2010
OBECNÍ UDÁLOSTI, ZAJÍMAVOSTI,
KULTURA
LEDEN
7. ledna se konal tradiční Den otevřených dveří v ZŠ v naší
obci.
V polovině ledna, kdy panovalo náledí, naboural neznámý
řidič do zábradlí na můstku před obecním úřadem.
24. ledna přivítal pan starosta nové občánky naší obce : Lenku
Škaroupkovou, Nikolu Součkovou, Tomáše Koudelku, Báru
Koliščákovou, Matěje Pospíšila, Barboru Příborskou, Kristýnu
Janků a Vojtěcha Korčiana.
ÚNOR
13. února pořádal SDH „Ostatky“ na pravé datum ostatků,
a protoţe po delší době přestalo sněţit, proběhl průvod celkem 26
masek obcí v pohodě a dobré náladě. Všichni se pak večer sešli
v hostinci Pod zrcadlem, kde program pokračuje nikoli tradiční
ostatkovou zábavou, ale diskotékou ROCK A OLDIES.

Počasí přeje i druhý den (14. 2.) našim dětem, které mají
svůj maškarní ples, na který přišlo mnoho hezkých masek nejen
z naší obce, ale i blízkého okolí.
Od 19. února začíná pro změnu pršet - obecní zabijačka (20.
2.) tak bude mokrá. V pátek a ještě v sobotu dopoledne doslova lije
jako z konve a fouká vítr. Odpoledne uţ déšť i vítr ustal, takţe
jsme se mohli sejít v prostorách OÚ a ochutnat dobroty z vepřových
hodů.
BŘEZEN
6. března se sešli v sále hostince Pod zrcadlem v příjemné
atmosféře všichni příznivci domácí pálenky a dobré zábavy. Konala
se totiţ 7. habrovanská slivoviciáda , na níţ se představilo
rekordních 57 vzorků. Její součástí je tradičně i soutěţ o nejlepší
kysané zelí ( vítězem byl letos pan Jan Kadlec).

Výsledky soutěţe o nejlepší slivovici :
1. Radek Pospíšil z Habrovan - 366 bodů
2. René Bujok z Habrovan 361 bodů
3. Michal Novák z Hustopečí - 345 bodů
A milovníci zábavy ? Na ty čekala večer kromě bohatého pohoštění
taneční zábava s vystoupením 16 country tanečnic, půlnoční
kankán a tombola. Všichni dostali také památeční štamprdle a
ţeny karafiát k MDŢ.

DUBEN
V tomto měsíci byla zahájena stálá výstava prací obyvatel
habrovanského zámku v budově zámecké rychty. Výstavu bude
moţno navštívit kaţdé pondělí od 9 do 11 hodin.
20. dubna se mohli občané nejen naší obce zúčastnit
benefičního koncertu „Váţně neváţně“, který byl zahájen v 18
hodin na Habrovanském zámku - účinkovali Barbara Maria Willi
(hra na varhany) a pěvecký komorní sbor Danielis za řízení
Martina Doleţela .
30. dubna - nás pozvali hasiči na 16,30 hod na „Pálení
čarodějnic“ do areálu Pod lipami. Pro děti byly připraveny
soutěţe a opékání špekáčků. Slavnostní oheň byl zapálen v
19,30 hod., kdy také začala ta pravá večerní zábava ve stylu
Oldies.
KVĚTEN
8.května se tradičně sešli milovníci veteránů na Otevírání
šoupátek, které se chlubí jiţ svým 10. ročníkem. I přes ne zrovna
přející počasí se zúčastnilo 90 majitelů jedno- i dvoustopých
veteránů. Nejstarším automobilem byla tentokrát PRAGA 1,5 litr
z roku 1932 majitele Jiřího Blatného z Kanic a motocyklem Jawa
RoBot z roku 1935 pana Jaroslava Varty z Habrovan.
22. května se konal tenisový turnaj ve čtyřhře Habrovany MASTERS
2010.
Z důvodu malého počtu přihlášených ţen a dívek se letos nekonaly
Babské hody a oslava 660 let obce byla přesunuta na srpen.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V NAŠÍ OBCI
VE DNECH 28. A 29. KVĚTNA 2010
Počet voličů :
642
K volbám přišlo :
Volební účast :
60,3%
Platné hlasy :
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Česká pirátská strana
Suverenita - blok J,Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Strana zelených
Česká strana národně socialistická
Pravý blok - strana za ODVOLATELNOST
politiků, NÍZKÉ daně, …
Křesťanská a demokratická unie - Československá
strana lidová
TOP 09
STOP
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Moravané
Česká strana sociálně demokratická
Koruna česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska
Komunistická strana Čech a Moravy
Konzervativní strana
Věci veřejné
Občané.cz

