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KULTURA, AKCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
A SPOLKŮ, DALŠÍ UDÁLOSTI V OBCI
LEDEN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V uplynulém roce se v naší obci narodilo 8 dětí, které byly
společně se svými rodiči pozvány 26. ledna na slavnostní uvítání do
života. Tato společenská akce se naposledy konala v zasedací místnosti
obecního úřadu č. p. 13, protože se v letošním roce dokončuje stavba
nového Obecního domu, jejíž součástí je mimo jiné i nový kulturní
sál. Pan starosta společně se zastupitelkou paní Marií Kachlíkovou
pozvaným dětem a rodičům popřáli hodně štěstí, zdraví a životních
úspěchů. Maminky dětí byly obdarovány květinami a dětem byly
předány dárky společně s upomínkovými předměty na tento slavnostní
den. Vítání občánků zpříjemnilo kulturní vystoupení žáků ze základní
školy pod vedením paní učitelky Zdeňky Vanderkové.

ÚNOR – VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 8. února se za neobvykle teplého téměř jarního
počasí pořádaly ve dvoře obecního úřadu vepřové hody spojené
s ochutnávkou a prodejem zabíjačkových specialit. Oproti
předcházejícímu roku zaznamenala tato akce vysokou návštěvnost a
v poledne již byly všechny zabíjačkové pochoutky, které ze dvou
urostlých prasat připravovali zaměstnanci obce, zastupitelé a
dobrovolníci, pryč, což svědčí o oblíbenosti této již tradiční události
v naší obci.

BŘEZEN – DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval se uskutečnil 22. března a to jako první kulturní
akce v čerstvě zkolaudované budově nového Obecního domu. Bohatý
program plný tance, her a soutěží zahájili svým předtančením žáci
základní školy, kteří chodí do kroužku zumby. Karnevalu se zúčastnilo
95 dětí, které si na závěr odnesly z tomboly malou pozornost. Celé
odpoledne pro děti zorganizoval kolektiv učitelek ze základní školy a
hudebně doprovázel Jakub Tomášek alias DJ Krtek.

DUBEN – HABROVANSKÁ ZTEČ
V sobotu 26. dubna se pořádal v zámeckém parku již 3. ročník klání
"Habrovanská zteč", který organizoval klub YMCA Brno - Carpe Diem a
šermířská restaurace "Kdysi" ve spolupráci s obcí Habrovany. Akci
oficiálně zahájil herold královský Libor Olšan z Olšan o půl druhé, ale
už od rána žil zámecký park čilým ruchem. Dokončovala se stavba tvrze,
chystaly se stánky dobového tržiště, vyrostlo ležení a nacvičovala se
bitva. Pro děti byla připravena řada soutěží v rytířském duchu jako šerm
s rytířem, střelba z luku nebo lov divokého prasete. V samotné bitvě
bojovalo kolem osmdesáti šermířů a trvala půl hodiny. Průběh bitvy
přiblížil odhadem 500ti divákům svým komentářem Libor z Olšan.
Program na bitevním poli zakončila svým vystoupením Equidance –
Sandra Doležalová a jako Xena nadchla diváky uměním jízdy na koni.
Nechyběl skok přes hodovní stůl a proběhnutí ohněm. Vystoupení se pak
přesunulo k oranžerii, kde čaroděj Cave předvedl kouzelnické triky a
ohnivé hrátky. Na plácku vedle fotbalového hřiště se po setmění rozpoutala
ohnivá „bitva“ – vystoupení Inkvizitor, ve které se křesťanský inkvizitor

potkal se skutečnou čarodějnicí. Tvrdé pojetí ohňového vystoupení skupiny
Carpe Diem, ve kterém hrály hlavní roli ohnivé bijáky, kopí, meče a
dokonce i hořící vesničan, vystřídalo elegantní pojetí ohňové show
skupiny Carpe Noctem plné ladného tance. Tímto vystoupením byl den
plný zážitků ukončen.

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 asi 60 dětí společně se svými rodiči a dalšími příbuznými.

KVĚTEN – „SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO OBECNÍHO DOMU“
První květnový čtvrtek se nesl v naší obci ve slavnostním
duchu, kdy se po několika letech budování podařilo dokončit víceúčelovou
budovu – nový Obecní dům a občané měli možnost v tento den poprvé
nový dům navštívit, prohlédnout si ho a společně s vedením obce oslavit
jeho dokončení a otevření. Bohatý program začal ve 14 hodin
slavnostním přestřihnutím pásky. Následovala prohlídka Obecního domu
a potom již samotný program zahájilo vystoupení mažoretek a
představení dětí ze základní školy s názvem „Piky, piky na hlavu“. Pro
návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, připravené z různých
specialit studené i teplé kuchyně a dobrého pití. Celé odpoledne
zpříjemňovala dechová hudba Podboranka. Slavnostní otevření se setkalo
s velkým zájmem občanů naší obce, ale i z přilehlého okolí.

KVĚTEN – „OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“
Ve čtvrtek 8. května se konal sraz historických vozidel
„Otevírání šoupátek“, kterému přálo hezké počasí. Bylo zde 98
registrovaných strojů. Ceny v nejrůznějších kategoriích byly letos
předány majitelům těchto strojů: elegance auto - Tatra 57A 1938, elegance
moto - Terot 1935, jedno z nejstarších aut Aero-662 1931, jedno z
nejstarších Moto OK Supreme 1932, pohár starosty - Praga BD 500
1930, ohoz srazu - manželé Mrázkovi Tatra 57 1932. O občerstvení
vysokého počtu návštěvníků se postarali členové Mysliveckého sdružení
Habrovany.

KVĚTEN - VOLBY
Významnou událostí v letošním roce byly také volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 23. a. 24. května 2014.

Celkový počet voličů:
675
Volební účast:
122
Volební účast v %:
18,10 %
Platné hlasy:
120
Výsledky voleb v naší obci:
1. Česká strana sociálně demokratická
2. Křesť. a dem. unie - Československá strana lidová
3. TOP 09 a Starostové
4. – 6. ANO 2011
4. – 6. Komunistická strana Čech a Moravy
4. – 6. Občanská demokratická strana
7. Moravané

17 hlasů
16 hlasů
14 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
8 hlasů

8. Strana svobodných občanů
9. – 10. Česká pirátská strana
9. – 10. Strana zdravého rozumu – nechceme EURO
11. - 12. Strana zelených
11. - 12. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
13. Komunistická strana Československa
14. - 20. Občané 2011
14. - 20. Věci veřejné
14. - 20. Volte pravý blok
14. - 20. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
14. - 20. LEV 21 – Národní socialisté
14. - 20. Strana práce a Nespokojení občané!
14. - 20. SNK a Evropští demokraté

7 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
4 hlasz
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

ČERVEN – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
V sobotu 28. června přivítaly děti za doprovodu svých rodičů
a přátel prázdniny v zámeckém parku tradiční akcí „Hurá prázdniny“.
Počasí této akci přálo a děti si tak užily odpoledne plné soutěží, skákací
hrad, střelbu ze vzduchovky, projížďku na koních a opékání špekáčků.

