Habrovansk
ZPRAVODAJ

Odpoledne pro seniory
73 seniorů z Habrovan prožilo 18. března velmi pěkné odpoledne pořádané obcí.
Akce se opět konala v prostorách kulturního domu, kde byl připravený pro přítomné
program. Posezení zahájil starosta obce
pan Radoslav Dvořáček. Bez dlouhých řečí
přivítal přítomné, protože za dveřmi se už
tlačili nedočkaví účinkující. Jako první vystoupily děti z mateřské a základní školy se
svými tanečky, básněmi a písněmi. Tímto
děkujeme učitelskému sboru za přípravu
dětí. Dále nám zazpíval olšanský pěvecký
sbor „Florián“. Po krátké přestávce vystoupily tanečnice „Warda“ se svými havajskými tanci a „Habibi“ se svými orientálními
tanci. Rychlé, dynamické třasy, vláčné
a svůdné pohyby břicha sklidily mohutný
potlesk. Po občerstvení nám k tanci a poslechu zahrála skupina „Apeiron Duo“.
Letošní setkání bylo velmi vydařené a poděkování odcházejících bylo největší odměnou všem nám, kteří jsme toto setkání
organizovali. O tom, že nálada byla skvělá,
se můžete přesvědčit na fotografiích.
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Rozpočet obce
Habrovany na rok 2022
Rozpočet obce Habrovany na rok 2022
§

pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1361
1381
1382
1511

Příjmy

Schválený rozpočet 2021

Třída 1 - Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatek za provoz, shrom.,…a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.
Daň z nemovitostí
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Přijaté pojistné náhrady
Příjmy z posk. služeb a výrobků (STOČNÉ)

Skutečné plnění 2021

11 668 700,00
1 528 000,00
47 000,00
291 000,00
1 633 000,00
659 300,00
6 246 000,00
0,00
402 000,00
25 000,00
6 400,00
0,00
13 000,00
68 000,00
0,00
750 000,00
3 885 100,00
0,00
2 300 000,00
20 000,00
123 900,00
45 000,00
0,00
210 000,00
800 000,00
50 000,00
12 000,00
56 000,00
3 000,00
6 000,00
10 000,00
46 000,00
0,00
800,00
160 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
400,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
1 573 200,00
950 500,00

14 883 016,82
2 196 432,43
143 303,10
371 509,14
3 135 153,98
659 300,00
7 006 046,34
2 945,70
401 476,00
24 251,00
3 000,00
0,00
11 680,00
103 387,48
4,73
824 526,92
4 004 313,59
3 793,00
2 003 079,82
32 457,00
121 800,00
12 160,00
27 172,00
214 449,00
814 656,00
170 575,41
10 562,00
128 108,00
1 444,00
7 200,00
47 069,00
50 519,61
11 079,52
0,00
190 175,00
85 796,00
10 152,00
39 842,00
5 294,00
0,00
15 776,41
431,10
183,72
539,00
267 781,00
157 781,00
110 000,00
4 267 526,30
950 449,15

Schválený rozpočet
2022

15 291 300,00
2 300 000,00
145 000,00
380 000,00
3 200 000,00
733 300,00
7 100 000,00
0,00
0,00
25 000,00
15 000,00
450 000,00
13 000,00
105 000,00
0,00
825 000,00
4 516 800,00
0,00
2 400 000,00
0,00
57 000,00
30 000,00
0,00
210 000,00
967 800,00
50 000,00
18 000,00
440 000,00
3 000,00
7 000,00
40 000,00
52 600,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
400,00
0,00
800,00
200,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
1 020 400,00
786 100,00

2219
2321
3322
3341
3412
3412
3612
3612
3612
3613
3613
3632
3639
3639
3639
3639
3722
3725
3745
3745
4351
5512
6171
6171
6310
6310
6320

2322
2111
2324
2111
2132
2324
2111
2132
2324
2111
2132
2131
2111
2119
2131
2324
2112
2324
2322
2329
2111
2324
2111
2324
2141
2141
2324

3639
3639

3111
3113

6330

4134

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úroků (BĚŽNÝ ÚČET 231)
Příjmy z úroků (ÚČET FONDU "ČOV" 236)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Třída 4 - Přijaté transfery
Převody z rozpočtových účtů

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - VOLBY DO PS PČR
ÚZ 98071

0,00

31 000,00

0,00

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - příspěvek dle zák. č. 95/2021
Sb., o komp. bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními...Cov-2 ÚZ 98037

0,00

177 183,15

0,00

201 300,00

201 300,00

234 300,00

0,00

482 764,28

0,00

0,00

85 193,72

0,00

0,00

7 754,00

0,00

4112

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Zachování a obnova kulturních památek)

Příjmy z posk. služeb a výrobků (PROVOZ KABELOVÉ TELEVIZE)
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMY BYTŮ)

