rok 2004

Hospodaření obce
Příjmy

Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti
962 517
Daň z příjmů fyz. osob ze samost.
výdělečné činnosti
371 309
Daň z příjmů fyzických osob z
kapitálových výnosů
67 759
Daň z příjmů právnických osob
890 499
Daň z příjmu právnických osob za
obce
531 030
Daň z přidané hodnoty
1 573 556
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu
233 625
Poplatek ze psů
16 200
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
8 850
Správní poplatky
10 690
Daň z nemovitostí
536 419
Neinvestiční přijaté dotace z všeob.
pokl. správy
39 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
214 900
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
169 600
Neinv. přij. dotace od krajů
1 203 000
Převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti
68 059
Investiční přijaté dotace od krajů
108 000
Příjmy z posk. služeb a výrobků odv. a čištění odp. vod
27 102

Příjmy z posk. služeb a výrobků činnosti knihovnické
Příjmy z posk. služeb - rozhlas a
televize
Přijaté příspěvky na investice kabelová televize
Příjmy z posk. služeb a výrobkůsport. zařízení
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků - pohřebnictví
Příjmy z prodeje pozemků - kom.
služby a územní rozvoj
Příjmy z poskyt. služeb –
pečovatelská služba
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků činnost místní správy
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem příjmy

3 763
29 200
15 000
6 450
19 290
2 177 070
28 188
23 898
61 697
9 396 671

Výdaje
Silnice
Provoz veř. silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola
Činnosti knihovnické
Rozhlas, televize
Záležitosti kultury, církví a sděl.
prostř.
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obce a veř. zeleň
Příspěvek na individuální dopravu
Pečovatelská služba
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do územních samospráv
Volby do Evropského paramentu
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
Ostatní fin. operace - platby daní a
poplatků
Finanční vypořádání min. let
Celkem

Kč
1 335 773
36 548
341 090
1 658 073
27 409
26 160
46 239
352 000
131 146
25 315
1 798 474
8 964
185 810
363 026
174 000
239 404
9 668
608 641
20 000
19 000
1 859 417
13 360
509 789
13 534
982 845

Celkově
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

5 202 454
185 193
2 206 465
1 802 559
9 396 671

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

6 533 166
3 269 679
9 802 845

Stav běžného účtu u KB k 31. 12. 2004
Stav účtu cizích prostředků k 31. 12. 2004

865 263
94 579

Odvádění a čištění odpadních vod : uhrazen projekt a
inž. činnost - výstavba ČOV pro stavební řízení.
Rozhlas a televize : připojení nových účastníků a
oprava a prodloužení místního rozhlasu.
Školství : zakoupeny lavice, vybavení družiny a běžný
provoz školy.
Knihovna : hrazeny běžné výdaje knihovny, nákup
knih a tisku,
Kultura : poskytnutí věcných darů při dovršení
životního jubilea.

Tělovýchovná činnost : TJ byl poskytnut příspěvek na
výstavbu kabin ve výši 350 000,- Kč.
Veřejné osvětlení : hrazena spotřeba el. energie, opravy
a udržování jednotlivých částí obce.
Pohřebnictví : spotřeba vody a odvoz hřbitovního
odpadu,
Sběr a svoz nebezp. odpadů : hrazen svoz a likvidace
nebezpečných odpadů.
Sběr a svoz kom. odpadů : hrazen svoz a likvidace
komunálního odpadu.
Péče o vzhled obce a veř. zeleň : náklady spojené s
udržováním veřejného prostranství
Sociální výpomoc : k výplatě příspěvku na
individuální dopravu postiženým občanům jsme obdrželi
dotaci dotaci ve výši 174 tis. Kč.
Správa : výměna oken a dveří v budově obecního
úřadu, oprava pošty, mzdy zaměstnanců, stavební
úprav v DPS č. 274, provozní náklady místní správy.

