rok 2003

Hospodaření obce
Příjmy

Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
835 210
Daň z příjmů fyz. osob ze samost.
204 023
výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z
kapitálových výnosů
80 442
Daň z příjmů právnických osob
954 237
Daň z příjmu právnických osob za obce
233 740
Daň z přidané hodnoty
1 414 242
Poplatky za vypouštění škodlivých látek
do ovzduší
1 064
Odvody za odnětí zemědělské půdy
318
Poplatek za komunální odpad
202 935
Poplatek ze psů
8 225
Poplatek za užívání veřejné ho prostranství
4 300
Správní poplatky
8 540
Daň z nemovitostí
638 569
Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl.
správy
19 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
215 700
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
200 000
Neinv. přij. dotace od obcí
12 000
Přímé náklady na vzdělávání - obce
873 000
Převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti
821 903
Ost. invest. přij dotace ze SR
340 000

Investiční přijaté dotace od obcí
45 060
Příjmy z posk. služeb a výrobků - odv.
a čištění odp. vod
26 253
Příjmy z posk. služeb a výrobků činnosti knihovnické
3 962
Příjmy z posk. služeb - rozhlas a televize
27 910
Přijaté příspěvky na investice - kabelová
televize
30 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků pohřebnictví
102 851
Příjmy z prodeje pozemků - kom. služby
a územní rozvoj
1 555 125
Ost. příjmy z prodeje majetku - kom. sl.
a úz.rozvoj
700 000
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků činnost místní správy
185
Přijaté neinvestiční dary
106 500
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
36 101
Příjmy z úroků - obecné příjmy z fin.
operací
27 104
Příjmy z podílů na zisku a dividend
86 331
Celkem příjmy

9 814 831

Výdaje
Ost. neinv. dotace nezisk. org.
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veř. siln. dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Kronika
Rozhlas, televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlelní
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
Příspěvek na individuální dopravu
Soc. pé če a pomoc dětem a mládeži
Činost orgánů krizové ho řízení
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do parlamentu ČR
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Finanční vypořádání min. let
Celkem výdaje

Kč
1 350
1 547 414
288 000
43 011
309 258
1 050 997
2 862 170
37 104
1 117
160 891
31 088
12 000
773 873
20 697
1 394 470
12 991
220 352
124 529
168 000
2 000
15 000
7 126
613 143
11 465
750 472
13 213
14 963
10 486 700

Celkově hospodaření

Daňové příjmy
Nedaňové přijmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Stav běžné ho účtu u K.B. k 31.12.2003
Stav účtu cizích prostředků k 31.12.2003

4 585 845
417 197
2 285 125
2 526 663
3 818 243
6 668 457
1 234 130
87 811

Narození
V roce 2003 se narodilo celkem 7 dětí
z toho 5 chlapců a 2 děvčata

Kolejková
Tereza

19.4.2003

Habrovany č.193

Němec
Matěj

25.7.2003

Habrovany č.49

Zelená
Tereza

30.7.2003

Habrovany č.281

Koudelka
Václav

6.8.2003

Habrovany č.189

Korčián
Tomáš

13.9.2003

Habrovany č.22

Korčián
Pavel

12.10.2003

Habrovany č.291

Kraus
Jindřich

24.11.2003

Habrovany č.289

Celkový počet obyvatel obce k 5. 12. 2003 je 740
z toho 118 dětí do 15 let
170 občanů ve věku nad 60 roků.

Sňatky
V roce 2003 uzavřelo sňatek celkem 7 párů
15.3.2003
Meitner Radek
Valešová Jarmila
Habrovany č.129
12.4.2003
Adamcová Vladimíra
Rozmarýn Roman
Habrovany č.273
14.6.2003

Čechová Petra
Habrovany č.128

Slavíček Radovan

2.8.2003
Bednařiková Michaela Kraus Vít
Habrovany č.289
23.8.2003
Neubauer David
Zoulová Jitka
Habrovany č.248
23.8.2003
Neubauer Marek
Nejedlá Dagmar
Habrovany č.248
13.9.2003
Kostelková Ilona
Vazač Petr
Habrovany č.20

Přistěhování
V roce 2003 se do Habrovan přistěhovalo celkem
41 osob z toho 21 mužů a 20 žen
4.2.