Bytové hospodářství (PRONÁJMY BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE)
Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Nebytové hospodářství (PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR)
Příjmy z pronájmu pozemků (PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST)
Příjmy z posk. služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VĚCNÉ BŘEMENO)
Příjmy z pronájmu pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z prod. zboží
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM,DIMATEX)

Přijaté pojistné náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z poskytování služeb a výrobků ("POMOC V DOMÁCNOSTI DPS")

Neinvestiční přij. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace z MŠMT Šablony
III pro Vlastní PO ZŠ a MŠ Habrovany - průtokový transfer, ÚZ 103533063
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace z MŠMT Šablony
III pro Vlastní PO ZŠ a MŠ Habrovany - průtokový transfer, ÚZ 103133063

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace z MV GŘHZS
pro JSDH ÚZ 14004

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace "Herní hrací prvky v
zámeckém parku Habrovany" ÚZ 17508 ORG 34212020

421 400,00

421 397,00

0,00

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace "Komunikace a
kanalizace U Hřiště" ÚZ 17508 ORG 22122021

0,00

1 669 485,00

0,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů - dotace "Odstavné plochy "Nová ulice"
Habrovny" ÚZ 221 ORG 22192021

0,00

241 000,00

0,00

17 137 000,00

23 422 637,71

4116

Příjmy celkem
pol.
8115
8115
8124

Schválený rozpočet 2021

Třída 8 - Financování
Financování (část zůstatku fin. prostředků na běžném účtu k 31.12.)
Financování (fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany)

splátka dlouhodobého bankovního úvěru
financování celkem
CELKEM

(příjmy + - financování)
str. 1

Skutečné plnění 2021

3 598 100,00
149 500,00
-500 400,00
3 247 200,00

-3 275 246,41
-106 470,79
-500 400,00
-3 882 117,20

20 384 200,00

19 540 520,51

20 928 500,00
Schválený rozpočet
2022

6 700 000,00
1 471 900,00
-500 400,00
7 671 500,00

28 600 000,00

82/2022

§
2212
§
2219
2212
2292
2219
2310
2292
2321
2310
3117
2321
3314
3117
3319
3314
3322
3319
3326
3322
3330
3326
3341
3330
3399
3341
3412
3399
3419
3412
3421
3419
3429
3421
3543
3429
3612
3543
3613
3612
3631
3613
3632
3631
3639
3632
3721
3639
3722
3721
3723
3722
3725
3723
3744
3725
3745
3744
4351
3745
5213
4351
5311
5213
5512
5311
6112
5512
6114
6112
6171
6114
6310
6320
6171
6330
6310
6399
6320
6402
6330
6402
6399
6402
6402
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Výdaje
Výdaje

Silnice
Ostatní
Silnice záležitosti pozemních komunikací
Dopravnízáležitosti
obslužnost
Ostatní
pozemních komunikací
Pitná
vodaobslužnost
Dopravní
Odvádění
Pitná vodaa čištění odpadních vod a nakl. s kaly (vč. fondu "ČOV")
První
stupeň
základních
škol (ZŠ
Habrovany,PO)
Odvádění
a čištění
odpadních
vodaaMŠ
nakl.
s kaly (vč. fondu "ČOV")
Činnosti
knihovnické
První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Habrovany,PO)
Ostatní
kultury
Činnostizáležitosti
knihovnické
Zachování
a
obnova
kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení,
zachování
a
obnova hodnot
nár. hist. povědomí
Zachování a obnova kulturních
památek
Činnost registrovaných církví a náboženských společností
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
Rozhlas a televize
Činnost registrovaných církví a náboženských společností
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Rozhlas a televize
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace (neinvestiční transfery spolkům)
Využití volného času dětí a mládeže
Neinvestiční transfery spolkům
Ostatní zájmová činnost a rekreace (neinvestiční transfery spolkům)
Bytové hospodářství
Neinvestiční
transfery spolkům
Nebytové hospodářství
Bytové
hospodářství
Veřejné osvětlení
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Veřejné
osvětlení
Komunální
služby a územní rozvoj
Pohřebnictví
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Komunální
a územní
rozvoj
Sběr
a svozslužby
komunálních
odpadů
Sběr
a
svoz
nebezpečných
odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Sběr a svoz
komunálních odpadů
Využívání
a zneškodňování
komunálních odpadů (komunitní kompostárna)
Sběr a svozprotilavinová
ostatních odpadů
Protierozní,
a protipožární ochrana
Využívání
a zneškodňování
komunálních
odpadů (komunitní kompostárna)
Péče o vzhled
obcí a veřejnou
zeleň
Protierozní,
protilavinová
protipožární
ochrana
Pečovatelská
služba aapodpora
samostatného
bydlení
Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň
Krizová
opatření
Pečovatelskáa služba
podpora samostatného bydlení
Bezpečnost
veřejnýapořádek
Krizová opatření
Požární
ochrana - dobrovolná část
Bezpečnost a veřejný
Zastupitelstva
obcí pořádek
Požární
- dobrovolná
Volby
doochrana
parlamentu
PČR ÚZčást
98071
Zastupitelstva
obcí
Činnost místní správy
Volby dopříjmy
parlamentu
PČR
ÚZ 98071operací (vč. fondu "ČOV")
Obecné
a výdaje
z finančních
Pojištění
funkčně
nespecifikované
Činnost místní
správy
Převody
vlastním
fondůmz finančních
v rozpočtech
územní
Obecné příjmy
a výdaje
operací
(vč.úrovně
fondu "ČOV")
Ostatní
Pojištěnífinanční
funkčněoperace
nespecifikované
Finanční vlastním
vypořádání
minulých
let - pol. 5364
do PS PČR - ÚZ 98071
Převody
fondům
v rozpočtech
územníVolby
úrovně
Finanční
minulých let - pol. 5364 Volby do zast. krajů a 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193
Ostatnívypořádání
finanční operace
ý d- apol.
j e5364
c e lVolby
k e mdo PS PČR - ÚZ 98071
Finanční vypořádání minulýchV let
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Schválený rozpočet 2021 Skutečné plnění 2021

