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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, na letošním lednovém zasedání zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2018.

Akce spolufinancované
Jihomoravským krajem v roce 2017
V roce 2017 byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši 63 000 Kč
na akci „Nákup požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany“. V rámci této
akce byly zakoupeny věcné prostředky
pro hasiče (svítilny, záchranné lano, kalové
čerpadlo, ochranné oděvy). Celkové náklady
92 272 Kč.
V roce 2017 byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši 38 000 Kč
na akci „Vybavení místní knihovny
v Habrovanech“. V rámci této akce byla zakoupena do místní knihovny výpočetní technika (2x PC vč. monitoru, tiskárna, skartovací
stroj, čtečka čárového kódu), software (knihovní systém Cosmotron), stůl a 2x policový
regál na knihy. Celkové náklady 79 120 Kč.
V roce 2017 byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši 300 000 Kč
na akci „Oprava oplocení hřiště u ZŠ
Habrovany“. V rámci této akce byla provedena oprava oplocení hřiště a pozemku vč.
upevnění záchytné sítě. Celkové náklady 594 301,48 Kč.
V roce 2017 byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši 188 800 Kč
na akci „Oprava zdroje tepla a technické
místnosti v budově č. p. 13“. V rámci této
akce byla v budově provedena výměna kotle,
byly provedeny stavební úpravy v technické
místnosti vč. nainstalování okna a dveří
v technické místnosti a dále byly vyměněny

Oprava schodiště do kostela

Oplocení hřiště u školy

zadní vchodové dveře do volnočasového
centra. Celkové náklady 378 790,50 Kč.
V roce 2017 byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu JMK ve výši 1 000 000 Kč
na projekt „Habrovany – Rekonstrukce kanalizace na pozemku p. č. 2366/1“ V rámci této
akce byla vybudována kanalizace na pozemku
p. č. 2366/1 k. ú. Habrovany od domu č. p.
79 – č. p. 258. Celkové náklady 2 471 576 Kč.

• oprava komunikace na Kočově 41 000 Kč
• dokončeny projekční práce na rekonstrukci kanalizace „Újezd pod lesem“ ve výši
67 000 Kč
• dokončeny projekční práce na části
komunikace „Újezd pod lesem“ ve výši
50 000 Kč
• odkup poloviny RD č. p. 69 ve výši
307 000 Kč

Stavební akce dokončené v roce 2017
z vlastních prostředků
• schodiště do kostela Nejsvětější Trojice
v Habrovanech ve výši 146 000 Kč
• oprava koryta Habrovanského potoka,
vybudování brodu přes potok a lávky pro
pěší ve výši 554 000 Kč
• dokončena rekonstrukce 6 bytů v DPS
č. p. 274 ve výši 2 447 000 Kč

Probíhající a plánované akce v r. 2018
• oprava chodníků na hlavní ulici od kostela po zastávku autobusu směrem do Olšan
• vybudování nové zastávky směrem do
Olšan a nového autobusového přístřešku
u pohostinství. Na tuto akci je podána žádost
o dotaci z JMK ve výši 250 000 Kč
• dokončení opravy potoka v ulici Habrovec
• zahájení výběrového řízení na opravu
kanalizace Újezd pod lesem“. Podána žádost
o dotaci z JMK
• podána žádost o dotaci z OPŽP na realizaci akce „Protipovodňová opatření obce
Habrovany“ (výměna veřejného rozhlasu)
• pořízení nového dopravního automobilu
a přívěsného vozíku pro hasiče ve výši cca
1 000 000 Kč. Z toho přiznaná dotace ve
výši 450 000 Kč z HZS ČR a podána žádost
o dotaci z JMK ve výši 300 000 Kč
• podána žádost o dotaci z Jihomoravského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 40 000 Kč na pořízení
věcných prostředků
• projektová dokumentace na opravu komunikace k hřišti
• nátěry veřejného osvětlení
• nové kontejnery na papír a plast od firmy
EKO-KOM
• příspěvek na opravu fasády kostela
Nejsvětější trojice v Habrovanech ve výši
150 000 Kč.
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Tříkrálová sbírka 2018

Rozpočet obce Habrovany na rok 2018
§

pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1361
1381
1382
1511

2310
2321
3341
3412
3612
3612
3612
3613
3613
3613
3632
3639
3639
3639
3639
3722
3725
3745
4351
6171
6310
6310

2132
2111
2111
2111
2111
2132
2324
2111
2132
2324
2131
2111
2119
2131
2324
2112
2324
2324
2111
2111
2141
2142

3639
3639

3111
3112
4111
4111
4112
4122
4222

Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatek za provoz, shrom.,…a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výh. hr. př.
Daň z nemovitostí
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (PITNÁ VODA)
Příjmy z posk. služeb a výrobků (STOČNÉ)
Příjmy z posk. služeb a výrobků (PROVOZ KABELOVÉ TELEVIZE)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMY BYTŮ)

Bytové hospodářství (PRONÁJMY BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE)
Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SLUŽBY SPOJENE S PRONÁJMEM NEBYTOVÝCH PROSTOR)

