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KULTURA, AKCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ,
SPOLKŮ A DALŠÍ UDÁLOSTI V OBCI
LEDEN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Poslední lednovou neděli se konalo vítání občánků
narozených v roce 2014. V letošním roce proběhla tato akce poprvé
v sále nového Obecního domu. S velkým prostorem tělocvičny se
pracovníci skvostně vypořádali a připravili pro naše nejmenší
občánky, jejich rodiče a příbuzné příjemné prostředí, ve kterém je pan
starosta Radoslav Dvořáček společně se zastupitelkou paní Marií
Kachlíkovou přivítali a popřáli jim mnoho životních úspěchů a
především zdraví a pohodu. Celkem bylo přivítáno 12 dětí – sedm
chlapečků a pět holčiček. O kulturní doprovodný program se postaraly
děti z naší základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Zdeny
Vanderkové.

ÚNOR – VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 8. února se za mrazivého slunečného počasí
pořádaly ve dvoře starého obecního úřadu vepřové hody spojené
s ochutnávkou a prodejem zabíjačkových specialit. Oproti
předcházejícím rokům se ale návštěvnost výrazně snížila. Spousta
občanů sice přišla a zabíjačkové pochoutky, které připravovali
zaměstnanci obce, zastupitelé a dobrovolníci, nakoupila, ale z akce se
začíná vytrácet tradiční duch ve smyslu posezení s přáteli a sousedy
nad štamprdličkou slivovice, která k této události neodmyslitelně
patří.

BŘEZEN – DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval, který pořádá základní škola – letos poprvé ve
spolupráci s mateřskou školou – pod záštitou obce, se uskutečnil 14.
března již podruhé v sále nového Obecního domu. Letos se nesl v duchu
tématu „Afrika – vše co v ní žije“. Účast masek na karnevalu byla
vskutku hojná – přišlo 100 dětí v maskách, jejich rodiče a další
příbuzní a sál doslova praskal ve švech. Děti prožily příjemné odpoledne
v kruhu svých nejbližších a kamarádů. Společně si všichni zasoutěžili,
zatančili a v závěru si každé dítě odneslo z bohaté tomboly malý dáreček.
Karneval svou bohatou účastí naplnil očekávání všech organizátorů a
potvrdil své přednostní místo mezi akcemi, které jsou v naší obci
pořádány.

BŘEZEN – POSEZENÍ SE SENIORY
Letos poprvé, druhý jarní den byl ve znamení uspořádaného
zábavného a poučného odpoledne pro naše seniory. Byl připraven bohatý
program, který zahájily děti ze základní a mateřské školy, dále vystoupil
náš dlouholetý chalupář, pan Milan Horský, který nás svými
písničkami a příjemným vzpomínáním vrátil o nějaké roky zpět.
Následoval příspěvek o prevenci ke kriminalitě, se kterým vystoupila
mluvčí PČR Mgr. Alice Musilová a závěrem dne k tanci a poslechu
zahrála dechová kapela Sebranka. Během celého odpoledne bylo zajištěno
bohaté pohoštění. Ohlasy této akce byly přívětivé, a proto se
zastupitelstvo rozhodlo, že by se toto posezení mohlo konat každým
rokem.

DUBEN - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna pořádal SDH Habrovany v areálu Pod Lipami kulturní
akci „ pálení čarodějnic“, kterou doprovázela hudba, soutěže pro děti,
opékání špekáčků a vyvrcholila zapálením hranice s čarodějnicí. Na akci
se dostavilo asi 50 dětí společně se svými rodiči a dalšími příbuznými.

KVĚTEN – OSLAVY K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ HABROVAN
V letošním roce si připomínáme významné výročí a to 70 let od
ukončení 2. světové války, které připadá na 27. dubna. Vzhledem k tomu,
že na tento den je v okolí připraveno nespočetné množství vzpomínkových
oslav, rozhodlo se zastupitelstvo podpořit nápad, se kterým přišli
majitelé šermířské restaurace Kdysi a to uspořádat vzpomínkové
odpoledne, které proběhlo o víkendu 2. a 3. května pod názvem „Oslavy
k 70. výročí osvobození Habrovan“.
Oslavy byly zahájeny tematickou výstavou zbraní, munice a dobových
místních nálezů v sále Obecního domu spojenou s besedou s pamětníky a
sběrateli a rautem. Následoval přesun do habrovanského parku, kde byly
připraveny soutěže, ukázka bojové techniky a zbraní, kterou předvedl Klub
vojenské historie JIH a v 16 hodiny vypukla ukázka bitvy – operace druhé
světové války. Závěr dne byl věnován besedě s vojáky u piva a táboráku
v restauraci Kdysi. Výstava v sále byla pro zájemce otevřena ještě v neděli
po celé odpoledne.

KVĚTEN – „OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“
Letos to je již 15 let od prvního srazu Historických
vozidel, který se konal v Olšanech u rybníka. Anton Pavlík, doživotní

prezident spolku, svoji vizi uskutečnil a založil základy srazů veteránů.
Prvního srazu se účastnilo 5 majitelů veteránů p. Pavlík, p. Košťál,
p. Kolejka, p. Benda a p. Slavotínek.
Dne 8. května se uskutečnil na návsi již 15-tý ročník srazu přátel
historických vozidel „Habrovanské otevírání šoupátek“, které je pořádáno
pod záštitou obce. Počasí akci přálo a tak se sjelo 117 strojů různé věkové
kategorie registrovaných při ranní prezentaci. V tomto ročníku se objevila
i spousta nových strojů. Návštěvníci přišli v hojném počtu. O občerstvení,
nabídku specialit na grilu a výborného guláše se postarali členové
mysliveckého sdružení a nechyběl ani stánek s cukrovou vatou. Celá akce
byla zahájena vystoupením známého herce, dabéra, zpěváka a příznivce
historických vozidel panem Milanem Horským. Tradiční jízda elegance
byla v počátku ohrožena z důvodu výkopových prací na vozovkách v
okolních obcích, kterými se každoročně projíždí. Nakonec se přeci jen
uskutečnila, a to se souhlasem starosty města Rousínov. Poprvé se tedy
kolona historických vozidel zastavila i na náměstí v Rousínově, kde se
sešlo ještě mnoho dalších příznivců. Před ukončením celé akce, byly
starostou obce a členy sdružení přátel historických vozidel předány
vyhodnoceným strojům a jejich majitelům poháry a upomínkové
předměty.
Celá akce byla završena večerní taneční zábavou v novém sále Obecního
domu. Zde však došlo ke značnému zklamání pořadatelů, protože naši
spoluobčané neprojevili o tuto kulturní akci zájem a této zábavy se
zúčastnilo pouze několik přátel z Habrovan, Rousínova a Brna.

