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________________________________________________________________________
Hospodaření obce v roce 2000
Začátek každého roku začíná hodnocením toho minulého – proto uvádíme rozbor
hospodaření obce za rok 2000. Nejprve připomeneme, které investiční akce byly v roce
2000 provedeny. Jsou to :
vybudování komunikace ve spodní části Kočova
370 tis. Kč
oprava chodníku na návsi
180 tis. Kč
oprava komunikace okolo hřiště a na Cikánově
450 tis. Kč
oprava požární nádrže na návsi
400 tis. Kč
Výdaje :

Příjmová část rozpočtu :

Silnice
776 tis. Kč
Vodní hospodářství
406 tis. Kč
Školství
202 tis. Kč
Kultura
212 tis. Kč
Tělovýchovná činnost
24 tis. Kč
Komunální služby
553 tis. Kč
Sociální dávky
204 tis. Kč
Požární ochrana
3 tis. Kč
Výkon státní správy, místní správa
904 tis. Kč
______________________________________________

Daně : fyz. osob ze závislé činnosti
649 tis. Kč
fyzických osob SVČ
368 tis. Kč
právnických osob
903 tis. Kč
z nemovitostí
611 tis. Kč
Výnos z hosp. činnosti
102 tis. Kč
Místní a správní poplatky
230 tis. Kč
Dotace
812 tis. Kč
Ostatní příjmy
226 tis. Kč
Dividendy, úroky, nekap. náhrady
37 tis. Kč
_____________________________________________

Celkové výdaje v roce 2000

Celkové příjmy v roce 2000

3.515 tis. Kč

3.938 tis. Kč

Rozpočet na rok 2001
Pro letošní rok byl rozpočet postaven opět jako vyrovnaný, bez úvěrů.
Z přehledu příjmů a výdajů uvádíme největší a nejpodstatnější položky.

Plánované příjmy :
Daň z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti
fyzických osob SVČ
právnických osob
Daň z nemovitostí

649 tis. Kč
368 tis. Kč
904 tis. Kč
420 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu :
Silnice
Územní dopravní obslužnost
Knihovna
Kabelová televize

292 tis. Kč
120 tis. Kč
15 tis. Kč
109 tis. Kč

Poplatek za znečištění ovzduší
Poplatek ze psů
Poplatek za provoz hracích přístrojů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Správní poplatky
Stočné
Dotace na provoz ZŠ
Příjmy z nájmů
Dotace na sociální dávky
Zůstatek loňského roku
Svoz komunálního odpadu
Dotace na provoz místní správy
Příjmy z úroků
Poplatek za vyhlášení rozhlasem

5 tis. Kč
8 tis. Kč
20 tis. Kč
4 tis. Kč
16 tis. Kč
25 tis. Kč
32 tis. Kč
47 tis. Kč
204 tis. Kč
719 tis. Kč
135 tis. Kč
9 tis. Kč
4 tis. Kč
4 tis. Kč

_______________________________________
Celkem příjmy

3.573 tis. Kč

Základní škola
175 tis. Kč
Ostatní kultura
17 tis. Kč
Tělovýchovná činnost
10 tis. Kč
Veřejné osvětlení (energie, opravy)
130 tis. Kč
Pohřebnictví
9 tis. Kč
Bytové hospodářství
150 tis. Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
10 tis. Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
150 tis. Kč
Péče o vzhled obce
42 tis. Kč
Sociální dávky
204 tis. Kč
Činost OÚ, zastupitelstvo
537 tis. Kč
Místní správa
1.544 tis. Kč
Komunální služby a územní rozvoj
53 tis.Kč
Požární ochrana
4 tis. Kč
_______________________________________________
Celkem výdaje
3.573 tis. Kč

Ve výdajové části rozpočtu jsou zahrnuty všechny hlavní investiční akce pro tento rok, které byly naplánovány
takto :
- zahájení rekonstrukce objektu požární zbrojnice a budovy bývalého OÚ na návsi
- oprava střechy na bytovce, DPS č. 274
- opravy místních komunikací
- oprava školní zídky
- vybudování rozvodu kabelové televize
Na první dvě stavby jsme letos požádali o přidělení dotace z Programu obnovy venkova – zatím je to jediný fond,
kde se obci daří získávat prostředky pro financování svých stavebních záměrů a oprav. Podmínkou pro přihlášení
se do tohoto Programu byla zpracovaná urbanistická studie. Tu jsme nechali zpracovat v roce 1998. Od té doby jsme
s finanční pomocí tohoto fondu zrekonstruovali elektroinstalaci a topení ve škole, opravili požární nádrž na návsi
a vybudovali kanalizaci v části „Zouharova zahrada“.