Nebytové hospodářství (PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR)
Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z pronájmu pozemků (PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST)
Příjmy z posk. služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VĚCNÉ BŘEMENO)
Příjmy z pronájmu pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z prod. zboží (RESPONO PYTLE)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKOKOM,DIMATEX)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků ("POMOC V DOMÁCNOSTI DPS")

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z úroků (BĚŽNÝ ÚČET, ÚČET FONDU "ČOV")
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Třída 4 - Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - VOLBY do PS PČR ÚZ 98071
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY ÚZ
98008

Neinvestiční přij. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů ÚZ 331,341,342,551
Investiční přijaté transfery od krajů ÚZ 232
Příjmy celkem

pol.
8115
8115
8124

Financování (část zůstatku fin. prostředků na běžném účtu k 31.12.)
Financování (fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany)

splátka dlouhodobého bankovního úvěru
financování celkem
(příjmy + - financování)

Výdaje
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly (vč. fondu "ČOV")
Úpravy drobných vodních toků
První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Habrovany,PO)
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.
Rozhlas, televize
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace (neinvestiční transfery spolkům)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (komunitní kompostárna)
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Ostatní nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR ÚZ 98071
Volba prezidenta republiky ÚZ 98008
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (vč. fondu "ČOV")
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volby do PS PČR - ÚZ 98193
Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volby do PS PČR - ÚZ 98071
Finanční vypořádání minulých let - pol. 5366 Dotace z JMK - ÚZ 342
Výdaje celkem

Skutečné plnění 2017

Schválený rozpočet
2018

10 176 400,00
1 800 000,00
73 000,00
210 000,00
2 200 000,00
544 200,00
4 100 000,00
0,00
377 600,00
23 000,00
6 600,00
10 000,00
0,00
42 000,00
790 000,00
3 053 500,00
300,00
1 700 000,00
105 000,00
45 000,00
200 000,00
750 000,00
2 200,00
25 000,00
16 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
1 200,00
41 000,00
0,00
800,00
115 000,00
0,00
30 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
72 000,00
11 300,00
60 700,00
158 500,00

11 139 054,94
2 298 240,90
61 872,91
210 661,34
2 243 977,08
544 160,00
4 546 043,33
8 396,00
379 014,00
23 043,00
6 350,00
15 100,00
42 584,08
13 817,12
745 795,18
3 186 398,48
404,00
1 792 054,98
100 030,00
50 410,00
199 765,00
684 722,00
65 575,00
16 831,00
14 730,00
69,00
14 244,00
8 400,00
2 420,00
42 072,00
2 000,00
800,00
117 694,00
620,00
27 677,00
0,00
660,50
45 220,00
86 010,00
25 306,00
60 704,00
1 783 591,00

0,00

24 091,00

0,00

0,00
158 500,00
0,00
0,00

0,00
158 500,00
601 000,00
1 000 000,00

26 300,00
165 800,00
0,00
0,00

13 460 400,00
Schválený rozpočet 2017

Třída 8 - Financování

CELKEM

§
2212
2219
2292
2321
2333
3117
3314
3319
3326
3330
3341
3399
3412
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3725
3744
3745
4351
5212
5512
6112
6114
6118
6171
6310
6320
6399
6402
6402
6402

Schválený rozpočet 2017

16 195 054,42
Skutečné plnění 2017

11 992 600,00
2 600 000,00
63 000,00
212 000,00
2 250 000,00
534 100,00
5 100 000,00
0,00
380 000,00
23 000,00
6 500,00
14 000,00
50 000,00
0,00
760 000,00
3 188 700,00
0,00
1 800 000,00
100 000,00
50 000,00
200 000,00
750 000,00
60 000,00
0,00
15 000,00
0,00
4 000,00
10 000,00
5 000,00
42 100,00
0,00
800,00
120 000,00
0,00
30 000,00
800,00
1 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
192 100,00

15 398 400,00
Schválený rozpočet
2018

3 400 000,00
1 200 000,00
-500 400,00
4 099 600,00

-2 868 114,09
1 386 376,00
-500 400,00
-1 982 138,09

5 000 000,00
1 700 000,00
-500 400,00
6 199 600,00

17 560 000,00

14 212 916,33

21 598 000,00

Schválený rozpočet 2017

200 000,00
3 760 000,00
41 600,00
3 265 000,00
750 000,00
610 000,00
20 000,00
5 000,00
2 000,00
0,00
80 000,00
160 000,00
850 000,00
0,00
250 000,00
2 600 000,00
25 000,00
300 000,00
14 000,00
675 000,00
11 000,00
430 000,00
6 000,00
30 000,00
0,00
780 000,00
116 000,00
1 000,00
95 000,00
913 000,00
0,00
0,00
1 050 000,00
14 000,00
55 000,00
444 200,00
7 200,00
0,00
0,00
17 560 000,00

