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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech
a v souladu s ním dochází k navýšení zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládku (ze současných 500 Kč za tunu uloženého
komunálního odpadu na 800 Kč) a finanční
rezervy na zajištění rekultivace a následné
péče o skládku (o 45 Kč za uloženou tunu
odpadu). Cena za tunu odpadu uloženého
na skládku se bude postupně zvedat.
Z tohoto vyplývá, že se všichni budeme
muset snažit vyprodukovat co nejméně komunálního odpadu, který se vozí na skládku,
a naopak co nejvíce odpadu vytřídit. Pochůzkou po obci zjišťuji, že je stále mnoho občanů, kteří netřídí a v přetékající popelnici
jsou vidět plasty, kovové obaly a jiný odpad
určený k recyklaci. Neobstojí připomínky, že
kontejnery na tříděný odpad jsou stále plné.
Jsme to zase jenom my, kteří „nesešlápneme“ plastovou láhev, kartonovou krabici

nebo plechovku. Někteří si stěžují, že nemohou sportovat, chodit do posilovny, ale
sešlápnutím odpadu a následným ohnutím
pro něj se krásně protáhneme. Záleží tedy jen
na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme a kolik peněz nám „vytáhne“ z našich
peněženek.
Společnost Respono, a. s. Vyškov žádá
občany, aby před nalepením nové známky
odstranily všechny neplatné z minulých
let. Známky umístěte na boční stranu nádoby, na přední či zadní straně může dojít
k její poškození. V ulici „Kočov“ byl přistaven kontejner určený pro občany bez
trvalého pobytu (chalupáře) a občany z přilehlých RD, ke kterým není možné vjet automobilem firmy Respono.

Očkování seniorů ve spolupráci s JMK
Krajským úřadem Jihomoravského kraje
nám byla nabídnuta možnost očkování na-

šich seniorů v budově DPS – bývalý dům
s pečovatelskou službou. V rámci tohoto
projektu byli naočkováni i senioři starší
80 let, kteří o tuto službu projevili zájem.
První očkování proběhlo 26. února a přeočkování 19. března s celkovým počtem
24 seniorů naší obce. Tímto děkujeme KÚ
JMK a mobilnímu očkovacímu týmu FN
Brno za zprostředkování této služby.
Radoslav Dvořáček, starosta obce

Statistika
Statistika dat obyvatel k 31. 12. 2020
Celkem
883
Muži
451
Ženy
432
Děti do 15 let
166
Děti do 18 let
192
Starší 60 let
213
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Součástí rozpočtu obce Habrovany na rok 2021 je rozpočet fondu na rok 2021 na financování a obnovu
vodohospodářského majetku obce Habrovany:
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Vážení přátelé habrovanské školy,
dovolte mi, abych Vás
alespoň takto na dálku pozdravila z naší bohužel
„prázdné školy“.
Již po vánočních prázdninách jsem se nemohla
dočkat zahájení výuky, byť
jen v malém počtu žáků 1.
a 2. ročníku. Žáci 3., 4. a 5.
ročníku měli stále online
výuku. Těšila jsem se nejen
proto, že jsem si myslela,
jak už výuka bude probíhat
standardně – byť jen s různými opatřeními.
Posledního dne měsíce
ledna jsme uzavřeli I. pololetí a vysvědčení mohlo
být rozdáno pouze žákům 1. a 2. ročníku,
na ostatní žáky vysvědčení čeká, až jim
bude umožněna výuka ve škole.
Jelikož jsou zakázána divadla, akce, výlety, setkávání se, museli jsme akce pro
žáky omezit na minimum a chodit více ven.
V měsíci lednu jsme s paní doktorkou
Adamcovou z Vyškova měli besedu o zdraví, výživě a první pomoci. Využili jsme
příznivého zimního počasí a sněhu a vydali
se s žáky bobovat. Také ve školní družině
trávily děti odpolední volný čas venku, stavěly sněhuláky a užívaly si her na sněhu.
Po jarních prázdninách přišla ta chvíle,
které jsme se všichni obávali – nařízením