Schválený rozpočet 2021 Skutečné plnění 2021

2 900 000,00
2 694 597,71
520 000,00
486 597,71
608,85
2 900
2 694
43 300,00
43 250,00
520
000,00
486
608,85
60
0,00
43 000,00
300,00
43 250,00
3 400
000,00
2
285
996,89
60 000,00
0,00
800 000,00
000,00
12 830
3 400
285 108,00
996,89
22 400,00
19 108,00
604,00
800
000,00
1 830
5
000,00
5
000,00
22 400,00
19 604,00
3 8755 900,00
4
130
001,77
000,00
5 000,00
000,00
700,00
3 8752 900,00
4 1301 001,77
0,00
150 000,00
2 000,00
1 700,00
115 000,00
102 281,00
0,00
150 000,00
250 000,00
170 436,66
115 000,00
102 281,00
150 000,00
100 187,28
250 000,00
170 436,66
0,00
50 000,00
150 000,00
100 187,28
16 300,00
14 060,20
0,00
50 000,00
100 000,00
40 000,00
16 300,00
14 060,20
0,00
3 000,00
100 000,00
40 000,00
380 000,00
329 383,58
0,00
000,00
0,00
143 430,00
380
000,00
329
383,58
350 000,00
322 775,35
0,00
14 794,97
430,00
20 000,00
11
350
000,00
322
775,35
500 000,00
371 284,41
20
000,00
11
794,97
25 000,00
12 788,33
500 000,00
000,00
371 626,35
284,41
650
559
25
000,00
12
788,33
10 000,00
8 121,52
650
000,00
559 626,35
60 000,00
0,00
10
80 000,00
000,00
158 121,52
582,12
60 000,00
000,00
0,00
1 235
1 213 476,27
80 000,00
000,00
15 554,00
582,12
192
173
1 235
1 213
100 000,00
16 476,27
094,00
192
173
554,00
65 000,00
26 800,00
100 000,00
16 375,60
094,00
140
113
65 000,00
26 322,50
800,00
1 127
1 104
140 000,00
113
375,60
0,00
22 141,00
127 000,00
104 584,21
322,50
1 350
1 336
0,00
22 692,60
141,00
14 000,00
13
80 000,00
74 383,00
1 350
1 336
584,21
950
950
14 500,00
000,00
13 449,15
692,60
779
300,00
707
614,19
80 000,00
74 383,00
0,00
0,00
950 500,00
950 449,15
15 300,00
500,00
15 614,19
415,00
779
707
20 383 200,00
19 540 520,51
0,00
0,00
15 500,00
15 415,00
Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volby do zast. krajů a 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193
3832022
200,00
19 540 520,51
V ý d aobce
j e cHabrovany
e l k e m na rok 2022 je rozpočet fondu na20rok
Součástí rozpočtu
na financování

Schválený rozpočet
2022rozpočet
Schválený

2022 500,00
4 740
550 500,00
000,00
4 740
87 900,00
550
000,00
60
87 000,00
900,00
4 658
60 000,00
000,00
44 760
658 000,00
000,00
25 000,00
500,00
4 760
5
000,00
25 500,00
1705 000,00
000,00
2
000,00
170 000,00
150 000,00
2 000,00
103 000,00
150 000,00
300 000,00
103 000,00
130 000,00
300 000,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00
258 800,00
0,00
0,00
258 800,00
370 000,00
0,00
24 000,00
370
000,00
300 000,00
24 000,00
000,00
20
300
000,00
500 000,00
20
000,00
25 000,00
500 000,00
000,00
700
25
000,00
10 000,00
700
000,00
60 000,00
10
80 000,00
000,00
60 000,00
000,00
5 230
80 000,00
204
000,00
5 230
100 000,00
204
50 000,00
100 000,00
160
50 000,00
1 524
160 000,00
0,00
1 500
524 000,00
0,00
14 000,00
80 000,00
1 500
786
14 100,00
000,00
853
300,00
80 000,00
7868 900,00
100,00
0,00
853 300,00
28 6008 000,00
900,00
0,00
28 600 000,00

a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany:

