013
2. Bohumila Adamcová
29. 4. 2013
3. Stanislav Hanák
19. 5. 2013
4. Aloisie Klučková
9. 6. 2013
5. Josef Komárek
12. 7. 2013
6. Helena Obroučková
4. 7. 2013
7. Josef Juruj
17. 7. 2013
8. Jiřina Pavlonová
28. 7. 2013

Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany

227
210
282
51
280
31
249
45

9. Miroslava Pekaříková
10. Josef Stankovič
11. Petr Trávníček
12. Marie Kadlecová
13. Radomil Bezděk
14. Jan Jenáček

19. 9. 2013
21. 9. 2013
3. 11.2013
30.11.2013
15.12.2013
11.12.2013

Habrovany 265
Habrovany 274
Habrovany 13
Habrovany 274
Habrovany 234
Habrovany 232

SŇATKY
V roce 2013 uzavřeli manželství 4 občané z obce Habrovany.

PŘISTĚHOVANÍ
Do naší obce se v průběhu roku přistěhovalo celkem 20 osob, z toho 12
mužů a 8 žen.

ODSTĚHOVANÍ
Z obce se v průběhu roku odstěhovalo 15 osob, z toho 6 mužů a 9 žen.

KOLAUDACE NOVÝCH DOMŮ
V průběhu roku 2013 byly zkolaudovány 2 rodinné domy. Poslední číslo
popisné je 346.

HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY

Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1 528 458,12
Daň z příjmů fyz. ze SVČ
142 580,37
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
163 066,50
Daň z příjmů práv. osob
1 574 237,67
Daň z příjmů práv. osob za obce
401 090,00
Daň z přidané hodnoty
3 345 346,40
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
3 981,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
364 313,00
Poplatek ze psů
23 480,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
8 250,00
Odvod výtěžku z provozování loterií
33 590,31
Správní poplatky
15 730,00
Daň z nemovitosti
666 620,70
Neinv. přijaté transfery z všeob .pokl. správy SR
48 087,00
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci fin. vztahu
144 400,00
Neinv. přijaté transfery od krajů
161 520,00
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti
589 394,88
Přijaté pojistné náhr., příjmy z pronájmu ost. nem.
1 741,00
Příjmy z poskytování služeb – stočné
1 014 468,00
Příjmy z poskytování služeb – kabelová TV
108 370,00
Příjmy z prodaného zboží – kalendáře 2014
450,00
Přijaté neinvestiční dary
15 000,00
Příjmy z poskytování služeb - sportovní zařízení
13 900,00

Příjmy z poskytování služeb (zálohy nájemníků)
Příjmy z pronájmu – bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje akcií - RWE
Příjmy z prodaného zboží – Respono pytle
Přijaté nekap. příspěvky a náhr. EKOKOM
Sankční přijaté platby od jiných subjektů
Příjmy z poskyt. služeb – pečovatelská služba
Příjmy z úroků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Příjmy celkem (po konsolidaci)

309 584,00
748 331,00
22 524,00
88 100,00
1 996 200,00
1 464,00
44 598,00
500,00
48 151,00
14 151,60
23,06
188 870,00
13 830 571,61

Daňové příjmy: 8 270 744,07 Kč
- výnosy ze sdílených daní,
správní a místní poplatky.
Nedaňové příjmy: 2 532 125,66 Kč - příjmy ze stočného,
z provozování vlastní kabelové televize, pronájmu sportovního hřiště,
příjmy z pronájmu bytů v DPS č. p. 274, bytu v ZŠ a nebytových
prostor České Poště, příjmy z pronájmu pozemků, dále z poskytování
služeb v DPS, příjmy z podílu na zisku a dividend (akcie RWE a ČS
spořitelna), příspěvek Ekokom.
Kapitálové příjmy: 2 084 300,00 Kč – významným příjmem byl
v letošním roce prodej 180 ks akcií JMP (převod akcií na hlavního
akcionáře) a dále příjmy z prodeje pozemků.
Přijaté transfery : 1 267 636,38 Kč - dotace na volbu prezidenta ČR,
na volby do Poslanecké sněmovny PČR, příspěvek na výkon st. správy,

převody z vlastního fondu k hospodářské činnosti z roku 2012 a získané
dotace z rozpočtu JMK na vybavení kulturního zařízení ve výši
120 000,00 Kč, na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 1 520,00
Kč a na nákup věcných prostředků pro hasiče ve výši 40 000,00 Kč.
Přijatý finanční dar od fyzické osoby na kulturní dění v obci
15 000,00 Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce 4 976 822,68 Kč.
Stav závazků – dlouhodobý úvěr na dofinancování stavby nového
Obecního domu 5 000 000,00 Kč.