Kašparcová Jarmila

Habrovany č. 1

24.2.

Škarvada Zdeněk

Habrovany č. 67

12.3.

Stejskal Pavel

Habrovany č. 133

12.3.

Stejskalová Alena dcera Habrovany č. 133

12.3.

Knotek Jaroslav

Habrovany č. 181

12.3.

Knotková Dagmar

Habrovany č. 181

12.3.

Knotek Lukáš

Habrovany č. 181

17.3.

Fatková Naděžda

Habrovany č. 1

24.3.

Konečný Arnošt

Habrovany č. 35

24.3.

Hovězáková Gabriela

Habrovany č. 35

28.4.

Konečný Aleš

Habrovany č. 35

12.5.

Stejkalová Daniela

Habrovany č. 133

2.6.

Nemečková Rostislava

Habrovany č. 247

2.6.

Nemeček Rostislav

Habrovany č. 247

2.6.

Nemečková Barbora

Habrovany č. 247

28.7.

Vysoudilová Helena

Habrovany č. 307

28.7.

Vysoudil Ivan

Habrovany č. 307

6.8.

Šmerda Milan

Habrovany č. 170

6.8.

Šmerdová Jarmila

Habrovany č. 170

26.9.

Černý Roman ,ing

Habrovany č.285

26.9.

Koláček Petr

Habrovany č. 1

26.9.

Kubisková Dagmar

Habrovany č. 1

30.9.

Reichl Jiří

Habrovany č. 1

30.9.

Huska René

Habrovany č. 1

12.10. Křapová Hana

Habrovany č. 247

20.10. Hofírková Alena

Habrovany č. 29

20.10. Sokopová Jitka

Habrovany č. 29

23.10. Jablonský Ivo

Habrovany č. 1

29.10. Příborský Tomáš

Habrovany č. 59

29.10. Příborská Šárka

Habrovany č. 59

29.10. Příborský Jakub

Habrovany č. 59

9.12.