Součástí
rozpočtuna
obce
Habrovany
rok 2022 je fondu
rozpočetna
fondu
rok 2022
na financovánía obnovu
Součástí rozpočtu obce
Habrovany
rok
2022 jenarozpočet
rokna
2022
na financování
vodohospodářského
majetku
obce
Habrovany:
Fond na financování a obnovu vodohospodářského
majetku obce Habrovanymajetku obce Habrovany:
a obnovu vodohospodářského
Schválený rozpočet 2021 Skutečné plnění 2021 Návrh rozpočtu 2022
Příjmy:

Příjmy:
Financování:

Financování:

Výdaje:

Výdaje:

Příjmy z úroků - fond ČOV (pol. 2141 příjmy z úroků na bankovním
§Fond
6310
na financování
a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany
účtu fondu)
Převody
z rozpočtových
účtu
(zapojení
zůstatku
z roku
Příjmy z úroků
- fond ČOV
(pol.
2141 příjmy
z úroků
na2020)
bankovním §§ 6330
6310 tvorba fondu
účtu fondu)
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční
pol. 8115 Převody z rozpočtových účtu (zapojení zůstatku z roku 2020)
§ 6330 prostředky na bankovním účtu fondu)
tvorba fondu
Přímy celkem (příjmy + financování)
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční
pol. 8115
bankovním
účtu vod
fondu)
§ 2321 prostředky
Odvádění anačištění
odpadních
(pol. 6121 - investiční akce)
Přímy celkem (příjmy + financování)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163
§ 6310
§ 2321 Odvádění
a čištění odpadních vod (pol. 6121 - investiční akce)
bankovní poplatky)
Výdaje celkem
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163
§ 6310
bankovní poplatky)
Výdaje celkem

Schválený rozpočet
2021 Skutečné plnění
2021 Návrh rozpočtu
2022
200,00
183,72
200,00

950500,00
200,00

950 449,15
183,72

786 100,00
200,00

149 500,00
950500,00
1 100 200,00

-106 470,79
950 449,15
844 162,08

1 471 900,00
786 100,00
2 258 200,00

149 500,00
1 000 000,00
1 100 200,00

-106 470,79
844 144,08
844 162,08

1 471 900,00
2 258 000,00
2 258 200,00

200,00
1 000 000,00
1 000 200,00

18,00
844 144,08
844 162,08

200,00
2 258 000,00
2 258 200,00

200,00
1 000 200,00

18,00
844 162,08

200,00
2 258 200,00
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Plánované stavební a údržbové práce v roce 2022
Po dlouhém odkládání byly započaty
práce na ošetření keřů a stromů v zámeckém parku. Po podání dvou nabídek vybralo zastupitelstvo firmu Kula s.r.o., Modřice.
Zásah je v první fázi prováděn na keřovém porostu, které jsou přerostlé, dlouhou
dobu neudržované a tento zásah si vyžádali. V mnoha případech se jedná o dřeviny
s drobnou výmladností a lze je řešit tvarovým řezem výraznějšího charakteru. Jinými
slovy v mnoha případech budou odřezány
větve dle potřeby. Z toho budou vyselektovány neperspektivní a přerostlé kusy a stopa ořezu bude velmi zřetelná.
U tisů (taxus baccata) bylo navrženo odstranění výmladků a podchozí výšky. Jedná
se o odřezání výmladků z kmene stromů dle
standardu AOPK. Ošetření stromů je nutné
provést co nejdříve, obzvláště kvůli bezpečnosti. Provedení prací – sesazovací a likvi-

dační řez je vhodné provést v zimním období. Ostatní ošetření v době vegetace. Cena

za ošetření keřů je vyčíslena na 98 620,00 Kč
a za ošetření stromů 173 670,00 Kč.

„Prodloužení kanalizace k RD č. p. 135,
Habrovany“ – předmětem zakázky je prodloužení kanalizační stoky a splaškové
přípojky. Celkové náklady stavby činí
2 032 643,91 Kč bez DPH. Na tuto stavbu byla podána žádost o dotaci z rozpočtu
JMK ve výši 805 900,00 Kč.

Zhotovitelem výše uváděných staveb
byla ve výběrovém řízení vybrána firma
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., Vyškov.
Dokončení staveb je 31. srpna 2022.
Dále probíhá společné výběrové řízení
na dvě stavby, tj.:
„Oprava místní komunikace Za rybníkem, Habrovany“ – předmětem této zakázky je výstavba komunikace a parkoviště. Předpokládaná hodnota této stavby je
799 197,14 Kč bez DPH.