VÝDAJE
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní 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
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj

Kč
40 150,00
2 522,90
91 946,91
682 551,15
360 406,00
26 579,00
5 000,00
1 000,00
63 276,00
212 969,00
1 979,56
20 000,00
288 001,73
214 779,53
10 571,00
12 734 564,74

Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do parlamentu ČR
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem ( po konsolidaci)

10 120,00
395 037,00
5 299,00
6 903,00
762 734,00
138 579,00
100 715,00
748 668,00
14 252,00
22 087,00
825 385,35
10 192,00
42 670,00
199 782,28
1 000,00
18 039 721,15

Běžné výdaje: 5 461 511,86 Kč zahrnují běžné výdaje na plynulý
provoz obce - revize, kontroly, údržba, mzdové náklady zaměstnanců,
příspěvky spolkům, výdaje na energie v budovách ve vlastnictví obce.
Kapitálové výdaje: 12 902 443,79 Kč jsou investiční výdaje spojené
především s budováním staveb v obci. V roce 2013 dokončení stavby nové
víceúčelové budovy Obecního domu a plynovodní přípojky, dále stavba
„Vodovod Habrovany, rozšíření, řád 10, k novému Obecnímu domu“,
pořízení dlouhodobého majetku potřebného k údržbě veřejné zeleně, ČOV,
obecního úřadu a pro potřeby hasičů.

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI
KNIHOVNA OBCE
V letošním roce proběhla po 5ti letech plánovaná revize knihovního
fondu s metodickou pomocí pracovnice Knihovny Karla Dvořáčka ve
Vyškově. V naší knihovně je celkem 2 775 knih z toho 276 knih naučných
a 2 499 beletrie. V roce 2013 se přihlásilo 9 nových čtenářů, z toho 5
dětí. Z rozpočtu obce bylo zakoupeno 11 nových knih a 230 knih dostala
knihovna od občanů darem a dále pak výměnnými soubory knih z
Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Knihovnu navštěvovalo 48
pravidelných čtenářů, z toho 17 dětí a celkem bylo půjčeno 1026 knih.
V knihovně je i nadále využíván internet především z řad dětí, pro které
se pořádaly pod vedením knihovnice Marie Peterkové čtenářské soutěže.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členská základna je ke konci roku 52 členů a dále je evidováno 6
členů seniorů (starších 65 roků).
Činnost byla zaměřena zejména na prevenci, výcvik 15ti členné zásahové
jednotky složené z členů základní organizace,požárnímu sportu a
kulturním akcím. Náš sbor se během roku podílel na řadě akcí
pořádaných v naší obci, ať již jako hlavní organizátor nebo jako
významná výpomoc.
Byly to zejména:
- Zajištění divadelního představení pro děti
- Ostatková maškaráda
- Pálení čarodějnic
- Soutěž o pohár starosty započítané do VC Vyškov
- Letní noc „Pod lipami“

- Zakončení sportovní sezóny s vyhodnocením
- Průběžná údržba techniky a požární zbrojnice
- Dostavba a údržba sportovní dráhy v areálu ČOV Habrovany
Soutěžní činnost:
Do sportovní činnosti byly zapojeny dvě družstva mužů a jedno družstvo
žen. Tato družstva se zúčastnila soutěží započítaných do VC okresu
Vyškov,soutěží mimo náš okres a soutěží v netradičních disciplínách. Obě
družstva mužů se zúčastnily všech 12ti soutěží započítaných do VC
okresu Vyškov s konečným umístěním:
- Muži A na pátém místě z 18ti přihlášených družstev
- Muži B na devátém místě z 18ti přihlášených družstev
Družstvo žen se zúčastnilo celkem 7 soutěží započítávaných do VC okresu
Vyškov s konečným umístěním na osmém místě z 11ti přihlášených
družstev.
Družstvo mužů vítězstvím v okresním kole postoupilo do krajského kola,
které se konalo v Blansku a zde obsadilo šesté místo.
Činnost zásahové jednotky:
Výcvik jednotky:
- Nácvik používání dýchací techniky a to na poligonu Školního
výcvikového zařízení hasičů v Brně
- 10 členů získalo osvědčení k práci s motorovou pilou
Zásahová jednotka byla během roku povolána k pěti událostem a to:
- Vytažení osobního vozidla s těhotnou ženou, které uvízlo ve sněhové
závěji mezi obcí Habrovany a Rousínovem
- Dvakrát otevření bytu v domě s pečovatelskou službou