Stavby ukončené v letošním roce
-výstavba inženýrských sítí a komunikace pro
výstavbu nových rodinných domů
firma VHS, Veselí nad Moravou
náklady cca 8 mil.Kč
realizace 2,5 roku
-komplexní rekonstrukce místnosti České pošty a
výměna dveří a oken na budově obecního úřadu.
firma Martin Hauser
náklady 250 tis. Kč
realizace květen 2004
-odpočívadlo na návsi a parkoviště před prodejnou
Pronachem
firma VHS Veselí nad Moravou
náklady 450 tis. Kč, spolufinancoval Pronachem
realizace2003-2004
-nové sportovní hřiště u školy
firmy Demicar a Edma
náklady 1,7 mil.Kč
realizace 2003-2004
-výměna linolea a zateplení Domu s pečovatelskou
službou, úpravy bytu pečovatelek
firma Martin Hauser
náklady cca 200 tis. Kč
realizace červenec- září 2004

Narození
V roce 2004 se narodilo celkem 7 dětí
z toho 5 chlapců a 2 děvčata

Havránková
Gabriela

21.1.2004

Habrovany
č.297

Lusková
Pavlína

6.7.2004

Habrovany
č.163

Flora
František

14.7.2004

Habrovany
č.118

Pospíšil
Jakub

19.7.2004

Habrovany
č.266

Doležel
Jakub

24.8.2004

Habrovany
č.191

Toman
Petr

10.8.2004

Habrovany
č.108

Zagora
Ondřej

14.9.2004

Habrovany
č.281

Přistěhovaní
V roce 2004 se do Habrovan přistěhovalo
celkem22osob
z toho 10 mužů a 12 žen
7.1.2004
7.1.2004
14.1.2004
14.1.2004
4.2.2004
9.2.2004
26.2.2004
26.2.2004
27.2.2004
19.3.2004
7.4.2004
17.5.2004
19.5.2004

Křap
Miroslav
Křap
Lukáš
Kolečkářová
Světlana
Kolečkář
František
Slezáková
Jitka
Slezák
Věroslav
Slezáková
Jana
Slezáková
Kristýna
Slezák
Vlastimil
Mrázková
Marie
Pospíšilová
Lenka
Čuprová
Denisa
Čalkovský
Oldřich

z Brna-Líšňe Habrovany
č.247
z Brna-Líšňě Habrovany
č.247
z Pozořic
Habrovany
č. 317
z Pozořic
Habrovany
č. 317
z Rousínova Habrovany
č. 224
z Rousínova Habrovany
č. 224
z Rousínova Habrovany
č. 224
z Rousínova Habrovany
č. 224
z Rousínova Habrovany
č. 224
z Rousínova Habrovany
č. 101
z Rousínova Habrovany
č. 266
z BrnaHabrovany
Řečkovic
č. 1
z PrahyHabrovany
č. 1
Hostivaře

19.5.2004
2.8.2004
2.8.2004
25.8.2004
15.9.2004
6.10.2004
6.10.2004
3.11.2004
3.11.2004
10.11.2004
24.11.2004
24.11.2004
24.11.2004
24.11.2004

Pospíšil
Josef
Zouhar
Marek
Zouharová
Lenka
Kožušník
Martin
Hucovič
Vladimír
Kalous
Leopold
Kalousová
Irena
Čalkovská
Kateřina
Čalkovská
Veronika
Čalkovský
Jan
Pospíšil
Milan
Pospíšilová
Naděžda
Pospíšilová
Aneta
Pospíšilová
Andrea

z Mertinic
ze Šternberku
ze Šternberku
z FrýdkuMístku
z Rapotic
z Rousínova
z Rousínova
z RousínovaČechyně
z RousínovaČechyně
z Habrovan
č. 11
z Habrovan
č.266
z Habrovan
č.266
z Habrovan
č.266
z Habrovan
č.266

Habrovany
č. 1
Habrovany
č. 141
Habrovany
č. 141
Habrovany
č. 1
Habrovany
č. 192
Habrovany
č. 73
Habrovany
č. 73
Habrovany
č. 318
Habrovany
č. 318
Habrovany
č. 318
Habrovany
č. 311
Habrovany
č. 311
Habrovany
č. 311
Habrovany
č. 311

Odstěhovaní
V roce 2004 se z Habrovan odstěhovalo
celkem 6 osob,
z toho 4 muži a 2 ženy