ČERVEN – ÚČAST V SOUTĚŽI VESNICE ROKU
Před 15ti lety občané oslavili na místním fotbalovém hřišti
650 let od první písemné zmínky o obci. V letošním roce je tomu již 665

let a k tomuto výročí se zastupitelstvo rozhodlo přihlásit do soutěže
Vesnice roku v programu obnovy venkova. Účastí v soutěži chtěli zástupci
obce vyzdvihnout její přednosti a občany, kteří se snaží nejen svůj
domov, ale i celou obec zvelebovat a rozvíjet místní tradice. Občané byli
vyzváni, aby se soutěže aktivně zúčastnili a podíleli se na celkové
prezentaci obce při návštěvě hodnotící komise, která v průběhu června
navštěvovala přihlášené obce a hodnotila je v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě
a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie
obce. Celkem se v letošním roce do soutěže přihlásilo úctyhodných 210
obcí s počtem obyvatel do 7,5 tis.. V rámci Jihomoravského kraje bylo
přihlášeno 10 obcí. Samotná prezentace naší obce byla zahájena
v poledních hodinách, kdy desetičlenná komise v čele se starostkou
obce Šakvice, která vyhrála ročník 2014, dorazila do naší obce, kde již
byla očekávána zastupiteli a přivítána místními děvčaty, která byla
oblečena v tradičním kroji. Následovala prohlídka obce, kde
v jednotlivých částech byli připraveni zástupci aktivních spolků, aby
komisi přiblížili a předvedli ukázku své činnosti. Do prezentace se
s pozitivním přístupem zapojili fotbalisté, hasiči, šermíři, rybáři,
zástupci Veteran clubu, sdružení vozíčkářů, místní škola i školka,
knihovnice a další občané, kteří se podílejí na rozvoji a kulturním
dění v naší obce v čele s panem starostou, který po celou dobu komisi
seznamoval s historií a vývojem naší obce až k současnosti. Dle
prvních dojmů jsme získali pocit, že naše vesnice hodnotící komisi
oslovila, což se potvrdilo také při závěrečném hodnocení krajského

kola soutěže. Na první místo jsme nedosáhli, to získala obec Rudka,
ale ocenění v podobě získání Zlaté cihly za projekt rekonstrukce
zámeckého parku a mimořádné ocenění obci za citlivý přístup a
spolupráci v oblasti sociální péče v podobě finančního daru ve výši 50
tis. Kč zástupce obce potěšilo. Tuto částku zastupitelstvo v rozpočtu
vyčlenilo na další kulturní a společenské akce, které se v obci
pravidelně pořádají.
ČERVEN – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
V sobotu po vysvědčení přivítaly děti za doprovodu svých
rodičů a přátel prázdniny v zámeckém parku tradiční akcí „Hurá
prázdniny“. Počasí této akci přálo a 81 dětí si tak užilo odpoledne plné
soutěží, skákací hrad, střelbu ze vzduchovky, projížďku na koních a
opékání špekáčků. Občerstvení zajišťoval místní rybářský spolek.
SRPEN - SRAZ VETERÁNŮ
V sobotu 22. srpna se konalo „podzimní setkání“, kterého se
zúčastnilo 34 strojů, za tradičně příjemné atmosféry, ale stejně jako
v předešlém roce nízké účasti návštěvníků i přihlášeným strojům oproti
jarním setkáním. Toto si členové Veteran clubu vysvětlují velkým
množstvím obdobných akcí, které jsou v okolí během letních měsíců
pořádány, a proto se rozhodli, že toto setkání bude poslední a v budoucích
letech nahradí tuto akci pro příznivce spolku jinou aktivitou.
ZÁŘÍ – DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Za příjemného, téměř letního počasí se v sobotu 26. září
konaly dětské rybářské závody, které pořádal rybářský spolek Zámecký
rybník ve spoluprací s obcí Habrovany. Závodů se účastnilo 41 dětí,

z toho 31 dětí ve věku do 10ti let a 11 dětí ve věku od 10ti do 15ti let.
Celkem bylo uloveno 45 ks ryb (plotice, líni, okouni, perlíni, cejni a jeden
bolen). Po skončení závodů bylo provedeno vyhodnocení v několika
kategoriích. Kategorii nejvyšší počet ryb ve skupině dětí do 10ti let vyhrál
Daniel Mrázek s ulovenými 4 ks ryb, dále se umístil Radoslav Dvořáček a
Jan Mareš. U dětí nad 10 let závody vyhrála Pavlína Lusková s 13ti kusy
ryb a dále se umístil Vílém Škrhák a Jan Hožďora. Největší rybu v letošním
ročníku ulovila Pavlína Lusková – cejn 36 cm. Výherci byly obdarovány
cenami a i ostatní děti si odnesly upomínkovými předměty. Bohaté
občerstvení v podobě rybích pochutin připravovali pro návštěvníky členové
rybářského spolku.
LISTOPAD – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

1. adventní neděli, která v letošním roce připadla na 29. listopadu,
se místní sešli v podvečer na návsi u tradičního rozsvícení vánočního
stromu, které svým bohatým vystoupením oživily děti z mateřské a
základní školy. Pak propukl několikatiminutový ohňostroj, který byl
odměněn bohatým potleskem. Pak už se tradičně občané občerstvili teplým
svařáčkem, čajem a ochutnali první vánoční cukroví, které pro ně
připravilo zastupitelstvo obce.
PROSINEC - ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA - POSLEDNÍ LEČ
Kulturní dění naší obce uzavřela Štěpánská zábava, která se už
podruhé pořádala v kulturním sále nového Obecního domu 26. prosince.
Bohatá zvěřinová tombola a hodnotné ceny byly lákadlem pro spoustu
občanů, kteří se společně s členy mysliveckého sdružení veselili až do

časného rána a sál byl obsazen do posledního místa. Celý večer
doprovázela hudební skupina Modul.