- Požár nákladního vozidla v bývalém areálu zemědělského družstva
- Prověřovací cvičení na předpokládaný požár altánu v zámeckém
parku.
- Výpomoc policii při řešení dopravní nehody na návsi
Pouze jedna akce byla neúspěšná, kdy jednotka nevyjela k zásahu u
hořící trávy a to z důvodu, že k tomuto požáru došlo v době, kdy všichni
členové zásahové jednotky byli v práci, tj. mimo obec.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
V průběhu roku 2013 odehrálo mužstvo mužů celkem 27
soutěžních utkání - včetně předehrávaného jarního kola soutěžního
ročníku 2013/2014 . Po ukončení podzimní části tohoto ročníku se
mužstvo umístilo na 8. místě tabulky. Tak jako v předchozím roce se
rovněž během soutěžních měsíců pravidelně scházel výbor oddílu kopané
v pravidelných 14-ti denních intervalech, aby řešil operativní úkoly
spojené s běžným fungováním klubu a pracoval i na dlouhodobějších
tématech spojených zejména s prací s mládeží a ekonomickým
fungováním oddílu.
JARO 2013
V druhé polovině ledna započala zimní příprava našich hráčů. Sehraná
přípravná utkání mužstva dospělých před novou sezónou přinesla
střídavé výsledky.
U mláděžnických družstev se podařilo před začátkem jarní části
víceméně udržet stávající kádr, který se zapojil do zimní přípravy. Tato
začala ,jako u mužstva dospělých , rovněž tréninkovými jednotkami v
tělocvičně, ale tentokrát v tělocvičně ZŠ Habrovany .Stěžejním bodem
zimní přípravy se pak stala účast na turnajích ve Vyškově. Dne 10. 2.

proběhl turnaj starších žáků,který naši fotbalisté odehráli v kombinované
sestavě s pouhými třemi staršími žáky , které doplnili mladší žáci .
Mužstvo i přes tuto znatelnou nevýhodu odehrálo velmi vyrovnané zápasy
a po těsných porážkách s FK Drnovice 1:0 , s TJ Hoštice 2:1 a s TJ Dědice
3:1 obsadilo konečné páté místo .
Dne 23.2. byl pak odehrán oficiální turnaj mladších žáků, kde se naši
hráči umístili na celkovém 4. místě po bezbrankové remíze s FK Drnovice
a těsných prohrách s TJ Dědice 1:0 a 3:1 s mužstvem Framozu Rousínov .
Pouze domácím fotbalistům Vyškova jsme podlehli výraznějším
rozdílem 6:0 . Skvělým završením působení habrovanských žáků pak bylo
vyhlášení našeho brankáře Jakuba Daňka za nejlepšího brankáře turnaje .
Družstvo přípravky se od začátku právě probíhajícího soutěžního ročníku
potýkalo s přechodem na jiný systém soutěže a s tím i vynucené změny
herního stylu.
V letošním roce se rovněž zintenzivnily práce na přípravě nových
internetových stránek oddílu www.tjhabrovany.cz Tyto stránky byly
během roku 2013 zprovozněny a příznivci našeho oddílu tedy při jejich
zhlédnutí mohou získat spoustu informací o fungování klubu.
Mužstvu dospělých se pak v jarní části soutěžního ročníku 2012/2013
podařilo udržet nasazený trend ze závěru roku 2012 i postavení týmu v
celkové tabulce , kdy se habrovanští fotbalisté pevně usadili v jejích
horních patrech a po několik kol dokonce figurovali mezi prvními třemi
týmy průběžného pořadí , což bylo oproti podzimní části sezóny dokonce
ještě určité další zlepšení . Pozitivem pro habrovanské fanoušky bylo
kromě samotných zlepšených výkonů mužstva i to, že na rozdíl od
minulých let se až téměř do samotného závěru soutěže podařilo udržet
neporazitelnost na domácím hřišti a první porážka přišla až v
samotných závěrečných kolech s mužtsvem Dražovic B .Předtím dosáhli