Stavební práce
Stavba „Habrovany – komunikace u RD“
(komunikace pod DPS) má být dokončena
do 31. července 2022. Celkové náklady činí
1 149 240,00 Kč s DPH. Ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku firma
EDMA, s.r.o. Luleč. Na tuto stavbu byla
podána žádost o dotaci z rozpočtu JMK
ve výši 250 000,00 Kč.

Další stavební práce budou probíhat
v ulici Habrovec a Kočov. Tato stavba je
rozdělena na tři akce, tj.:
„Oprava místní komunikace K Brodu,
Habrovany“ – předmětem zakázky je úprava prostoru brodu v ulici Habrovec. Celkové náklady stavby činí 96 701,88 Kč bez
DPH.

„Rekonstrukce komunikace Habrovany
RD č. p. 108-305“ – Celkové náklady stavby činí 919 932,59 Kč bez DPH.

„Habrovany – rozšíření zámeckého parku“ – předmětem této stavby je výstavba dvou mostků, cestní sítě a zatravnění.
Předpokládaná hodnota této stavby je
3 478 825,64 Kč bez DPH.

Žádáme tímto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v těch lokalitách, kde se bude
provádět stavební činnost.
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Drazí spoluobčané!
Letos se opět po roční pauze mohla uskutečnit Tříkrálová sbírka tradičním způsobem, jak ji všichni známe. V Habrovanech
byla zprvu ohrožena nedostatkem koledníků, nakonec ale všechno dobře dopadlo,
skupinky se poskládaly a koledníci vyrazili. Celkem chodily čtyři skupinky, a to ostřílený a zkušený tým Olgy Škaroupkové
a Kamily Florové a dva nováčkovské týmy,
kterými byl tým Terezy Nedorostkové a Veroniky Vlahové. Radost a požehnání vašim
domovům roznášelo dohromady 17 dětí.
Celkem se v Habrovanech vybralo neuvěřitelných 28 621 Kč!
Peníze z této sbírky budou využity pro
okamžitou pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách, na pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci,
na pokrytí provozních nákladů střediska
Domácí hospicové péče, na dovybavení
půjčovny kompenzačních pomůcek, na pokrytí provozních nákladů charitativních
služeb, na nákup automobilu pro pečovatelské služby, na podporu Dobrovolnického centra a týmu při Oblastní charitě
Hodonín a na podporu sociálního projektu
v Moldávii.
Bylo krásné vidět, jak se lidé na návštěvu
Tří králů těší. Mnoho z nich se vyptávalo,
kdy k nim koledníci přijdou, občas jsme se
vraceli k někomu, kdo koledování zmeškal
a někdy nás také někdo s příspěvkem dobíhal. Navštívili jsme sousedy, kamarády,
spolužáky, poznali jsme nové lidi a zpívali
u domů, kam prý ještě žádní koledníci dříve

nepřišli. U mnoha dveří jsme prohodili pár
slov, někdy zazpívali „My tři králové jdeme k vám“ dvakrát, viděli jsme i slzy dojetí.
My, rodiče malých koledníků, jsme viděli,
jak statečné a šikovné máme děti, jak směle zpívají a odhodlaně obchází jednotlivé
domy a ulice.
Děkujeme za vaše uvítání, všechny
dary, úsměvy i čokoládky pro děti! Doufáme, že jsme vás potěšili a vykouzlili

na vašich tvářích úsměv a ve vašich srdcích radost. Tříkrálová sbírka je nejen
projevem solidarity a lásky k bližním
v nouzi, ale také možností k mezigeneračnímu setkávání, udržování soudržnosti a příležitostí začít nový rok dobrým
skutkem. A my jsme velmi šťastni, že
jsme mohli být součástí tohoto nádherného poselství. Děkujeme a příští rok zase
na shledanou!

Přátelé historických vozidel
Cílem sběratelů a restaurátorů historické
techniky je uchovat ji a předvést široké veřejnosti. Toto snažení se děje různými způso-

by. Jsou to stále se rozrůstající muzea, různé
formy burzovní činnosti a dále setkání přátel
historické techniky, kde je možnost ji ukázat