VÝZNAMNÉ STAVBY V OBCI A OSTATNÍ INVESTICE
Počátkem roku se dokončila rekonstrukce místní kabelové
televize, která začala na podzim roku 2012 z důvodu modernizace příjmu
signálu pro fungování vysílaných programů. Celkem bylo na tuto akci
uvolněno 284 746,00 Kč. Pro připojené uživatele, kterých je v obci okolo
100, se rozšířila nabídka vysílaných programů, ale je nezodpovězenou
otázkou, jak dlouho bude vzhledem k rychlému pokroku a vývoji současné
techniky systém, který byl pořízen v roce 2001, fungovat.
V březnu byl objednán měřič rychlosti za 52 780,20 Kč od firmy TRASIG
s. r. o. Vyškov, který byl umístěn při příjezdu do obce Habrovany ve
směru od Nemojan, kousek od budovy základní školy. Jeden měřič
rychlosti byl v předcházejících letech nainstalován při příjezdu do
Habrovan ve směru od Rousínovu u areálu bývalého ZD. Vzhledem
k narůstajícímu dopravnímu ruchu, kterému přispívají i čím dál
častější opravy komunikací v okolních obcích, chce zastupitelstvo přispět
k bezpečnějšímu provozu při projíždění vesnicí a především zajistit
bezpečnost samotných občanů. Dalším krokem k naplnění této vize bylo
rozhodnutí vybudovat před budovou nového Obecního domu č. p. 345
osvětlený přechod pro chodce a celkově upravit nepřehlednou situaci při
přecházení v těchto místech. Byly zahájeny projekční práce, vyhlášeno
výběrové řízení, které vyhrála firma EDMA, s.r.o. Drnovice a ta koncem
roku zahájila stavební práce. Dokončení akce pod názvem „Habrovany
průtah III/37930“ se předpokládá počátkem roku 2016.
V červnu byla opravena komunikace po inženýrských sítích ve spodní
části „Cikánova“ v hodnotě 195 680,81 Kč a dále byla v této části od
domu č. p. 96 po č. p. 100 prodloužena komunikace ze zámkové dlažby ve
výši 219 685,33 Kč. Oboje stavební práce zhotovila firma EDMA, s.r.o.
Drnovice.

V průběhu první poloviny roku probíhala příprava projekčních prací na
stavbu „Oprava místní komunikace „U hřbitova“ a oprava chodníků „K
Rousínovu“, která již započala koncem roku 2014. V září bylo na tuto
stavbu vydáno stavební povolení a vypsáno výběrové řízení. Předpokládaná
hodnota celé stavby je 5 430 000,00 Kč. Osloveno bylo několik stavebních
firem, ze kterých vzešla jako vítěz firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Brno,
která nabídla cenu 4 688 888,00 Kč. Samotná realizace stavby se tak po
dlouhých přípravách přesunula na jaro příštího roku.
V letošním roce se znovu podala žádost o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí
na pořízení vybavení komunitní kompostárny, která v obci od roku 2012
funguje. Žádost byla schválena a podařilo se získat finanční prostředky
v celkové výši 1 356 483, 39 Kč, za které so pořídily stroje a vybavení na
místní kompostárnu a to:
překopávač kompostu, prosévací lopata, štěpkovač, dva vanové kontejnery a
kontejnerový nosič. Celkové výdaje tohoto projektu činily 1 597 954,00
Kč.
Další stavební akcí, která však byla financována z rozpočtu obce Olšany,
bylo vybudování nové kanalizačního vedení v části obce „Příhony“. Tato
kanalizace byla budována v rámci projektu kanalizace Olšany, kdy
závěrem roku byla jejich kanalizace napojena na čistírnu odpadních vod
ve vlastnictví obce Habrovany a naše ČOV tak začala přebírat a čistit
odpadní vody od sousední obce Olšany.
V letošním roce bylo také bezúplatně převeden do vlastnictví obce požární
automobil CAS 16, Avia Daewoo 90, r. v. 2003 v pořizovací ceně
3 311 934,00 Kč od Hasičského záchranného sboru JMK a osobní dodávkový
automobil Ford Transit 2,5 D, r. v. 1998 v hodnotě 758 840,00 Kč od
Krajského ředitelství PČR. O získání těchto automobilů do našeho vlastnictví
se zasloužil pan Zdeněk Slavotínek – velitel JSDH Habrovany.

STATISTICKÉ ÚDAJE V ROCE 2015
Počet obyvatel v obci Habrovany k 31. 12. 2015:
celkem 832 obyvatel
- 421 mužů a 411 žen
- 156 dětí do 18ti let
Průměrný věk obyvatelstva 41,14 let.

NAROZENÍ
V roce 2015 se narodilo celkem 10 dětí, z toho 7 chlapců a 3 dívky.
Chlapci: Tadeáš Křap, Daniel Růžička, Rostislav Blahynka, Vojtěch
Večeřa, Tomáš Macík, Martin Kohutiar a Jaroslav Michalík.
Dívky: Ema Nováková, Natálie Bartošíková a Sofie Červenková.

ÚMRTÍ
V roce 2015 zemřelo 12 občanů, z toho 10 mužů a 2 ženy:
1. Stanislav Křížek
30. 1. 2015
Habrovany 1
2. Ludmila Šnaidrová
6. 2. 2015
Habrovany 1
3. Bohuslav Jandl
22. 2. 2015
Habrovany 272
4. Zdenka Chyťová
22. 3. 2015
Habrovany 255
5. Jiří Bednařík
2. 5. 2015
Habrovany 289
6. Josef Kratochvíl
4. 5. 2015
Habrovany 1
7. Petr Sládek
1. 8. 2015
Habrovany 1

8. Jiří Kropáč
9. Stanislav Severa
10. Josef Pavelka
11. Oldřich Čalkovský
12. Břetislav Vrbík

11. 9. 2015
31.10.2015
18.11. 2015
6.12. 2015
26.12. 2015

Habrovany 202
Habrovany 86
Habrovany 144
Habrovany 1
Habrovany 86

SŇATKY
V roce 2015 neuzavřel manželství žádný občan z obce Habrovany.

PŘISTĚHOVANÍ
Do naší obce se v průběhu roku přistěhovalo celkem 16 osob, z toho 6 mužů
a 10 žen.

ODSTĚHOVANÍ
Z obce se v průběhu roku odstěhovalo 19 osob, z toho 8 mužů a 11 žen.

KOLAUDACE NOVÝCH DOMŮ
V průběhu roku 2015 byl zkolaudován 1 rodinný dům. Číslo popisné 352
bylo přiděleno objektu v areálu ZD. Poslední číslo popisné je 353.

HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. ze SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů práv. osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci fin. vztahu
Neinv. přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Příjmy z pronájmu – pitná voda
Příjmy z poskytování služeb – stočné
Příjmy z poskytování služeb – kabelová TV
Příjmy z poskytování služeb - sportovní zařízení

Kč
1 751 168,84
803 569,11
209 528,10
1 946 815,57
406 600,00
3 661 734,13
1 327,00
374 552,00
23 472,00
6 950,00
32 934,60
16 860,00
758 217,18
145 300,00
270 000,00
75 359,99
1 281 123,40
242,00
1 477 807,42
105 510,00
122 505,19

Bytové hospodářství – pronájem, zálohy na služby 1 011 654,00
Nebytové hospodářství - pronájem
33 118,00
Komunální služby a územní rozvoj
91 053,04
Příjmy z prodaného zboží – Respono pytle
480,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhr. EKOKOM
96 666,00
Příjmy z poskyt. služeb – pečovatelská služba
38 567,00
Požární ochrana – dobrovolná část
18 311,00
Příjmy – činnost místní správy
9 393,00
Přijmy z úroků
538,70
Příjmy z podílů na zisku a dividend
44 625,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)
14 815 982,27
Daňové příjmy: 9 993 728,53 Kč
správní a místní poplatky.