vlády ČR byly uzavřeny všechny ročníky
a žáky 1. a 2. ročníku čekala také online
výuka. Mateřské školy byly také nařízením
vlády ČR uzavřeny.
Od první chvíle se však ze všech sil snažíme vyučovat distančně. Jsme si vědomi,
že online výuka je obzvláště pro žáky 1.
a 2. ročníku velmi těžká, chybí nám všem
sociální kontakty, procvičování, vysvětlování, povídání, hra s kamarády.
Velmi bych chtěla rodiče našich žáků pochválit a poděkovat jim za trpělivost a obrovskou pomoc, kterou ve velké většině svým
dětem poskytují. Mnozí rodiče musí zvládnout zaměstnání, běžný chod domácnosti

a ještě zajistit vše potřebné
pro výuku a děti podpořit
a motivovat. Jako ředitelka,
pedagožka a také maminka
a už i babička jsem si toho
plně vědoma. Uzavřít školy
nebyla naše volba. Jen jsme
se všichni museli s tímto faktem vyrovnat a přizpůsobit se
mu. Věřte, že si všichni nepřejeme nic jiného, než vidět
děti osobně ve škole a učit
běžným způsobem.
Ještě bych Vás krátce
chtěla seznámit, co nás
čeká: 7. dubna ZÁPIS DO 1.
TŘÍDY ZŠ, průběh zápisu
bude upřesněn dle aktuální
epidemiologické situace v souvislosti COVID-19.
Zápis do MŠ se uskuteční 5. května.
Průběh a organizace zápisů bude upřesněn
na webových stránkách školy a ve vývěsce
školy na návsi.
I v této nelehké době nám pomáhá vstřícný přístup zřizovatele, pana starosty Radoslava Dvořáčka a zastupitelů obce.
Za všechny bych si přála, aby se spolu
s probouzejícími jarními měsíci ke slovu
dostala naděje, že se nám to všem nakonec
podaří ve zdraví zvládnout. Přeji Vám všem
pevné zdraví .
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy
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Probíhající a plánované akce v roce 2021
Jak jsme již informovali v prosincovém
vydání zpravodaje, v jarních měsících budou dokončeny terénní úpravy kolem herních hracích prvků v zámeckém parku.
Do konce června by měly být dokončeny
stavební práce na „Rekonstrukci budovy
správce a oranžérie Habrovany – II. etapa
– ORANŽÉRIE“. Nyní se s projektanty zabýváme gastro zařízením a řešíme vybavení prostor restaurace.
V letošním roce plánujeme dokončit
projekční práce na:

• rekonstrukci komunikace pod DPS
• celkovou rekonstrukci místní komunikace
včetně parkovacích stání v ulici „Příhony“
• prodloužení kanalizace v ulici „Habrovec“ p. č. 2409/1
Probíhá výběrové řízení na stavbu „Komunikace a kanalizace U Hřiště“ – předpokládaná hodnota stavby činí 2 900 000 Kč.
Na tuto akci byla podána žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
2 030 728 Kč.
Bylo dokončeno výběrové řízení na stavbu ,,Rekonstrukce jednotné kanalizace

– SO 02 K Olšanům a SO 03 Za hospodou, Habrovany“ – celkové náklady činí
846 774 Kč bez DPH. Stavba bude financována ze zvláštního fondu ČOV.
Na „Nové ulici“ budou vybudovány nové
odstavné plochy. Na tuto akci byla podána
žádost o dotaci z rozpočtu JMK ve výši
241 000 Kč s předpokládanými výdaji
482 513 Kč.
Byla podána žádost o dotaci z JMK
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
ve výši 46 400 Kč na pořízení věcných prostředků a nákup požární techniky.