ČERVENEC - LETNÍ NOC
26. července pořádal SDH letní noc v areálu Pod lipami. K tanci
a poslechu hrála skupina Delta Moravy. Pobavit se za horké až tropické
letní noci přišla v hojném počtu převážně mladší věková kategorie.

SRPEN - SRAZ VETERÁNŮ
V sobotu 16. srpna se konal 14. sraz historických vozidel tentokrát jich bylo 32, z důvodů nepřízně počasí. Byly uděleny ceny v
následujících kategoriích:
- Auto elegance: PACKARD, majitel František Kundera
- Moto elegance: Jawa 500 OHV ,,rumpál", majitel František Pospíšil
- Nejstarší auto: Praga Super Picolo, rok 1936, majitel Hubert Grmela
- Nejstarší moto: Zenith, rok 1923, majitel Jan Varta
- Ohoz srazu: Lukáš Vymazal za policejní uniformu a řízení dopravy
na křižovatce
Po předání cen následovala jízda po okolí, která nebyla zakončena v
Habrovanech, ale v Hošticích - Herolticích u Vyškova, kam dorazilo 15
strojů. Po prohlídce tamního Muzea zemědělských strojů a krátkém
občerstvení byl sraz ukončen.
SRPEN , ZÁŘÍ - STĚHOVÁNÍ A OTEVŘENÍ NOVÉHO OBECNÍHO ÚŘADU
Po zdárné kolaudaci nového Obecního domu – víceúčelové budovy,
která úspěšně proběhla na jaře 4. března a pro veřejnost byla slavnostně
představena 1. května, se během letních prázdnin sídlo obce přestěhovalo
do nových prostor. V přízemí nové budovy se nachází prostory obecního
úřadu – kancelář starosty, která bude sloužit i jako zasedací místnost,
kancelář účetní a pokladní, archiv, sociální zázemí a kuchyňka. Během
července byla dokončena dodávka nábytku do těchto prostor, kterou
dodala firma Luža z Královopolských Vážan, která vyhrála výběrové
řízení. Poslední týden v srpnu se provoz obecního úřadu omezil a
zaměstnanci obce přestěhovali veškeré dokumenty a výpočetní techniku do

nových kanceláří. V dosavadní budově tak nadále zůstane místní
knihovna, Česká pošta a budova bude sloužit nadále jako zázemí pro
pracovníky obce, pana Jiřího Pořízka a Františka Nejtka, kteří se
starají o údržbu obce. Vše se podařilo v plánovaném termínu
přestěhovat a obecní úřad začal tedy fungovat od 1. září v nových
prostorách. V přízemí se dále nachází tělocvična, která bude současně
sloužit jako sál pro pořádání kulturních akcí a přilehlý výčep. Dále
zde najdeme šatny a posilovnu, která se v průběhu tohoto roku
vybavila profesionálními posilovacími stroji, které dodala firma
Rotven a bude tak nabízet veřejnosti kvalitní sportovní zázemí. II.
nadzemní podlaží budovy je vyhrazeno mateřské škole, jejíž kapacita
je 25 dětí. Prostory školky byly během prázdnin vybaveny zařízením
a hračkami a 1. září přivítali nový zaměstnanci Základní a
Mateřské školy, příspěvkové organizace 25 zapsaných dětí. Mimo
školku začal také provoz nové školní kuchyně, která začala vařit pro
děti z mateřské a základní školy, ale nabízí možnost stravování
občanům naší obce a dalším zájemcům. Nového zázemí se dočkali i
hasiči, pro které byla v této budově vybudována nová zbrojnice, která
poskytuje celé jednotce modernější zázemí. Veliteli jednotky panu
Zdeňku Slavotínkovi se v letošním roce podařilo získat do výpůjčky
novější typ požárního vozidla Avia Daewoo, který se stal další
chloubou nové víceúčelové budovy. Po 5ti letech budování byl tedy
oficiálně dnem 1. září zahájen provoz víceúčelové budovy s č. p. 345,
která bude sloužit občanům naší obce i široké veřejnosti z okolí.

ZÁŘÍ – DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dětské rybářské závody se pořádaly v sobotu 13. září, ale již od rána
pršelo, proto se vedení obce rozhodlo tentokrát připravovat občerstvení ve
dvoře starého obecního úřadu a samotné závody, které se měly zahájit po
obědě, byly ohroženy. Počasí se ale nakonec umoudřilo a závody pořádané
rybářským spolkem Zámecký rybník začaly v plánovaném termínu.
V letošním roce se tedy rybí pochutiny podávaly ve starém obecním úřadě,
kde je jako každoročně připravovali zastupitelé, zaměstnanci a
dobrovolníci z řad občanů a samotné závody probíhaly v parku u
rybníku. I přes nepříznivé počasí se závodů účastnilo dost dětí, které byly
rozděleny do dvou kategorií a soutěžilo se také o největší ulovenou rybu.
V této kategorii zvítězil Jakub Hůlka s uloveným kaprem v délce 50 cm.
V kategorii nejvyšší počet ryb – děti do 10 let si stupně vítězů rozdělili
Lukáš Valehrach s úlovkem 5 ryb, Jakub Obama – 5 ryb a Michal
Dvořáček – 4 ryby. V kategorii starších dětí 11 – 15 roků zvítězil Jakub
Hůlka – 6 ryb, 2. místo Tomáš Vlach – 5 ryb a 3. místo získal Vilém
Škrhák se 4mi ulovenými rybami. I přes nepřející počasí a netradiční
organizaci celé akce si děti závody užily a z příjemně stráveného
odpoledne si odnesly drobné upomínkové předměty věnované rybářským
spolkem.

ZÁŘÍ - VOLBY
Spojené volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky se
konaly ve dnech 10. a 11. října 2014.
Volby do zastupitelstva obce Habrovany:

Celkový počet voličů:
Volební účast:

680
401

Volební účast v %:
Platné hlasy:

59 %
395

Výsledky voleb:
Sdružení nezávislých kandidátů – TJ Habrovany o.s.
1. Ing. Vít Berger
2. Lukáš Pořízek
3. Ing. Antonín Skřivánek
4. Marian Luska
5. Jiří Souček
6. Jaroslav Knotek
7. Marek Křivánek

celkem 647
148 hlasů
100 hlasů
106 hlasů
87 hlasů
85 hlasů
72 hlasů
49 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů – pro obec Habrovany
1. Radoslav Dvořáček
2. RNDr. Václav Mazura
3. Marie Kachlíková
4. Libor Korčian
5. Mgr. Luděk Dvořáček
6. Marek Doležel
7. JUDr. Ing. Martin Flora Dr.