- výnosy ze sdílených daní,

Nedaňové příjmy: 3 050 470,35 Kč - příjmy ze stočného,
z provozování vlastní kabelové televize, pronájmu sportovního hřiště,
posilovny a tělocvičny, 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 ČS spořitelna), příspěvek Ekokom a příjmy z podílu
na zisku a dividend (akcie ČS).
Kapitálové příjmy: obec neměla v roce 2015 žádné kapitálové příjmy.

Přijaté transfery : 1 771 783,39 Kč – investiční dotace ze státních
fondů – SFŽP na „Vybavení kompostárny pro obec Habrovany“ –
75 359,99 Kč, investiční dotace ze státního rozpočtu – FS na „Vybavení
kompostárny pro obec Habrovany“ – 1 281 123,40 Kč. Neinvestiční
příspěvek na výkon státní správy – 145 300,00 Kč, neinvestiční přijaté
dotace od JMK:
- 50 000,00 Kč na opravu a nákup požární techniky a věcných
prostředků
- 50 000,00 Kč na realizaci akce „Úroky z úvěru – nový Obecní dům
Habrovany“ – použito na částečnou úhradu úroků z poskytnutého
bankovního úvěru na dokončení stavby víceúčelové budovy OD č.p. 345.
- 120 000,00 Kč na opravnu kotelny v DPS č.p. 274
Dále obec v roce 2015 získala finanční dar 50 000,00 Kč od JMK jako
ocenění dosaženého výsledku v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku
2015 v Programu obnovy venkova: Mimořádné ocenění za citlivý přístup
a spolupráci v oblasti péče, Zlatá cihla v Programu obnovy venkova,
Kategorie A – obnova památkově chráněných objektů za projekt
Rekonstrukce zámeckého parku.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce 8 318 898,67 Kč.
Stav závazků – dlouhodobý úvěr na dofinancování stavby nového
Obecního domu 3 999 200,00 Kč.
V roce 2015 bylo splaceno
500 400,00 Kč.

VÝDAJE
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Kč
911 709,66
52 163,64

Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
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
Zastupitelstva obcí

40 400,00
823 851,34
809 210,50
17 056,00
5 000,00
1 050,00
126 736,95
140 916,00
109 886,67
70 000,00
83 000,00
768 238,77
40 942,00
169 742,16
11 751,00
10 000,00
307 635,84
10 259,00
409 846,00
5 452,00
1 613 866,00
688 395,40
95 326,00
178 574,60
823 076,00

Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem ( po konsolidaci)

904 689,90
13 731,90
69 623,21
479 655,51
13 735,50
9 805 521,55

Běžné výdaje: 7 299 836,24 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
– kabáty, kalhoty, páteřová deska, osvětlovací balón, který byl
spolufinancován z přijaté dotace z rozpočtu JMK.

Kapitálové výdaje: 2 505 685,31 Kč jsou investiční výdaje spojené se
započatou stavební akcí: Oprava místní komunikace „U Hřbitova“ a
„Oprava chodníků „K Rousínovu“ a dále byl pořízen DHM – vybavení
kompostárny pro obec Habrovany, který byl spolufinancován ze státního
rozpočtu – FS a ze Státního fondu životního prostředí.

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI
KNIHOVNA OBCE

V letošním roce navštěvovalo knihovnu 42 registrovaných
uživatelů, z toho 18 dětí. Celkem bylo v průběhu roku zapůjčeno 540
knih. Naše knihovna eviduje 2 812 knih, z toho 277 knih naučných a
2 535 beletrie. Nadále je knihovna pod vedením paní Ivy Křivánkové,
která zpestřuje provoz knihovny pro nejmenší čtenáře pořádáním
soutěží, za které děti získávají drobné odměny. I nadále je knihovna
otevřena každý pátek navečer, kdy si mohou občané knížky bezplatně
zapůjčit, využít internet a počítače. Knihovna spolupracuje
s knihovnou Karla Dvořáčka, která formou výměnného fondu obci
zapůjčuje knihy. Vzhledem k omezenému prostoru se zvažuje, že by se
v následujícím roce knihovna zmodernizovala a přestěhovala do
větších prostor.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členská základna čítá ke konci roku 2015 50 členů, z toho 7 žen
a 43 mužů ve věkovém rozpětí 19 až 67 roků. Dále je pak při organizaci
evidováno 7 členů již důchodového věku. V letošním roce jsme se
rozloučili s dlouholetým členem panem Stanislavem Severou.
Činnost sboru:
Sbor se za uplynulý rok 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
- ukončení prázdnin
- zajištění divadelního představení pro děti
- zakončení sportovní sezóny
- průběžná údržba techniky a zabydlení se v nové požární zbrojnici
- údržba sportovní dráhy v areálu ČOV Habrovany
Soutěžní činnost:
V uplynulém roce byla do sportovní činnosti zapojena 2 družstva mužů
a jedno družstvo žen, která se účastnila:
- soutěží započítaných do VC Vyškov
- soutěží mimo náš okres, a také
- soutěží v netradičních disciplínách
Nejlepší časy dosažené v této sezóně pokořily hranici 19s a pro muže to
byl čas 18,92s v Tvarožné a ženy dosáhly maxima 18,67s na soutěži
v Ivanovicích na Hané.
V konečném pořadí VC Vyškov se naše družstva umístila následovně:
- muži A
11. místo
celkem 66 bodů
- muži B
20. místo
celkem 7 bodů
- ženy
9. místo
celkem 93 bodů
Činnost zásahové jednotky:
Zásahová jednotka, zřizována obcí Habrovany, se připravuje na
likvidaci požárů, odstraňování následků havárií a přírodních katastrof.
V jejich řadách je 15 členů naší organizace.
V uplynulém roce nebyl vyhlášen žádný ostrý poplach. Jednotka
zabezpečovala asistenci při kulturní akci pálení čarodějnic v areálu Pod