široké veřejnosti, ale i možnost konzultace
a poradenské činnosti. Tímto směrem se ubírá
i naše skupina „Přátelé historických vozidel
Habrovany“. Tato vznikla již v červnu roku
2000 a od tohoto roku organizuje pravidelně setkání a to vždy 8. května daného roku.
První setkání se uskutečnilo u rybníka v Olšanech, od roku 2004 již na návsi v Habrovanech a nyní se souhlasem Obce Habrovany
v Habrovanském zámeckém parku.
Pomineme-li nultý ročník, čeká nás jubilejní 20 ročník „Habrovankého otvírání
šoupátek“, který nebyla z důvodu epidemie
koronaviru a tím nařízené karantény v roce
2020 ani 2021 možnost uskutečnit. Setkání je připravováno v letošním roce, jak již
bylo zmíněno tradičně na neděli 8. května.
Občerstvení bude zajišťovat nově otevřená
restaurace v zámecké oranžerii.
„Přátelé historických vozidel Habrovany“ se těší na hojnou účast vystavujících
i zájemců o historii a přeje všem motoristům mnoho radostných kilometrů.
Bronislav Nejtek, Ing. Tomáš Kostelka

str. 6

Habrovansk ZPRAVODAJ

82/2022

Myslivecký spolek v číslech
Myslivecký spolek
Habrovany se schází každý první pátek
v měsíci, aby projednal činnost v honitbě,
naplánoval brigády
a předseda MS seznámil členy s aktuálními
nařízeními jak z ministerstva zemědělství,
tak z krajské hygienické stanice. Z důvodu
možného výskytu svalovce předkládá každý
lovec z tkáně uloveného divočáka vzorky,
které jsou zasílány na vyšetření do Olo-

mouce. Po negativní zprávě je možno
s touto zvěřinou nakládat. Dále se odebírají vzorky krve (barvy) ohledně vyšetření
na africký mor a dále aujeszkyho choroba,
která je smrtelná pro psy. Dne 26. února
2022 za účasti členů MS a jejich adeptů
proběhlo sčítání zvěře, které je nařízeno
zákonem. Součástí této pochůzky honitbou
byly vyčištěny všechny napáječky pro zvěř.
Současně jsou konány brigády za účelem
oprav mysliveckého zařízení, úklid zásypů,
krmelců a doplnění slanisek. Dne 19. března
2022 proběhla výroční schůze, za účasti členů výboru honebního společenstva, kde se

mimo jiné schvalovaly počty odlovu srnčí
zvěře na rok 2022 a další statistická hlášení. Byly projednány výsledky hospodaření
MS za rok 2021, kdy bylo odpracováno 273
brigádnických hodin a odloveno 13 ks srnčí
zvěře, 16 ks prasat divokých, 10 zajíců, 49
bažantních kohoutů a 5 kachen. Bylo odloveno 26 lišek, 2 jezevci a 2 kuny.
Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Bosákovým z restaurace „Jako doma“
za skvělé zázemí a výborné občerstvení při
ukončení každého honu a při výroční členské schůzi. „Naši kamarádi vždy odcházeli
velice spokojeni“.

Sbor dobrovolných hasičů
Valná hromada se tentokrát konala již v prosinci a to konkrétně
18.12.2021 za omezené
účasti, kde nebyli přizvání s ohledem na doporučení okresního sdružení hosté k okolních
sborů a jiní. Bylo provedeno krátké zhodnocení činnosti za rok 2020 a 2021, neboť
valná hromada za rok 2020 byla zrušena.
V letošním roce se bude opět konat Velká
cena okresu Vyškov v požárním sportu. Prozatím není pevně stanoven kalendář soutěží,
nicméně i u nás v Habrovanech se můžeme
těšit na jednu soutěž. O jejím přesném termínu Vás budeme informovat v příštím zpravodaji. Naše mužstvo se plně zapojí do zápolení s modernizovanou sportovní stříkačkou
a bude jistě napínavé sledovat naše výsledky
s konkurenceschopným vybavením.
Již byla zahájena údržba dráhy u ČOV
a i nadále budeme pokračovat ve zkrášlení
těchto prostor, které se budou v první řadě
využívány pro trénink soutěžního družstva,

dále pro pořádání vlastní
soutěže v požárním útoku
a v neposlední řadě pro mladé hasiče.
Mladí hasiči se schází
v pravidelném gardu. Pro
tyto účely využíváme prostory hasičské zbrojnice a také
tělocvičny. V rámci těchto
setkání se prohlubují dovednosti potřebné pro zapojení
v rámci dětských hasičských
soutěží. S příchodem teplých
dnů bude na dráze u ČOV
probíhat trénink požárního
útoku, příprava na štafety a jiné. Pro děti
budou vypsány pod taktovkou okresního
sdružení soutěže v požárním útoku a jiné,
kterých se zúčastníme.
Zásahová jednotka se schází dle nastaveného režimu pravidelně první středu v měsíci. Dále jsou členové proškolení v rámci
periodické odborné přípravy dle platných
směrnic. V lednu to bylo například školení