387
384

57 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
4 hlasy
13 hlasů
1 hlas
1 hlas
23 hlasy
48 hlasů
0 hlasů
14 hlasů
5 hlasů
113 hlasů
3 hlasy
52 hlasy
0 hlasů
42 hlasy
1 hlas

ČERVEN
12.června se konal fotbalový turnaj přípravek - nejmenší
fotbalisté.
O týden později (19. 6.) pořádal SDH soutěţ „O pohár starosty
obce“
26. června se naši školáci v areálu Pod lipami rozloučili se školou
a vkročili do vytouţených prázdnin. A dospěláci si uţili letní noc
s tancem a zábavou.
ČERVENEC
17. července pořádali naši hasiči letní noc v areálu Pod lipami.
Všichni zúčastnění si to náleţitě uţívali, protoţe i počasí nám
přálo.
SRPEN
V sobotu 7. srpna uspořádala obec oslavy 660 let od první písemné
zmínky o obci. Představila nově zrekonstruovaný zámecký park a
pomníky padlým v 1. a 2. svět. válce.
Prohlídka začala u pomníku padlým v 1.sv.v. a pokračovala
procházkou parkem, který po letech usilovné práce dostal svou
podobu z dvacátých let 19. století. V parku se objevily lavičky ,
cesty, dva dřevěné altánky a vše osvětluje pětadvacet lamp.
Návštěvníci zahrady mohli jiţ teď obdivovat nejstarší strom
(pocházející zhruba z roku 1825), a tím je stříhanolistá forma
jírovce maďalu pocházející z Albánie a severního Řecka.
K pozoruhodným stromům patří i jinany dvoulaločné, tisy,
liliodendron a další. Pamětníci

při prohlídce lovili v paměti zajímavosti, které se k této památce
váţou. V obci se např. traduje, ţe z Hodonína sem za kněţnou
Gomperzovou jezdil na koni sám T.G.Masaryk (návštěvníkům byl
ukázán i strom, u kterého prý svého koně uvazoval). Mnohé
návštěvníky parku zaujal i psí hřbitov pro miláčky zámeckých
pánů. Nechyběla ani malá výstava ilustrující stav zahrady a
rybníka před a po rekonstrukci. Prohlídka pokračovala k pomníku
padlým ve 2. sv.v.
Program byl zakončen koncertem dechové hudby Voděnka a
vystoupením šermířské skupiny Carpe Diem na fotbalovém hřišti,
děti se bavily na skákacím hradu, ty odváţnější zdolávaly rybník
na gumovém člunu.
21. srpna se za teplého a slunečného počasí konal 10. ročník
Srazu přátel historických vozidel, na němţ se sešlo 63 účastníků.
Sraz byl zahájen „hymnou“ prezidenta pana Antona Pavlíka a
pokračoval úvodním slovem pana starosty, který všechny pozval i
na procházku nově otevřeným zámeckým parkem.
Tento sraz byl něčím zvláštní a trošku jiný neţ ty předcházející rozloučil se prezident pan Anton Pavlík a pomyslné ţezlo předal
mladším (panu B. Nejtkovi), byli přivítáni dva noví členové
Veteran Clubu - pánové Kostelka a Varta, a byl předán nový pohár
za veterána pracanta (získal pan Gryc za motocykl ČZ 150). Na
závěr byl členy výboru Veteran Clubu předán panu Antonu
Pavlíkovi pohár jako poděkování a uznání za 10 let propagace
veteránů.