2.2.2004

Pelikán
Jiří
21.5.2004 Pořízek
Jan
24.6.2004 Pernica
Luděk
4.10.2004 Julínková
Petra
4.10.2004 Koutný
Jakub
24.11.2004 Pazderová
Františka

z Habrovan
č. 235
z Habrovan
č. 5
z Habrovan
č. 177
z Habrovan
č. 281
z Habrovan
č. 281
z Habrovan
č. 151

do Vyškova
do Jevišovic
do Olšan
do Podbřežic
do Podbřežic
do VyškovaBrňan

Úmrtí
V roce 2004 zemřelo 9 mužů a 2 ženy.
Chládková
Marie
Korčián
Jan
Chromý
Václav
Valehrach
Jaroslav
Kalvoster
Jiljí
Kubisková
Dagmar
Plotěný
Miroslav
Kostelka
Miloslav
Pernica
Stanislav
Obroučka
Karel
Ludvík
František

nar. 14.4.1912
zem. 4.2.2004
nar. 30.5.1940
zem. 3.4.2004
nar. 14.7.1940
zem. 15.4.2004
nar. 29.4.1940
zem. 6.5.2004
nar. 1.9.1935
zem. 8.7.2004
nar. 5.12.1972
zem. 9.8.2004
nar. 21.9.1942
zem. 19.8.2004
nar. 3.9.1925
zem. 20.9.2004
nar. 1.11.1915
zem. 27.9.2004
nar. 4.1.1911
zem. 11.11.2004
nar. 24.3.1922
zem. 2.12.2004

Habrovany
č. 7
Habrovany
č. 291
Habrovany
č. 253
Habrovany
č. 46
Habrovany
č. 259
Habrovany
č. 1
Habrovany
č. 274
Habrovany
č. 33
Habrovany
č. 177
Habrovany
č. 30
Habrovany
č. 219

Kultura
Obecní úřad se u nás stal v posledních letech
hlavním organizátorem kulturního dění.
29.května se konalo slavnostní otevření
stavebních akcí z minulých let. Odpoledne
zahájil starosta obce před Domem s pečovatelskou službou, kde je vybudovaná nová
silnice a začínají vyrůstat nové domy.
V projevu mimo jiné přivítal také starosty
okolních obcí, senátora ing. Ivo Bárka a
zástupce firem, které se na realizaci staveb
podíleli. Odtud šel průvod na náves. V čele
nesly dvě mladé dívky v habrovanských
krojích symboly obce. U obecního úřadu si
všichni prohlédli nově zbudované odpočívadlo
pro cykloturisty a průvod pokračoval ke hřišti
za školou. Toto slavnostně pro celou veřejnost
otevřeli starosta pan Dvořáček se svým
zástupcem panem Krčkem krátkou ukázkovou tenisovou hrou. Poté se průvod přesunul
do nově zrenovovaného letního areálu Pod
lipkami, kde byla pro všechny naše občany
taneční zábava s občerstvením zdarma.
Vydařené odpoledne pokračovalo první letní
nocí. Hrála kapela Modul.

5.června v Panské skale pořádal pro všechny
děti celodenní dětský den ve spolupráci
s naším obecním úřadem TK Wild Horse
s názvem Z pohádky do pohádky.
Tento tábornický klub vede p. Tomášek
z Olšan. Do organizace chodí mnoho našich
dětí.
26.června měla Pod lipkami Disko party
mládež s pěkným ohlasem a návštěvou.
17. července byla již tradiční taneční zábava
s dechovkou na které hrála Stráňanka a
14.srpna byla letní noc pro velký úspěch opět
s kapelou Modul.
22.května pořádali rybáři jarní závody
v chytání ryb na Panském rybníku spojenou s
opékáním selátka.
Sdružení přátel historických vozidel letos
přesunulo svoji činnost z Olšan na náves do
Habrovan. 8.května měli přehlídku nazvanou
tradičně Otevírání šoupátek a 22. srpna také
na návsi 3. ročník srazu Přátel HV, který
provázela spanilá jízda přes okolní obce.
Akce, která byla spojena s mnoha soutěžemi
se zúčastnilo 54 majitelů veteránů.
Koncem listopadu pozvalo zastupitelstvo
obce všechny, kteří pomáhali celý rok
s přípravou kulturních akcí do vinného
sklepa.