celkem 1072
239 hlasů
141 hlasů
173 hlasů
154 hlasů
125 hlasů
108 hlasů
132 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů – Hasiči Habrovany
1. Petr Rozčínský
2. Iveta Bezděková
3. Ing. Radek Pospíšil
4. Vlastimil Slezák
5. Marcela Filipová
6. Jan Meitner
7. Libor Kočvara

celkem 375
120 hlasů
38 hlasů
43 hlasů
55 hlasů
39 hlasů
37 hlasů
43 hlasů

Sdružení nestraníků
1. Petr Ševčík
2. Jan Bečička
3. Jaromír Kovář
4. Adéla Bujoková
5. Aleš Slavotínek
6. Mária Mikulincová
7. Ing. Vladimír Adamec

celkem 455
73 hlasů
62 hlasů
50 hlasů
51 hlasů
87 hlasů
71 hlasů
61 hlasů

Členové nového zastupitelstva (výsledky v pořadí podle počtů hlasů):
Radoslav Dvořáček
239 hlasů
Marie Kachlíková
173 hlasů
Vít Berger
148 hlasů
Václav Mazura
141 hlasů
Petr Rozčínský
120 hlasů
Antonín Skřivánek
106 hlasů
Aleš Slavotínek
87 hlasů
Pan Aleš Slavotínek se kandidatury vzdal a jako náhradník nastoupil
na pozici zastupitele pan Petr Ševčík.
Dne 7. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce
Habrovany, kde všichni členové nového zastupitelstva složili slib a pro
období 2014 – 2018 byli zvoleni:
starosta (uvolněný)
místostarosta (neuvolněný)

Radoslav Dvořáček
Ing. Antonín Skřivánek

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo 10. a 11. října:
Celkový počet voličů:
680
Volební účast:
273
Volební účast v %:
40,10 %
Platné hlasy:
258
Výsledky voleb v naší obci:
1. Ing. Ivo Bárek – ČSSD, člen ČSSD
2. Ing. Pavel Zůna, MSS, člen ANO 2011
3. Bc. Roman Celý, DiS., člen KDU – ČSL
4. Ing. Zdeněk Koudelka, člen KSČM
5. PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,Ph.D., člen TOP 09

94 hlasů
60 hlasů
48 hlasů
36 hlasů
20 hlasů

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo 17. a 18. října:
Celkový počet voličů:
683
Volební účast:
115
Volební účast v %:
16,84 %
Platné hlasy:
115
Výsledky voleb v naší obci:
1. Ing. Ivo Bárek – ČSSD, člen ČSSD
3. Bc. Roman Celý, DiS., člen KDU – ČSL

76 hlasů
39 hlasů

ŘÍJEN – CÍSAŘSKÉ PÁROVÉ HODY
V letošním roce se rozhodli slečna Aneta Pospíšilová a Mikuláš Filip
jako hlavní stárci zorganizovat hody a postarat se o veselí v naší obci.
Neuvěřitelných čtrnáct párů a osmnáct dětí od prťat až po slečny

stárečky a mladé šohajky se podařilo představit na letošních hodech,
které se konaly současně s druhým volebním dnem tedy 11. října.
V pátek před novým obecním úřadem habrovanští chlapi postavili
máju, což bylo spojeno i s novou výzvou – vykopáním nové jámy tak
hluboké, aby byl dvaadvacetimetrový strom bezpečně usazen. Zadařilo
se a smrkový kůl vydržel i velké nápory větru. Předhodová noc v
duchu hlídání máje skončila s ochráněním máje před nezvanými
hosty, kdy si stárci máju obstojně ubránili a páry tak mohli během
sobotního dopoledne bez ostychu vyrazit do ulic a pozvat občany na
slavnostní zahájení Císařských párových hodů. Ve 13 hodin začali
hrát první tóny hudby kapely Podboranka, která po celý den i noc
doprovázela hodové veselí. Průvod stárků vyrazil nejdříve k panu
starostovi vyprosit si hodové právo, které jim ochotně předal, s hlavní
stárkou si zatančil hodové sólo a celý průvod se vypravil vesnicí na
návštěvu všech 14ti stárek.
Celé odpoledne se vesnicí ozýval zpěv, smích a pohodová nálada.
Večerní hodovou zábavu s půlnočním překvapením, které si páry
připravily pro pobavení hostů, navštívilo okolo 250 lidí. O půlnoci
zazněla znělka z večerníčku a stárky vyrazily na parket a začaly
tančit s takovým elánem, že se sál otřásal v základech. Pak se
k děvčatům přidali hoši a svým zábavným vystoupením sklidili
takový úspěch, že si ho obecenstvo potleskem vyžádalo znovu. Po
půlnočním vyvrcholení hodů se začali pomalu hosté rozcházet a
vytrvalejší páry utvořily kolečko a spolu s kapelou si na závěr
zazpívaly lidové písně.

LISTOPAD – MARTIN NA BÍLÉM KONI
7. listopadu pořádala šermířská restaurace Kdysi a obec
Habrovany již podruhé akci „Martin na bílém koni“. V podvečer se na
habrovanské návsi sešli rodiče s dětmi z Habrovan i blízkého okolí.
Herold královský Libor z Olšan přivítal diváky, pochválil děti, které
přišly v historických kostýmech a pasoval je na rytíře. Jakmile potom
chtěl pan z Olšan zavolat na Martina, vyběhl se zbraní v ruce zlý
rytíř Drak a snažil se mu v tom zabránit. Herold ho ale přemohl a
spolu s dětmi svatého Martina z Tours přivolal. Římský voják Martin
dorazil na bílém koni a nakonec i rytíř Drak se před ním musel
poklonit. S Martinem v čele se vydal dlouhý lampionový průvod přes
ztemnělý zámecký park k restauraci Kdysi, kde byly pro děti
připraveny soutěže v rytířském duchu.
LISTOPAD – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
29. listopadu – 1. adventní neděli se sešli občané na návsi na
tradičním rozsvícení vánočního stromu. Po proslovu pana starosty
vystoupily děti ze základní školy se svým programem, zazpívaly
koledy, zarecitovaly básně, zahrály na flétnu a poprvé své představení
předvedly také děti z mateřské školy. Po vystoupení a bohatém potlesku
se setmělo a vánoční strom na návsi se rozzářil a pak už jsme
pohlédli k nebi a za doprovodu hudby sledovali fascinující ohňostroj.
Pak již návsí provoněl svařáček a cukroví, které rozdávali občanům
v příjemné předvánoční atmosféře členové zastupitelstva naší obce –
starosta Radoslav Dvořáček, místostarosta Ing. Antonín Skřivánek,
zastupitelé – pan Ing. Vít Berger, pan RNDr. Václav Mazura, pan Petr
Rozčínský, pan Petr Ševčík a paní Marie Kachlíková.

