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Ohlédnutí zpět…
Úvodní článek tohoto čísla bude posledním textem na téma – Oslavy 650 let
Habrovan. S delším časovým odstupem se pokusíme „zhodnotit“ průběh oslav
samotných i události a akce s tím spojené. Nejdříve Vám nabídneme několik
čísel:
Financování oslav :
Jsou zde uvedeny pouze prostředky Obecního úřadu bez grantů a sponzorských darů.
Publikace:

tisk ve firmě DIDOT Brno (vč. pohledů a pozvánek)
Mgr. Eduard Mazálek – tisk předloh
práce (sponzorský dar)

65.071,70
8.636, 17.920, 91.627,70

Zapůjčení, montáž a demontáž tribuny - Technické služby Vyškov

10.571, -

Doprava účinkujících – BTC Vyškov

1.480,50

Pronájem a přeprava chemického WC – fa.TOITO

5.250, -

Skákací hrad (přeprava, postavení, obsluha) – fa. Hopštejn Brno

6.360, -

Hudba (průvod a večerní zábava) – kapela Voděnka

12.500, -

Koncertní vystoupení – kapela Žadovjáci

19.400, -

Občerstvení (pro účinkující, pohoštění hostů,..)

19.778, -

Drobný materiál (nástěnky, kytky, papír, el. součástky,…)
Keramika

22.890, Celkem

Tržby

3.710, -

193.567,20 Kč

publikace a pohledy

28.034, -

keramika

20.210, Celkem

Uspořádání oslav tedy stálo obec k dnešnímu datu 145.323,20 Kč.

48.244, - Kč

K oslavám můžeme přidat i schválení obecních symbolů a tisk prvních pohlednic, které byly vydány
v Habrovanech jako samostatné obci.
Dá se říci, že jsme byli překvapeni ohlasem, se kterým se setkala výstava o obci a škole, která byla umístěna ve
školní budově. Poděkování za její úspěch patří všem ženám, které ji připravovaly a učitelkám a dětem ZŠ.
Děkujeme také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách oslav a pomáhali při samotném jejich
průběhu.

Škola v Habrovanech
Letní prázdniny jsou již minulostí a školáci mají za sebou první měsíce učení
a školních povinností. V letošním školním roce usedlo do školních lavic
v habrovanské základní škole celkem 36 malých školáků.
V I.třídě se sešli ti nejmenší s nejstaršími (1.,4.ročník) v počtu 18. Třídní učitelkou
je Mgr.Vlasta Krejčířová a ve II.třídě (2.,3.ročník) vyučuje paní učitelka Mgr.Magda Závodská také 18 žáků.
Na naší škole se učí podle vzdělávacího programu Základní škola, který je v České republice nejrozšířenější.
Tento vzdělávací program je citlivě doplňován prvky z nově vytvořených a uznávaných učebních koncepcí,
tradičním Komenského učením a samozřejmě neustále nabývanými zkušenostmi u nás i v zahraničí tak, jak je to na
každé škole běžné. Údaje o tom, že se na habrovanské škole učí podle „západního stylu“, jsou v Obecní kronice
a v podvědomí místních občanů mylné.
Kroužky,které zahájily činnost v letošním školním roce:
1. Římsko-katolické náboženství, vyučuje paní katechetka Mgr.Jana Zehnalová z Vyškova, účastní se 10 dětí.
2. Dva kroužky anglického jazyka, vyučuje paní ředitelka Vlasta Krejčířová,účast 15 dětí.
3. Výtvarný kroužek, vyučuje paní ředitelka V.Krejčířová, účast 13 dětí.
Školní jídelna zahájila provoz 6.září 2000 a stravuje se v ní celkem 25 strávníků, což jsou dvě třetiny z celkového
počtu dětí.
Jako v předcházejících letech bude škola za finanční podpory Obecního úřadu a rodičů pořádat kulturní akce pro
děti, pěší a cyklistické výlety, tábornická dopoledne a besedy. Plánujeme soutěže, výstavky a na jaře 2001 opět sběr
starého papíru.
Přeji ještě jednou dětem pěkné známky, radost z učení a spoustu nových zážitků a jejich rodičům trpělivost
a dobrou náladu. Neméně chci touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu v Habrovanech za to, že se zajímá
o perfektní chod školy po stránce technické a vychází vstříc nejen požadavkům finančním.

Na závěr mi to přece jen nedá, abych neupozornila na jistý nešvar místních -náctiletých, které neustále přitahuje
školní prostředí, respektive vchod do školy. Je vcelku pochopitelné, že zákoutí je to věru přitažlivé, obzvláště když
se setmí....