Skutečné plnění 2017

95 927,50
154 168,90
41 550,00
3 491 161,71
553 831,21
610 000,00
97 320,80
5 000,00
1 210,00
200 000,00
75 078,00
163 771,00
671 550,98
93 000,00
82 000,00
2 541 438,85
10 424,00
200 544,58
10 681,00
974 074,09
17 502,00
439 725,00
5 525,00
12 173,00
0,00
703 247,00
114 202,00
0,00
198 263,00
868 956,00
14 022,00
0,00
1 029 796,86
12 960,80
51 173,00
665 513,05
7 125,00
0,00
0,00
14 212 916,33

Schválený rozpočet
2018

200 000,00
5 844 000,00
41 300,00
5 300 000,00
350 000,00
610 000,00
20 000,00
5 000,00
2 000,00
100 000,00
80 000,00
180 000,00
115 000,00
0,00
250 000,00
420 000,00
2 000,00
250 000,00
14 000,00
700 000,00
20 000,00
450 000,00
6 000,00
30 000,00
1 689 000,00
830 000,00
138 000,00
1 000,00
1 065 000,00
950 000,00
0,00
26 300,00
1 135 000,00
14 000,00
55 000,00
684 100,00
0,00
10 100,00
11 200,00
21 598 000,00

Součástí rozpočtu obce Habrovany na rok 2018 je rozpočet fondu na rok 2018 na financování
a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany:
Fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany

Příjmy:
Financování:

Výdaje:

Příjmy z úroků - fond ČOV (pol. 2141 příjmy z úroků na bankovním
účtu fondu)
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení
pol. 8115
části finančních prostředků z bú fondu)
Přímy celkem (příjmy + financování)
§ 6310

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (pol. 6121 - investiční akce)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163
§ 6310 bankovní poplatky)
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (pol. 5362 - nárok na odpočet
§ 6399 DPH)
Výdaje celkem

Schválený rozpočet 2017

Skutečné plnění 2017

Schválený rozpočet
2018

100,00

227,10

500,00

1 200 000,00
1 200 100,00

1 386 376,00
1 386 603,10

1 700 000,00
1 700 500,00

1 452 000,00

1 386 376,00

1 700 000,00

100,00

17,00

500,00

-252 000,00
1 200 100,00

0,00
1 386 393,00

0,00
1 700 500,00

Návrh rozpočtu obce Habrovany na rok 2018 byl zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 08.01.2018 - 31.01.2018.
Schválilo zastupitelstvo obce Habrovany dne 31.01.2018 usnesením č. 4.

Již pátým rokem se ve dnech 6.–14. ledna
v naší obci konala tradiční Tříkrálová sbírka. Po
Habrovanech chodily tři skupinky koledníků pod
vedením Ing. Ludmily Kujalové, Mgr. Petry
Benešové a Mgr.Olgy Škaroupkové. Do akce se
zapojilo 11 šikovných dětí: Jeníček a Markétka
Kujalovi,
Eliška
Voběrková,
Leonka
Suchánková, Kačenka Masaříková, Martínek
Macík, Jirka Beneš, Lukáš Milis, Verunka,
Liduška a Vojtíšek Škaroupkovi.
Celkem se vybralo neuvěřitelných rekordních
27 611 Kč. Velmi děkujeme. Tato částka byla odeslána charitě Hodonín, pod kterou Habrovany patří a použita na dobročinné účely:
- Příspěvek na výstavbu Denního centra
a Noclehárny pro lidi bez domova 800 000 Kč
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hodoníně
45 000 Kč
- Příspěvek na provoz Domova pro matky
s dětmi v Hodoníně
75 000 Kč
- Rozvoj Domácí hospicové péče na Hodonínsku – Mobilní hospic sv. Filipa Neriho 50 000 Kč
- Projekt záchranné sítě na Hodonínsku pro
lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci
nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života
100 000 Kč
- Podpora rozvoje centra Hippokrates v Moldavsku, které poskytuje domácí péči chudým
moldavským seniorům
20 000 Kč
- Dokrytí nákladů spojených s chodem zubní
ambulance v české vesnici Svatá Helena v rumunském Banátu
120 000 Kč
- Příspěvek na chod Dobrovolnického centra,
které podporuje činnost dobrovolníků v charitních službách a na akcích Charity 200 000 Kč
Tříkrálová sbírka očima koledníků:
Mám velikou radost, že i letos řekly naše tři
děti: „Ano, no jasně že půjdeme.“ Z tříkrálové
sbírky se za ty roky, co spolu chodíme, stal nádherný rodinný zážitek.
Ráno brzy vstáváme, rychle snídáme, chystáme
termosky, svačiny, oblékáme teplé oblečení, tříkrálové kostýmy, na hlavy koruny a Baltazarovi
turban. Kdyby tak pořád nepadal. Nejmladší rok
a půl starý synek si nás prohlíží s otevřenou hubičkou. Kdyby nebylo mého muže, ten zmatek bychom nezvládli. Na hlavy tříkrálové koruny, rukavice… a už míříme s Baltazarem ke kotli. Naštěstí
je v něm sazí dost…, ovšem černý není jen
Baltazar, ale i vedoucí skupinky. Zase zpátky
domů do koupelny. Popadnu pokladničku, svěcenou křídu, igelitku s cukříky a propagačními materiály, rozloučím se se zbytkem rodiny a jdeme na
to…. Venku si děti cvičí svoje trio. Jde jim to hezky, taky si s nimi ráda zazpívám.
Vycházíme cca 8.30. První sobotu našeho chození je nádherný skoro jarní den, teplota okolo
8 stupňů. Během celého dopoledne chodíme od
domu k domu, zpíváme, píšeme požehnání na dveře a přijímáme štědré dary od dobrých lidí. Hodně
lidí nás už čeká v otevřených dveřích… a to je moc
milé. Domů přicházíme až o půl jedné. A to budeme ještě odpoledne a další sobotu pokračovat…
(celkem 7,5 hodin chození – naše skupina)
Děti jsou unavené, ale také nadšené ze spousty
sladkostí, které si pro ně lidé přichystali. Já se
zase cítím nesmírně obdarovaná všemi milými
úsměvy lidí, které jsem za dopoledne potkala a jejich vlídnými slovy. Je to nádherný pocit, opravdu. Peníze pro dobrý účel jsou bonus navíc.
Pán Bůh zaplať Vám všem za Váš čas i pozornost nám i potřebným, srdečně děkujeme,
Mgr. Olga Škaroupková
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3D výstava