naši hráči v domácích utkáních šesti vítězství a pěti remíz . Po hubených
výsledcích v předchozích sezónách tak naši fotbalisté dosáhli jednoho z
nejlepších výsledků za několik posledních let , když skončili v konečné
tabulce ročníku 2012/2013 na krásném 4.místě. Za zlepšenými výsledky
mužstva stála zejména kvalitní a koncepční práce trenéra Davida
Vašiny. Nejlepšími střelci mužstva byli Radomír Novotný a Lukáš
Pořízek . Mužstvo žáků podávalo v roce 2013 kvalitní a bojovné výkony
a v konečném pořadí skončilo žákovské mužstvo na pěkném 8.místě se
ziskem 15 bodů. Sezónu pak zakončilo fotbalové odpoledne, jehož hlavní
částí bylo utkání dětí proti rodičům a následně bylo pro všechny
zúčastněné připraveno i malé pohoštění. Nejlepšími střelci mužstva žáků
v ukončeném soutěžním ročníku 2012/2013 byli v konečném součtu
Mrázek Michal 15 branek a Souček Jiří 9 branek, o další vstřelené branky
se pak podělili Knotek Lukáš 6, Polách Jakub 6, Jelínek Martin 3, Šmerda
Martin 3,Polák Pavel 3,Baláž Martin 2, Kadaňka Martin 1. Naše
přípravka pak zakončila sezónu na 10. místě se ziskem 2 bodů za 2
remízy.
Je zcela zřejmé,že nastolená intenzivní práce s mládeží přináší zjevné
úspěchy, což dokazuje nejen stále se zvětšující počet diváků na domácích
zápasech, ale i fakt, že pro příští sezónu doplní mužstvo žáků i šest
hráčů z Rousínova.
V průběhu jara 2013 se také započalo s přípravami založení družstva
dorostu Habrovan společně s FK Drnovice. Dále se ještě před ukončením
jarní části sezóny započalo s přípravou fotbalového soustředění v kempu
Baldovec , které bylo naplánováno na srpen, a oproti roku 2012 se
počítá na soustředění i s účastí mužstva přípravky.

PODZIM 2013
Začátek podzimní části soutěže nového ročníku v roce 2013 u mužstva
dospělých přinesl střídavé úspěchy a prakticky v pravidelných intervalech
se v prvních zápasech střídaly porážky s vítězstvími . Jako obvykle se
bohužel týmu zcela nevyhnula ani vážnější či drobnější zranění , která
měla další vliv na herní projev v prvních utkáních . Kombinace těchto
okolností měla za následek možná určitý pokles výkonnosti oproti jarní
části minulého soutěžního ročníku a ústup z pozic,na které byli naši
příznivci po jarní části soutěže zvyklí . V konečném důsledku to pak
představovalo posun z horní části tabulky do jejího středu a podzimní
část jsme zakončili na celkovém osmém místě . Nejlepším střelcem týmu
Habrovan byk v roce 2013 Radek Novotný .
MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ /DOROST :
Novinkou roku 2013 v činnosti našeho oddílu byla účast společného
týmu našich a drnovických dorostenců v okresní soutěži .Výsledky
společného dorosteneckého týmu v soutěžní části roku 2013 byly velice
slibné, když z prvních tří odehraných zápasů bylo dosaženo plného
bodového zisku a mužstvo se usadilo se na čele osmičlenné skupiny C1A
okresního přeboru.
ŽÁCI,PŘÍPRAVKA :
V rámci přípravy na nový soutěžní fotbalový ročník se uspořádalo
víkendové fotbalové soustředění v areálu kempu Baldovec. Zúčastnilo se
jej celkem 16 hráčů žákovského mužstva a 7 hráčů přípravky. V rámci
soustředění proběhly fyzické testy hráčů či herní a taktická příprava.
Mužstvo žáků navíc sehrálo přátelský zápas s týmem Čelechovic (vítěz
soutěže ml. žáků okr. Prostějov), které vyhrálo poměrem 2:1. Před
začátkem soutěže si mužstvo žáků pod vedením trenérů Jiřího Součka a
Jaroslava Knotka dalo za cíl umístění na předních místech tabulky.