VÝZNAMNÉ STAVBY V OBCI A OSTATNÍ INVESTICE
V průběhu měsíce ledna dokončila firma S-A-S stavby spol. s
r.o., Znojmo práce v budově nového Obecního domu a 4. března byla
stavba zdárně zkolaudována. Celá stavba, jejíž příprava započala v roce
2009, kdy byly zahájeny projektové práce, během roku 2010 – 2011 se
vybudovala základová deska, v dalších letech vyrostla hrubá stavba a
během roku 2013 – 2014 se dokončily vnitřní prostory, stála
30 265 566,82 Kč. Téměř 84% této částky se podařilo financovat
z rozpočtu obce a až v roce 2013 vzhledem ke změně dispozic II.
nadzemního podlaží v podobě přestavby na mateřskou školu a vybudování
kuchyně si obec zapůjčila finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč od
Komerční banky na její dokončení.
Rozpočet na rok 2014 byl směřován na vybavení školky, kuchyně a celého
obecního úřadu, přičemž na počátku roku bylo prioritou vybavit
mateřskou školu a kuchyň tak, aby mohla k 1. září zahájit provoz.
Částka na vybavení školky v podobě nábytku, hraček a sociálního zázemí
pro nové zaměstnance mateřské školy čítala 410 tis. Kč. Školní kuchyně
byla vybavena gastrozařízením v hodnotě 901 456 Kč a na toto vybavení
se podařilo získat 200 tis. Kč z dotačního programu JMK. Po zahájení
provozu se do kuchyně ještě dokupovalo nádobí a drobné kuchyňské stroje
ve výši 100 tis. Kč. V letních měsících získaly svou podobu také kanceláře
obecního úřadu, který je rozdělen na dvě hlavní místnosti a to na
kancelář starosty a kancelář účetní a pokladní, dále je zde archiv, WC
pro muže a ženy a malá kuchyňka pro zaměstnance. Ve společných
prostorách v přízemí vedle výtahu se pak nachází úklidová místnost.
Celkem stálo vybavení do těchto prostor okolo 400 tis. Kč. Do tělocvičny
bylo zakoupeno zařízení na provozování různých sportů ve výši 157 tis. Kč,

a přilehlá místnost vedle tělocvičny byla vybavena výčepním zařízením
a kuchyňskou linkou za 118 tis. Kč. Hlavní priority spočívající ve
vybavení mateřské školy a úřadu na rok 2014 byly splněny a vzhledem
k tomu, že se to podařilo za „slušné peníze“ rozhodlo se zastupitelstvo
vybavit ještě posilovnu. Byly zakoupeny profesionální stroje celkově za
402 tis. Kč a provoz posilovny byl zahájen v měsíci listopadu. Otevření
víceúčelové budovy s sebou přineslo také více pracovních povinností, a
proto se kolektiv zaměstnanců obce rozrostl koncem roku o správce
budovy, paní Martinu Tomanovou, která má na starosti správu budovy
spočívající mimo jiné i v odpoledním provozování tělocvičny a
posilovny. Nového zařízení se dostalo i hasičské zbrojnici a pro
jednotku byl také pořízen drobný majetek – pracovní ponk, osvětlovací
stožár, přetlakový ventilátor a radiostanice, který byl částečně uhrazen
ze získané dotace ve výši 50 tis. Kč od JMK.
Celkem byl v roce 2014 pořízen dlouhodobý hmotný majetek za
2 232 395,77 Kč a částkou 100 tis. Kč přispěla obec Římskokatolické
farnosti Královopolské Vážany na opravu věže kostela Nejsvětější
trojice. Během volebního období 2010 – 2014 se tedy zastupitelstvu
podařilo splnit nejvýznamnější úkoly, které si stanovilo – v roce 2011
byla dokončena výstavba kanalizace a ČOV, v roce 2012 rozšířena škola
o půdní vestavbu učebny a v roce 2014 byla dokončena a zprovozněna
nová víceúčelová budova.
Na svém zasedání koncem roku si nově zvolené zastupitelstvo vytyčilo
cíle, především stavby, které by se měli v nejbližších letech v naší obci
uskutečnit. Jednou z nich je rekonstrukce komunikace u hřbitova, a
proto byla koncem roku zahájena k této stavbě projektová příprava.

STATISTICKÉ ÚDAJE V ROCE 2014
Počet obyvatel v obci Habrovany k 31. 12. 2014:
celkem 837 obyvatel
- 425 mužů a 412 žen
- 157 dětí do 18ti let
Průměrný věk obyvatelstva 41,30 let.

NAROZENÍ
V roce 2014 se narodilo celkem 14 dětí, z toho 9 chlapců a 5 dívek.
Chlapci: Filip Viezbický, Richard Zouhar, Marian Luska, Tomáš
Masařík, Vojtěch Adam, Michal Svorada, Radek Doležel, Samuel Teufel
a David Zelený.
Dívky: Rozálie Prudíková, Zuzana Křivánková, Noemi Kolářová,
Adriana Coufalová a Natálie Doleželová.

ÚMRTÍ
V roce 2014 zemřelo 9 občanů, z toho 4 muži a 5 žen:
1. Jan Škrhák
25. 1. 2014
2. Marie Piňosová
17. 3. 2014
3. Zdeňka Večerková
3. 3. 2014
4. Jan Melkus
22. 5. 2014
5. Josef Adam
8. 6. 2014
6. Magdalena Tůmová
17. 7. 2014
7. Josef Chyťa
7. 8. 2014
8. Vítězslav Skřivánek
22.11.2014
9. Karolína Kadaňková
27.11.2014

Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany

23
1
274
1
206
275
250
37
26

SŇATKY
V roce 2014 uzavřelo manželství 6 občanů z obce Habrovany.

PŘISTĚHOVANÍ
Do naší obce se v průběhu roku přistěhovalo celkem 29 osob, z toho 13
mužů a 16 žen.

ODSTĚHOVANÍ
Z obce se v průběhu roku odstěhovalo 9 osob, z toho 4 muži a 5 žen.

KOLAUDACE NOVÝCH DOMŮ
V průběhu roku 2014 bylo zkolaudováno 5 rodinných domů a Obecní
dům s č .p. 345. Poslední číslo popisné je 351.

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

Kč
1 624 208,49
87 298,00
187 309,78
1 792 986,52
786 600,00
3 572 628,00
192,00

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
367 841,00
Poplatek ze psů
23 596,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
7 400,00
Odvod výtěžku z provozování loterií
27 726,32
Správní poplatky
14 930,00
Daň z nemovitosti
697 562,46
Neinv. přijaté transfery z všeob .pokl. správy SR
45 500,00
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci fin. vztahu
146 000,00
Neinv. přijaté transfery od krajů
151 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů
94 000,00
Příjmy z pronájmu – pitná voda
151,00
Příjmy z poskytování služeb – stočné
1 208 336,70
Příjmy z poskytování služeb – kabelová TV
107 600,00
Příjmy z prodaného zboží – kalendáře 2014
1 150,00
Příjmy z poskytování služeb - sportovní zařízení
22 735,00
Bytové hospodářství – pronájem, zálohy na služby
956 863,00
Nebytové hospodářství - pronájem
9 800,00
Komunální služby a územní rozvoj
41 320,00
Příjmy z prodaného zboží – Respono pytle
960,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhr. EKOKOM
38 613,00
Příjmy z poskyt. služeb – pečovatelská služba
49 267,00
Příjmy – činnost místní správy
14 732,13
Přijmy z úroků
1 869,49
Příjmy z podílů na zisku a dividend
35 700,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)
12 115 875,89

Daňové příjmy: 9 190 278,57 Kč
správní a místní poplatky.