Jaro v základní škole
Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy, i když to tak nevypadá a tři
dlouhé zimní měsíce jsou za námi.
Kalendářně nastává jaro, avšak paní „ZIMA“
se nechce svého kralování vzdát. Nadvládu
zimy a bacilů jsme pocítili i my, nejprve nám
v Mateřské škole děti postihla chřipková epidemie a provoz byl na týden přerušen, chřipka se nevyhnula ani dětem ze Základní školy
a taktéž jsme byli nuceni provoz přerušit. Ale
nyní jsme ve škole zpět a v plné síle očekáváme první jarní paprsky.
Jak jsme období po Novém roce prožívali ve škole? V lednu kroužek flétny písněmi

a básněmi uvítal do života naše malé občánky. Prožili jsme nezapomenutelnou a poutavou interaktivní výstavu „ Svět v 3 D obraze“.
Konec ledna byl ve znamení rozdávání pololetního vysvědčení. Žáci 1. a 2. ročníku navštívili divadelní představení „Malá čarodějnice“ v Brně v divadle „Polárka“. Začátkem
měsíce února, se konaly zasloužené jarní
prázdniny. Po prázdninách jsme ve škole
uspořádali Den otevřených dveří pro rodiče
a veřejnost. Nyní v měsíci březnu jsme prožili maškarní ples, přišli nás navštívit budoucí
prvňáčci z MŠ Habrovan a Olšan, pro které si
žáci a paní učitelky připravili spoustu her

a různých aktivit. Budeme pořádat recitační
soutěže a besedu o historii Habrovan se spisovatelkou a bývalou dlouholetou učitelkou
naší školy J. Říhovou.
Jen ve zkratce, co nás ještě čeká: zápis do
1. třídy, edukativní skupinky pro předškoláky, různé výukové a zábavné akce, školní
akademie, výlety.
Před sebou máme ještě spoustu akcí, besed
zážitků, ale prioritou jsou dobré školní výsledky, poctivá práce žáků, spokojenost dětí,
pedagogů a v neposlední řadě radost rodičů
ze šikovných a zvídavých dětí.
Mgr. Lenka Ryšková, zást. ředitele školy

Posezení se seniory

Posezení se seniory
Obecní úřad Habrovany pořádal pro naše
seniory posezení s občerstvením. Letošní pozvání připadlo na 16. března a těsně před 15.
hodinou se sál Obecního domu zaplnil našimi seniory. Kdo chtěl, přišel si popovídat se
sousedy a známými. Program zahájilo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy
Habrovany, a také akrobatické vystoupení
dětí s názvem „Glitter Stars“ ze Slavkova

u Brna. Jejich výkony, stejně jako výkony
školních dětí, sklidily mohutný potlesk.
Program dále pokračoval vystoupením známého komika a kouzelníka Richarda
Nedvěda. K tanci a poslechu nám zahrála
skupina „Nota Bene“, která sklidila velký
úspěch.
Velké poděkování patří těm, kteří se na
organizaci této akce podíleli.

Statistika dat obyvatel
k 31. 12. 2017
Celkem
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let

836
425
411
141
163
214
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Maškarní karneval pro děti

Maškarní karneval pro děti
S blížícím se jarem, jak je u nás ve škole
zvykem, začínáme připravovat maškarní
karneval pro děti. Letošní karneval připadl
na sobotu 3. března. Bohužel v naší škole,
školce i okolí plnou silou udeřila chřipka.
Takže letošní karneval by mohl být s podtitulem „chřipkový karneval“. Ale přesto
všechny zdravé děti z Habrovan, Olšan
a okolí přišly se svými rodiči a prarodiči do
sálu OÚ prožít příjemné odpoledne. Počet
dětí v maskách se vyšplhal na číslo 67, což
je o polovinu méně, než v loňském roce, kdy
byl počet dětí 117. Menší počet dětí, měl
přece jen jednu výhodu. Děti si mohly bez