Lipami, na žádost starosty obce prováděla čištění kanalizační přípojky
do rybníčku na návsi a osvětlovala prostor při rozsvícení vánočního
stromu. Jednotka se schází pravidelně první pátek v měsíci, kde se provádí
výcvik, školení, kondiční jízdy s vozidly a údržba techniky. K zajištění
akceschopnosti jednotky se někteří členové schází i mimo plánovaný
termín. V letošním roce převážně z dotací kraje byly pořízeny dva
zásahové oděvy, páteřová deska pro transport pacientů, osvětlovací balón a
spousta dalšího drobného nářadí a vybavení. Dva strojníci byli na
dvoudenním školení u HZS Vyškov. V prosinci jednotka absolvovala
školení na obsluhu motorových pil a výcvik v dýchací technice ve
výcvikovém polygonu školního a výcvikového zařízení v Brně.
Dále se podařilo trvale zařadit do výjezdu vozidlo Daewoo CAS 16, které
bylo bezúplatně převedeno od ČR – Hasičského záchranného sboru.
Současně se získáním vozidla CAS 16 se podařilo pořídit pro potřeby
jednotky, sboru a k zajištění dopravy k dalším obecním akcím
minibus Ford Transit 2,5 D, který byl bezúplatně převeden od krajského
ředitelství Policie ČR Brno.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Příspěvek do kroniky za rok 2015 musíme začít velice smutnou zprávou .
Dne 21.2.2015 nás totiž navždy opustil náš dlouholetý předseda pan
Bohumil Jandl, který svůj nejtěžší a nejdelší životní zápas se zákeřnou
nemocí nakonec prohrál . Tato tragická událost měla za následek změny
ve vedení oddílu , když na následující valné hromadě byl novým
předsedou TJ Habrovany zvolen Ing.Antonín Skřivánek. Dalšími
významnými změnami pak byla změna názvu oddílu z TJ Habrovany o.s.
na TJ Habrovany, spolek a rovněž se připravovalo podání návrhu na
změnu stanov oddílu.

“A” mužstvo muži
Mužstvo dospělých absolvovalo v zimě přípravu, která zahrnovala
tréninky na venkovním hřišti či v terénu a přípravné zápasy . Do jarní
části soutěže vstupovalo na pěkném čtvrtém místě s dosavadním ziskem
22 bodů a aktivním skóre 25:19, což dávalo naději, že se povede
zopakovat výsledek z předminulé sezóny, kdy jsme zakončili celý
soutěžní ročník rovněž čtvrtým místem .
V jarní části bylo odehráno 11 soutěžních utkání, z nichž se podařilo
vytěžit 4 vítězství a 7 zápasů skončilo porážkou .
I přes časté komplikace se sestavou jsme se po většinu soutěže drželi v
horní části tabulky na 4. či 5.místě a jen dvě prohraná poslední utkání
na hřištích soupeřů nás odsunula na celkové 6.místo .I když se
nepodařilo udržet výchozí pozici, přece jen 6.místo znamená určitý
posun oproti celkovému umístění v předchozímu ročníku .
Nejlepším střelcem našeho mužstva dospělých v ukončené sezóně
2014/2015 byl Martin Jakeš a dále se o nejvíce branek Habrovan
zasloužili hráči Radomír Novotný, Marian Luska a Lukáš Pořízek .
Před novou sezónou došlo v týmu k několika málo změnám, když z
kádru odešel hráč M.Jakeš , který ukončil hostování z oddílu Dražovic,
a naopak mužsvto posílil na prozatím půlroční hostování J.Hejný z
Bučovic. Jinak ale mužstvo dospělých odehrálo podzimní část v prakticky
nezměněné sestavě. I přes obětavé a bojovné výkony se nepodařilo
výsledkově navázat na minulé sezóny a důsledkem byl pokles v průběžné
tabulce na 12. pozici se ziskem 9 bodů a pasivním skóre 20:39 po
podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016.

DOROST
Novinkou v činnosti našeho fotbalového oddílu byla příprava účasti
dorosteneckého mužstva v novém soutěžním ročníku 2015/2016.
Záměrem bylo využít naše kmenové hráče, kteří doplněni o některé hráče
hostujících z okolních klubů, vytvoří stabilní kádr pro účast v okresní
soutěži. Samozřejmě hlavním cílem těchto aktivit je připravovat postupně
nové hráče pro naše mužstvo dospělých a tím dosáhnout jeho postupné
budoucí stabilizace. Mužstvo vede jako trenér Jiří Souček za asistence
Ivana Vysoudila. Pestrosti soutěže poněkud uškodil rovněž již dříve
zmiňovaný fakt, že se do soutěže přihlásily pouze čtyři týmy. Nicméně i
tak je to pro náš oddíl skvělá příležitost, jak se pokusit vychovat další
hráče pro potřebné postupné doplnění kádru mužstva dospělých. Úvodní
kola byla samozřejmě spíše adaptací našich hráčů na podmínky soutěže a
týmy soupeřů, když v některých případech je určitým mankem výraznější
věkový rozdíl mezi jednotlivými mužstvy. Tento fakt je samozřejmě
evidentní příčinou výrazného odstupu mezi jednotlivými celky průběžné
tabulky, nicméně se našim dorostencům postupně dařilo bodovat v
některých klíčových utkáních, na konci sezony již byli schopni na
domácím hřišti potrápit vedoucí mužstvo Hoštic a prohráli nejtěsnějším
rozdílem 2:1 a tým Křenovic porazit po velmi kvalitním výkonu 5:0
(předchozí zápasy 1:7 a 0:9), a díky tomu se tak podařilo udržet si
průběžné třetí místo v tabulce soutěže.
ŽÁCI
Žáci zahájili rok 2015 zimním přípravným turnajem v Křenovicích, kde
v konkurenci osmi mužstev obsadili skvělé první místo. Samotná zimní
příprava pak probíhala již od začátku roku v místní sportovní hale.
Další součástí zimní přípravy byl velmi kvalitně obsazený turnaj
mladších žáků v Brně-Líšni, kde jsme sice obsadili poslední příčku, což

ale v konkurenci mužstev jako Vyškov, Břeclav, Líšeň A a B, Čafs Brno,
Svratka Brno a Zbrojovka dívky dává pouhému holému konstatování o
umístění zcela jiný nádech, když si představíme, že se jedná o oddíly
zcela jiného rozsahu než Habrovany a se zcela jinými základnami a
možnostmi výběru hráčů do jejich sestav na hřišti. Navíc zápasy s
mužstvy Břeclavi, ČafsBrno, Svratka Brno a Líšeň B skončily
nejtěsnějšími porážkami 2:1 . Další částí přípravy pak byl turnaj žáků
ve Vyškově a hlavní akcí zimní přípravy pak bude dohodnutý společný
trénink s žáky SK Líšeň, oddíl hrající moravsko-slezskou divizi, který
proběhne na hřišti v Líšni a trénink povedou profesionální trenéři
mládeže .
V soutěžním ročníku 2014/2015 pak naši žáci skončili celkově na pátém
místě celkové tabulky se ziskem 49 bodů a pozitivním skóre 92:40, když
se v 24 zápasech radovali z 16 vítězství, jedno utkání skončilo remízou a
v sedmi zápasech odešlo naše mužstvo poraženo. Díky těmto dlouhodobě
kvalitním výkonům se pak daří připravovat dostatek kvalitních nových
hráčů pro vyšší věkové kategorie, což umožňuje např. již výše zmíněné
přihlášení dorosteneckého mužstva do příštího ročníku a je to celkově
obraz velmi kvalitní práce s mládeží.
V podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016 se pak reorganizované
družstvo žáků nacházelo na 7. - 8. místě tabulky.
PŘÍPRAVKA
Přípravka zahájila zimní přípravu díky podpoře obce Habrovany, která
poskytla pro tréninky prostory nově vybudované haly, kde se naši
nejmladší fotbalisté scházeli jedenkrát týdně a to již od konce roku
2014. Součástí zimní přípravy byla i přátelská utkání s týmy Pozořic a
Rousínova.Ve skupině předpřípravky se pak věnujeme novým ještě
neregistrovaným hráčům a náplň těchto tréninků je zaměřena zejména