ZÁŘÍ
18. září se sešli příznivci tenisu, tentokrát ve dvouhře, na turnaji
„Burčák KAP“.
25. září pořádal OÚ pro děti závody v chytání ryb, kterého se zúčastnilo
15 malých rybářů. Odpoledne skončilo ochutnávkou rybích specialit a
pro dospělé i ochutnávkou burčáku.
ŘÍJEN
Ve dnech 15. a 16. října se sešli občané naší obce opět ve volební
místnosti při VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE.
VÝSLEDKY :
Počet voličů : 648
K volbám přišlo : 434
Volební účast : 67,0%
Platné hlasy :
433
Sdruţení nezávislých kandidátů - Hasiči Habrovany (celkem 762 hlasů):
1. Petr ROZČÍNSKÝ
2. Vlastimil SLEZÁK
3. Zdeněk SLAVOTÍNEK
4. Libor KOČVARA
5. Jan MEITNER
6. Tomáš ADAM
7. Martin HAUSER

149 hlasů
104 hlasy
193 hlasy
80 hlasů
61 hlas
108 hlasů
67 hlasů

Sdruţení nezávislých kandidátů - pro obec Habrovany (celkem 1416
hlasů) :
1. Radoslav DVOŘÁČEK
2. Jan ČALKOVSKÝ
3. Marie KACHLÍKOVÁ
4. Libor KORČIAN
5. Jaroslava ŠKRHÁKOVÁ
6. Marek DOLEŢEL

337 hlasů
165 hlasů
233 hlasy
188 hlasů
191 hlas
154 hlasy

7. Mgr. Luděk DVOŘÁČEK

Petr ŠEVČÍK (celkem 84 hlasy) :
1. Petr ŠEVČÍK

148 hlasů

84 hlasy

Sdruţení nezávislých kandidátů - TJ Habrovany, o.s. (celkem 501 hlas) :
1. Jaroslava KNOTEK
2. Marian LUSKA
3. Ing.Vít BERGER
4. Radoslav DVOŘÁČEK
5. Lukáš POŘÍZEK
6. Pavel TRNAVSKÝ
7. David VAŠINA

82 hlasy
76 hlasů
122 hlasy
84 hlasy
59 hlasů
38 hlasů
40 hlasů

Členové nového zastupitelstva (od 10. 11. 2010) :

Radoslav DVOŘÁČEK
Marie KACHLÍKOVÁ
Zdeněk SLAVOTÍNEK
Libor KORČIAN
Jan ČALKOVSKÝ
Petr ROZČÍNSKÝ
Ing. Vít BERGER

starosta obce
sociální komise
místostarosta
zemědělská komise
finanční komise
kulturní a školská komise
kontrolní komise

LISTOPAD
28. listopadu se děti sešly v prostorách OÚ na adventním odpoledni na
výrobě adventních dekorací. Součástí byla i výstava květinových dekorací,
adventních věnců, svícnů apod. Akci pro děti uspořádala Lucie Svobodová
s maminkou a s podporou OÚ.

V 17 hodin se sešli občané obce na návsi při rozsvícení vánočního
stromu. Jako kaţdý rok byla tato akce doprovázena ohňostrojem,
zpíváním koled a ochutnávkou vánočního cukroví.

PROSINEC
15. prosince v 17 hodin se konalo vystoupení dětí místní ZŠ
v habrovanském zámku, zakončené rozsvícením vánočního stromu
na zámeckém nádvoří.
21. prosince v 17 hodin začaly v sále hostince Pod zrcadlem
„Veselé vánoční hody“ - vánoční besídka ţáků místní ZŠ
doplněná pohoštěním a malým školním jarmarkem.
26. prosince jsme ukončili letošní rok Štěpánským honem, na
který navázala ve 20 hodin Štěpánská taneční zábava za hudebního
doprovodu skupiny Modul z Těšan. I letos byla součástí zvěřinová
tombola .
STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce 6 bytů v přízemí DPS
č.p. 274, kterou provedla firma LAWSTAV Vyškov v celkových
nákladech 1 639 328,70 Kč.
Po zimní přestávce a nucenému přerušení prací z důvodu výstavby
kanalizace opět nastoupila firma KAVYL Mohelno, aby pokračovala
v obnově zámeckého parku, coţ se podařilo dokončit do července jednalo se o odbahnění rybníka, vybudování