Maškarní karneval pro děti

dlouhého čekání více zasoutěžit, zatančit,
naučit se opět nové tanečky. Při tanečcích
rodičů s dětmi, jsme si mohli říct „karneval
se povedl“, jelikož na tvářích rodičů a jejich
dětí se zračila radost ze společné blízkosti
a tance. V přestávkách mezi tancem, soutěžením a dováděním se rodiče a děti mohli
občerstvit. Občerstvení zajistil obecní úřad
v čele s panem starostou Radkem
Dvořáčkem. A jaký by to byl maškarní ples
bez oblíbené cukrové vaty, na které si pochutnávaly jak děti, tak rodiče. V 16 hodin
nastala pro děti očekávaná tombola, žádné
z dětí v masce neodešlo bez dárečku. Tímto

také chceme poděkovat všem, kteří do tomboly přispěli, taktéž obci, která každým rokem tombolu pro děti ve velké míře podporuje. A jak už to bývá, vše má svůj konec.
Úderem 18. hodiny byl maškarní karneval
po poslední oblíbené soutěži „židličkové“
ukončen. V letošním roce se „židličkové“
s chutí zúčastnili i rodiče dětí. Mnohým dětem, ale i dospělým se domů nechtělo. My,
pořadatelé karnevalu, jsme měli radost z povedené akce a rozzářených dětských očí.
Budeme se těšit na další karneval, který snad
nebude poznamenán chřipkovou epidemií.
Mgr. Lenka Ryšková, zást. ředitele školy
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Ve školce
Letošní mrazivou zimu jsme si pořádně
užili. Sněhová nadílka nám na zahradě
i v parku poskytla spoustu legrace i poučení.
Mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, jak
lehce se dá stavět z čerstvě napadeného sněhu, jak umí sníh být tvrdý jako kámen, když
pořádně zmrzne nebo také, jak se sněhobílý
sníh po roztátí promění ve špinavou vodu.
Pozorní návštěvníci habrovanského parku si
jistě všimli i našeho krmítka na „ptačím“
stromě, které jsme pravidelně zásobovali
dobrůtkami pro naše ptáčky zpěváčky.
Letošní zimní hrátky dostaly ještě jeden
nevídaný rozměr. Ve světě dospěláků se po
celý únor konala Olympiáda 2018 a tak i my
nemohli zůstat pozadu. Na začátku jsme si
„zapálili“ olympijský oheň, který nám plápolal v šatně po celou dobu konání našich her.
Vyrobili jsme si olympijské kruhy, naučili

jsme se, která barva patří kterému kontinentu. V šatně vznikla „Zeď slávy“, kam jsme
věšeli fotografie úspěšných sportovců,
a když některý z našich úspěšných sportovců
získal medaili, ozývala se ze školky hymna
ČR. Dokonce už víme, jak vypadá naše vlajka a kam patří červená, modrá a bílá barva.
Ve třídě jsme si postavili biatlonovou dráhu,
stříleli hokejkou na bránu, plnili nejrůznější
sportovní úkoly uvnitř i venku, fandili našim
hokejistům v přímém přenosu… bylo toho
opravdu hodně. Velkým zážitkem nejenom
pro kluky byla návštěva opravdového hokejisty s celou sportovní výzbrojí. Vyzkoušet si
opravdovou přilbu, chrániče, dres i střílení
opravdovou hokejkou a pukem, to se nepoštěstí každý den.
Nejenom sportem školička žije. Celý březen jsme se rozhodli věnovat knihám, ve kte-

Hokej živě
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rých jsou ukryty kouzla příběhů a pohádek.
Ve třídě vznikla výstava „Moje srdcovka“,
což je výstava nejoblíbenějších knížek našich dětí. Z každé knížky si denně pravidelně
předčítáme a žasneme nad různorodostí příběhů i ilustrací. Za každou knihu, kterou děti
do školky zapůjčily, dostaly záložku z projektu „Celé Česko čte dětem“ do vlastní
knížky. Na naše přání přišli do školky číst
i prarodiče našich dětí. Pro děti to byl zcela
nový zážitek. V tomto bychom rádi pokračovali nejenom v měsíci březnu. Ve školce srdečně přivítáme i jiné obětavé čtenáře všech
věkových skupin z řad občanů Habrovan
a okolí. Čtení může probíhat i v odpoledních
hodinách. Pokud máte rádi pohádky, dětské
příběhy či básničky pro děti, neváhejte a dejte o sobě vědět. Už se moc těšíme!
Zápis do Mateřské školy Habrovany se
bude konat 14. května v 16 hodin. Těšíme se
na nové zájemce o předškolní vzdělávání
v naší školičce.
Bc. Marcela Dvořáková, vedoucí učitelka MŠ Habrovany

Kouzla příběhů a pohádek ukrytých v knížkách

Habrovanská slivoviciáda 2018
V mrazivém a větrném odpoledni 17. března 2018 se konala v sále Obecního domu
Habrovanská slivoviciáda spojená s koštem
zelí. Do soutěže o nejlepší pálenku se přihlásilo 36 soutěžících s počtem vzorků 42.
Sobotní odpoledne panovala velmi příjemná
atmosféra. Pro všechny účastníky byly připraveny vynikající zabijačkové speciality
a skvělé koláčky z Medlovic. Habrovanská
slivoviciáda byla tradičně tříkolová. Ve finá-

