rok 2001

Hospodaření obce
Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze
samost. výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za
obce
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za vypuštění škodlivých látek
do ovzduší
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejné ho
prostranství
Poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatelstva
Neinvestiční přijaté dotace z všerob.
pokl.
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
Převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti
Příjmy z prodeje zboží - vnitřní
obchod. služby a turismus

Kč
911 617
140 224
60 332
795 793
2 170
1 055 612
13 750
1 915
6 104
8 500
2 850
6 758
523 258
7 500
1 400
245 000
66 800
105 542
1 355

Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady - poz. komunikace
Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady - provoz veř. siln. dopravy
Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady - pitná voda
Stočné
Přijaté nekapitálové příspěvky a
úhrady - ZŠ
Příjmy z místního rozhlasu, kabel.
televize
Přijaté příspěvky na investice - kabel.
televize
Příjmy z prodeje zboží - kultura
Příjmy z posk. služeb - pohřebnictví
Přijaté nekapitálové přízpěvky a
náhrady - úz. rozvoj
Ostatní nedaňové příjmy - úz. rozvoj
Sběr a rozvoz komunálních odpadů
Civilní ochrana - nekap. příspěvky a
náhrady
Místní správa, příjmy z posk. služeb,
nekap příjmy.
Příjmy z úroků a divident z fin.
operací
Celkem příjmy

15 186
3 003
1 810
32 351
180
14 600
320 000
320
193
2 680
9 290
134 349
1 200
851
68 580
4 561 074

Výdaje
Vnitřní obchod, služby a turismus
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků konlzult. a porad. služby
Základní škola
Knihovna
Rozhlas, televize
Ostatní kultura
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečné ho odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Pé če o vzhled obce a veř. zeleň
Dávky zdravotně postiženým občanům
Soc. pé če a pomoc starým a zdrav.
postiž. obč.
Soc. pé če a pomoc dětem a mládeži neinv. dotace
Civilní obrana

Kč
3 543
1 605 766
1 037
25 308
196 136
7 725
227 292
96 451
456 938
39 096
11 000
124 410
8 081
347 282
7 914
159 655
49 850
204 000
4 000
1 000
1 200

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Ostatní veřejné služby
Výdaje z finančního vypořádání
minulých let
Celkem výdaje

7 059
538 585
461 543
1 400
3 307
4 589 587

Celkově
Daňové příjmy
Nedaňové přijmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Stav běžné ho účtu u K.B. k
31.12.2001
Stav běžné ho účtu u Čes. spořitelny k
31.12.2001
Stav účtu cizích prostředků k
31.12.2001

3 528 883
293 449
320 000
418 742
2 540 197
2 049 390
678 774
5 401
56 093

Stavební úpravy

Na jaře byly zahájeny práce na rekonstrukci
nátěru střechy DPS č. 274. Práce byly úspěšně
dokončeny v měsíci květnu. Částka za opravu byla
132.000,- Kč.
Nejnákladnější akcí tohoto roku byla bezesporu
rekonstrukce komunikace na návsi a na
Cikánově.V úseku od rodinné ho domu Škrháků po
křižovatku na Příhony se přitom vozovka velmi
zúžila takže doprava se v těchto místech stala i
přes nově vybudované chodníky jak pro chodce tak
míjející se auta velmi nebezpečnou. Nutno ale
podotknout, že z důvodu odstupu komunikace od
stávajících domů a z hlediska minimální šířky
chodníku je vše v naprosté m pořádku. Stavba
byla zdlouhavá, náročná a na delší dobu
ochromila jakýkoliv dopravní provoz v obci. Její
dokončení bylo zdlouhavé a opravdu v ‚,hodině
dvanácté “. Náklady se nakonec díky havarijnímu
stavu kanalizace vyšplhaly na částku 1.611.000,Kč., z toho rekonstrukce komunikace na Cikánově
628.000,- Kč.
Zkolaudované rodinné domy
Habrovany č. 313 - MVDr. Vlastimil Žďarský
Habrovany č. 305 - Valehrachová Iva