Habrovany č. 1

Palička Luděk

29.12. Ševčík Petr

Habrovany č. 214

29.12. Ševčíková Dagmar

Habrovany č. 214

29.12. Ševčík Petr -syn

Habrovany č. 214

29.12. Ševčíková Dominika

Habrovany č. 214

29.12. Toman Petr

Habrovany č. 108

29.12. Tomanová Martina

Habrovany č. 108

29.12. Tomanová Martina ml. Habrovany č. 108
29.12. Toman Tomáš

Habrovany č. 108

29.12. Tomanová Michaela

Habrovany č. 108

Úmrtí
V roce 2003 zemřelo 10 mužů a 6 žen.
Pavelková Aloisie

5.1.2003

Habrovany č.144

Doleželová Marie

2.2.2003

Habrovany č.198

Sova Václav

5.2.2003

Habrovany č.1

Masaříková Marie

9.3.2003

Habrovany č.263

Nejezchlebová Marie 23.2.2003

Habrovany č.1

Vedra Pavel

5.4.2003

Habrovany č.1

Moudrá Anna

25.5.3003

Habrovany č.1

Heizl Ladislav

28.5.2003

Habrovany č.252

Režný Tomáš

28.6.2003

Habrovany č.251

Vašíček Petr

1.7.2003

Habrovany č.99

Kučerová Marie

6.7.2003

Habrovany č.263

Matějka Karel

14.7.2003

Habrovany č.1

Pár Vladimír

18.7.2003

Habrovany č.1

Pešina František

7.10.2003

Habrovany č.120

Přikryl Tomáš

2.11.2003

Habrovany č. 1

Podsedník Ludvík

7.11.2003

Habrovany č.185

Stavební úpravy

V tomto roce se podařilo uskutečnit výstavbu
inženýrských sítí v lokalitě nad hřištěm pro nové
stavební pozemky v naší obci. Náklady překročily
částku 4,5 mil. Kč a zbývající cca 4 mil. Kč
zaplatí obec za finální úpravu komunikací, tj.
zámkovou dlažbu a chodníky. Do konce roku byly
prodány celkem 4 pozemky za cenu 690 Kč/m2
v celkové hodnotě 2 mil. Kč.
Pozemek za ZŠ, na které m byl před mnoha
roky vykácen ovocný sad a který donedávna ležel
ladem, dostal konečně nové a krásné sportovní
hřiště. V budoucnu má sloužit nejen škole, ale
všem, kteří rádi sportují. Umělý povrch umožňuje
rychle postavit dvě hřiště pro nohejbal a volejbal,
jedno hřiště pro tenis, házenou a malou kopanou.
Areál má také umělé osvětlení. Dotace 200000
Kč z Programu obnovy venkova je jen malou
částí z celkové částky 1 700 000 Kč, ale
Habrovany takové hřiště již dlouhou dobu
postrádaly.
Další velkou investicí byla rekonstrukce areálu
Pod lipkami – vybudování odpočívadla pro
cyklotrasy, kde se částkou 200 000 Kč podílí
stát formou dotace z Programu obnovy venkova.
Zbývajících cca 87 000 Kč doplatila obec ze
své ho rozpočtu.

Poslední dotaci ve výši 140 000 Kč získal
Mikroregion Drahanská vrchovina na vybavení
čtyř obcí –Podomí, Luleč, Studnice a Habrovany
výpočetní technikou tak, aby úroveň informačních
systé mů byla ve všech obcích tohoto spolku stejná.
Obce se podílely společnou částkou 60 000 Kč
a na Habrovany tak připadlo 15 000 Kč.
Na místě bývalé ho objektu budovy na návsi ve
které m kdysi byla první habrovanská škola, pošta,
telefonní ústředna a Česká spořitelna vznikl
prázdný prostor, který by v budoucnu měl sloužit
jako park. S jeho demolicí, stejně jako domu
p. Obroučkové významně pomohli místní občané ,
čímž obecnímu úřadu ušetřili nemalé peníze. Na
částečnou úpravu, která se stihla do zimy přispěla
firma Pronachem.

Kultura
V tomto roce proběhlo až překvapivě oproti
minulým letem mnoho akcí. Všechny jsou
zásluhou místního zastupitelstva s velkou
pomocí místních občanů. Škoda, že se do
takové činnosti nehrne moc mladých.
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká
katolická začíná být tradicí.
V květnu za spoluúčasti obce uspořádali
rybáři soutěž v chytání ryb pro dospělé na
zámecké m rybníčku s opé káním prasete za
účasti 30 rybářů a 150 diváků.
Další, již každoroční taneční zábava na
fotbalové m hřišti byla v sobotu 12.července
s účastí asi150 lidí. Hrála Dambořanka.
9srpna se snad vrátila do obce stará
tradice. Letní noc Pod lipkami s kapelou
Modus měla velký úspěch. Přišlo nejmé ně
250 osob.
V tomto roce se udělalo hodně pro děti
především ve spolupráci s místní knihovnou.
V lednu to byla již každoroční soutěž obecní
knihovny pod názvem Knihomol na které
bylo odměněno 6 dětí. Pokračovalo dětské
odpoledne se soutěžemi, na které m bylo 19
dětí. V březnu beseda pro žáky ZŠ o
knihách. V jarních měsících ještě výstava
výtvarných prací žáků ZŠ v zasedací
místnosti O Ú a soutěž Obraz na knihu