Slivoviciáda

lovém kole získaly první dva vzorky pálenky
stejný počet bodů a konal se tzv. rozstřel.
Účastníci koštu následně vybrali vítěze.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Baláč Jaroslav
Salzburger Jiří
Kostelka Tomáš
Masaříková Miroslava
Pospíšilová Miroslava

Koštu kysaného zelí se zúčastnilo 11 sou-

těžících s počtem vzorků 11. Nejlepší zelí
„našlapali“
1. místo manželé Rotreklovi
2. místo Matoušek Jiří
3. místo Stejskalová Jaroslava
Vítězové obdrželi krásné poháry a památeční listy. Poděkování patří všem hostům,
soutěžícím, sponzorům, obci Habrovany
a především týmu, který se na přípravě celé
akce podílel.

str. 6

Habrovansk˘ ZPRAVODAJ

67/2018

Přátelé historických vozidel
I když se pomalinku „probouzí jaro“ a tím
začíná nová motoristická sezona, někteří nedočkaví již využili pěkných předjarních dnů
k projížďce, je třeba vzpomenout sezonu loňskou, kterou jsme zahájili 1. května setkáním
v Bučovicích, na toto navazovalo 8. května
úspěšné setkání u nás, a to již 17. ročník
„Habrovanské otvírání šoupátek“, s účastí
166 registrovaných účastníků, akce pořádaná
pod záštitou obce Habrovany, která byla
nově pořádána v prostorách Habrovanského
zámeckého parku. Dále již navazovala série
desítky setkání, a to jako prezentace našich
strojů, tak i pasivní účast jako diváci a obdivovatelé historické techniky popřípadě účast
na burzách zejména dílů, ale jsou nabízeny
stroje v nálezovém stavu či již po rekonstrukci. Na většině těchto akcí se snažíme

pomocí pohlednic či pozvánek prezentovat
naši skupinu a tím i obec.
V letošním roce předpokládáme s obdobným zahájením naší sezony, opět rozjezdem
v Bučovicích a na toto již navazuje tradičně
na 8. 5., připravovaný 18. ročník otvírání
šoupátek v Habrovanech. Je naším přáním,
že se za příznivých podmínek opět setkáme
v jarně naladěných prostorách Habrovanského zámeckého parku (v případě nepříznivého počasí, dle předchozí tradice na
návsi za rybníčkem), doplněného dalšími
atrakcemi pro děti i dospělé, samozřejmostí
je tradičně bohaté občerstvení, o které se
nám stará Myslivecký spolek.
Protože se již jedná o dosti rozsáhlou akci,
náročnou na větší počet organizátorů, je každá pomoc vítána a tímto upozorňujeme naše

příznivce, že mají možnost se s námi podílet
na pořadatelské činnosti a stát se popřípadě
našimi členy.
Pokračováním budou návštěvy setkání
jako v předchozích letech, většina našich
spolupracujících přátel je z Brna a okolí, zaměřovali jsme se na setkání a vyjížďky na
Brněnsku či Tišnovsku. Zajímavé setkání
a vyjížďky se však uskutečňují nám poměrně
blízko, a to v Prostějově a okolí, jízda z lázní do lázní a další, o které chceme v letošním
roce rovněž projevit zájem.
O většině akcí informujeme na internetových stránkách, nebo plakátem.
Všem motoristům i ostatním uživatelům
komunikací přejeme dobrý start do letošní
sezony.
Ing. Tomáš Kostelka, Bronislav Nejtek

Sbor dobrovolných hasičů
Začátkem roku jsme se sešli a našimi členy a příznivci na valné hromadě. Tato se konala v sále Obecního domu a svoji návštěvou nás poctili i zástupci okolních sborů
z okrsku Drnovice, zástupce TJ Habrovany
a obce Habrovany.
V březnu jsem pro Vás, naše spoluobčany,
pořádali divadelní představení „Mezi nebem
a zemí“.
Pro zásahovou jednotku se první čtvrtletí
tohoto roku neslo v duchu změn v jejím vedení. Po dlouholeté vzorné a záslužné činnosti ukončil své působení v zásahové jednotce a jako velitel pan Zdeněk Slavotínek.
Nové vedení jednotky bylo jmenováno ve
složení Jan Meitner – velitel jednotky, Tom
Adam – zástupce velitele jednotky a velitel

družstva, Martin Jandl – velitel družstva.
Nové vedení zásahové jednotky má za úkol
navázat na práci pana Slavotínka a jednotku
dále rozvíjet.
V uplynulém období měla jednotka jeden
ostrý zásah, a to v neděli 18. března v brzkých ranních hodinách. Úkolem bylo technické zajištění plechové střechy při silném
větru. Jednotka byla nápomocna jednotce
profesionálních hasičů z Pozořic.
V dubnu proběhne sběr kovového odpadu. Termín předpokládáme koncem měsíce.
Jako další z akcí pořádaných našim sborem
se můžete těšit na pálení čarodějnic v areálu pod Lipkami, a to dne 30. dubna.
Zejména pro děti budou odpoledne připraveny různé soutěže, které vyvrcholí zapále-