obsluhy motorové pily, v březnu pak školení
strojníků a jiné. V kolonce výjezdu je jako
poslední veden požár malé budovy u rodinného domu z poloviny prosince 2021.
Krajským operačním střediskem jsme byli
vysláni ve večerních hodinách k požáru
boudy u RD. Jednalo se o objekt v těsném
sousedství s vedlejším RD. Naše jednotka
dorazila na místo zásahu jako první a ihned
začala s ohledem na rozsah požáru s hasebním zásahem, kde byly nasazeny 2 útočném
proudy a připravena linka pro doplňování
našeho zásahového vozidla vodou. Po zahájení hašení došlo k výbuchu tlakové lahve nacházející se v objektu. Po příjezdu
profesionálních jednotek byly prostřídáni
hasiči na proudech a zahájeno doplňování
vody. Po celou dobu zásahu sloužil CAS 16
naší jednotky jako hlavní stroj k distribuci
vody pro hašení a ochlazování tlakových
lahví. Včasným zásahem se dle vyšetřovatele podařilo zachránit majetek v hodnotě
1 milionu korun.
Z připravovaných akcí bude v nejbližší
době se možné setkat na pálení čarodějnic
v areálu Pod Lipkami, kde se 30. dubna můžeme těšit na dětské odpoledne a následně
pak večerní posezení. V létě se bude konat
soutěž v požárním útoku a také letní noc.
Výbor SDH
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
dovolte mi, pozdravit Vás alespoň takto
na dálku z naší školy. Všichni očekáváme
příchod jara, těšíme se na první teplé jarní
paprsky a na to, jak budeme moci odložit
teplé oblečení a budeme moci trávit více
času venku.
Jak jsme období prvních tří měsíců nového roku prožívali ve škole? V lednu jsme
písněmi a básničkami slavnostně uvítali
do života naše malé občánky. Vítání občánků se poprvé konalo v krásném prostředí
nově zrekonstruované Oranžérie. Poslední
den měsíce ledna byl ve znamení rozdávání
pololetního vysvědčení.
Bohužel měsíc únor nás všechny velice
potrápil, střídavě byly nemocné děti, pedagogové a to v souvislosti s onemocněním
COVID 19. Vyústěním a jediným možným
řešením této nemilé situace bylo vyhlášení
mimořádného ředitelského volna. Přesto
se nám podařilo v rámci školy uskutečnit
preventivní program pro žáky, který byl

zaměřen na vztahy ve třídě a bezpečnost
na internetu.
V měsíci březnu mohly děti z MŠ a žáci
1. a 2. ročníku naší školy zhlédnout společně divadelní představení Maxipes Fík
v sále Obecního domu. Také jsme připravili Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. Přijeli za námi do školy předškoláci z Olšan, pro které jsme si připravili
zábavné dopoledne plné her a úkolů. Děti
z mateřské školy z Olšan si prohlédli naši
školu, kterou budou od září navštěvovat.
Vzhledem k nepříznivé „covidové situaci“,
která trvá více než 2 roky, se naše děti těšily, že svým programem potěší naše seniory.
V hojném počtu vystoupily s pásmem básniček, písniček a lidového tanečku. Odměnou jim byl potlesk a pochvala po vystoupení pro seniory, které se konalo v pátek
18. března. Hned následující den v sobotu
19. března jsme si společně užili maškarní ples pro děti, kterého se zúčastnilo 125

dětí v maskách a mnoho starších dětí bez
masek. Poděkování za zakoupení tomboly
a zajištění občerstvení patří panu starostovi Radku Dvořáčkovi a všem zastupitelům
obce.
A co nás ještě čeká?: 12. 4. zápis do 1. třídy ZŠ, 13. 4. Velikonoční dílničky pro děti,
edukativní skupinky pro předškoláky, 6. 5.
v 16, 30 hod. Svátek maminek – vystoupení žáků MŠ a ZŠ pro maminky a babičky
v sále Obecního domu. 21. 5. Běh o pohár
starosty obce, 24. 6. v 17, 00 hod. LETNÍ
AKADEMIE v sále Obecního domu, 25. 6.
akce v zámeckém parku Hurá prázdniny.
Před sebou máme ještě spoustu akcí, besed zážitků, ale prioritou jsou dobré školní
výsledky, poctivá práce žáků, spokojenost
dětí, pedagogů a v neposlední řadě radost
rodičů ze šikovných a zvídavých dětí. Přeji
Vám v dnešní nelehké době mnoho zdraví
a spokojenosti.
Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy

Vystoupení pro seniory

TJ Habrovany, spolek
Sportovní
a tělovýchovné
aktivity

Již se nám rozbíhá jarní část sezóny,
na kterou se náš klub
poctivě připravoval. Doufáme, že se nám
vyhnou všechna omezení v rámci covidu,
tak jako předešlé roky a budeme se moci
opět setkávat a společně trávit volný čas
u sportu.
Muži

Tým dospělých zahájil přípravu na jarní
část sezóny již první neděli tohoto roku.
Scházeli jsme se na pravidelné tréninky, abychom nabrali potřebnou fyzičku.
Od 7. ledna byla příprava doplněna ještě
o tréninky v místním sále Obecního domu.
V březnu jsme pak sehráli dvě přátelská utkání a to 6. 3. na umělém hřišti
v Dambořicích proti Viničným Šumicím
a 12. 3. na místním fotbalovém hřišti proti Šumicím.