- výnosy ze sdílených daní,

Nedaňové příjmy: 2 489 097,32 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.
Kapitálové příjmy: obec neměla v roce 2014 žádné kapitálové příjmy.

Přijaté transfery : 436 500,00 Kč - dotace na volby do Evropského
parlamentu – 19 500,00 Kč, na volby do obecních zastupitelstev a Senátu
PČR – 26 000,00 Kč, příspěvek na výkon st. správy – 146 000,00 Kč,
získané dotace z rozpočtu JMK na vybavení nové školní kuchyně ve výši
200 000,00 Kč a na opravu a nákup věcných prostředků požární
ochrany pro hasiče ve výši 45 000,00 Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce 3 800 513,63 Kč.
Stav závazků – dlouhodobý úvěr na dofinancování stavby nového
Obecního domu 4 499 600,00 Kč.
V roce 2014 bylo splaceno
500 400,00 Kč.

VÝDAJE
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní a mateřská škola- vlastní PO
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodn.nár.hist.
Činnost registrovaných církví a náb. společností
Rozhlas a televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
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

Kč
35 095,90
40 600,00
697 281,88
1 961 456,00
12 800,00
5 000,00
1 000,00
100 000,00
137 040,10
393 854,09
663 068,16
55 000,00
26 000,00
192 996,01
152 092,00
10 531,00
2 577 367,91
10 163,00
396 019,00
5 300,00
3 855,00
692 672,00
129 709,00
212 723,10
703 332,00

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

17 331,00
14 433,50
1 132 489,74
14 188,00
52 742,00
856 795,31
11 748,00
11 314 683,70

Běžné výdaje: 8 490 582,29 Kč zahrnují běžné výdaje na plynulý
provoz obce - revize, kontroly, údržba, mzdové náklady zaměstnanců,
příspěvky spolkům, výdaje na energie v budovách ve vlastnictví obce.
Dále byl v průběhu roku pořizován drobný dlouhodobý majetek –
především vybavení do nového Obecního domu a jeho jednotlivých částí:
mateřská škola, kuchyně, kanceláře obecního úřadu, tělocvična,
posilovna, společné prostory a kulturní zařízení.

Kapitálové výdaje: 3 375 026,81 Kč jsou investiční výdaje spojené
především s dokončením stavby nové víceúčelové budovy Obecního domu.
Dále byly zakoupeny posilovací stroje do posilovny, zařízení do školní
kuchyně a výčepní zařízení do kulturního sálu.

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI
KNIHOVNA OBCE
V letošním roce navštěvovalo knihovnu 52 registrovaných
uživatelů, z toho 18 dětí. Celkem bylo v průběhu roku zapůjčeno 801
knih. Naše knihovna eviduje 2 783 knih, z toho 276 knih naučných a
2 507 beletrie. I přes nemalé úsilí knihovnice paní Marie Peterkové, kterou
v druhé polovině roku vystřídala paní Iva Křivánková, zvýšit návštěvnost
místní knihovny, je zájem čtenářů rok od roku slabší. I nadále je ale
snahou obce místní knihovnu udržet na dobré úrovni tak jako doposud.
Každý pátek mají občané možnost ve dvouhodinové otevírací době si
knížky bezplatně zapůjčit, využít internet a počítače, které jsou od
letošního roku v knihovně dva. Paní knihovnice pořádá pro děti soutěže a
spolupracuje s knihovnou Karla Dvořáčka, která formou výměnného
fondu obci zapůjčuje knihy.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor ke konci roku 2014 čítá 50 členů, z toho 9 žen a 41 mužů ve
věkovém rozpětí 19 až 67 roků. Dále je pak při naší organizaci evidováno
7 členů důchodového věku. V roce 2014 jsme se museli v krátké době po
sobě rozloučit se dvěma členy, kteří v roce 2014 zemřeli, a to s panem
Vítězslavem Skřivánkem a Kájou Kadaňkovou.
Činnost sboru:
Náš sbor se za uplynulý rok podílel na řadě akcí pořádaných v naší obci.
Byly to zejména:
- zajištění divadelního představení
- ostatková maškaráda

- pálení čarodějnic
- slavnostní otevření nové zbrojnice
- soutěž o pohár starosty obce započítané do VC Vyškov
- letní noc Pod Lipami
- zajištění koncertu v novém sále
- 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 účastní:
- soutěží započítaných do VC Vyškov
- soutěží mimo náš okres
- soutěží v netradičních disciplínách
Nejlepší výsledky v uplynulé sezóně byly pro muže A 19,12s , pro muže B
to bylo 19,06s a ženy dosáhly svého maxima na metě 20,5s.
V konečném pořadí VC Vyškov se naše družstva umístila následovně:
- muži A
9. místo
celkem 90 bodů
- muži B
12. místo
celkem 67 bodů
- ženy
9. místo
celkem 92 bodů
Činnost zásahové jednotky:
V uplynulém roce se zásahová jednotka přestěhovala do prostor nové
požární zbrojnice, kde se nachází prostorná garáž se dvěma výjezdovými
výsuvnými vraty. Pro zázemí členů zásahové jednotky máme k dispozici
šatnu, kde má každý člen svojí skříň na osobní vybavení. Ve zbývající
části šatny se nachází stůl a židle pro schůzovou činnost a teoretické
školení. Ve zbrojnici nechybí sociální zařízení, WC, sprcha a umývárna
se dvěma umyvadly. V zadní části požární zbrojnice je malý dvorek,

třeba na letní posezení. Celkové vybavení hasičské zbojnice je pro naše
potřeby na dobré úrovni.
V garáži stojí nově dvě zásahová vozidla vybavená pro zásah. AVIE
s běžným požárním vybavením, požární stříkačkou PS 12 a plovoucím
čerpadlem. Jako další se v uplynulém roce, díky velkému a dlouhodobému
úsilí velitele jednotky p. Zdeňka Slavotínka, podařilo zařadit výjezdové
vozidlo Daewoo CAS 16, které je vybaveno dvoustupňovým čerpadlem
s vysokotlakem až 40 atmosfér a základní výbavou pro cisternu.
Nástavba vozidla je doplněna navíc vzduchovými dýchacími přístroji,
ručními radiostanicemi, sorbetem pro likvidaci ropných látek,
motorovou pilou Stihl, přetlakovým ventilátorem, elektrocentrálou,
kalovým čerpadlem, osvětlovacími stativy a v zadní části vozidla
výsuvným osvětlovacím stožárem s halogenovými světly.
Zásahy jednotky v roce 2014:
- 14. ledna u požáru osobního vozidla a části střechy rodinného domu
- 15. března na žádost starosty obce čištění kanalizace pod silnicí
- 30. dubna asistence při pálení čarodějnic
- 14. srpna požár osobního vozidla
- 27. října pomoc záchranné službě se snesením pacientky v lese nad
Panskou skálou a s naložení do vrtulníku záchranné služby.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Do jarní části sezóny 2013/2014 vstoupilo družstvo mužů na osmé
příčce tabulky a prvořadým záměrem bylo tuto pozici pokud možno co
nejvíce vylepšit . Po kratší zimní přípravě sehrálo mužstvo dospělých v
jarní části celkem 12 soutěžních utkání , z nichž vytěžilo 3 vítězství , 4
remízy a 5 zápasů skončilo porážkou . Celkovým výsledkem pak bylo