s účastí dvaceti dětí. V červnu spolupořádal
TK Wild Horse dětský den se sportovními
hrami a táborákem v Panské skále.
Díky zastupitelstvu a s pomocí místních
rybářů měli děti přímo uprostřed obce
6.července na požární nádrži rybářské závody,
kde startovalo 30 dětí.
Od září do konce roku proběhlo několik
soutěží pro děti jako malování křídami na
Cikánově. V průběhu října v knihovně naučná
soutěž o knihách a spisovatelích za účasti 16
dětí. Dětské odpoledne v listopadu mělo velký
úspěch. Celkem 34 dětí. Malovaly na sklo,
vyráběly vánoční ozdoby a přání. V prosinci
soutěž vlastnoručně vyrobená hračka (účast
31 dětí),
Největší pěkné překvapení na konec.
Obecní úřad pozval 12.prosince celý autobus
občanů, na výjezdní zasedání do vinných
Templářských sklepů v Čejkovicích.
Po návratu si mnozí v nočních hodinách
zazpívali koledu u prvního osvětlené ho
obecního vánočního stromu.

Sbor dobrovolných hasičů
Činnost organizace se v průběhu roku zaměřovala
především na pomoc jejích členů při zabezpečení
kulturních akcí pořádaných obecním úřadem a to
na hřišti Sokola a Pod lipami.
Hasební techniku spolu s vozidlem Tatra 805,
dnes již veteránem udržuje v provozuschopné m
stavu velitel, profesionální hasič p. Slavotínek
Zdeněk.
Dne 1.února jako součást valné hromady proběhl
v pohostinství U zámečku nultý ročník koštování
domácí pálenky. Bylo vystaveno celkem 10
vzorků. 1.cenu vyhrál starosta SDH Vítězslav
Skřivánek, 2.Miloš Kostelka, 3.Jan Bečička.
Vydařená akce byla zakončená s harmonikou.
Na jaře hasiči provedli sběr kovové ho odpadu,
což je v podstatě jejich jediný finanční zdroj.
V sobotu 28.června pořádali v areálu Pod lipami
opé kání selete. Velmi pěknou atmosfé ru pozdního
letního večera však narušil požár stáje na blízké
farmě p. Skřivánka, kde byl těžce popálen jeden
z ustájených koní. Jelikož objekt byl zcela
zachvácen plameny, pomohli místní alespoň
řízením příjezdu vozidel profesionálních hasičů.
Stav členů se v posledních letech nezměnil.

T. J. Habrovany
Kopaná - pod hlavičkou TJ Habrovany
startují od sezony 2003/2004 v různých soutěžích
2 družstva – tým mužů ve 3. třídě okresní soutěže
a žákovské družstvo v okresní soutěži žákovských
družstev.
Šachy• - Ve dnech 16.–22. června uspořádal
v Hodoníně u Kunštátu šachový oddíl tělesně
postižených Habrovany mistrovství ČR v šachu
čtyřčlenných družstev tělesně postižených. Družstva
Habrovan skončila na 2.a3.místě za družstvem
Hrabyně. Dalším turnajem, kde náš oddíl
vystupoval jako pořadatel byl Přebor JM v
šachu tělesně postižených v rekreačním středisku
Březejc. Tento turnaj se uskutečnil ve dnech 9.–12.
října.