Sbor dobrovolných hasičů
Aktuální situace nám
neumožňuje provozovat
činnost sboru dle našich
představ. Z toho titulu
nebyla v letošním roce
pořádána valná hromada, kde jsme se měli příležitost každoročně
setkat s ostatními členy našeho spolku a zejména pak pozvat zástupce ostatních sborů
z okolí ke krátkému setkání.
Věříme, že v tomto roce bude opět pořádána Velká cena okresu Vyškov v požárním
sportu. Cílem je opětovné zapojení našeho
družstva do tohoto seriálu, včetně pořádání
soutěže u nás v Habrovanech. V současné
době je modernizována sportovní stříkačka
PS19. V rámci soutěží v uplynulém roce se
díky výkonnosti našich sportovců projevovala výkonová nedostatečnost stroje a tak
po dlouholetém užívání dochází k jeho
úpravě. Netrpělivě čekáme, z jakých časů
se budeme radovat.
S ohledem na zapojení sportovního
družstva do soutěží je třeba neopomenout
i na náš hasičský potěr, tedy mladé hasiče.
V rámci přípravy jsme nyní v obtížné situaci, tato je současně v podstatě nulová.

Věříme v postupné uvolňování vládních
opatření, kdy snad bude povolena alespoň
zájmová činnost dětí. Cílem je pokračovat
v přípravě dovedností tak, aby se děti mohli
poměřit v rámci okresních soutěží se svými
„protivníky“.
V uplynulém období měla zásahová jednotka celkem 3 výjezdy. Mrazivé zimní
počasí a sněhová nadílka potrápila kabelové vedení elektrické energie směr Pánská
skála. Došlo zde k vývratu několika stromů. Na žádost starosty obce jsme 2x vyjeli
k odstranění těchto nebezpečných stavů.
Díky 2ma motorovým řetězovým pilám
a vázací technice jsme provedli pokácení
vyvrácených a nakloněných stromů, které ohrožovali kabelové vedení. Dále byla
jednotka vyslána v rámci technické pomoci
na žádost Policie ČR k otevření domu.
Současná situace nás nutí trávit více času
v našich příbytcích a tak si dovolíme připomenout již mnohokrát omílanou povinnost
údržby a revize komínových těles. Dle dostupných statistik jen v uplynulých letech
okolo 900 požáru komínů ročně. Připomínáme tedy, že základními lhůtami pro čiště-

ní spotřebiče paliv do 50 kW (tedy naprostá
většina domácností u nás v obci) při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče
na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva
a 1x ročně na plynná paliva. Stávající znění
zákona o požární ochraně je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou
toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
V případě požáru komína a zejména pak při
krytí škod z pojistného plnění nemovitosti
je prvním požadovaným dokladem revizní
zpráva.
S ohledem na blížící se slunné dny a tedy
přicházející úpravy zahrad a okolí domů,
důrazně doporučujeme hlásit pálení klestí,
či vypalování trávy. Pomoci webové stránky paleni.izscr.cz lze vyplnit formulář, kde
určíte místo pálení, kontaktní osobu a termín. V případě nahlášení požáru v dané
lokalitě ověřuje operační středisko aktuální
stav u kontaktní osoby telefonicky. Společně tak můžeme zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany.
Výbor SDH
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Přátelé historických vozidel
Cílem přátel historických vozidel a ostatní
techniky – „veteránistů“, je nejen sběratelská činnost motorových vozidel a motocyklů či bicyklů, ale i ostatní historické techniky všeho druhu, ale i její renovace a uvedení
do provozu v původním provedení, která zabere i několik roků poctivé práce. Prezentace
výsledků této činnosti je pak možná na jednotlivých setkáních, výstavách, společných

Zakladatelé skupiny Přátelé historických vozidel Habrovany

vyjížďkách, nebo muzejích. Některá muzea
mají dny otevřených dveří, kdy většina exponátů bývá v provozu, pak zážitek z takových akcí je mnohem zajímavější.
Nejinak je tomu i v naší skupině. Předvedení techniky uskutečňujeme na tradičním
setkání „Habrovanské otvírání šoupátek“
v Habrovanském zámeckém parku, zakončené jízdou elegance okolními obcemi a to
v neměnném termínu 8. května daného roku.