Narození
V roce 2001 se narodilo celkem 7 dětí
z toho 4 chlapci a 3 děvčata

Egrt Petr

8.1.2001
v Praze
Vysoudilová Eliška 21.2.2001
v Brně
Havránek Petr
22.5.2001
ve Vyškově
Rozčínský Jakub 2.4.2001
v Brně
Florová Magdalé na 24.5.2001
v Brně
Kalvostrová Hana 23.5.2001
v Brně
Neubauer Denis
7.9.2001
ve Vyškově

Habrovany č.259
Habrovany č.91
Habrovany č.297
Habrovany č.184
Habrovany č. 118
Habrovany č. 257
Habrovany č. 179

Sňatky
V roce 2001 uzavřelo sňatek celkem 6 párů
3.2.2001
Braunová Soňa
Dundálek Marek
Habrovany č.158
21.4.2001
Krejčířová Vlasta Mgr. Koudelka Pavel ing.
Habrovany č. 189
28.4.2001
Pláteníková Jitka
Neubauer Zdeněk
Habrovany č.179
9.6.2001
Veselá Veronika
Letko Vladimír
Habrovany č. 285
18.8.2001
Pěčková Monika
Helleport Oldřich
Habrovany č.63
1.9.2001
Snášelová Lenka
Slaný Radovan
Habrovany č. 279

Přistěhování

V roce 2001 se do Habrovan přistěhovalo celkem
11 osob z toho 7 mužů a 4 ženy
18.1. Stavinoha Tomáš z Brna
26.2. Korčián Pavel

z Rousínova

7.3.

z Brna

Komárek Josef

21.5. Herda Josef

z Rousínova

21.5. Herdová Alenka z Rousínova
5.6.

Koudelka Pavel z Lanškrouna
ing.
29.8. Doleželová Jana z Kučerova
29.8. Doležel Marek

z Kučerova

26.11
.
26.11
.
5.12.

z Rousínova

Jelínek František z Rousínova
Jelínková
Radoslava
Meitnerová
Daniela

z Vyškova

Habrovany
č. 1
Habrovany
č. 291
Habrovany
č. 28
Habrovany
č. 133
Habrovany
č. 133
Habrovany
č. 189
Habrovany
č. 191
Habrovany
č. 191
Habrovany
č. 310
Habrovany
č. 310
Habrovany
č. 267

Úmrtí
V roce 2001 zemřelo 12 mužů a 4 ženy
Vartová Božena

zem.19.2.2001
nar.16.2.1911
Šidlo Milan
zem.14.4.2001
nar.21.3.1965
Hutař František zem.20.4.2001
nar.3.10.1945
Vašíčková Marie zem.28.4.2001
nar.5.2.1923
Gronych Emanuel zem.16.6.2001
nar.5.1.1909
Šatara Ján
zem.28.5.2001
nar.4.9.1947
Vrba Ivan
zem.14.6.2001
nar.28.3.1943
Kostelková
zem.27.6.2001
Františka
nar.22.2.1927
Gryc František
zem.15.7.2001
nar.20.6.1932
Kostelka František zem.23.7.2001
nar.10.11.1936
Šrámek Josef
zem.24.7.2001
nar.27.2.1927
Vrba Jiří
zem.19.9.2001
nar.23.4.1938

Habrovany
č.17
Habrovany
č.203
Habrovany
č.1
Habrovany
č.99
Habrovany
č.195
Habrovany
č.1
Habrovany
č.1
Habrovany
č.33
Habrovany
č.1
Habrovany
č.274
Habrovany
č.1
Habrovany
č.1

Horeš Jan
Kostelka Tomáš
Neubauerová
Vlasta
Pavlica Jan

zem.21.9.2001
nar.8.7.1921
zem.6.10.2001
nar.10.7.1923
zem.21.11.2001
nar.22.9.1923
zem.28.11.2001
nar.12.11.1922