Tento cíl se pak dařilo v průběhu sezóny plnit a podzimní část sezóny se
umístilo družstvo na 5. místě tabulky. S ohledem na vyrovnanost
soutěže, kdy nám odskočilo jen mužstvo Málkovic, jsme pro jarní část
soutěže v roce 2014 náš konečný cíl nezměnili a umístnění jinde, jak do
třetího místa, bychom považovali za neúspěch.
V podzimní části odehrálo družstvo smíšené přípravky ve věkové kategorii
6-10 let pod vedením trenérů Mariana Lusky, Marka Křivánka a Radka
Dvořáčka celkem 11 soutěžních utkání, kde získalo 6 bodů a konečně se
podařilo prolomit bezbodový stav loňské sezóny. Na konci podzimní části
soutěže pak skončilo družstvo Habrovan na 9.místě .
MYSLIVOST
V letošním roce bylo odpracováno přibližně 477,5 brigádnických
hodin. Plán odlovu srnčí zvěře ve výši 4 srnci, 3 srny a 2 srnčata byl
splněn. Zvěř černá – celkem bylo odloveno 8 lončáků a 1 sele. Jelení zvěř
nebyla odlovena. Zvěř drobná – zajíc, bažant, plán tři hony a odlov 20ti
zajíců a 45 bažantů kohoutů byl částečně splněn. Honitba byla doplněna
námi zakoupenými bažantími kohouty, kterých bylo vypuštěno 30 kusů.
Celkem bylo uloveno 7 zajíců, 42 bažantů kohoutů a 5 kachen. Dále bylo
odloveno 8 lišek a 1 kočka. Celkem bylo zkrmeno 2 q sena, 15 q obilí a
pozadku a 30 q řepy.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Na podzim loňského roku byla dokončena oprava horní části
věže kostela. Snahou v letošním roce bylo dokončit rekonstrukci věže , ale
vzhledem k nedostatku financí toto nebylo možné zrealizovat a dokončení
se tak odkládá na následující rok. Kromě obvyklých bohoslužeb byl pro

veřejnost kostel otevřen v pondělí 23. 12. 2013 od 16ti do 18ti hodin,
kdy si zájemci mohli prohlédnout vánoční výzdobu, betlém a odnést
kromě příjemné předvánoční atmosféry do svých domovů „betlémské
světlo“. Vzhledem k příznivým ohlasům se předvánoční otevření kostela
bude pravidelně opakovat.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve škole je zaměstnáno celkem 6 zaměstnanců – 5 pedagogů a
jedna správní zaměstnankyně. Ředitelkou školy je Mgr. Vlasta
Koudelková. V lednu škola pořádala „Den otevřených dveří“. Školu
navštívilo 50 lidí, kteří měli možnost seznámit se s chodem celé školy.
Školu na začátku roku ve školním roce 2012/2013 navštěvuje 73 žáků.
V únoru proběhl zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2013/2014 ,
celkem se dostavilo 17 dětí, které se během dubna připravovaly a
seznamovaly se školními zvyky v programu „Škola nanečisto“. Během
jarních měsíců se žáci zúčastnili několika výletů – Olšany Bílý Dvůr,
Jarošův mlýn, škola v přírodě pro žáky 3.-5.ročníku v Domašově nad
Bystřicí, a děti navštěvují zájmové kroužky, které jsou zajišťovány jak
zaměstnanci školy, tak i kvalifikovanými osobami. Děti pokračují ve
vzdělávacím programu „Škola, která baví“. Ve stávající budově školy již
plně fungují 4 výborně vybavené třídy a během letošního roku se nově
vybavila školní jídelna. Byly nakoupeny jídelní stoly, židle a doplnilo
se nádobí. Významnou událostí bylo 20. června setkání bývalých žáků a
přátel habrovanské školy pod názvem „Proč chodil pradědeček za školu“,
kde se měli možnost pamětníci setkat po dlouhých letech v příjemném a
nevšedním prostředí školy, která byla vyzdobena výstavou starých
fotografií, habrovanského kroje a doplněna tanečním vystoupením dětí ze