V minulém roce to měl být
již 20 jubilejní ročník ve spolupráci s obcí, spojený s oslavou
670 výročí první zmínky o naší
vesnici.
Z důvodu epidemie koronaviru COVID-19 a následné karantény nebylo možno
tuto akci uskutečnit, a proto
byla přesunuta na rok letošní. S přípravami a organizací
již bylo započato, ale je stále
nejistota, zda dle vývoje epidemie a současného dalšího
uzavření společnosti bude
možno setkání uskutečnit, popřípadě v jakém rozsahu.
Zůstáváme stále optimisty a předpokládáme, že za dodržení všech opatření dojde
ke zmírnění následků epidemie a bude možnost se opět setkat s kamarády, příznivci
a obdivovateli historie, a to opět 8. 5. 2021
v příjemném prostředí Habrovanského zámeckého parku.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka

Sport v Habrovanech – TJ Habrovany, spolek
Soutěže
V předchozím vydání zpravodaje jsme
Vás informovali o pozastavení podzimní
části soutěže z důvodu opatření Covid – 19.
Bohužel jsme nebyli díky neutěšující situaci schopni absolvovat ani zimní přípravu.
Nyní okresní fotbalový svaz aktivně řeší,
zda je možné v jarní části sezóny dohrát
alespoň zbytek zápasů z podzimu. Situace
se sleduje na týdenní bázi dle aktuálních
vládních opatření a bohužel nám není dovoleno se účastnit tréninků a aktivní přípravy. Pokud by se sezóna přeci jen rozběhla,
budeme Vás informovat.
Chtěli bychom požádat především rodiče
dětí, aby své ratolesti po rozvolnění opatření a umožnění aktivit na hřišti opět přivedli.
Rodiče budou informováni trenéry mládeže.
Do doby, než se tak stane, je možné trénovat
pouze doma, nebo jeho okolí. S přicházejícím jarem budeme rádi, když k tomu děti
využijí například své zahrady a okolí domu.
Trénuj doma
Vážnost situace ohledně sportu a spojených zdravotních rizik hlavně u mládeže,
si uvědomuje i fotbalová asociace České
Republiky, která vyhlásila soutěž ,,Trénuj
doma“. K aktivitě se lze připojit po registraci na internetových stránkách www.trenujdoma.fotbal.cz, kde najdete ukázky vhodných tréninků právě pro domácí přípravu.
Celá tato akce je pod záštitou patrona Tomá-

še Součka, hrajícího za West Ham United
FC, jako vzor spousty mladých fotbalistů.
Péče o areál
Náš klub se nyní věnuje jednak přípravě
areálu, pokud by se fotbalová soutěž obnovila, ale i pracím spojených s podzimní
výsadbou, o které se zmíníme níže. Jelikož
náš areál vyžaduje stálou péči, ať už se fotbal hraje nebo ne, budeme rádi za jakoukoliv pomoc nejen z řad hráčů, ale i rodičů
a fotbalových příznivců.

Závěrem
I když jsou naše sportovní aktivity téměř
zastaveny, stále věříme, že se budeme brzy
moci vrátit k tomu, co máme všichni rádi a co
nám všem chybí. Tedy nejen samotný fotbal,
ale obecně všechny pohybové aktivity.
V této nelehké době patří velké poděkování i sponzorům, bez kterých by nebylo
možné nadále provozovat naše sportovní
činnosti a práce v areálu. Děkujeme!
TJ Habrovany, spolek

Výsadba v areálu za podpory ČEZ
V loňském roce se
nám podařilo získat
významnou
finanční
podporu z programu
,,STROMY
2020“
z nadace ČEZ, díky niž jsme provedli osazení celého areálu velkým množstvím stromů a keřů. Obnášelo to i významné terénní
úpravy. Celý areál se přibližně od poloviny
roku významně měnil. V tomto roce nás
čeká dokončení některých úprav a doplnění bezpečnostních prvků (například zábradlí a zbudování schodů u nových šaten).
Za tuto podporu nadaci ČEZ velice děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na akci podílejí. Po dokončení úprav
v areálu, se návštěvníci dočkají nejen příjemnějšího prostředí s velkým množstvím
zeleně, ale celý areál bude i bezpečnější.
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