Habrovany
č.264
Habrovany
č.20
Habrovany
č.201
Habrovany
č.75

Sčítání lidu, domů a bytů
Zákonem číslo 158/1999Sb. nařídila vláda České
republiky prové st České mu statistické mu úřadu
sčítání lidu, domů a bytů s platností k 1.3.2001.
Naše obec má k tomuto datu 745 obyvatel, z toho
379 mužů a 366 žen, přičemž 70 mužů a 93 žen
je starších 60-ti let. Ve věku do 14-ti let je
v Habrovanech 106 dětí. Ve věku 15-59 roků je
v obci 253 mužů a 223 žen.
Z hlediska národnosti jsou Habrovany rozděleny
následovně: česká 592, moravská 130, slovenská
10, německá 1, polská 2, ostatní a nezjištěno 10.
Příslušnost k církvím: Římskokatolická 313,
Československá husitská 1, ostatní 24, bez vyznání
309 a98 obyvatel neurčilo svoji příslušnost.
V naší obci bylo k tomuto datu 276 domů,
z toho rodinných domů trvale obydlených 199,
neobydlených domů 70 a bytů celkem 297.

Kultura
Letos sice v opožděné m termínu, ale přece se podařilo
sboru místních hasičů uspořádat ostatky. Třeba
podotknout, že v malé m počtu masek, ale přece. Škoda,
že o tuto tradici a vůbec o jakoukoliv kulturu nemá
nastupující generace zájem.
Po dobrých zkušenostech z oslav v minulé m roce se
zastupitelstvo obce rozhodlo uspořádat na fotbalové m
hřišti koncertní vystoupení s večerní letní zábavou.
Tentokrát starosta pozval soubor Sobuláci. Na
odpolední koncert krásných lidovek sice nepřišel skoro
nikdo, zato večer bylo hřiště plné .
Hasiči na ukončení školního roku udělali pro děti za
finančního přispění obce dětské odpoledne v areálu Pod
lipami.
Místní lidová knihovna dostala od obce krásný dárek
v podobě internetu, který si mohli občané již přes svátky
vyzkoušet zdarma. I když uvádím jako hlavní využití
počítače přístup na Internet, pochopitelně je možné
využívat množství různých aplikací - přes grafiku až
po CAD programy. Z evidence knihovny byli vyřazeni
čtenáři, kteří ji nenavštívili více než 1 rok. Celkový počet
čtenářů se tak zmenšil na 66. Pro zlepšení podmínek
návštěvníků knihovny byla provedena výměna osvětlení
- knihovna přestala být ,,temnou komorou”.

Myslivost
V roce 2001 mělo v katastru naší obce honitbu
M.S. Háj Královopolské Vážany. V tomto
sdružení bylo celkem 25 členů.
V roce se konaly 3 hony a to společně na katastru
Habrovan i Královopolských Vážan.
Celkový úlovek byl 48 zajíců
25 kohoutů
8 slípek
3 kusy vysoké
11 kusů divokých prasat
V katastru naší obce se zajíc vyskytuje kvůli
dravcům
a chybějícím úkrytům jen výjimečně. Jen na
polích k Nemojanům bývá pravidelně kolem deseti
káňat a poštolek. Zato kusů divokých prasat
každoročně přibývá.
Myslivci odpracovali 750 brigádnických hodin
především na výstavbě mysliveckých zařízení,
obdělávání mysliveckých políček a sklizni obilovin.