nového stavidla, byl vybudován nový nátokový objekt a zrušen přítok přes
soukromé zahrady, v rybníce byla zbudována litorální zóna pro
obojţivelníky. Náhradou byly vysázeny nové stromy a celá plocha parku
byla zatravněna. Celkové náklady činily 4 333 313,10 Kč (90% ceny
díla bylo hrazeno z dotačního programu EU a SFŢP).
Při obnově zahrady byly provedeny i další práce - venkovní
osvětlení, zpevnění ploch a osazení mobiliáře. I tyto práce provedla firma
KAVYL v celkových nákladech 8 580 590,20 Kč (90% ceny díla bylo
hrazeno z dotačního programu ROP, EU a národní podíl).
Díky podpoře firmy Admiral Global Betting mohly být zahájeny
i dodatečné práce na zhotovení mostků a rekonstrukci kovové lávky přes
potok na hlavní pěší trase přes park. Zakázku získala firma EDMA
Drnovice. Kovovou konstrukci lávky opravili v dílně uměleckého kováře
pana Oldřicha Bartoška v Křenovicích. Původní představa byla nahradit
nýty svařením, coţ se kováři nelíbilo, protoţe chtěl provést co nejvěrnější
opravy mostu. Spoustu nýtů si musel vyrobit sám, protoţe v rozměrech,
jaké se pouţívaly v 19. století, se dnes nedělají. Vůbec to nebylo
jednoduché, protoţe měl problém i s materiálem - dnes nikdo např.
nedělá L profil v délce a tloušťce jako u habrovanského mostu. Náhoda
mu pomohla, kdyţ se ozvala paní z ostravských oceláren a po nějakém
čase se podařilo objevit ve skladech zapomenuté profily, které pan Bartošek
potřeboval. Vše dobře dopadlo, most je hotov a připraven dalších sto let
působit na nás vůní starých časů.
Náklady na tyto práce činily 1 502 089,- Kč, z toho dotace Ministerstva
kultury byly 67 000,-Kč.
Do slavnostního otevření zámeckého parku se podařilo i zrestaurovat
pomníky obětem obou světových válek.
U pomníku padlých v 1. sv. v. na návsi došlo k mechanickému

očištění a všech černých kompozit, k nezbytnému osekání vnitřního
betonu, zpevnění materiálu v poškozených místech a nové modelaci
chybějících částí. Text a věnec (výzdoba) byly opatřeny novým zlacením.
Odborné práce provedl vyškovský restaurátor p. Budík.
V rámci restaurování pomníku padlých ve 2. sv. v. bylo obnoveno a
upraveno i jeho okolí - byly odstraněny obrubníky, staré vlajkové
stoţáry, okolí včetně přístupového chodníku bylo nově vydláţděno, byl
odstraněn ţivý plot za pomníkem i obě poškozené douglasky. Tyto práce
provedla firma KAVYL. Samotný památník byl stejně jako ten na návsi
očištěn, přebroušen a zpevněn, rozbitý boční sloup byl nahrazen kopií,
nápisy nově zlaceny. Při zahájení prací byla uvnitř památníku nalezena
schránka z nábojnice, ve které byl dopis.
Celkové náklady na obnovu pomníků činily 345 579,-Kč (Z dotace
Jihomoravského kraje bylo hrazeno 160 000,-Kč).
Za přispění dotací získaných přes mikroregiony Rakovec a Drahanská
vrchovina se opět podařilo opravit dva kříţky - „Vaculův“ kříţek pod
Cikánovem u polní cesty do Komořan a druhý na rozcestí silnice
Habrovany a Královopolské Váţany (původní litinový byl rozbitý a
zničený po jedné ze zábav asi před 12 lety a nahrazen provizorním
dřevěným . Rekonstrukci provedl restaurátor p. Budík, náklady byly
71 660,-Kč, z toho dotace činily 40 460,-Kč).
„Vaculův“ kříţek byl zachovalejší, letošní rekonstrukce stála 67 980,-Kč,
z toho dotace byly 34 512,-Kč, a práce provedl opět p. Budík.
V podzimní měsících byly zahájeny práce na výstavbě Obecního domu byly zbudovány základy, kanalizace a okolní zemní práce. Další práce
budou pokračovat aţ na jaře zbudováním horní základové desky, aţ si
základy po zimě „sednou“. Ve výběrovém řízení získala tutozakázkufirma

Richard Záhora z Velešovic a do 31. 12. 2010 bylo prostavěno
2 519 994,80Kč.