Sdružení přátel historických vozidel
Dle vyjádření generálního ředitele a moderátora
všech akcí PhDr V. Pališka, toto habrovanskoolšanské hnutí uskutečnilo 3 akce. Přesto že jsou
to akce v sousední vesnici, zmiňuji se o nich,
protože jádro tohoto recesistické ho sdružení pan
doživotní president Anton Pavlík i mnoho dalších
příznivců jsou naší občané .
Na sraz 8. května s názvem Otvírání šoupátek se
dostavilo
celkem 39 strojů, z toho 5 z Habrovan. Počasí
přálo, přišlo i hodně příznivců.
Velkou slávou byl 2 ročník srazu Přátel HV,
který se konal 17. září v Olšanech. I letos bylo co
obdivovat, např. nejstarší stroj Indianuscot 600 z
roku 1926 nebo Halley Davidson WLC 750 z
roku 1945. Vítězem v soutěži Elegance byl stroj E.
Chelíka z 0lšan ČZ 125 z roku 1948, který
vypadal, jako by právě sjel z výrobní linky. Do
soutěže o putovní cenu Zlomená řídítka v jízdě
pomalosti na časový limit se zapojilo 32
historických vozidel. Nejlé pe se umístil M. Veigler
z Nemojan na Jawě 250 z roku 1961, který
neměl žádný trestný bod.
Poslední letošní akce Zavírání šoupátek proběhla
10. listopadu v Rusínově.

Český zahrádkářský svaz
v období uplynulých deseti let
Místní základní organizace pokračuje ve své
činnosti hlavně díky dlouholeté obětavé práci
předcházejících generací členů, kteří vybudovali
výkupnu ovoce a její vybavení, včetně schůzové
místnosti.
Byli to především dlouholetí členové jako pan
Vrbík F., Chalupa T., Hodáň T., Gronych E.,
Kolejka M., Bartošík L., Krásenský F.,
Kranich F., Chyťa F., Kostelka F., Neubauer
Z., Varta F., již nežijící a současní jako Ludvík
F., Pytela A.,Jandl B., Pernica S., Pavloň
K., Rozčínský A., Juruj J., Adamec V.,
Chládek M., Kuběna Z., Valehrach J. a jiní.
V letech předcházejících rok 1989 patřili
zahrádkáři mezi nejaktivnější složku na vesnici.
Nejenom že získávali levnější sadbu, hnojiva a
ostatní zahrádkářské potřeby pro své členy ale celá
organizace žila čilým společenským ruchem. Po
uvolnění trhu a široké nabídky zahrádkářských
potřeb za tržní ceny se činnost organizace změnila.
Přesto té měř každoročně pořádají zájezd na Fló ru
do Olomouce. Navštívili také České Budějovice,
Český Krumlov, Telč, Prahu, Litoměřice,
Jeseníky, Boskovice, Věžky a mnohá další místa
naší republiky.

V rámci činnosti nezapomínají na kulatá výročí
svých členů. Snaží se v rámci svých možností
zachovat výkupnu ovoce pro všechny občany naší
obce.
Nepříznivý pro tuto organizaci je malý zájem
mladé generace, který musí nahrazovat aktivitou
starších členů.
Koncem roku 2003 má Základní organizace
České ho zahrádkářské ho svazu v Habrovanech
40 platících členů, zatímco před deseti lety jich
bylo 107.

Škola v Habrovanech
V první třídě vyučuje 1. a 3.ročník Mgr.
Magda Závodská, ve druhé třídě 2. a 4. paní
učitelka Ilona Grycová. Díky malé mu počtu žáků
ve třídách zde může probíhat zcela odlišný systé m
výuky než na velkých školách.
Děti na naší škole mají velkou výhodu ve
vybavenosti pomůckami. Díky finančním
příspěvkům obce si zatím nemuseli koupit žádné
pracovní sešity, a učebnice jsou převážně nové ,
Škola také disponuje mnoha moderními učebními
pomůckami, Jedny z mnoha jsou i výukové
počítačové programy, které využívají žáci druhé ,
třetí a čtvrté třídy v předmětech jako je
matematika, český a anglický jazyk. Jiné školy v
nejbližším okolí by nám mohly závidět vybavenost
prvňáčků. Pro ty nejmenší jsou zakoupeny výukové
programy Dětský koutek, Slabikář, Školička,
Písničky, Omalovánka, Pohádky, hry apod.
Habrovanská škola je v rámci celostátního
programu „Počítače do škol“ vybavena čtyřmi
počítači, které velmi usnadňují školní
administrativu a hlavně se je dnes učí používat i
ti nejmenší.
Naše škola však žákům neposkytuje pouze
vzdělání, ale pořádá pro děti mnoho různých akcí
jako-mikulášská a vánoční besídka
-vánoční pásmo – básně, koledy, říkadla
-jarní pálení čarodějnic
-akce DDM Vyškov – besedy o zvířatech