na nácvik koordinace a základních fotbalových dovedností . Velmi nás
těší, že mezi dětmi panuje zájem o sport a kopanou , když tréninky
navštěvuje okolo 15-16 dětí z přípravky a předpřípravky. Tento pozitivní
jev je dalším důkazem velmi dobré práce s mládeží v našem oddíle a je to
o to víc potěšující v době, kdy řada jiných oddílů i ve větších obcích má
výrazné problémy se sestavováním mužstev v mládežnických kategoriích.
Přípravka ukončila podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015 na
krásném šestém místě se ziskem 9 bodů z 9 zápasů. Nejlepšími střelci po
polovině sezóny jsou Pavlína Lusková s osmi brankami a Radoslav
Dvořáček spolu s Danielem Mrázkem, kteří vstřelili oba po šesti brankách.
Přípravka si pak dokázala i nadále udržet konstantní výkonnost a
v celkovém hodnocení soutěžního ročníku 2014/2015 skončila na
celkovém osmém místě, když z osmnácti soutěžních utkání dokázala
vytěžit 5 vítězství a 16 bodů. Letní přípravu zahájila přípravka téměř
ihned po sezoně dvěma turnaji v Pozořicích a v Rousínově, kde se
umístila na sedmém a šestém místě, a další částí přípravy na
nadcházející sezónu byly tréninkové jednotky dvakrát týdně. Vzhledem k
tomu, že mužstvo přípravky bylo oslabeno odchodem několika hráčů, kteří
přešli do vyšší žákovské kategorie, a jedné naší hráčce – Pavlíně Luskové
byl umožněn střídavý start v první lize za Lokomotivu Brno Horní
Heršpice, kde také reprezentuje nejen náš oddíl, ale i naši obec, odehráli
hráči podzimní část sezóny na velmi dobré úrovni. Náš tým se pak
v průběžné tabulce po podzimní části soutěže umístil na páté příčce
z celkového počtu deseti mužstev.
Dle výše uvedených sportovních aktivit, jejichž nákladovost je vysoká, je
nutné zde zdůraznit spolupráci a podporu s ostatními složkami, sponzory i
rodiči. Zejména Obec se podílí podstatnou finanční podporou a dalšími
službami na chodu klubu a rozvoji naší mládeže v oblasti sportu.

MYSLIVOST
V roce 2015 bylo odpracováno celkem 492 brigádnických hodin.
Plán odlovu:
 srnčí zvěř - ve výši 4 srnci, 3 srny a 2 srnčata byl splněn
 zvěř černá – celkem bylo odloveno 11 lončáků a 6 selat
 jelení zvěř – nebyla lovena
 zvěř drobná (zajíc, bažant) – plán tři hony a odlov 15 zajíců a
65 bažantů kohoutů byl částečně splněn. Honitba byla doplněna
námi zakoupenými bažantími kohouty, kterých bylo vypuštěno
celkem 40 kusů. Celkem bylo uloveno 9 zajíců, 67 bažantů
kohoutů a 3 kachny.
Dále bylo odloveno 20 lišek, 2 jezevci, 2 kuny, 2 kočky a 1 straka.
13. června MS uspořádalo malorážkové střelecké závody s posezením
pro rodinné příslušníky. Střílelo se: bez opěry - terč liška, s opěrou terč srnec, z posedu - terč divočák. Nejlepším střelcem se stal Jaroslav
Baláč.
V rámci dětského odpoledne 27. června MS zajistilo střelbu ze
vzduchovky.
Na podzim proběhl sběr železného šrotu - celkem se od občanů sebraly 3
tuny. 4. října proběhly povinné brokové střelby v Podomí. Sice foukal
vítr a bylo zataženo, ale zpříjemnili jsme si dopoledne dobrou domácí
klobáskou. Sezona byla ukončena v závěru roku Štěpánskou zábavou,
kterou MS zorganizovalo v sále Obecního domu.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V HABROVANECH
Noc kostelů – Habrovany se v tomto roce připojily k cca 1.400 kostelům
a modlitebnám v ČR, které se v pátek 29. 5. 2015 otevřely pro
návštěvníky, kterých podle oficiálních statistik přišlo v ČR cca 450.000.
Myšlenka otevření kostelů vznikla nedávno – v roce 2005 ve Vídni. ČR se
připojila v roce 2009.
V Habrovanech byl pro návštěvníky připraven program nejen pro dospělé,
ale i pro děti – paralelně probíhaly soutěže a hry s přednáškami,
koncerty a prohlídkou kostelních prostor, včetně nejzajímavějšího místa
– kostelní věže. V 18 hodin zahájily program děti hrou o lípě Márince a
celý program končil těsně před půlnocí společnou modlitbou. Na přípravě
se podílelo mnoho dobrovolníků, díky kterým (a také hezkému počasí) se
podařilo zaujmout cca 270 návštěvníků z blízkého okolí.
Příprava Noci kostelů byla náročná, proto se v roce 2015 všechny ostatní
aktivity vynechaly a zůstalo již jen předvánoční setkání s betlémským
světlem. Jako každoročně byl kostel otevřen od 16 do 18 hodin.
Slavnostně vyzdobený kostel, betlém a světlo svíček – to vše navodilo
příjemnou předvánoční náladu. Návštěvníci si také mohli odnést
„betlémské světlo“ do svých domovů.
VČELAŘI

V roce 2015 měla ZO ČSV Olšany, která sdružuje i včelaře
z Habrovan, celkem 24 členů s počtem včelstev 174. V Habrovanech
včelaří 13 členů s počtem 73 zazimovaných včelstev, přičemž jedna
včelařka nemá v současnosti včelstvo žádné.
Z hlediska výnosu medu byl rok 2015 průměrný. Problém byl velký
úhyn včelstev přes zimu u včelařů v Habrovanech. Počasí na jaře

včelařům i včelám přálo, jarní snůška byla dobrá. Snůška medovice
byla nárazová. Včelstva bylo nutné přikrmovat již v podletí. V září
byla včelstva zazimována v dobré kondici.
Včelaři se snažili v průběhu roku svá včelstva rozmnožovat a tvořit
oddělky. Tím se většině včelařů podařilo dorovnat ztráty a dostat se
na počty včelstev z roku 2014. Poslední listopadový víkend skončilo
léčení včelstev proti varroáze. Do konce roku musí včelaři sebrat med
pro účely vyšetření na již zmíněnou varroázu.