Slivoviciáda
Jelikož se v naší obci již nekonají tradiční
ostatky a v této roční době chybí všem jakákoliv
kulturní činnost, uspořádalo několik nadšenců
První habrovanskou slivoviciádu.
Švestky a v poslední době kvůli neúrodě i jiné
druhy ovoce se u nás snad pálily vždy. Takže
tradice. K tomu něco moderního - název
Valentýnské rozjímání.
Akce se konala 14. února na svátek všech
zamilovaných - Sv. Valentýna.
Protože nám chybí privatizovaný a zničený sál,
museli jsme se uskromnit v menším pohostinství
Pod zámečkem.
Celkem se vystavovalo 32 vzorků. Samotná
soutěž měla dvě vyřazovací kola a vítězný rozstřel
dvou nejlepších. Vzorky toho nejlepšího co kdo měl
doma se koštovaly pod anonymními čísly, takže
nikdo nakonec nepoznal ani tu ,,svoju“.
Výsledky
- 1. Skřivánek V. švestky
- 2.Kolejka M. švestky
- 3,Dvořáček R. meruňky
Po vyhlášení vítězů večer pokračoval stylem
bavíme se sami. Přišly manželky, někteří donesli
harmoniky a tak si celá vesnice už dlouho
nezazpívala.
Všichni soutěžící, nejen vítězové si odnesli domů
věcné dárky jako upomínku od mnoha sponzorů.

Sbor dobrovolných hasičů
V organizaci je celkem 24 členů platících
příspěvky, z toho jedna žena a 13 důchodců,
kteří jsou zproštěni příspěvky platit.
V požární zbrojnici je požární stříkačka PS 12
stará 27 roků a PS 8 stará 43 roků. Požární
vozidlo T 805 bylo v prosinci prodáno do muzea
Tatra jako veterán. ,,Kačena“ byla i pro její stáří
ve velmi špatném technickém stavu a přestala
prakticky fungovat jako zásahové vozidlo.
K přepravě požární techniky je určen traktor,
který je ve vlastnictví obce.
Dne 7.července v odpoledních hodinách došlo
k požáru včelína pana R. Hály v lokalitě
Reichův kopec. Jeho příčinou byl plynový vařič.
Naše jednotka dorazila k požáru v počtu čtyř
členů, v pořadí ostatních sborů jako čtvrtá. Protože
nebylo možné se přiblížit k požáru z důvodu
útočících včel, zásah prováděli profesionálové
v ochranných kuklách. Místní hasiči dostali za
úkol doplňování vody do cisteren. Byl to poslední
výjezd s naší Kačenou.
Hasiči se podíleli jako již tradičně na zabezpečování kulturních akcí pořádaných obcí a na
podzim udělali sběr železného šrotu.

Sport v obci
TJ Habrovany začala stavět na hřišti nové
kabiny, protože stávající jsou v nevyhovujícím
stavu. Stavba má stát asi 1 milion korun a obec
ji v letošním roce podpořila částkou 450 tis. Kč.
Fotbalové družstvo žáků se v sezoně 2003/2004
muselo potýkat s velkým věkovým handicapem a
obsadilo deváté místo, po ukončení podzimní části
soutěže je na posledním místě.
Družstvo mužů bylo v uplynulé sezoně na 11.
místě, na konci podzimní části je na 10. místě.
Nové víceúčelové hřiště za školou je k dispozici
pro veřejnost od konce května. Jeho správcem se
stal pan Zdeněk Kuběna.
V polovině října na něm uspořádal mikroregion
Drahanská vrchovina nohejbalový turnaj. Naše
družstvo se umístilo na 5.místě z pěti družstev.
Šachový oddíl tělesně postižených obsadil 2. místo
v okresním přeboru, ale postup do krajského
přeboru vzdal pro nedostatek hráčů a finančních
prostředků. Ve dnech 14.-20. května na mistrovství
ČR v šachu čtyřčlenných družstev tělesně postižených vybojovali bronz.