Obyvatelé Habrovan v roce 2000
Vítáme Vás

Vzpomínáme

Bendová Hana
Bujoková Viktoria
Farbiaková Nikola
Součková Leona
Součková Kristýna

Salzburgerová Marie
Gronychová Anna
Pernicová Anežka
Drážďanský František
Grygar Jiří
Jelínek Josef
Kranich František
Pořízek František
Schlesinger Evžen

Habán Vojtěch
Mrázek Michal (z r.1999)
Kostelka Tomáš
Šmerda Martin

Průměrný věk obyvatel k 31.12.2000 :
muži
ženy
Počet obyvatel v Habrovanech k 31.12.2000 :
Počet domů v Habrovanech k 31.12.2000 :

39,2 roku
41,5 roku
753 obyvatel s průměrným věkem 40,3 roku
308

Co je nového v knihovně ….
Obecní knihovnu v Habrovanech navštěvuje v současné době již 79 čtenářů.
Z nich tvoří zhruba polovinu děti a mládež. Vzhledem k neustále rostoucím
cenám knih a časopisů zvýšilo obecní zastupitelstvo v rozpočtu částku
určenou pro nákup knih na dvojnásobek, tj. 10.000,- Kč. Naše knihovna nejen
zdarma půjčuje knihy (u nově přihlášených čtenářů nevybíráme ani
registrační poplatek), ale každoročně pořádá i různé soutěže – většinou
dětské. V loňském roce mezi ně patřily následující : O nejhezčí vlastnoručně vyrobený časopis, Co se mi líbí
(nelíbí) v Habrovanech, Namaluj přísloví.
Tradicí se již stalo pravidelné vyhlášení Knihomola roku – každý rok v lednu je odměněno 6 čtenářů, 3
dospělí a 3 děti.
Závěrem chceme pozvat všechny k návštěvě knihovny – drahé knihy nemusíte kupovat, přijďte si
je půjčit.

Kultura v roce 2001
Chceme Vás seznámit s připravovanými akcemi na rok 2001. Některé patří
mezi pravidelně pořádané, ostatní jsou pak pokusem o rozšíření nabídky.
Začínáme již v únoru a březnu:
Neděle 25. února – dětský maškarní karneval v sále pohostinství Pod
zrcadlem, začátek ve 1400
Sobota 10. března - dopoledne v 1000 začíná průvod masek po obci,
00
ve 20 ostatková zábava v sále restaurace U zámečku.Do průvodu i na
zábavu zve všechny občany Sbor dobrovolných hasičů Habrovany (SDH).
Další akce jsou pak směrovány do prázdninových měsíců – červenec a srpen.
Prázdniny zahájí děti táborákem v objektu chaty v Panské skále - pořádá SDH. Na přelomu
července a srpna plánujeme koncert dechovky a letní noc na hřišti. Na konci prázdnin je pro děti
připraveno (opět v Panské skále) sportovní odpoledne.
V prosinci se mohou děti těšit na mikulášskou nadílku. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Jarní sezóna fotbalistů
Podzimní část soutěže roku 2000/2001 byla pro naše mužstvo úspěšná, neboť se
umístilo na 6.místě III. třídy skupiny A. Poděkování patří nejen hráčům, ale také
trenérovi – p. Petru Trávníčkovi. Na úspěchu se podílejí následující hráči :
Dvořáček Radek
Formánek Petr
Pernica Leoš
Němec Roman
Ambrož Oldřich

Vašína David
Röss Roman
Štěpánek Roman
Nemáš Lubomír
Dvořáček Luděk

Pernica Roman
Meitner Radek
Souček Jiří
Pořízek Jiří st.
Líbánek Patrik

Trnavský Pavel
Luska Marián
Trávníček Petr
Pořízek Jiří ml.

