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Rok 2001
I když vychází tento Zpravodaj začátkem roku 2002, svým obsahem patří do roku již
uplynulého. Konec roku je obvykle provázen hodnocením a ani my nebudeme
výjimkou.
Stavby
V prvních jarních měsících byly zahájeny práce na rekonstrukci ochranného PUR
nátěru střechy DPS č. 274. Práce byly úspěšně dokončeny v měsíci květnu. Částka za opravu byla 132.000,- Kč,
práce provedla firma POLYMONTAS.
Největší akcí tohoto roku byla bezesporu rekonstrukce komunikace na návsi a na Cikánově. Podrobněji jsme o ní
psali v minulém čísle. Tentokrát bychom se k ní chtěli vrátit pouze několika drobnými postřehy. Mnozí z Vás
negativně hodnotili zejména zúžení části vozovky od rodinného domu Škrháků po křižovatku na Příhony. Protože
i nám se zdála plánovaná šířka malá, znovu jsme požádali projektanta a dodavatele o posouzení situace. Důvody,
které nám sdělili, jsme uznali za dostatečné. Mezi ty hlavní patří:
- požadavek na odstup komunikace od stavby 60cm : v nejužším místě komunikace je tento požadavek
dodržen velmi těsně. Požadavek je stanoven vyhláškou, důvodem je možnost poškození stavby při průjezdu
nákladních automobilů.
- minimální šířka chodníku 90cm : opět v jednom místě dodržen co nejtěsněji. Z hlediska bezpečnosti
chodců je neoddiskutovatelný. V tomto úseku se pohybují školní děti, v obci máme tělesně postižené spoluobčany.
I při snaze dodržet výše uvedené požadavky došlo k mírné úpravě rozměrů komunikace. Stavba byla
zdlouhavá a náročná. Sami jste mohli vidět, že její dokončení bylo opravdu v „hodině dvanácté“. Týká se zejména
chodníků. Protože jsme byli stavem kanalizace donuceni k její rekonstrukci, došlo zde k navýšení nákladů, které
tak dosáhly celkové částky 1.611.000,- Kč. Tuto celkovou částku je nutné rozdělit podle způsobu použití na
následující položky :
rekonstrukce komunikace na Cikánově
komunikace na návsi – příspěvek obce na povrchovou vrstvu
- podíl obce za napojení místních komunikací
nutné úpravy kanalizace
vybudování chodníků a ostatní úpravy

628.000,- Kč
207.000,- Kč
428.000,- Kč
192.000,- Kč
156.000,- Kč

I v příštím roce bychom chtěli pokračovat v opravách komunikací, protože jejich stav je v mnoha místech ještě
nevyhovující. Nebude se však již jednat o tak rozsáhlou rekonstrukci, která proběhla v roce 2001.
Jednou z investičně nejnáročnějších akcí je bezesporu příprava výstavby v části nad hřištěm. Zde se povedlo
ukončit první část výkupů pozemků pro přístupovou komunikaci. V letošním roce budou přípravné práce
pokračovat hledáním buď jednotlivých firem nebo přímo generálního dodavatele, který zajistí kompletní zajištění

akce včetně náležitostí týkajících se výběrového řízení. Po zadání a provedení studie proběhne zaměření
jednotlivých pozemků, aby mohly být vytyčeny.
Výstavbu za hřištěm bychom Vám chtěli přiblížit
alespoň drobným náhledem ze zpracované
urbanistické dokumentace. V případě zájmu si ji
můžete prohlédnou na obecním úřadě. Pokud se
podaří tento záměr provést, získá tím obec 12
stavebních pozemků.
Pro orientaci uvádíme – šipka s nápisem „Pohled B“
ukazuje směrem od Olšanské ulice k hřišti.

Kultura
Na základě dobré zkušenosti z oslav jsme zkusili uspořádat koncertní vystoupení s večerní zábavou. Pro letošní
rok jsme se rozhodli v této tradici pokračovat – v letním období bude opět večerní zábava, tentokráte již bez
odpoledního vystoupení. Na začátku prázdnin uspořádal Sbor dobrovolných hasičů táborák pro děti.
O knihovně se podrobněji zmíníme v další části Zpravodaje. Otázkou pro letošní rok zůstává, zda se podaří najít
vhodné prostory pro uspořádání tradičních ostatků a dětského maškarního karnevalu, který si také získává stále
větší oblibu.