školy. V září nastoupilo do 1. třídy 16 nových žáků a nová paní
učitelka Mgr. Zdeňka Vanderková, která nahradila paní učitelku Vikovou.
Ve škole se od září – školní rok 2013/2014 vyučuje 77 dětí, což je
nejvyšší počet od roku 1 998. Školní družina je naplněna do posledního
místa a ve školní jídelně se vydává průměrně 77 obědů denně – pro
srovnání v roce 1 998 družina nebyla, fungoval jeden kroužek a
vydávalo se 15 obědů. V červnu škola získala certifikát „Rodiče vítáni“
spočívající v úzké spolupráci školy s rodiči, kdy jsou škola a rodiče
vnímáni jako rovnocenní partneři při vzdělávání a výchově dětí. Během
celého roku škola aktivně spolupracovala s obcí Habrovany při pořádání
kulturních akcí - vítání občánků, dětské zábavné odpoledne či rozsvícení
vánočního stromu.
VČELAŘI
V roce 2013 měla ZO ČSV Olšany, která sdružuje i včelaře z Habrovan,
celkem 22 členů s počtem včelstev 153. V Habrovanech včelaří 12 členů
s počtem 78 včelstev, přičemž jedna včelařka nemá momentálně žádná
včelstva. Z hlediska výnosu medu byl rok 2013 velmi podprůměrný.
Včelstva byla v podletí a na podzim 2012 silně napadena varroázou,
čímž došlo k oslabení a špatnému vyzimování včel. Na jaře počasí
včelařům také počasí přiliš nepřálo – bylo dlouho zima a po té přišly
deště. Květový med nebyl téměř vůbec, snůška byla až z medovice. Včelaři
především obnovovali včelstva za zimní úhyn. Na podzim byla včelstva
zazimována v dobré kondici.

ŠACHOVÝ ODDÍL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Hráči našeho šachového oddílu se i v letošním roce zúčastnili několika soutěží a
oddíl byl pořadatelem šachového turnaje.
Okresní přebor Vyškov I. třídy: dohrávala se několika koly sezóna 2012 – 2013.
Konečné pořadí na čele tabulky bylo takové: 1. TJ Bučovice – 17 bodů, 2. MKS
Vyškov D – 16 bodů (skóre 21,5), 3. ŠO TP Habrovany A – 16 bodů (skóre 19,5).
Družstvo ŠO TP Habrovany B obsadilo se 7 body 6.
místo. Květnového Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev v šachu tělesně
postižených jsme se tentokrát nezúčastnili a to z důvodu špatné komunikace
mezi hráči a jednotlivými oddíly hrajícími v této soutěži.
Koncem srpna proběhlo v Hradci nad Moravicí Otevřené Mistrovství ČR
jednotlivců TP s mezinárodní účastí hráčů České republiky, Ukrajiny, Ruska a
Slovenska. Hráč našeho oddílu Leoš Spáčil obsadil slušné 21. místo. Druhý náš
zástupce Ivana Vejpustková skončila ve druhé polovině tabulky. V polovině října
náš oddíl tradičně uspořádal v Hodoníně u Kunštátu již 25. ročník šachového
turnaje, Přebor Jihomoravského kraje, memoriál Jiřího Šandery, Ivo Horníčka,
memoriál Vojty Drápala. Vítězem se stal pan Leoš Spáčil, na druhém hráč
z Prahy pan Josef Fendrych a třetí byl Tomáš Rösner z Práče. Na tomto turnaji
proběhla i členská schůze, na které byl novým předsedou oddílu zvolen Zdeněk
Baldík, který je zároveň i hospodářem. O několik dní později se konalo v tom
samém místě Mezinárodní mistrovství tělesně postižených v šachu – O pohár
MDA RIDE. Pan Leoš Spáčil hrající za Habrovany skončil devátý a Ivana
Vejpustková na konci hráčského pole.
V listopadu začal další ročník okresního přeboru I. třídy.
Šachy jako sport jsou přístupné pro všechny tedy i pro osoby s těžkým tělesným
postižením. Hendikepovaní jsou zde zapojeni do aktivní sportovní činnosti,
roste jejich sebevědomí, zlepšuje se fyzická kondice. Díky finančním podporám
jsou soutěže dostupnější i pro sociálně slabší občany.
Za šachový oddíl tělesně postižených Habrovany vypracoval pan Zdeněk Baldík.