Plný počet 13.mistrovských utkání odehráli hráči Souček Jiří a Luska Marián. Nejlepšími střelci mužstva se stali
hráči Pernica Leoš se šesti brankami, Trávníček Petr s pěti brankami a Štěpánek Roman se čtyřmi brankami. Pro
jarní část soutěže, která začíná v neděli 25.března, je přáním všech hráčů a celého realizačního týmu udržet
podzimní výkonnost a v konečném účtování se umístit v horní polovině tabulky. Ke splnění tohoto cíle je potřeba
ze strany hráčů nepodcenit zimní přípravu. Mužstvo má naplánováno také přípravné zápasy :
Neděle 4.3.2001 - 1400 Vážany nad Litavou
Neděle 11.3.2001 - 1500 Velešovice
Neděle 18.3.2001 - 1500 Vysočany

domácí hřiště
na hřišti soupeře
domácí hřiště

Do soutěže v r. 2000/2001 vstoupilo poprvé i družstvo dorostenců. Na jeho vytvoření mají podíl pan Pořízek Jiří
a pan Havránek Petr. Výbor T.J. oběma děkuje, neboť jen výchovou dorostenců je splněn předpoklad k doplňování
mužstva dospělých. Družstvo získalo v podzimní části jen dva body za dvě remízy. Věříme, že vedení družstva
cílevědomou prací docílí zlepšení výkonnosti družstva. Plně se naplnilo rčení, že každý začátek je těžký.
V podzimní části soutěže bylo úspěšné i družstvo žáků, které se umístilo na třetím místě. U družstva došlo ke
změně trenéra. Pan Jan Meitner se z pracovních důvodů nemohl plně věnovat trenérské práci, a proto přenechal
práci trenéra panu Miroslavu Havránkovi a Ladislavu Kadaňkovi. Výbor T.J. děkuje odstupujícímu trenérovi panu
Meitnerovi za jeho obětavou práci. Poděkování patří i panu Havránkovi a Kadaňkovi, kteří úspěšně vedou
mužstvo žáků.
V měsíci listopadu 2000 absolvovali p.Pořízek Jiří a Trávníček Petr trenérský kurz a úspěšně složili závěrečné
zkoušky pro trénink fotbalistů do III. Třídy. Oběma blahopřejeme.
Závěrem přejeme všem hráčům, členům a příznivcům v letošním roce mnoho zdraví, pracovních úspěchů
a rodinné pohody. Děkujeme také všem sponzorům a přejeme jim mnoho podnikatelských úspěchů.
Výbor T.J.

Kabelová televize
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zavedení kabelové televize v obci. Tomuto rozhodnutí
předcházelo jednání s firmou, která svoji cenovou nabídku ještě mírně upravila a výsledky
zájmu Vás, občanů, jak jsme je zjišťovali osobně na přelomu roku 2000/2001.
Cena za připojení se nezměnila, zůstává celkem 5.000,- Kč. Na základě podepsané dohody
žádáme ty z Vás, kteří se přihlásili, aby do konce měsíce února odevzdali na OÚ Habrovany
zálohu ve výši 2.000,- Kč. Zbylá částka pak bude doplacena do konce měsíce dubna.
Firma zahájí práce v měsíci březnu – podle povětrnostních podmínek a ukončí je nejpozději
v červnu letošního roku. Kabelovým rozvodem bude 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, KINDERKANAL
Přestože dohody byly již podepsány, nabídka na připojení stále trvá. Do doby, než firma předá dílo a ukončí práce,
je možné se přihlásit k připojení bez navýšení částky. Po této době bude částka za připojení zvýšena o 1.500,- Kč.

Různé…
- železný šrot : sběr provedou hasiči, bude upřesněno vyhlášením
- nebezpečný odpad : provede a.s. RESPONO podle svozového kalendáře, cca březen, duben
- velkoobjemový odpad : bude přistaven kontejner, zajistí obec, cca koncem března
- při likvidaci PET lahví tyto před vhozením do kontejneru důkladně zmačkejte, aby kontejner svojí
kapacitou pokryl požadavek na množství takto likvidovaných lahví.
- obec zpracovává podklady pro zastavovací studii nové výstavby rodinných domků v lokalitě nad
hřištěm, občané do ní mohou nahlédnout na OÚ.
- v měsíci únoru a březnu Vás navštíví pověření pracovníci od Českého statistického úřadu pro zápisy
o sčítání lidu. Jsou to : Adamová Miroslava, Dvořáčková Anna, Obroučková Simona. Žádáme občany, aby svým
zodpovědným přístupem přispěli ke hladkému průběhu sčítání a usnadnili tak pověřeným pracovníkům jejich
činnost.
- po maškarním bále v neděli 25. února mají naši školáci jarní prázdniny – přejeme hezké počasí.