Jarní část fotbalové sezóny pokračuje
utkáním proti Račicím na místním fotbalovém hřišti 27. 3., dále pak 3. 4. v Radslavicích.
Rozpis utkání najdete na nástěnce před
starým Obecním úřadem nebo na našich internetových stránkách www.tjhabrovany.cz.
Žáci

Družstvo žáků zahájilo přípravu na jarní
část sezóny v polovině ledna v místní tělocvičně. I přes naši nespokojenost s počtem
docházejících, jsme každý pátek hráče připravovali především fyzicky. Jakmile bylo
počasí příznivé, mohli jsme začít s technickou a taktickou fázi tréninku mimo vnitřní prostory. Tréninky již probíhají na fotbalovém hřišti, prozatím v pátek v 16.00,
od dubna dále i každé pondělí v 17.00.
Po podzimní části sezóny nám jde
vzhledem k věku našich hráčů především
o postupné zapracování do hry na celém
hřišti. Většina týmů v naší soutěži je tzv.
dorazových, tedy hráči, kteří z těchto týmů

vychází za půl roku do kategorie dorostu,
při čemž my doplňujeme tým hráči z přípravky, kde věkový rozdíl je mnohdy i 6
let. Snahou je stabilizovat kádr i do další
sezóny. Před začátkem „ostrých“ zápasů
odehrajeme jedno přátelské utkání s týmem
Račic na našem hřišti (termín bude upřesněn). První mistrovské utkání odehrajeme
venku proti týmu Křenovic (13. 4. v 17.00).
První domácí utkání pak proti týmu Otnic
(24. 4. ve 13.30 což je zároveň předzápas
A-týmu).
Trenérský tým žáků děkuje všem rodičům, realizačnímu týmu mládeže a všem
příznivcům za podporu.
Přípravka a předpřípravka

Mužstvo mladší přípravky se na jarní
část sezóny připravovalo velmi pečlivě.
Tréninky v místní tělocvičně probíhaly
v podstatě od poloviny října až do března,
dvakrát týdně vždy v pondělí a ve středu. Hráči mladší přípravky vzali zimní
přípravu v tělocvičně velmi zodpovědně, 
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což nám dokazovali nejen svojí pravidelnou účastí na trénincích, kdy se scházeli
ve velmi hojném počtu, ale také svým přístupem k tréninku. Jejich zájem nás velmi
těší! Trenéři M. Luska a P. Křap připravovali hráčům tréninky zaměřené především
na práci s míčem, zapojili do tréninku různé míčové hry (házená, vybíjená) nechyběla i obratnost a základní cviky tělocviku.
Mužstvo mladší přípravky bylo přihlášeno v měsíci lednu na halový turnaj do Rousínova, který se bohužel nekonal z důvodu
pandemie Covid-19. Zimní přípravu jsme
v měsíci březnu přesunuli už na venkovní
hřiště, tréninky probíhají opět každé pondělí a středu od 16-17:30 hod. Předpřípravka,
tedy hráči předškolního věku začnou trénovat od měsíce dubna.
Závěrem zprávy chceme poděkovat všem
hráčům, funkcionářům, trenérům, sponzorům, obci Habrovany, rodičům a všem co
nám fandí!
Cvičení pro zdraví

Význam zdravotní tělesné výchovy
vzrůstá vzhledem k častěji se projevujícím
negativním důsledkům civilizace. Dnešní
způsob života (např. nedostatek pohybu,
sedavé zaměstnání, nevhodná výživa, kouření, znečištěné prostředí, práce s počítačem), a s tím spojené civilizační nemoci
ohrožují zdraví jedinců.
Úkolem zdravotní tělesné výchovy je:
• odstranit pohybové a funkční nedostatky
organismu,
• vytvořit správné pohybové návyky,
• upevnit správné držení těla,
• zlepšit celkový fyzický stav,
• vytvořit trvalý zájem o pohybovou aktivitu.
Již více jak šest let se scházejí habrovanské ženy k pravidelnému cvičení.
Začínaly jsme v počtu pěti žen a cvičily
v malé místnosti starého Obecního úřadu.
V současné době je nás třináct a setkáváme se každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin ve víceúčelové hale Obecního úřadu,
a to pod záštitou Tělovýchovné jednoty
Habrovany.
Pokud mají další ženy, ale i muži, zájem
protáhnout se, posílit a upevnit své zdraví
a zlepšit svoji fyzickou kondici, mohou se
k nám přidat.
Helena Vysoudilová, cvičitelka

Závěrem

Děkujeme všem za podporu, jimiž jsou
nejen samotní sponzoři, ale i všichni, kteří
se zapojují do aktivit spojených s klubem.
Bez vás by nebylo možné nadále provozovat naše sportovní činnosti a práce
v areálu.
Děkujeme!
TJ Habrovany, spolek
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