Kvůli nepříznivému zimnímu počasí nabraly práce na stavbě
kanalizace a ČOV zpoţdění, ale nakonec se vše podařilo tak, aby
koncem roku mohly proběhnout poslední kontroly, dokončovací
práce na úpravách terénu a tím i příprava ke kolaudaci stavby.
Ke konci roku bylo prostavěno 34 956 185,- Kč.
V letošním roce byla zahájena výstavba nového rybníka pod areálem
ZD v lokalitě Habří.
S nabytím účinnosti od 10.8.2010 byl schválen nový Územní plán
obce.
KOLAUDACE rodinných domů
č.p. 333 - Dvořáčkovi
č.p. 334 - Obroučkovi
č.p. 335 - Vartovi
č.p. 336 - Rambouskovi
č.p. 337 - Adamovi

místní část Cikánov
u DPS
místní část Vinohrady
u DPS
Nová Ulice

POHYB OBYVATEL
NAROZENÍ
1.ADAM Filip
2.TOMANOVÁ Eliška
3.ROZMARÝN Michael
4.PRUDÍK Vojtěch
5.STEJSKAL Teodor
6.NOVÁKOVÁ Klára
7.PAVLÍČKOVÁ Tara

Habrovany č.p.337
Habrovany č.p.108
Habrovany č.p.328
Habrovany č.p.207
Habrovany č.p. 92
Habrovany č.p. 149
Habrovany č.p. 325

8.ČEMANOVÁ Nela
9.ČELKOVÁ Nicol
10.KUJALOVÁ Markéta

Habrovany č.p. 268
Habrovany č.p. 224
Habrovany č.p. 70 (nemá zatím trvalý pobyt)

Narodilo se celkem 10 dětí, z toho 6 dívek a 4 chlapci.

ÚMRTÍ
28. 1. 2010
9. 2. 2010
27. 4. 2010
16. 6 .2010
17. 6. 2010
13. 7. 2010
27. 7. 2010
14. 9. 2010
28.11 .2010
7.12. 2010
13.12. 2010

KOSTELNÍKOVÁ Milena
MEITNER Emil
EGRT Petr
KHULOVÁ Blaţena
TYLEČEK Josef
JANDLOVÁ Irena
ŠMERDA Milan
KOLEJKA Miroslav
HÁJEK Jaroslav
VEČERKA Josef
BĚHALOVÁ Drahomíra

Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany

Zemřelo celkem 11 občanů, z toho 4 ţeny a 7 muţů.

SŇATKY
24. 4. 2010
5. 6. 2010
4.12. 2010

MASAŘÍK Richard + Lenka NEUŢILOVÁ
Kateřina BALÁČOVÁ, vdaná ŠNEJDRLOVÁ
Kamil STEJSKAL + Jaroslava ŠKRHÁKOVÁ

1
274
259
124
208
272
170
18
71
274
274

PŘISTĚHOVANÍ
18. 1. 2010

Jan KOZEL
Davod KOZEL
Miloslav KOZEL
Lenka KOZLOVÁ
22. 1. 2010
Milan KOLIŠČÁK
10. 3. 2010
Jiří RYDLO
Jan RYDLO
Lenka RYDLOVÁ
12. 5. 2010
Josef HERDA
12. 7. 2010
Alenka DOČKOVÁ
18. 8. 2010
Petr DOČEK
1. 9. 2010
Pavla BOŢEKOVÁ
6. 9. 2010
Jaroslav KUMMER
8. 9. 2010
Eliška KUMMEROVÁ
15.10. 2010
Ivan KNOP, ing.
8.12. 2010
Šárka KRAISOVÁ, MUDr.
Šárka KRAISOVÁ
Metoděj KRAIS
Ladislav KRAIS, MUDr.
Přistěhovalo se celkem 19 občanů, z toho 7 ţen a 12 muţů.