ním čarodějnice. Jako další akce bude hned
po ukončení dětského odpoledne následovat „Jarní noc“, tedy večerní zábava pro odrostlejší.
Sportovní družstva budou opět v letošním
roce reprezentovat náš sbor i obec v rámci
okresních soutěží v požárním sportu.
Závěrem dovolte nám, výboru SDH, poděkovat panu Slavotínkovi za jeho dlouholetou a příkladnou práci v rámci jednotky
SDH a zejména v jejím vedení. Jeho přínos
je nezapomenutelný a všem členům bude
zejména vybavení jednotky a i odborná způsobilost vždy připomínat jeho činy. Radostí
nám zůstává, že bude i nadále součástí našeho sboru, jako řádný člen.
výbor SDH
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Pasování dvou nových členů Mysliveckého spolku v Habrovanech

Zpráva o hospodaření Mysliveckého
spolku Habrovany za rok 2017
Dne 10. března 2018 proběhla Výroční
členská schůze MS Habrovany za účasti členů výboru HS Habrovany. Z přednesené
zprávy MS vyplynulo.
V roce 2017 bylo odpracováno na činnosti v honitbě, při opravě mysliveckých zaří-

zení, pomoci při veteránech, dětském dni
a uspořádání Štěpánské zábavy 584 brigádnických hodin.
V roce 2017 bylo odloveno celkem 9 kusů
srnčí zvěře. Dále bylo odloveno 11 kusů
černé zvěře. Na třech plánovaných honech

jsme odlovili 11 zajíců, 84 bažantů a 2 kachny divoké. Ze zvěře myslivosti škodící byly
odloveny 4 lišky, 2 jezevci, 2 kočky a dvě
kuny. Stále pozorujeme úbytek veškeré zvěře.
Myslivecký spolek Habrovany

Fotbal v Habrovanech
Rok 2018 ve znamení sportu a oslav
Po podzimní části sezony následovala
krátká přestávka a poté zimní příprava všech
družstev hlavně v sále obecního domu. Díky
tomu jsme mohli být stále v pohybu i při silných mrazech a škaredém počasí. Aktuálně
se nám rozbíhá druhá polovina soutěže, ve
které jsou již termíny utkání všech družstev
známé a s příchodem jarního počasí se budeme těšit i na podporu fanoušků. Veškeré termíny najdete na našich internetových stránkách www.tjhabrovany.cz. Kromě tradiční
fotbalové soutěže probíhají i přípravy oslav
výročí založení klubu, o kterém se dočtete
níže.
Okresní soutěž mužů III.třída sk. A
Mužstvo dospělých se po zimní přestávce
přesunulo do haly, kde začala příprava na
druhou polovinu soutěže. Absolvovali jsme
též venkovní tréninky pro nabrání fyzičky.
Důležitá pro nás byla i dvě odehraná přátelská utkání, a to 4. 3. na umělém hřišti

v Brněnských Bohunicích s týmem Pozořic
a 10. 3. na umělém hřišti v areálu Bobycentra
s Drnovicemi ,,B“. Nyní se budeme soustředit hlavně na mistrovská utkání, abychom
předvedli zodpovědný výkon a bavili všechny sportovní příznivce.

Okresní přebor dorostu
Vážení fotbalový příznivci, i mužstvu dorostu končí zimní přestávka a chystáme se do
jarní části soutěže. Na sezonu jsme se vzhledem k nepříznivému počasí mohli připravovat pouze v tělocvičně a trochu nám bude
tedy chybět herní příprava z přípravných utkání. To se nám podařilo sehrát pouze jedno
a to ještě ve velmi kombinované sestavě s výpomocí hráčů z žákovského družstva na
umělce ve Vyškově s týmem Rousínova.
Kromě toho jsme se již tradičně zúčastnili
halového turnaje v Nezamyslicích, kde jsme
po loňském neúspěchu, kdy jsme skončili
poslední, letos obsadili pěkné čtvrté místo.
Do jarní části se nám podařilo rozšířit náš

kádr o dva nové hráče z Rousínova
a Velešovic tak, abychom mohli soutěž odehrát ve větším klidu než na podzim, kdy jsme
poslední zápasy dohrávali s jedenácti hráči,
a navíc někteří vypomáhali i A mužstvu.
Vzhledem k vydařenému podzimu je před
námi úkol navázat na výsledky z první části
sezony a minimálně ho zopakovat, abychom
udrželi krásné třetí místo, popřípadě ho ještě
vylepšili.
Už první zápas, který hrajeme 1. 4. na domácím hřišti s týmem Kobeřic, nám hodně
napoví.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
rodičům a fanouškům za podporu a pozvat
Vás na naše fotbalové zápasy.