Změny v místní knihovně
Někteří z Vás již možná navštívili místní knihovnu v období mezi vánočními svátky,
aby využili dopředu avizované možnosti používání Internetu zdarma. Od Nového
roku také dochází k podstatnému rozšíření otevírací doby knihovny:
Pondělí
16 – 18 hod.
pouze Internet
Středa
16 – 18 hod.
pouze Internet
Pátek
16 – 18 hod.
knihovna + Internet
Neděle
8 – 12 hod.
pouze Internet
I když uvádíme jako hlavní využití počítače přístup na Internet, pochopitelně je možné využívat množství
různých aplikací – přes grafiku až po CAD programy. Pokud by někdo měl specifický požadavek na určitý druh
programového vybavení, je možné se po dohodě domluvit na jeho instalaci.
Bližší informace o podmínkách, za kterých lze počítač využívat, dostanete přímo v knihovně.
Ke konci tohoto roku také došlo k rozšíření knihovního fondu, výběrem uvádíme :
Naučná literatura
Krásná literatura
Literatura pro děti

Hlavní města Evropy, Velká dětská encyklopedie, Reflexní terapie a masáže,
Děláme si sami slivovici, Chuťovky Petra Novotného.
B. Woodová – Doktorka Samantha, U. Eco – Jméno růže, J. Gray – Muži jsou z Marsu,
P.D.Jamesová – Vraždy v nakladatelství
Bajky, Staré pověsti v obrázcích, Podařená dvojčata, Lassie se vrací, Bolek a Lolek,
Kocour Vavřinec, Pohádkový dědeček

Soutěž Knihomol
Tak jako každý rok jsme vybrali i letos v lednu nejpilnější loňské čtenáře. Jsou to :
Jana Chromá, Terezka Pexová a Karolína Kadaňková mezi dětmi,

v kategorii dospělých patřily mezi nejpilnější čtenáře
Kristýna Trávníčková, Stázka Stankovičová a Vlastimila Enekešová.

Všem výhercům gratulujeme. Hezké ceny na ně čekají v knihovně.
V rámci metodického pokynu z Okresní knihovny Vyškov byli z evidence vyřazeni čtenáři, kteří knihovnu
nenavštívili více než 1 rok – tito se mohou opět kdykoli bezplatně zaregistrovat. Celkový počet čtenářů se tak
zmenšil na 66. Pro zlepšení podmínek návštěvníků knihovny byla provedena výměna osvětlení – knihovna
přestala být „temnou komorou“.

Z činnosti T.J. Habrovany
V soutěžním roce 2001/2002 máme v soutěžích následující družstva – žáci, dorostenci
a muži.
Družstvo žáků doznalo před zahájením podzimní části podstatnou změnu v hráčském kádru.
Šest hráčů odešlo do družstva dorostu, což se pochopitelně projevilo ve výkonu družstva.
Výbor děkuje všem rodinám hráčů za jejich podporu. Dále děkujeme trenérům, p. Miroslavu
Havránkovi a Ladislavu Kadaňkovi za jejich obětavou a nezištnou práci s mládeží.
Družstvo dorostu máme druhým rokem v soutěži. Jejich výkon proti minulému roku
vykazuje nárůst výkonnosti, což je zásluhou obětavé práce trenéra p. Jiřího Pořízka. Družstvo
dorostu hraje v B skupině okresní soutěže. Sehrálo 10 mistrovských utkání – z toho byly 2
výhry, 4 nerozhodná utkání a 4 prohry. Družstvo získalo celkem 10 bodů, skóre 18:20 a umístilo se na 9.místě.
Nejlepším hráčem byl Lukáš Pořízek, který podával vyrovnané a kvalitní výkony. Střelcem mužstva je Jiří Pořízek
s 9 brankami, následují Tomáš Babyrád (4 branky), Oto Valehrach (3 branky), Zdeněk Modlitba a Lukáš Pořízek
(oba po 1 brance). Výbor T.J. přeje družstvu dorostu do jarní části soutěže mnoho úspěchů a hlavně radosti ze hry.
Výkony družstva mužů v podzimní části jsou do určité míry zklamáním. Družstvo bylo pro soutěžní rok
2001/2002 zařazeno do B skupiny III. třídy, která je považována za slabší než A skupina. Z toho důvodu výbor T.J.
předpokládal umístění družstva v horní polovině tabulky. Bohužel družstvo se po podzimní části soutěže umístilo
na 10. místě se ziskem 12-ti bodů za 4 vítězství a 9 porážek.
I když z celkově 9-ti prohraných zápasů bylo šest jen o branku (5x prohra 2:1 a 1x prohra 4:3), nemůžeme říci, že
herní projev mužstva odpovídá jeho kvalitě. Je třeba kriticky přiznat, že výkon mužstva poznamenal
nezodpovědný přístup některých hráčů k tréninku – v podzimní části soutěže mužstvo prakticky netrénovalo.
Mezi objektivní příčiny poklesu výkonnosti patří zranění některých klíčových hráčů. Dlouhodobě negativním
prvkem v družstvu je velmi úzký hráčský kádr. Tento nedostatek by se měl odstraňovat příchodem hráčů
z dorostu.
Střelcem mužstva je Roman Štěpánek (6 branek), následují Marián Luska a Leoš Pernica (oba se 3 brankami), Jiří
Pořízek st. (2 branky), po jedné brance mají na svém kontě hráči Roman Röss, Petr Trávníček, Jiří Pořízek ml. a Jiří
Souček.
V jarní části soutěže očekáváme od tohoto mužstva zlepšení výkonu – zejména zodpovědným přístupem hráčů
k zimní přípravě, tréninkům a zápasům.
Výbor T.J. děkuje všem svým sponzorům za podporu a přejeme jim mnoho úspěchů v roce 2002. Také děkujeme
realizačnímu týmu družstva mužů za práci a trenérovi p.Petru Trávníčkovi za trpělivou a svědomitou práci
s mužstvem. Dále děkujeme všem našim fandům a příznivcům za jejich přízeň a podporu a do r.2002 jim přejeme
mnoho zdraví a osobní pohody.
Výbor T.J.