-řada literárních a výtvarných soutěží
-školní výlet
-výstava prací žáků na obecním úřadě
-kouzelnická představení ve škole
-divadlo, kino, planetárium
-sběr lé čivých bylin a staré ho papíru.
Klasická družina na naší škole sice
nefunguje, ale žáci nemusejí opouštět budovu
školy ihned po skončení vyučování. Mohou si
zde hrát a psát úkoly až do 13.35 hodin,
kdy odcházejí děti z Olšan na autobus.
O počítačové kroužky, je velký zájem. Žáci
3. a 4. ročníku probírají tvorbu dokumentů ve
Wordu. Prvňáčci se seznamují s prací s myší
a mohou začít svoji výuku se „Skřítkem“.
Cílem práce v kroužku je naučit děti využívat
počítače jako pomocníka pro výuku a ne jen
jako zdroj zábavy. Ve škole probíhá také
jazyková přípravka pro žáky 3. třídy, kde se
hravou formou žáci seznamují s prvními
anglickými slovíčky. Obecní úřad také dětem
každoročně financuje bohatou mikulášskou
nadílku a občerstvení při táborové m ohni ke
slavnostnímu zakončení školního roku.

Archeologický nález
Při budování inženýrských sítí pro výstavbu
nových domů v lokalitě Pod vinohrady se
přišlo na řadu vzácných nálezů.
V době od 4.dubna do 30. června zde
Muzeum Vyškovska pod vedením Zuzany
Baarové provedlo záchranný archeologický
výzkum.
Jedná se o rozsáhlé sídliště, ve většině
objektů se nacházel zásyp z popela. To může
svědčit o jeho násilné m zániku nebo požáru.
Většina nálezů pochází z období pozdní doby
bronzové a starší doby železné a je tedy stará
přes tři tisíce let. Kromě toho tam
archeologové objevili v hloubce 120 cm ještě
mnohem starší žárový hrob z pozdní doby
kamenné . Mezi nalezenými předměty
převažují zlomky keramiky. Časté jsou také
úlomky zvířecích kostí, asi pravděpodobně
pravěký kuchyňský odpad. Poblíž jednoho
ohniště se našly dvě patrně psí čelisti.
K nejzajímavějším objektům náleží kruhová
propálená plocha ohraničená kameny, která
snad mohla sloužit jako obětiště. Unikátní je
nález železné ho hrotu oštěpu o dé lce asi deset
centimetrů.
Originální zpráva je uložen v Muzeu
Vyškovska, inv. číslo A 50 000-52000

Výsledky hlasování v referendu o přistoupení
České republiky k Evropské unii
konané m v naší obci
ve dnech 13.-14. června 2003

Počet voličů

601

Přišlo k volbám 304
Volební účast
Platné lístky

51%
300

Počet hlasů "ano" 229
tj. procent z počtu platných hlasů

Počet hlasů "ne"

76%

71

tj. procent z počtu platných hlasů 24%

Chatu v Panské skále dostal do celoročního
užívání TK Wild Horse pod vedením pana
Bohuslava Tomáška z Olšan.
V květnu se rozhodlo o podpisu smlouvy s
MÚ Rousínov, který bude pro Habrovany
vykonávat přestupková řízení.
V červnu stanovilo zastupitelstvo obce cenu
za nájem hrobové ho místa na 12 Kč/m2 za
rok.
V říjnu se zvýšil poplatek za psa na 100
Kč ročně.
Poplatek za odvoz a likvidaci domovního
odpadu na rok 2004 byl stanoven podle
skutečných výdajů roku 2002 na 300
Kč/osobu/rok.