Habrovany
-//-//-//Habrovany
Habrovany
-//-//Habrovany
Habrovany
-//Habrovany
Habrovany
-//Habrovany
Habrovany
-//-//-//-

331

35
252

13
274
74
116
142
28

ODSTĚHOVANÍ
20. 1. 2010
28. 1. 2010
18 .2. 2010
22. 2. 2010
11. 4. 2010
12. 5. 2010

Soňa IMRIŠKOVÁ
Lenka KRAKOVSKÁ
Jiřina KOSTELKOVÁ
Štefan PEKARA
Marie HORNÍČKOVÁ
Josef HERDA

Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany
Habrovany

270
136
20
1
1
133

7. 6. 2010
19. 7 .2010
4. 8. 2010
23. 8 .2010
22. 9. 2010
22.12.2010

Marek RYCHLÝ
Jan BUDÍK
MÁČEL Petr
Milan ENEKEŠ
Tomáš SONKOLY
Eva HLADKÁ
Antonín KUDLIČKA
Vojtěch KUDLIČKA

Habrovany
Habrovany
-//Habrovany
Habrovany
Habrovany
-//-//-

286
1
62
80
274

Odstěhovalo se celkem 14 občanů, z toho 6 ţen a 8 muţů.

STĚHOVÁNÍ V OBCI
17 .5. 2010

DVOŘÁČEK Radoslav
DVOŘÁČEK Radoslav
DVOŘÁČEK Michal
DVOŘÁČKOVÁ Lenka

z č.p. 87 do č.p. 333
-//-//-//-

Počet obyvatel k 31.12.2010 - 798, z toho
336 ţeny
333 muţi
129 dětí do 15 let

HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob se SVČ
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů

Kč
1 131 661,174 541,99 214,-

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod z výtěţku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv.přijaté transf.z všerob.pokl.správy SR
Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
Neinv.přijaté transfery od krajů
Převody z vlastních fondů hosp.činnosti
Převody rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní incest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Inv přijaté transf.od regionálních rad
Odvádění a čištění odpadních vod
Silnice
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Sportovní zařízení
Územní plánování
Komunální sluţby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Osobní asiat.,peč.sluţba a podpora samost.bydlení
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 158 264,151 600,2 524 853,354 414,24 225,2 500,10 000,8 010 640,20 420,680 383,41 465,263 100,67 000,50 695,401 398,12 022 035,1 461 511,24 845 690,1 910 000,7 821 928,28 240,5 693,530,95 950,9 950,57 600,971 300,2 802,71 321,88 617,222 155,-

Příjmy celkem
Rekapitulace :

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

Základní běţný účet u KB k 31. 12. 2010

VÝDAJE
Silnice
Provoz veř.silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
První stupeň ZŠ
Činnosti knihovnické
Ostatní záleţitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Povědomí
Rozhlas a televize
Záleţitosti kultury, církví a sděl.prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální sluţby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obce a veř. zeleň
Pečovatelská sluţba
Ostatní sluţby a činnosti v oblasti soc.péče

64 781 693,14 342 715,505 865,1 048 293,48 884 821,6 621 442,49 Kč

Kč
10 362,39 750,32 281 562,134 035,400 000,16 921,3 000,347 219,89 203,117 879,4 051,58 000,50 000,174 159,10 418,57 600,147 152,11 490,336 075,8 167 818,1 818 633,22 000,-

Poţární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Ostatní všeobecná vnitřní správa
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z financ.operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
Ostatní finanční operace

117 553,687 343,18 300,16 460,2 000,3 360 301,22 633,32 479,12 022 035,51 544,-

Výdaje celkem

60 627 974,-

Rekapitulace :

běţné výdaje
kapitálové výdaje

17 731 242,42 896 732,-

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŢKY V OBCI
PŘÁTELÉ HISTORICKÝCH VOZIDEL
V letošním roce se milovníci motorových veteránů sešli jiţ na
jubilejním 10. ročníku - 8. 5. to bylo „Otevírání šoupátek“ a
21.8. pak tradiční Sraz přátel historických vozidel. Je to nádhera,
kdyţ se v tak malé obci, jako je ta naše, najdou lidé zapálení pro
podobnou věc, jako jsou pravidelné srazy přátel starých motocyklů
a automobilů. Ještě hezčí je, ţe to vydrţelo deset let a pokračuje to i
dál.
Historie se začala psát v roce 2000 v Olšanech nultým
ročníkem, a hlavním iniciátorem vzniku spolku byl pan Anton