POČASÍ
Leden
Začátek roku 2013 byl teplotně a srážkově průměrný. V první dekádě se
pohybovaly teploty kolem nuly, vyskytovaly se částečně přeháňky. Potom
se trochu ochladilo s teplotami až k -7oC . Koncem měsíce opět mírné
oteplení s denními teplotami až k +7oC.
Únor
V únoru byla mírná zima, denní teploty po celý měsíc neklesly pod
nulu. Převládala zatažená obloha. Celý měsíc se střídaly dešťové
přeháňky s mrznoucím deštěm a mlhou. V polovině února několik dní
silně sněžilo. Následovala však obleva a opět oteplení až k +7oC.
Březen
První dekáda měsíce byla s jasnou oblohou. Tomu odpovídaly i denní
teploty, které dosáhly až na +10oC. Potom se částečně ochladilo, teploty
se vrátily k nule. 18. března byla velká sněhová kalamita, která
ochromila celou Moravu. Velmi silné sněžení se opakovalo ještě jednou
koncem měsíce a to hlavně v jeho závěru.
Duben
Velikonoční pondělí připadlo na první den měsíce. Obloha se sice
vyjasnila, ale vše bylo pod sněhem. Po uplynutí prvního týdne se počasí
začalo měnit na jarní. Denní teploty začaly dost prudce stoupat. V
polovině měsíce už byly na 20oC. Potom se dále oteplovalo, koncem měsíce
bylo až 25oC. Na obloze se střídalo oblačno s jasným nebem, typické pro
tento měsíc.

Květen
Květen začal zataženou oblohou a přeháňkovým obdobím. Teploty byly z
počátku měsíce pod 20oC. V polovině už dosahovaly k 25oC. Následovalo
mírné ochlazení a 24. května byl dokonce přízemní mrazík. Konec měsíce
přeháňky a někdy i bouřka.
Červen
Měsíc začal přeháňkami, které se přeměnily v prudké deště. Půda
nestačila vodu vsáknout, celý první týden byly povodně. Potom se počasí
začalo uklidňovat, déšť přešel v přeháňky a bouřky. V první polovině
června v deštivém počasí se teploty pohybovaly pod 20oC. V druhé polovině
měsíce se počasí uklidnilo a teploty překročily 30oC. Konec měsíce byl
návrat k proměnnému počasí, teploty se opět vrátily pod 20oC.
Červenec
Prázdniny začaly ve znamení krásného letního počasí. Jasno se střídalo
s polojasným počasím. Teploty se pohybovaly do příjemných 28oC. V
poslední části měsíce se teploty přehouply přes 30oC. Úplný závěr měsíce
ve znamení oblačného počasí s bouřkami. Teploty se vrátily zpět pod 30oC.
Srpen
Druhý měsíc prázdnin se denní teploty opět vyšplhaly přes 30oC. Jasné až
polojasné počasí trvalo celou první dekádu. Ve druhé dekádě se dosud
stabilní počasí vlastní srpnu začalo narušovat bouřkami z tepla. Teploty
se snížily pod 30oC. Na závěr měsíce se vrátilo polojasné počasí a teploty
se začaly pomalu snižovat.

Září
Začátkem školního roku bylo jasné až polojasné počasí. Teploty se
pohybovaly okolo příjemných 20oC. To vydrželo až do poloviny měsíce,
kdy nastaly přeháňky, déšť a mlhy.Denní teploty klesly místy pod 10oC.
Koncem měsíce se vrátilo polojasné počasí. Teploty už byly pouze 15oC.
Říjen
Říjnové počasí, pomalu končí léto a blíží se podzim. Po prvních pár
dnech přichází první ranní mrazík. Proměnlivé počasí s teplotami kolem
15oC. V polovině měsíce se trochu oteplilo, teploty se vrací ke 20oC. A
kolísání teploty dál odpovídá rázu počasí. Přeháňky, déšť a mlhy.
Listopad
Listopad začal poměrně klidným a na toto období teplým počasím.
Teploty se pohybovaly kolem 10oC, obloha zatažená, časté přeháňky. V
druhé polovině měsíce se počasí začalo měnit na polojasno. Dešťové
přeháňky se začaly prolínat se sněhovými. Ranní teploty klesají pod
nulu. Denní zůstávají jen kousek nad nulou. Konec měsíce polojasno a
teploty dále klesají pod nulu.
Prosinec
Poslední měsíc roku ze začátku mírné oteplení. Teploty se blíží k 7oC.
Následuje přechodné období s deštěm a sněžením. Konec první dekády je ve
znamení přechodu k inverznímu počasí. Inverze to jsou teploty kolem
nuly, v noci mírně pod. Vzduch plný vlhkosti a špíny. Nepříznivé
ovzduší trvá do vánoc. Silný jihozápadní vítr inverzi rozfouká a přináší
oteplení s teplotami kolem 10oC. Na Silvestra se opět zatáhlo, mrholí a
teploty se vrací k nule.
Počasí sledoval a zapsal pan Lubomír Uher.
Záznam do kroniky za rok 2013 napsala paní Lenka Dvořáčková.