Ovšem místní „teenagers“ zapomínají, že se ve škole také bydlí, že ráno přijdou do školy zaměstnanci školy a také
školáci, kteří k svému rozčarování nacházejí před vchodem a na chodníku před školou nedopalky cigaret, zápalky,
lahve od alkoholu, ba i exponáty vskutku nelichotivého charakteru. Ano, „velmi“ lehce se tyto záležitosti vysvětlují
dětem ve věku 6 – 10 let!!! Ti lidé, kteří předměty svého potěšení „zapomínají“na místě činu, možná v tom shonu
zapomínají i na to, že se o nich bohužel ví a trapnosti svých osob neuniknou.
Mgr.Vlasta Krejčířová, ředitelka školy

Opět kabelová televize
Není to tak dávno (v roce 1996), kdy byla naší obci nabídnuta možnost zavést kabelovou
televizi nadzemním vedením. Firma tehdy nabízela solidní podmínky a jako referenční
místa, kde již instalaci provedla uvedla kromě jiných také obec Bukovinku. Tuto společně
navštívili starosta se svým zástupcem a způsob provedení se jim nelíbil – volně natahané
kabely, místy prověšené přes délku 50m bez opory, pro vedení využity navazující půdní
prostory řadové zástavby, atd. Navíc při pokusu o bližší seznámení s firmou tato uváděla
pouze číslo mobilního telefonu svého obchodního zástupce a neustále měnila své sídlo. Proto
bylo od realizace ustoupeno.

Letos v září dostal OÚ Habrovany opět nabídku na provedení televizního kabelového rozvodu od firmy VESELÝ.
Jejich nabídka představuje :
- přenos jedenácti televizních programů
pozemní : ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA
STV 1, STV 2, MARKÍZA (podle výsledků měření)
satelitní : TV 3, EUROSPORT, MTV, KINDERKANAL, DSF
- kanál místního vysílání
Jedná se opět o technologii nadzemního vedení rozvodů – referenčními místy jsou Bučovice, Otnice, Bošovice,...
Opět jsme navštívili jednu z obcí – Bošovice. Výsledkem jsme byli příjemně překvapeni. Způsob provedení se
podstatně odlišoval od minulého, provedení a možnosti rozšíření stanice byly také na dobré úrovni. Podle starosty
obce se připojují i ty domácnosti, které měly svůj vcelku moderní a dobrý anténní systém. Pro rozvod je použit
kabel s atestem pro venkovní rozvody – stejný druh kabelu využívá také TELECOM.
Náklady pro naši obec by se předběžně měly pohybovat okolo 600 tis. Kč. Pokud se připojí asi 150 domácností,
vychází finanční podíl pro jednu domácnost cca 4.000, - Kč. Samozřejmě jde pouze o předběžné odhady.
Pro rozhodnutí bychom rádi znali názor Vás, kterým by měl kabelový rozvod sloužit. Rádi bychom věděli, kolik
domácností by uvažovalo v případě provedení tohoto rozvodu o připojení. Rádi bychom znali i Vaše případné
názory na způsob provedení.
V měsíci listopadu nás firma opět navštívila, aby upřesnila svoje představy a změřila kvalitu signálu. Výsledky
měření jsou dobré a v nejbližší době bude pro obecní zastupitelstvo zpracována podrobnější nabídka rozvodu
kabelové televize.

Jiné….


Upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů po obci.



Dalším velmi rozšířeným nešvarem se stává venčení psů, které jejich majitelé
„provedou“ každý den po parčíku nebo zahrádkách svých sousedů a některá místa obce

tak připomínají spíše městskou lokalitu. Pomineme-li zákaz venčení psů stanovený obecní vyhláškou, zůstává
bez odpovědi otázka, proč majitelé psů tak nevyužívají svůj dvorek nebo zahrádku.



Na obecním úřadě vybíráme stočné za rok 2000.



Upozorňujeme na termín voleb – neděli 12.listopadu. Volební místnost bude otevřena od 8.00 do 22.00 hod.
Volič musí předložit volební komisi průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.Nahlaste volební
komisi ty občany, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje přijít do volební místnosti a mají zájem volit doma.



Ve spolupráci se školou připravujeme mikulášskou nadílku. Bližší informace budou zveřejněny na vývěsce OÚ
a vyhlášeny rozhlasem.



Na obecním úřadě můžete ještě zakoupit publikace o Habrovanech – cena 70,- Kč.



Firma PRONACHEM, Prodejna hospodářských potřeb Habrovany, zahájila reklamní akci „NAKUPUJTE U
NÁS, MY VÁS ODMĚNÍME“. Účtenky z nákupů budou zařazeny do slosování – podmínkou je minimální
hodnota nákupu 300 Kč. Po vylosování pak budou jednotliví zákazníci odměněni poukázkami na odběr zboží.
Bližší informace získáte v Prodejně hospodářských potřeb