Rok 2004 pohledem zahrádkářů
Začátek roku byl dost teplý, napadl několikrát sníh, který ovšem brzy roztál. Díky
počasí bylo možné jarní výsadbu provést včas
a ve správném termínu.
Přízemní mráz 23.května mínus 2 stupně
poškodil hlavně bramborovou nať, ale
dostatek jarní vláhy vše napravil.
Kroupy 9.června v části katastru poškodily
příznivě se vyvíjející úrodu ovoce, které se pak
již nehodilo k uskladnění.
Parné a suché léto zastavilo růst zeleniny.
Tam kde letos chyběla vydatná zálivka, se
neurodilo.
Hnědé americké padlí citelně zasáhlo
angrešty, strupovitost na chemicky neošetřených ovocných stromech byla též
znatelná. Slabší oproti minulým rokům byl
výskyt plísně na okurkách, bramborách a
rajčatech. Úroda švestek byla mimořádně
velká.
Srážek bylo v letošním roce jen 340 mm.
Sníh napadl jen jednou 20. listopadu.
Do konce roku byly teploty abnormálně
vysoké.

Kostel Nejsvětější trojice
Od listopadu roku 2002 je kostel v naší obci
kvůli havarijnímu stavu pro veřejnost uzavřen.
Kostel je chráněnou kulturní památkou. Byl
postaven koncem 16. století, původně plochostropý.
V letech 1744-49 byla loď zaklenuta a upraveno
průčelí, včetně věže. V 19. stol. byla přistavěna
sakristie a vestavěn kůr. Presbytář byl dodatečně
opatřen nízkými opěrnými pilíři.
V září 2002 byla provedena předběžná odborná
prohlídka, ve které je popsán současný stav. Byly
zjištěny trhliny v celém rozsahu lodi, presbytáře a
sakristie. Dochází k nerovnoměrnému sedání stavby
a rozestupování kleneb. Stavebně geologický
průzkum byl proveden na jaře 2003. Sondami
bylo zjištěno nerovnoměrné složení okolních půd,
což má za příčinu prosakování vody pod základy.
To je nejpravděpodobnější příčina rozdílů v sedání
celé stavby kostela. V současné době se jedná o
statickém zajištění základů kostela a stažení
klenby lany. Po zahájení záchranných prací má
být pokácena jedna lípa. Proti vykácení staletých
lip okolo kostela se postavila skupina občanů
podpisovou peticí a proběhla i výměna názorů v
tisku. Musíme si ale položit základní otázku,
zda je lepší nechat padnout kostel, nebo stromy.
Církevní bohoslužby jsou ve farním kostele
v Královopolských Vážanech. Kaplanem farnosti
je Stanislav Pacner, který slouží za dlouhodobě
nemocného faráře Jana Hábu.

Škola v Habrovanech
V září přišel do naší školy místo paní Mgr.
Závodské nový pan ředitel Mgr. Ivo Krejčíř.
Do první třídy nastoupilo devatenáct nových
žáků, což je na naši vesnici po několikaleté
stagnaci velmi mnoho. Celkový počet žáků je 38.
Od 6. září byla ve škole znovu zřízena školní
družina pro 25 dětí. Družina má již letos
naplněnou kapacitu. Její činnost je plně hrazena
z obecních prostředků. Družinářkou je paní Lenka
Čučková. Celkové náklady na zřízení byly 50 tisíc
korun. Děti mohou po vyučování mimo jiné plně
využívat sportovní hřiště a počítačovou techniku.
Ve škole od začátku října zahájilo činnost několik
zájmových kroužků jako výtvarný kroužek, pěvecký
kroužek, počítačový kroužek, příprava anglického
jazyka a kroužek hry na zobcovou flétnu.
Od ledna je základní škola kompletně vybavena
novými lavicemi a židličkami v hodnotě 100 tisíc
korun.

Zámecký park
Park, který již dávno přestal vypadat jako
zámecký byl po mnoho let součástí Ústavu pro
tělesně postižené a stát, který byl jeho správcem
se o něj prakticky nestaral. Tak vznikla uprostřed
vesnice džungle, pro tělesně postižené obyvatele
zámku nepoužitelná.
Po pětiletém úsilí místního zastupitelstva převedl
kraj Zámecký park z majetku státu do majetku
obce. Smlouva o bezúplatném převodu parku a
přilehlých staveb byla podepsána v dubnu.
Obnova zeleně byla zahájena postupným čištěním
parku od náletových dřevin již v letošním roce.
Část pozemků vlastní však ještě Pozemkový fond
jelikož evidence tohoto památkově chráněného
parku nebyla v pořádku. V současné době
probíhají jednání s památkáři a vypracovává se
projekt na celkovou obnovu včetně revitalizace
rybníka, rekonstrukce budovy oranžerie a domku
č. p. 4.