Opět je tu nová vyhláška
Ke konci roku jste ve svých schránkách kromě novoročního přání našli i dotazníky týkající
se počtu osob v domácnosti a počtu popelnic. Toto velmi úzce souvisí s účinností nového
zákona č.125/2000 Sb. o odpadech.
Hlavními tezemi tohoto zákona jsou :

- odpad vzniká tam, kde jej fyzická osoba produkuje (tj. při trvalém nebo rekreačním pobytu v obci a jejím
katastru)
- za původce odpadu je v případě fyzických osob považována obec
- obec musí mít zajištěn systém tříděného sběru odpadů a fyzické osoby jsou povinny jej využívat a platit
poplatky s tím spojené
Z těchto důvodů vydalo zastupitelstvo obce (stejně jako všude v okolí) obecně závaznou vyhlášku, která
popisuje, jakým způsobem mají občané odpad třídit a likvidovat. Proti staré vyhlášce se v systému sběru a třídění
mnoho nezměnilo. K největší změně dochází v platbách a evidenci. Způsob platby popisuje opět samostatná
vyhláška. Nejpodstatnější částí této vyhlášky je stanovení výše poplatku – jeho hodnota je v případě trvale
bydlících osob 270,- Kč na osobu, u „chalupářů“ je poplatek stanoven na 270,-Kč na nemovitost. V tomto poplatku
je zahrnuta suma za odvoz komunálního odpadu. Náklady za odvoz nebezpečného, velkoobjemového, skleněného
odpadu, plastových lahví a papíru hradí i nadále částečně obec. U prodejny potravin je umístěn nový kontejner – je
určen pro odkládání papíru. Poučení o druhu odpadu je nalepeno na něm. Poplatky za kontejner na hřbitovní
odpad budou zahrnuty podle nového hřbitovního zákona do poplatků za hrobové místo.
Bližší informace můžete zjistit na obecním úřadě.

Tříkrálová sbírka
Letos poprvé se i v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická
charita. Chceme poděkovat všem dárcům za jejich příspěvky a koledníkům za obětavost.
Na charitativní účely jste věnovali celkem :

5.100,50 Kč

Lidé, které koledníci nenavštívili a kteří by se chtěli podílet svým darem na sbírce, mohou
příspěvek poslat prostřednictvím složenek, které Česká pošta doručila do všech domácností.
Na sbírku je možné přispět také prostřednictvím internetového bankovnictví přes webovou
stránku www.trikralovasbirka.cz na konto 1011017777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, VS 777.
Loni sbírka vynesla téměř třicet dva milionů korun. Z těchto prostředků byly podpořeny desítky projektů,
většinou v místech, kde byly peníze vykoledovány. Největší částkou (z tzv. rozvojového fondu) byl podpořen
Domov sv. Josefa napůl cesty v Karlových Varech pro mladé lidi, kteří se dostali do složité životní situace. Z
projektů v zahraničí byla podpořena dětská centra v Grozném a zaslána pomoc obětem zemětřesení v Indii.
Přehled loňského využití sbírky je na www.trikralovasbirka.cz.

Různé . . .
- v případě zájmu můžete zakoupit na OÚ popelnici kovovou (805,- Kč) nebo plastovou (740,Kč).
- žádáme občany, kteří ještě neodevzdali vyplněný formulář „Přiznání k poplatku za provoz
systému sběru, .....“, aby tak učinili v nejbližší době.
- připomínáme povinnost majitelů nemovitostí zajistit úklid sněhu z chodníků před svým domem a jejich
posypání
- žádáme majitele psů, aby zamezili volnému pobíhání psů po obci