Pavlík z naší obce. Začátky byly velmi skromné, v Olšanech se
sešlo jen 5 majitelů starých strojů. Byly ale dohodnuty základní
organizační záleţitosti a termíny dalších setkání. Příští rok se sešlo jiţ
15 strojů, i kdyţ opět v Olšanech. Od roku 2004 byly oba srazy
(květnové „Otevírání šoupátek“ i srpnový Sraz přátel hist. vozidel)
přeloţeny do Habrovan, kde se staly tradicí a počet účastníků i diváků
stále roste. Proto také spolek spolupracuje sod r. 2004 s OÚ Habrovany
(sponzor akce) a mysliveckým sdruţením (zajištění občerstvení).
Protoţe původně malá skupina strojů a účastníků se rozrostla na
několik desítek a stále rostoucí zájem veřejnosti, spolupracuje spolek od
roku 2004 s OÚ Habrovany (sponzor akce) a mysliveckým sdruţením
(zajištění občerstvení).
Letošní 10. ročník srazů byl i posledním pro duchovního otce celého
projektu pana Antona Pavlíka z Habrovan, „prezidenta na furto“, který
se na srpnovém setkání rozloučil svým tradičním heslem :“Kdo není
s námi, je sám“ a vedení organizačně předal panu Bronislavu Nejtkovi.
Nezbývá neţ panu Pavlíkovi poděkovat za dobrý nápad a jeho zdárné
dlouholeté uskutečňování a popřát mu do dalších let hodně radosti a
úspěchů s jeho Velorexem a panu Nejtkovi hodně úspěchů a nápadů při
pořádání dalších srazů přátel historických vozidel.
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ
V letošním roce bylo odpracováno celkem 440 hodin.
Plán odlovu srnčí zvěře ve výši 6 srnců, 6 srn a 5 srnčat byl splněn.
Z jelení zvěře se podařilo odlovit 1 jelena špičáka, 1 laň a 1 koloucha.
Zvěř černá - celkem bylo odloveno 8 lončáků a 8 selat. Zvěř drobná zajíc, baţant - plán tři hony a odlov 50 zajíců a 80 baţantů kohoutů
byl částečně splněn. Ve spolupráci s MS Komořany a námi zakoupenými

baţantími kohouty bylo vypuštěno celkem 75 kusů baţantí zvěře.
Celkem bylo uloveno 29 zajíců, 72 baţantů kohoutů a 6 slepic.
Dále byly odloveny 2 lišky.
Nejlepší lovci roku :
Marian Luska
12 + 1
Libor Korčian
10 + 1
Radoslav Dvořáček
4
Nejvíce brigádnických hodin odpracovali :
Radoslav Dvořáček 73,5 hod.
Jan Kadlec
58,5 hod.
Jaromír Otevřel
44 hod.
Zkrmeno bylo celkem 12q sena, 65q obilí a pozadku a 300q řepy.
SDH( Sbor dobrovolných hasičů)
V letošním roce se sbor zaměřil mimo jiné na výcvik práce
s dýchací technikou, zdravotnické školení, okrskové cvičení - zásah
na skleníky v zámeckém parku, účast na překonání světového
rekordu v dálkové dopravě vody.
Součástí je i poţární sport, druţstva se zúčastnila 14 soutěţí velké
ceny okresu Vyškov a sedmi soutěţí ostatních. Velká část činnosti
je věnována prevenci a kultuře. Rok bývá zahájen valnou
hromadou, na ni navazují ostatky, akce pro děti i dospělé (jako je
pálení čarodějnic, ukončení prázdnin, účast na Hasičské pouti ve
Křtinách a 3 letní noci Pod lipami. Na závěr roku to je
mikulášské odpoledne pro děti a večerní diskotéka pro dospělé.
Z vlastních akci nesmím zapomenout ani na sběr ţelezného šrotu