konečné 10.místo v A skupině III.třídy se ziskem 30 bodů. Sice se
nepodařilo navázat na velmi dobré umístění z minulé sezóny , nicméně
soutěž v tomto ročníku byla abnormálně vyrovnaná,když dlouho nebylo
rozhodnuto o postupujícím do okresního přeboru a do úplně posledního
kola ani o sestupujícím z naší skupiny . Dalším důkazem o mimořádné
vyrovnanosti mohou být i relativně malé bodové rozdíly mezi
jednotlivými pozicemi v konečném hodnocení , kdy např. mezi pátou a
poslední příčkou byl jen 14 bodů a mezi pátou a dvanáctou dokonce
pouhých 8 bodů. Z pohledu této vzácné vyrovnanosti pak nelze brát
konečnou desátou příčku Habrovan jako vyložený neúspěch , když od
umístění srovnatelného s minulým ročníkem nás dělilo pouhých 7 bodů.
Po skončení soutěže došlo k personálním změnám u mužstva dospělých .
Dosavadní trenér David Vašina přešel k práci s mláděží a uvolněné místo
pak bylo obsazeno p.Miroslavem Růžičkou. Nejlepším střelcem mužstva
dospělých pak byl Radomír Novotný .
Velmi dobré a nadějné výsledky přinesly zápasy našich starších žáků.
Celkově mužstvo žáků zakončilo sezónu 2013/2014 na výborném třetím
místě ve skupině A a v rámci celého okresu Vyškov se umístilo na páté
pozici . Podařilo se dosáhnout celkem 12 vítězství za sezónu a konečného
třetího místa bylo dosaženo ziskem 38 bodů . Jedinými přemožiteli
našeho žákovského družstva byly vítězné Málkovice (domácí prohra 0:1) ,
druhé Drnovice,se kterými jako jedinými jsme nedokázali získat ani
bod, a pak jsme klopýtli již jen jednou s mužstvem Dědic. Po této části
sezóny skončilo v mužstvu žáků 7 hráčů , kteří přešli do vyšší věkové
kategorie nebo jim bylo ukončeno hostování z mateřských klubů.
Naše přípravka si pak dokázala oproti minulému období o jednu příčku
polepšit a skončila na celkovém devátém místě,když ze všech soutěžních
utkání vytěžila 5 výher a 20 bodů.

Podzimní část sezóny 2014/2015 skončila pro mužstvo dospělých velice
slušným výsledkem , kdy se po podstatně vyrovnanějších výkonech než
na jaře podařilo našim fotbalistům dosáhnout se ziskem 22 bodů a
aktivním skóre 25:19 celkového průběžného 4.místa v tabulce
III.tř.skupiny A . Nejlepším střelcem mužstva byl po podzimní části
Martin Jakeš,který přišel na hostování z Dražovic . Pozitivním jevem
byly dobré výkony na domácím hřišti,kde jsme zaznamenali jedinou
porážku . Ale i na hřištích soupeřů se našim fotbalistům tentokrát
dařilo,když nejvyšší výhru této podzimní části zaznamenali v Nesovicích
v poměru 5:1 . Naopak negativním jevem byly některé výpadky v sestavě v
závěrečných utkáních podzimu, které nás možná stály několik důležitých
bodů . Vzhledem k již zmíněnému přechodu některých hráčů z kategorie
žáků a víceméně přerušené spolupráce s klubem Drnovic v kategorii
dorostu se započalo na podzim 2014 s pracemi na obnovení
dorosteneckého družstva v Habrovanech . Záměrem je přihlásit v této
věkové kategorii naše vlastní mužstvo do nadcházejícího ročníku
2014/2015 . Vlastní odchovance pak plánujeme doplnit o hráče z
okolních obcí, kde dorostenecká mužstva nemají, např.
Komořany,Slavíkovice popř. Račice. Hlavním cílem je pak postupně
zapojovat tyto mladé hráče do mužstva dospělých, aby mohlo dojít k již
déle potřebnému doplnění a omlazení kádru .
S těmito plány jsou spojené i změny na trenérských postech . Mužstvo
dorostu budou trénovat společně p.Jiří Souček a p.I.Vysoudil a k mužstvu
žáků by pak měl přejít jako trenér p.David Vašina , vedoucím mužstva
bude p.Marek Křivánek.
Žáci absolvovali před novou sezónou menší turnaj pořádaný na našem
hřišti , kterého se kromě našeho domácího mužstva zúčastnili ještě žáci
Křenovic a Dědic . Žáci Habrovan v něm pak obsadili druhé místo .

Bohužel se pak již nepodařilo pro menší zájem zorganizovat pravidelné
letní soustředění , nicméně snad se podaří k této dobré tradici v příštím
roce opět navrátit. V podzimní soutěžní části nového ročníku 2014/2015
se pak žáci dlouho drželi na průběžném 2. a 3.místě , avšak v důsledku
většího počtu zranění a absencí v sestavě klesli po porážce v posledním
zápase na hřišti vedoucích Málkovic na 5.místo se ztrátou pouhých 4
bodů na první místo v tabulce a jediného bodu na místo druhé. Ovšem
celkových deset výher včetně rekodní 12:0 nad mužstvem Kobeřic zajistilo
velmi dobrou výchozí pozici do jarní části soutěže a tak zaslouží celé
mužstvo i realizační tým velkou pochvalu za výbornou reprezentaci obce v
okresní soutěži.
Ve srovnání s předchozí jarní částí roku 2014 se našim nejmladším
fotbalovým nadějím podařilo vylepšit své postavení v soutěži a pod
vedením trenéra p. Mariana Lusky a vedoucího mužstva p. Radoslava
Dvořáčka ml., se díky třem výhrám naše mužstvo přípravky posunulo
na celkové šesté místo se ziskem devíti bodů.
Díky těmto výsledkům se tedy podařilo dosáhnout zlepšeného postavení v
tabulce ve srovnání s celkovým umístěním na konci minulé sezóny ,kdy
jsme skončili na celkovém devátém místě. Cílem všech hráčů i členů
realizačního týmu je tento nastoupený trend udržet i v jarní části
soutěže a pokusit se dosáhnout celkového umístění ve střední části
tabulky.
RYBÁŘSKÝ SPOLEK
Spolek byl založen v roce 2011. Zakládajícími členy byli Stanislav
Severa, Jaroslav Baláč, Karel Koudelka a Václav Mazura. Vznik a
činnost spolku byly umožněny uzavřením smlouvy s obcí Habrovany, na
základě které spolek hospodaří na rybníku v zámeckém parku a jeho členové

zde provozují sportovní rybolov. Prvotní zarybnění rybníka bylo provedeno
ještě v roce 2011, vlastní rybolov byl pak zahájen v roce 2012. Hospodaření
na rybníku spočívá především v jeho pravidelném zarybňování pestrou
obsádkou ryb, v brigádnické činnosti a v neposlední řadě i každoročním
pořádání dětských rybářských závodů ve spolupráci s obcí Habrovany.
V letošním roce se konalo spolkové shromáždění, na kterém proběhly volby
nových funkcionářů. Byla zvolena Rada ve složení: Jaroslav Baláč, Václav
Mazura, Stanislav Severa, Miroslav Mrázek a Ondřej Šebela. Do funkcí
revizora a ekonomky byli potvrzeni Karel Koudelka a Jaroslava
Stejskalová. Spolek má v letošním roce 35 dospělých členů a 12 mládežníků
ve věku 10-15 let.