Sdružení přátel historických vozidel
V neděli 27.května se uskutečnil v Habrovanech
sraz přátel historických vozidel pod názvem
,,Otevírání šoupátek''.
Na návsi jsme mohli obdivovat stroje vyrobené
mezi dvěma válkami, kdy československá
motocyklová a automobilová výroba patřila ke
světové špičce. Na závěr se uskutečnila propagační
jízda okolními obcemi a Rousínovem.
19.srpna v Olšanech u rybníka byl za krásné ho
počasí zahájen 1.ročník srazu přátel historických
vozidel. Každý účastník či fanda si jistě přišel na
své . Prohlídka 24 vystavovaných vozů, spanilá
jízda všech Olšanami a Habrovanami, divácká
soutěž elegance, soutěž na stanovený časový limit s
přesností zastavení. Hlavní cenu, putovní pohár
,,Zlomená řidítka'' vyhrál p Dobeš z Vyškova.
Toto nikde neorganizované sdružení, které pracuje
podle slov jeho doživotního presidenta pana
Antona Pavlíka ,,na dobrovolné bázi", se
rozloučilo s jejich úspěšným rokem akcí ,,Zavírání
šoupátek" v hospodě u Červené ho buku v Olšanech.
K nejstarším motorkám evidovaným tímto
recesním sdružením patří stroje z let 1915-1918,
převažují však motorky z 30.let -jawy 125
,,čé zety", ,,kývačky a ,,panelky".

T. J. Habrovany
V soutěžním roce 2001 mělo naše fotbalové
mužstvo v soutěžích následující družstva - žáci,
dorostenci a muži.
Družstvo žáků doznalo před zahájením podzimní
části podstatnou změnu v hráčské m kádru. Šest
hráčů odešlo do družstva dorostu, což se
pochopitelně projevilo ve výkonu družstva. Trené ři
- Ladislav Kadaňka a Miroslav Havránek.
Družstvo dorostu hraje v B skupině okresní
soutěže. Sehrálo 10 mistrovských utkání, .z toho
byly 2 výhry, 4 nerozhodná utkání a 4 prohry.
Získalo celkem 10 bodů, skó re 18: 20 a umístilo
se na 9.místě. Nejlepší hráč -Lukáš Pořízek,
nejlepší střelec - Jiří Pořízek. Trené r Jiří
Pořízek.
Družstvo mužů bylo v tomto soutěžním roce
zařazeno do B skupiny 3. třídy, která je
považována za slabší než A skupina. Družstvo se
po podzimní části soutěže umístilo na 10.místě ze
ziskem 12-ti bodů za 4 vítězství a 9 porážek.
Střelec družstva-Roman Štěpánek.
Trené r -Petr Trávníček.

Škola v Habrovanech
Školu navštěvovalo celkem 36 žáků. Všichni žáci
zvládli učivo stanovené osnovami a nevyskytly se
žádné závažné kázeňské přestupky. Průměrný
prospěch na konci školního roku byl 1,21.
V nové m roce nastoupila na místo ředitelky paní
Mgr. Magda Závodská, která zastupuje paní
ředitelku Mgr. Vlastu Koudelkovou vyučovala
2.a3. ročník. Na místo učitelky v 1.a 4. ročníku
nastoupila paní Mgr. Eva Lažková z Tučap.
V září zasedlo do školních lavic 11 prvňáčků, což
je za několik posledních let nejvyšší počet. Během
školního roku mohli žáci navštěvovat náboženství,
výtvarný kroužek, jazykovou přípravu angličtiny a
sportovní hry. Mezi úspěšné mimoškolní aktivity
můžeme také zařadit dětský karneval a pálení
čarodějnic. Děti byly na konci školního roku na
vydařené m výletě na zámku Lednice.
Po mnoha letech byla tělocvična využívaná také
ke cvičení žen.

Kabelová televize
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zavedení kabelové
televize v obci. Cena za připojení domácnosti
byla celkem 5.000,- Kč.
Kabelovým rozvodem je zajištěn příjem 11 TV
programů a VKV v pásmu 88 - 108 Mhz.
Pozemní programy:
ČT 1, ČT 2, Nova, Prima STV 1, STV 2,
Markíza.
Satelitní programy:
TV 3, Eurosport, MTV, Kinderkanál.
Anté nní a satelitní přijímače jsou umístněny na
střeše budovy místní školy. Rozvody do domů
jsou provedeny koaxiálním kabelem po stávajícím
vedení elektrické ho proudu.
Přesto, že v naší vesnici není nejlepší signál, tuto
nabídku využila jen část obyvatel..