nátěr fasády poţární zbrojnice, opravu stoţáru na sušení hadic, a
čištění hladiny zámeckého rybníka.
Výsledky druţstev ze soutěţí :
Druţstvo muţů skončilo v celkovém pořadí na 6. místě z 21
účastníků okresní ligy se ziskem 86 bodů (oproti loňskému roku
je to o 1 místo lepší a o 14 bodů víc).
Ţenské druţstvo skončilo také na 6. místě se ziskem 82 bodů (loni
byly ţeny 12. s 20 body).
ZŠ (základní škola)
Od letošního září je z místní školy po třiceti letech opět
trojtřídka. Ze školy odešlo do 5. ročníku 11 ţáků a do 1. ročníku
nastoupilo 19. Celkový počet ţáků byl 43.
TJ (Tělovýchovná jednota)
V podzimní části sezony se muţstvo muţů umístilo na 12. místě
se ztrátou 2 bodů na Rychtářov. Umístění neodpovídá moţnostem
kádru muţstva - projevila se častá zranění klíčových hráčů a
dlouhodobé zranění dvou útočníků, které se nepodařilo adekvátně
nahradit. Druţstvo smíšené přípravky skončilo na 6. místě se
ziskem 3 bodů ze 6 zápasů.
POČASÍ ( zpracoval pan Lubomír Uher)
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
V první polovině měsíce

ledna bylo mlhavé počasí s teplotami kolem nuly. Občasné dešťové
přeháňky se střídaly se sněhovými. Ve druhé polovině ledna se zase
ochladilo a noční teploty klesly aţ k -17°C. Přeháňky byly dále
uţ jen sněhové.
V únoru pokračovalo sněţení aţ do poloviny měsíce, kdy se začalo
oteplovat. Oteplování a polojasné počasí pokračovalo aţ do konce
měsíce, kdy denní teploty překročily +10°C.
Celá první třetina března byla ovlivněna JZ prouděním , střídalo
se oblačné počasí s polojasným a občasnými přeháňkami.
V polovině měsíce se vrátil silný severní vítr se sněţením. Ke konci
měsíce bylo opět jasno a oteplilo se aţ na +20°C.
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
Od začátku pokračovalo jasné
počasí s denními teplotami kolem +15°C. Následovalo krátké
období přeháněk s ochlazením a koncem měsíce jsme měli opět teplo
a denní teploty dosáhly +20°C.
V květnu bylo opět proměnlivé počasí, s denními teplotami kolem
+20°C, občas se objevily přeháňky, které vyústily v polovině měsíce
v ochlazení, a konec měsíce byl polojasný a teplý (před den přes
+20°C).
Červen byl ve znamení oteplování - v první třetině vystoupily
teploty přes +30°C. Teplé počasí bylo ukončeno silnou bouří
s vichřicí a přívalovým deštěm a teploty se pak vrátily k +20°C a
převládlo jasné počasí.
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
První polovina července

nám připravila teplé počasí s teplotami aţ k +30°C, které se
střídalo s mírným ochlazením s bouřkami. Jasné počasí a příliv
teplého vzduchu mělo za následek teploty s maximem +36°C.
V polovině měsíce se vše vrátilo k normálu - bylo proměnlivé počasí
s denními teplotami +25°C.
Srpen měl jako vţdy nejstabilnější počasí s teplotami +20 - +24°
C - bylo jasno, občas oblačno a přeháňky. Koncem měsíce nastalo
mírné ochlazení.
Počátkem září bylo zataţeno aţ polojasno s denními teplotami do
+20°C. V polovině měsíce se teploty vyhouply i přes +20°C, ale ke
konci měsíce se ochladilo a začalo pršet.
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Celou polovinu října foukal vítr,
bylo zataţeno a teploty přes den kolem +15°C, v druhé polovině
měsíce se znovu ochladilo. I tak bylo v říjnu celkem pěkně.
Pěkné počasí ze začátku listopadu přerušil silný severní vítr.
Následovalo deštivé počasí s postupným ochlazováním. Koncem
měsíce se teploty pohybovaly pod nulou, a začala sněhová kalamita,
kdy za jeden den napadlo přes 10 cm sněhu.
Začátek prosince ovládal silný severní vítr, který vytvářel při
neustálém sněţení sněhové jazyky. Vše se začalo stabilizovat
v polovině měsíce. Po celý prosinec nás však trápil neustále
padající sníh a z toho vyplývající potíţe.

Tato kniha byla uzavřena
rokem 2010 na straně 470
v dubnu 2011

kronikářka: Jaroslava Poslušná