ŠACHOVÝ ODDÍL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Oddíl jako v minulých letech i letos hrál v přeboru okresu Vyškov,
někteří hráči se zúčastnili republikových turnajů. Tradičně byl oddíl
pořadatelem šachového turnaje.
Začátkem roku pokračoval dalšími koly okresní přebor I. třídy za účasti
10 družstev. Vítězem přeboru se stalo MKS Vyškov C, na druhém místě
Habrovany A, třetí TJ Bučovice B. Habrovany B skončily na osmém
místě. V květnu se konalo Mistrovství České republiky tříčlenných
družstev v šachu tělesně postižených opět bez naší účasti. Začátkem září se
v Hodoníně u Kunštátu konalo Mezinárodní mistrovství tělesně
postižených v šachu – O pohár MDA RIDE a turnaj o Pohár AMD, kde se
našim zástupcům moc nedařilo. Pan Leoš Spáčil skončil na 11. místě a
Ivana Vejpustková hned za ním na 12. místě.
Po tomto turnaji následoval již 27. ročník Přeboru Jihomoravského kraje
a zároveň memoriál Jiřího Šandery, jehož pořadatelem byl náš šachový
oddíl. Zvítězil pan Bohumil Jaroš, hráč TJ Mariánské Hory před Jarkem

Trávníčkem z TJ Sokol Morkovice. Třetí místo obsadil pan Leoš Spáčil
z našeho oddílu. Zdeněk Baldík skončil sedmý a Ivana Vejpustková osmá.
V říjnu se v Horní Bečvě konalo v Otevřené Mistrovství ČR jednotlivců TP
s mezinárodní účastí hráčů České republiky, Maďarska a Slovenska.
Jediná naše hráčka na tomto mistrovství neuspěla, přesto si ve
statistickém ohodnocení zvedla o několik bodů svoji výkonnost díky
kvalitně obsazenému turnaji.
Na podzim opět začala další sezona okresního přeboru v šachu. Soutěže se
zúčastní tentokrát 9 družstev. Náš oddíl má opět 2 družstva. „Béčko“
trochu posílilo 3 novými hráči. Tito hráči se po delší pauze vrací
k soutěžnímu šachu. Jakou oporou budou, poznáme příští rok na konci
soutěže.

VOZÍČKÁŘI ZE ZÁMKU ZAPSANÝ SPOLEK – ŽIVOT NA ZÁMKU
Vozíčkáři ze zámku je spolek tělesně postižených osob žijících na
místním Habrovanském zámku, který byl zaregistrován v roce 2007.
Cílem činnosti tohoto spolku je podporovat rozvoj osobnosti členů a
obyvatel domova „Habrovanský zámek“ a jejich sociální integraci pomocí
zajišťování sportovních, kulturních, společenských akcí a dalších
aktivit. Obec Habrovany ze svého rozpočtu každoročně přispívá spolku
finanční částkou na podporu jejich činnosti. Předsedou spolku je Mgr.
Antonín Hrabec, který v letošním roce obdržel za svůj přínos zdravotně
postiženým od krajských zastupitelů Cenu Jihomoravského kraje. Velkou
měrou se podílí na tom, aby byl volný čas klientů využitý plnohodnotně
a smysluplně. Během celého roku byla na habrovanském zámku tímto
spolkem zajištěna spousta aktivit. Vstup do nového roku byl zpříjemněn

koncertem operní pěvkyně Jany Šelle, kterou doprovodila hrou na harfu
Anastázie Stambolidu Tomečková. První výlet vedl do nákupního centra
Olympia Brno. Léto obyvatelé přivítali za doprovodu kapely „Neříkáme“
opékaním prasátka a následovala celá řada výletu a aktivit, které spolek
zorganizoval – zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, ZOO Hodonín,
veletrh Rehaprotex, beseda s paní Jaroslavou Říhovou, která povyprávěla o
rodu Gomperz, který patřil k vlastníkům zámku až do roku 1940 a její
knize Fialky pro Karolínu. Následoval cyklus vzdělání organizovaný
Masarykovou univerzitou – Univerzita třetího věku, která klientům
umožňuje vzdělání zaměřené především na trénink paměti. V době
Adventu na zámku vystoupil soubor Sušil, Dražovické ženy, děti ze
speciální školy ve Vyškově a děti z habrovanské školy.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kolektiv 12 zaměstnanců, z toho 6 zaměstnanců školy a 6 zaměstnanců
školky pod vedením ředitelky Mgr. Vlasty Koudelkové se v 1. polovině
roku nezměnil. K 30. červnu odešly ze základní školy dvě paní učitelky
Mgr. Martina Kraisová a Mgr. Zdena Vanderková a od 1. září nastoupily
na jejich místa Mgr. Zuzana Olejníková a Mgr. Zuzana Podloučková.
Mateřská škola a školní jídelna po otevření a zahájení provozu
v loňském roce již fungovala v plném proudu a 11. května se konal 1.
zápis do Mateřské školy, jejíž kapacita je 25 dětí a po zápisu na školní
rok 2015/2016 je obsazena do posledního místa.Několik občanů obce
využilo nabídku stravování z místní školní kuchyně a v průběhu celého
roku vyjma prázdnin, kdy je provoz kuchyně přerušen, odebírá obědy.
Děti ze školky úzce spolupracují se základní školou a v průběhu roku se