MYSLIVOST
V letošním roce bylo členy sdružení odpracováno na činnosti v honitbě,
při opravě mysliveckého zařízení, pomoci při veteránech, dětském dni a
uspořádání Štěpánské zábavy přibližně 314 brigádnických hodin. V roce
2014 bylo odloveno celkem 9 kusů srnčí zvěře, 23 kusů černé zvěře a 2
kusy zvěře vysoké. Na třech plánovaných honech bylo odloveno 11 zajíců,
55 bažantů a 1 kachna a ze zvěře myslivosti škodící to bylo 6 lišek a 1
psík mývalovitý. Po roční odmlce pořádalo sdružení 25. prosince
v novém sále obecního domu Štěpánskou zábavu za doprovodu kapely
Modul z Těšan, která se těšila vysoké návštěvnosti.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V HABROVANECH
Velikonoce….na tyto největší církevní svátky se farnost pokusila
poukázat dvěma akcemi. Květná neděle (13. 4. 2014) – v místním kostele
Nejsvětější Trojice vystoupilo Malé hudební sdružení z Rousínova
s programem velikonočních písní.

Bílá sobota (19. 4. 2014) - bylo připraveno velikonoční pásmo, které
mělo formou výstavy a přednášek poučit příchozí o smyslu Velikonoc – že
se zdaleka nejedná jen o pondělní velikonoční pomlázku. V krátkém
povídání byly velikonoční zvyky zasazeny do rámce církevních svátků a
dalších tradic s těmito svátky spojenými. V kostele byla připravena
výstava liturgických předmětů (obleky, knihy a nádoby).
Hody…na slavnost Nejsvětější Trojice připadá poutní slavnost
habrovanského kostela a stejně jako v předchozích letech ji farnost
oslavila slavnostní nedělní bohoslužbou.
Mikuláš…poprvé po roce 1989 přivítaly děti v Habrovanech Mikuláše
v kostele v roce 1996. Mikulášskou nadílku tehdy připravili místní
farníci s podporou OÚ. Později pořádání Mikulášské nadílky převzala
škola. V roce 2014 proběhla nadílka kromě školy také v kostele, kam
přišlo asi 30 dětí s rodiči.
Betlémské světlo….období Vánoc patří k nejhezčím obdobím roku. V úterý
23. 12. 2014 byl navečer otevřen kostel pro všechny, kdo chtěli strávit
příjemnou klidnou chvilku ve sváteční atmosféře již ozdobeného kostela.
Předvánoční setkání zahájily školní děti zpěvem koled, všichni si pak
mohli odnést domů betlémské světlo, které hořelo vedle vystaveného
betléma.
Opravy kostela…i v roce 2014 pokračovaly opravy kostela třetí etapou
opravy dolní části věže, výměnou oplechování tubusu věže, opravou omítek
a nátěrů. Práci provedla firma OK Pyrus za celkových 386 982 Kč. Tato
oprava byla financována z veřejné sbírky (81 000 Kč), z dotace
Ministerstva kultury (150 000 Kč), z daru Biskupství brněnského (30
000 Kč) a finančních příspěvků obce Habrovany (100 000 Kč) a obce
Olšany (25 000 Kč).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním roce se základní škola dočkala významné změny a to
v rozšíření o mateřskou školu a školní kuchyni v prostorách II. NP
nového obecního domu. Obě tato zařízení se stala součástí příspěvkové
organizace, která od tohoto roku ponese název Základní škola a Mateřská
škola Habrovany. Kolektiv zaměstnanců školy pod vedením ředitelky
MGr. Vlasty Koudelkové, který čítá 6 zaměstnanců – 5 pedagogů a jednu
správní zaměstnankyni, se oproti předcházejícímu roku nezměnil, ale
naopak se v druhé polovině roku rozšířil o dalších 6 zaměstnanců
z Habrovan a blízkého okolí a to o kuchařku paní Dagmar Bezroukovou a
kuchaře pana Václav Trnku, vedoucí stravování paní Leonu Vágnerovou, 2
učitelky mateřské školy paní Lenku Pospíšilovou a paní Bc. Marcelu
Dvořákovou a školnici paní Ivetu Rozčínskou. Školu na začátku roku ve
školním roce 2013/2014 navštěvuje 76 žáků. V lednu byl znovu ve škole
po letech nainstalován jednotný čas a zvonění. Po lednové návštěvě
předškoláků se 6. února konal zápis dětí do 1. ročníku na rok
2014/2015, ke kterému přišlo 19 dětí a od dubna měly možnost
navštěvovat program „Škola na nečisto“, kde si děti vyzkoušely, jak to
vlastně ve školní lavici chodí. V květnu se někteří žáci účastnili
vystoupení při slavnostním otevírání víceúčelové budovy a v červnu se
konala historicky poprvé školní akademie v sále obecního domu, který byl
plně obsazen a děti sklidily obrovský potlesk od svých rodičů, prarodičů
a ostatních hostů. Během jarních měsíců se žáci zúčastnili několika
výletů – hrad Veveří, ruční papírna v Želeticích a krokoterárium
v Jevišovicích. Všichni páťáci a několik čtvrťáků strávili čtyři dny
v rakouském National Camp Lobau. Po letních prázdninách byl 1. září
zahájen provoz mateřské školy, která přivítala 25 dětí, což je plná
kapacita, ve školní kuchyni se začalo vařit a do školy na školní rok