Okresní přebor starších žáků
Do zimní přípravy jsme se pustili mezi
svátky turnajem v Křenovicích. Vyzkoušeli
jsme si, kde máme rezervy a v čem je třeba
se zlepšit. Hned v lednu jsme začali jednou
Pokračování na straně 8
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týdně s tréninky v obecní tělocvičně a již
máme za sebou i přátelské utkání
v Křenovicích. Kde jsme podlehli soupeři
3:5. První polovinu zápasu jsme se soupeřem
drželi krok, ale ve druhé se ukázali soupeři
lepším týmem po herní i fyzické stránce.
Jarní sezona začíná již začátkem dubna, tak
tréninky budou bývat dvakrát týdně a máme
plánované ještě další přátelské utkání, abychom byli dostatečně na jarní část sezony připraveni jak fyzicky, tak i po stránce taktické.
Naší snahou je uhrát po podzimním 9. umístění v tabulce více bodů a posunout se výše.
Naše mužstvo se od podzimu nijak kádrově nezměnilo. Stále máme 10 hráčů, které
kopaná baví, a doufáme, že budou naši obec
i nadále důstojně reprezentovat v okresní
soutěži starších žáků.

Okresní soutěž starších přípravek
sk. A
Po zimní přestávce jsme od 17. ledna opět
začali s tréninky v sále OÚ Habrovany. Tyto
se konali tradičně každou středu od 17 hodin.
Tréninky začínáme lehkým rozběhem následovaným rozcvičkou. Dále jsme zapojili dětmi neoblíbenou běžeckou přípravu zvyšující
fyzickou kondici, tedy během na výdrž v trvání 10–16 minut. Následují jednotlivé tréninkové prvky zaměřené především na techniku s míčem a na závěr fotbálek, který patří
na tréninku k nejoblíbenějším. Jakmile nám
počasí a kvalita travnaté plochy dovolí, začneme s tréninky na fotbalovém hřišti.
Tréninky venku budou bývat každé úterý
a čtvrtek. Termín a čas budou rodičům upřesněny. První soutěžní utkání přípravky je
7. dubna 2018 v Ivanovicích na Hané.
Práce v areálu hřiště
Pro chod fotbalového oddílu je nezbytné
i kvalitní a bezpečné hřiště a jeho nejbližší
okolí, a také dobré technické zázemí. Před
dvěma roky jsme se rozhodli razantněji řešit
i tuto oblast. Začalo se s budováním vrtu pro
zavlažování a od léta bylo zavlažování spuštěno. Poté byly provedeny terénní úpravy
mezi starým tenisovým kurtem a hřištěm
a začalo se s úpravami terénu za „horní“
brankou. V loňském roce to znamenalo především odstranění velkých pařezů po topo-

Družstvo starších žáků

lech, následně úpravu terénu a nakonec vybudování nového oplocení a doplnění
ochranné sítě za brankou. Pro diváky byly
posuty a obnoveny lavičky u postranní lajny
v prostoru mezi starými a novými kabinami
čímž se zvýšila bezpečnost jak diváků, tak
hlavně samotných hráčů. Dále proběhly práce před starými kabinami, kde jsme se zaměřili nejen na bezpečnost diváků, ale i reprezentativní úpravy.
V letošním roce se bude dále pokračovat
s revitalizací tenisového kurtu, dodláždění
prostoru před starými kabinami a úpravou
povrchu budovy tak, aby naše oslavy k výročí založení klubu proběhly v co nejpříjemnějším prostředí.
Důležité je zmínit, že velké úsilí jsme věnovali zejména samotné hrací ploše. Nejen
spuštěním zavlažování ale i dalšími postupnými kroky jako jsou hrubé srovnání nerovností terénu těžkými bránami, zatravnění prostorů před brankami, pravidelným hnojením
a ošetřováním postřiky proti plevelům se nám
za rok a půl podařilo kvalitu plochy výrazně
zlepšit. K dokonalosti vede ještě spousta práce a jedním z dalších kroků je i pravidelnější
kosení. Proto byla za podpory sponzorů pořízena před letošní sezonou i nová sekačka.

Všechny práce na úpravě areálu probíhají
svépomocí některých členů fotbalového oddílu v jejich volném čase. Za to jim patří velké poděkování a zároveň je to výzva pro
ostatní členy, rodiče a fanoušky k případné
účasti na zlepšení podmínek v našem areálu.
Zmíněné práce v areálu hřiště byly zrealizovány díky sponzorům, ktří náš klub podporují a bez kterých bychom neměli možnost materiál nakupovat.

Slavíme 70 let fotbalu v Habrovanech
Je důležité také zmínit, že rok 2018 je pro
nás významný. Jelikož byl klub založen
v roce 1948, vyvrcholí jarní část soutěže
v sobotu 30. 6. 2018 oslavou 70 let založení
oddílu kopané v Habrovanech. Můžete se těšit na sportovní utkání jednotlivých družstev
a příjemnou zábavou po celý sportovní den.
Bližší informace můžete získávat na naších
klubových stránkách www.tjhabrovany.cz.
Všem fanouškům, sportovním příznivcům, rodičům a sponzorům děkujeme za
podporu, a přejeme vzrušující zážitky
v jarní části soutěží a těšíme se na další
společné sportovní chvíle.
Výbor TJ Habrovany
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