zapojovaly do spousty aktivit, které byly právě školou organizovány. Ve
školním roce 2014/2015 čítá základní škola 69 žáků ve čtyřech
samostatných ročnících. Zápis do 1. třídy se konal 4. února a celkem
se dostavilo 26 dětí, což je nejvíce od roku 1998, zároveň byl ale také
vysoký počet žádostí o odklad školní docházky a 1. září tak nastoupilo
do 1. třídy 13 prvňáčků. Ve školním roce 2015/2016 se tedy změnil
celkový počet žáků na 60. Během celého roku kromě tradičního
vyučování žáci strávili několik příjemných dnů na výletech a akcích,
které pedagogové zorganizovali. První z nich byl týdenní školní výlet
„Plavba kapitána Zdravsona“, kterého se počátkem ledna zúčastnili žáci
3. a 4. ročníku. Prožili program organizovaný střediskem Lipka Brno,
který byl zaměřen na zdravý životní styl. Pobyt byl hrazen y
evropských dotací v rámci projektu „Zdravě a bezpečně v Jihomoravském
kraji“. Mezi další školní výlety patřila návštěva zoologické zahrady
v Lešné, Sloupsko-šošůvské jeskyně, návštěva Prahy, planetária v Brně a
zámku v Rájci nad Svitavou. Od září se rozšířila také nabídka
zájmových kroužků o atletiku pod vedením Mgr. Olejníkové. Na podzim
se škola zapojila do projektu Česko sportuje a pro žáky bylo 18. září
připraveno sportovní dopoledne, kde děti plnily nejrůznější sportovní
disciplíny. V samotné budově základní školy proběhla během letních
prázdnin rekonstrukce školních chodeb, kde bylo strženo staré obložení,
provedena výmalba a montáž nového zábradlí kolem schodiště.
V tělocvičně byly nově obloženy stěny, aby se zabránilo jejich poškození
při míčových hrách. V průběhu roku bylo také pořizováno vybavení
k zajištění výuky (notebooky, keramická tabule), byly zakoupeny
kuchyňské přístroje do školní kuchyně a doplněny hračky do mateřské
školy.

POČASÍ
Leden
První dekáda měsíce ledna začala nelednovým počasím. Teploty se
pohybovaly kolem nuly, několikrát i přes +10 oC, jednou dokonce +15
o
C. Obloha zatažená, sněhové přeháňky se střídaly s mrznoucím deštěm.
Ve druhé dekádě počasí stejné, ustaly však srážky. Sílící vítr přinesl spíše
déšť. Do konce měsíce bylo pořád teplo, ke koci trochu sněhu.
Únor
Začátkem měsíce se ranní teploty trochu snížily a to místy až na -6 oC.
Sněhové přeháňky se střídaly s mrznoucí mlhou. Následovalo inverzní
počasí se vším, co k tomu náleží. Teploty kolem nuly, přes den až k +6
o
C, mlhavé počasí a z toho mrznoucí srážky. Inverze vydržela do konce
měsíce.
Březen
Březen začal rychlou změnou počasí. Vyjasnilo se. Noční teploty výjimečně pod
nulu, denní však 8 oC a dále až 12 oC. Srážky už pouze dešťové. Uprostřed
měsíce se znovu zatáhlo, ranní teploty byly už nad nulou, odpolední kolem 5 oC,
občas dešťové přeháňky. Konec měsíce krásné polojasné počasí s teplotami 14 17 oC. Poslední dny začal foukat severní vítr a citelně se ochladilo.

Duben
Znovu severní vítr, ranní teploty klesly k nule, odpolední pouze 4 - 8 oC.
Občas sněhové přeháňky. Po první dekádě se vítr obrátil na jižní,
následovalo rychlé oteplení. Denní teploty byly 11 – 19 oC. Oteplení
pokračovalo. Jasné počasí a teploty přes 20 oC. 22. dubna se vrátily
první vlaštovky. Teplo bylo skoro do konce měsíce, poslední dny se vítr
otočil k severu, ochladilo se, denní teploty klesly k 14 oC.

Květen
Počáteční ochlazení trvalo pouze krátce. Bylo zataženo a mrholilo.
Teploty ale začaly pomalu narůstat. Z 12 oC přes 14 oC až na 23 oC.
Následovalo pěkné polojasné počasí. Večer se občas vyskytly silné
přeháňky. V polovině měsíce se počasí trochu pokazilo. Polojasné počasí
vystřídalo zataženo. Dále se vrátilo polojasné počasí s večerními
přeháňkami. Koncem měsíce se už denní teploty držely na 22 oC.
Červen
Stabilní počasí s denními teplotami 25 – 32 oC. Jasná obloha vydržela
do poloviny měsíce. Následovaly bouřky, zataženo a teploty mírně
poklesly. Charakteristické na konec června jsou i silné přeháňky
s přívalovým deštěm. Konec měsíce a vše se vrátilo ke klidu s teplotami
kolem 26 oC.
Červenec
Prakticky po celý měsíc jasné až polojasné počasí. Teploty se pohybovaly
až na tropických 32 – 34 oC. Ve druhé polovině pěkné počasí přerušily
občasné bouřky s přeháňkami. Teploty klesly na 26 oC. Koncem měsíce
opět tropických 30 oC. Pro tento měsíc klasické krásné počasí.
Srpen
Srpen začal jasným počasím s příjemnými teplotami kolem 23 oC. Ty
však začal do poloviny měsíce narůstat až k tropickým 36 – 37 oC.
Následovalo mírné ochlazení na 23 – 26 oC. Celý měsíc až na několik
bouřek beze srážek. Poslední dny se teploty opět přehouply přes 30 oC.

Září
První dny ještě s teplotami přes 30 oC, ale pak pokles na přijatelných 23 oC.
Polojasné počasí se střídalo se zataženou oblohou, byly časté bouřky. Teploty
klesly k 17 oC. Jasná obloha se však vrátila i s teplotami 18 – 20 oC a to
vydrželo do konce měsíce. 27. září byl na obloze vzácný úkaz. Bylo zatmění
Měsíce, který měl červenou barvu. Toho dne se i po dlouhé době svých
astronomických oběhů kolem Země přiblížil na své dráze nejblíže Zemi.
Říjen
Říjen začal pěkným počasím, jasné počasí však pomalu přecházelo v polojasno až
zataženo. Tomu odpovídaly i teploty. Počátečních 20 oC pomalu klesalo na 15 oC
a 12. října byl ráno první mrazík. Denní teploty kolem 5 oC. Se zataženou
oblohou se začalo i mírně oteplovat. Ke konci měsíce bylo už zase 15 oC. Občas
byla i malá přeháňka.
Listopad
Počátkem měsíce jasné počasí, první ranní mrazíky. Pomalu se objevovala mlha
a tím teploty stouply k 20 oC. To trvalo do poslední dekády, následoval déšť se
sněhem a sněhové přeháňky. Ranní teploty kousek pod nulou, odpolední 5 – 8 oC.
Prosinec
Po prvních dnech přeháňkového počasí se na naše území nasunula inverze a to až
do posledního dne měsíce. Zataženo, mlha. Noční teploty výjimečně pod bodem
mrazu, denní kolem 3 oC. Mlha a přítmí celý den. Pouze poslední den na
Silvestra poklesla teplota pod bod mrazu na -5 oC.
Z hlediska dlouhodobého sledování Český hydrometeorologický prohlásil rok
2015 za průměrný, bez větších výkyvů. Stejně jako rok předcházející.
Počasí sledoval a zapsal pan Lubomír Uher.

Záznam do kroniky za rok 2015 napsala paní Lenka Dvořáčková.