2014/2015 nastoupilo 69 žáků do čtyř samostatných ročníků.
V letošním roce si habrovanská základní škola připomíná 105. výročí od
otevření stávající školní budovy a letošním znovuotevřením mateřské
školy přibližně po čtyřiceti letech a vůbec poprvé i vlastní školní kuchyně
začíná její další zajímavá etapa.
VČELAŘI
V roce 2014 měla ZO ČSV Olšany, která sdružuje i včelaře z Habrovan,
celkem 23 členů s počtem včelstev 195. V Habrovanech včelaří 12 členů
s počtem 78 včelstev, přičemž jedna včelařka nemá v současnosti včelstvo
žádné.
Z hlediska výnosu medu byl rok 2014 velmi podprůměrný. Včelstva
přezimovala celkem dobře, začátek byl dosti slibný. Na jaře si s námi
počasí podivně pohrálo – začalo slunečné počasí, zdálo se, že medu
květového bude dostatek. Nicméně vlivem velmi teplého počasí bylo již
z lípy minimum, nektar zasychal. Medovicový med nebyl žádný nejprve
kvůli suchu a později nepřálo tvorbě medovice deštivé počasí. Včelstva bylo
nutné přikrmovat již v podletí. V září byla včelstva zazimována v dobré
kondici, ale již teď se objevují ztráty včelstev. Úly jsou plné zásob na
zimu, ale včely se ztrácejí. Zdá se, že nás v letošním roce postihl
syndrom hromadného vymírání včelstev, který se v minulosti objevil v
některých oblastech České republiky.
ŠACHOVÝ ODDÍL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V průběhu roku 2014 se hráči zúčastnili soutěže okresu Vyškov i
některých republikových turnajů a oddíl byl již tradičně pořadatelem
šachového turnaje. V okresním přeboru Vyškov I. třídy v sezoně 2013 –
2014 se dohrávala soutěž čtyřmi koly. V konečném pořadí skončilo

„Áčko“ na čtvrtém místě se ztrátou jednoho bodu na bronzovou příčku.
Družstvo „Béčka“ se umístilo na pátém místě.
Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev v šachu tělesně postižených jsme se
v letošním roce nezúčastnili.
Koncem září a začátkem října se v Hodoníně u Kunštátu konalo
Mezinárodní mistrovství tělesně postižených v šachu – O pohár MDA
RIDE. Pan Leoš Spáčil hrající za Habrovany skončil na pěkném 3. místě
a Ivana Vejpustková na konci hráčského pole.
Následoval turnaj, který každoročně pořádá náš oddíl. Konal se již 26.
ročník Přeboru Jihomoravského kraje a zároveň memoriál Jiřího Šandery.
Vítězem se stal pan Václav Hoch, hráč z Příbrami, na druhém místě
skončil Leoš Spáčil z našeho oddílu a třetí byl Jarek Trávníček
z Morkovic. Pan Spáčil se stal vítězem memoriálu Jiřího Šandery jako
nejlepší vozíčkář.
O týden později se v Horní Bečvě konalo v Otevřené Mistrovství ČR
jednotlivců TP s mezinárodní účastí hráčů České republiky, Maďarska a
Slovenska. V krásné krajině Beskyd, kde se turnaj uskutečnil, výborně
zahrál Leoš Spáčil a obsadil v silné konkurenci 38 hráčů vynikající 3.
místo. Druhý hráč Ivana Vejpustková sice skončila ve druhé polovině
tabulky, ale přesto si zvýšila svoji výkonnost a to díky kvalitnímu
turnaji.
I přes snižující se počet aktivních hráčů je hlavní ideou našeho spolku
zpřístupnění šachu jako sportu pro všechny, především 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
Rok 2014 začal zataženou oblohou a mlhami. Ranní teploty se
pohybovaly kolem nuly, odpolední stoupaly místy až k deseti stupňům.
Tento ráz počasí vydržel tři týdny. Lednové počasí se přihlásilo
v poslední dekádě. Mlhavé počasí vystřídalo jasno, ranní teploty klesly
místy k -10 oC, denní vydržely pod nulou.
Únor
Chladné počasí z konce ledna nevydrželo dlouho. Začal foukat silný JZ
vítr, který určoval počasí polovinu února. V JZ proudění se střídal déšť
a tvořilo se náledí. Tlaková výše ve druhé polovině měsíce vrátila
polojasné počasí, opět mrznoucí ranní mlhy. Teplé proudění na počátku
měsíce s teplotami k deseti oC vystřídaly ke konci pouze kolem nuly.
Březen
Měsíc březen byl z počátku s mlhavým počasím a až v polovině měsíce
byla opět jasná obloha, denní teploty vystouply až k 17 oC, ke koci měsíce
až k 20 oC. Pouze v polovině měsíce teplé počasí na pár dní přerušil silný
SZ vítr s částečným ochlazením.
Duben
Do poloviny dubna bylo počasí proměnlivé s teplotami k deseti oC. Potom
při opět JZ větru následovaly bouřky, krupobití a lokální záplavy. Teploty
pomalu stoupaly a ke konci měsíce se vyšplhaly přes 20 oC . Dubnové
počasí bylo tedy dlouhodobě průměrné.

Květen
V květnu do první poloviny bouřkové počasí s teplotami mezi 15 až 20 oC.
V polovině měsíce opět silný SZ vítr a na pár dnů ochlazení. Ke konci
měsíce opět polojasné počasí s teplotami přes 20 oC.
Červen
Stabilní počasí pro tento měsíc. Denní teploty v rozmezí 20-25 oC. Pouze
ke konci první dekády jsme dosáhli tropických teplot přes 30 oC .Krásné
počasí měsíce června přerušila pouze několikrát bouřka. Ale potom vždy
následovalo jasné počasí.
Červenec
Prakticky po celý měsíc jasné až polojasné počasí. Teploty se pohybovaly
mezi 25 až 30 oC. Ve druhé polovině pěkné počasí přerušily občasné bouřky
s přeháňkami. Pro tento měsíc klasické krásné letní počasí.
Srpen
Začátkem srpna teploty přesahovaly přes 30 oC. Tento ráz počasí občas
přerušily silné bouřky s přívalovým deštěm. V polovině měsíce začalo
mírné ochlazování, déšť. Teploty poklesly na hodnoty kolem 20 oC. To
vydrželo až do konce měsíce.
Září
A následovalo září, pořád deštivo, zataženo a přeháňky. Z počátku teploty
do 25 oC. Od poloviny měsíce celodenní déšť, který přecházel v přeháňky.
Teploty už nepřekročovaly 15-20 oC.

Říjen
V první dekádě polojasné počasí, občas silný déšť. Ve druhé polovině
měsíce mlhy, deštivo. Teploty se pohybovaly 15-20 oC. Ke konci a to 28.10.
byl první ranní mrazík.
Listopad
Měsíc listopad byl poměrně teplý nad průměrem. V první polovině
dosahovaly teploty až k 15 oC. Obloha zatažená, částečně oblačná. Teprve ve
druhé polovině měsíce denní teploty nepřekročily 10 oC. Počasí se
zataženou oblohou až polojasno trvalo do konce měsíce. A ani ranní
teplota v listopadu neklesla pod bod mrazu.
Prosinec
Prosinec vůbec nepřipomínal zimní měsíc. Teploty jak ranní, tak i denní
neklesly pod bod mrazu. Občas kalamita, napadnul mokrý sníh, náledí
a ledovka. Potom zase vše roztálo. Obloha zatažená, mrznoucí mlhy, SZ
vítr různé intenzity. Teprve posledních pár dní se ochladilo. Ranní i
odpolední teploty zůstaly pod bodem mrazu.
Z hlediska dlouhodobého sledování Český hydrometeorologický úřad
prohlásil rok 2014 za průměrný, bez větších výkyvů.
Počasí sledoval a zapsal pan Lubomír Uher.

Záznam do kroniky za rok 2014 napsala paní Lenka Dvořáčková.

