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Stavební činnost v letošním roce
Kanalizace a ČOV
V únoru letošního roku dospěla do zdárného konce investičně nejnáročnější stavba
mnoha posledních let. Občané si mohli objekt ČOV prohlédnout v neděli 13. února, při
prohlídce jim starosta s místostarostou vysvětlili princip funkce ČOV. Na prohlídku
pak již navázala úspěšná kolaudace v pátek
25. února. Tím byly splněny všechny podmínky pro zahájení zkušebního provozu od
1. března 2011 v délce 12 měsíců.
Letošním rokem tedy dochází ke změně
sazby za stočné – všem byla zaslána smlouva o odvádění, čištění a likvidaci vypouštěných vod do obecní kanalizace. Jeden výtisk
této smlouvy po prostudování a zakroužkování vámi zvolené varianty vraťte do kanceláře obecního úřadu. Případné nejasnosti
ohledně smlouvy můžete konzultovat přímo
se starostou obce.
Závěrem předkládáme stručný finanční
přehled.
Celkové náklady na tuto stavbu činily
37 603 869 Kč z toho
Uznatelné náklady
32 098 465 Kč (100 %)
Dotace EU z OPŽP
27 283 695 Kč (80 %)
Dotace SFŽP ČR
1 604 923 Kč
(5 %)
Příspěvek příjemce dotace 1 409 847 Kč (4,39 %)
Příspěvek dotace kraje
1 800 000 Kč (5,61 %)
Ostatní náklady obce
5 505 404 Kč

Obecní dům
Po nutné přestávce vynucené zimou opět
pokračují práce na 1. etapě výstavby obecního domu. Po srovnání terénu a odtěžení
zeminy na hranicích sousedních parcel

Prohlídka čističky odpadních vod

Obecní dům

probíhá výstavba opěrných zdí, které dosahují výšky až 3,5 metru. Předpokládaný
termín dokončení této části stavby je přelom měsíců dubna a května 2011. V příštím
zpravodaji vám tedy předložíme skutečné
náklady.

Přeložka VN
V okolí hřbitova a Vinohrádku proběhla
přeložka vedení VN z důvodu plánované
výstavby dalších RD.
Komunikace a kanalizace Vinohrádek
Připravujeme výstavbu kanalizace v ulici
u hřbitova. V současné době máme platné
územní rozhodnutí, po získání stavebního
povolení bude následovat výběrové řízení na
dodavatele stavby.

Dokončení příjezdové komunikace
k rodinným domkům
Již v roce 2004 vybudovala obec inženýrské sítě a přístupovou komunikaci k nově
připraveným pozemkům pro výstavbu rodinných domů nad hřištěm. V jedné své části nebyla silnice dokončená, aby nedošlo
k jejímu poškození při stavbě rodinných
domků.
Protože domy jsou již postaveny, nic nebrání dokončení povrchu ze zámkové dlažby. Předpokládané náklady jsou ve výši 500
tisíc Kč, termínem je podzim letošního
roku.
Připravujeme
Příjemná skutečnost stálého nárůstu počtu dětí v naší základní škole nás nutí k hledání místa pro vybudování dalších výukových prostor v budově školy a rozšíření
vybavení školní výdejny jídla o vyhřívané
boxy, lednice a další příslušenství.
Rozhodli jsme se využít rozlehlé půdy
a další třídu umístit právě tam. Vybudování
třídy se pokusíme spojit s rekonstrukcí části střechy. Určitě tušíte, že náklady nebudou
nízké, v současné době proto pracujeme nejen na projektu, ale také na získání zdroje finančních prostředků. První odhady se pohybují okolo částky 6 milionů Kč.
Při rekonstrukci zámeckého parku jsme
naplánovali vybudování parkoviště v části
u silnice, kde je zatím jen násyp s vysázenými stromy. V budoucnu by mělo sloužit pro
parkování hostů rekonstruovaného objektu
oranžerie. Finanční náročnost je asi
1 000 000 Kč.
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Rozpočet obce Habrovany na letošní rok
Na svém jednání dne 26. 1. 2011 schválilo
zastupitelstvo obce obecní rozpočet, který byl
sestaven jako vyrovnaný, proto je příjmová
a výdajová část stejná, ve výši 14 339 100 Kč.

Rozpočet může být navýšen o získané dotace a dary a velkou měrou ovlivní všechny stavební akce zmíněné v předchozím článku.
Protože je nutné mít rezervu na podíly obce

k získaným dotacím, jsou všechny volné prostředky soustředěny v paragrafu 3639 ve výdajové části a postupně budou uvolňovány na
jednotlivé akce.

Rozpočet obce Habrovany na rok 2011
§

pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1361
1511
4112
4131

2321
3314
3341
3412
3632
3722
3722
4351
6171
6310

2111
2111
2111
2111
2111
2112
2324
2111
2111
2141

Příjmy
Rozp. 2011
1 131 600,00
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
174 500,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
99 200,00
Daň z příjmů právnických osob
1 158 200,00
Daň z příjmu právnických osob za obce
337 300,00
Daň z přidané hodnoty
2 524 800,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
354 400,00
Poplatek ze psů
24 200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 500,00
Správní poplatky
20 400,00
Daň z nemovitostí
680 300,00
Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu 220 700,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
516 100,00
Celkem bez ODPA
7 244 200,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků - odv. a čišt. odp. vod 282 400,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků
500,00
Příjmy z posk. služeb
79 500,00
Příjmy z posk. služeb a výrobků
10 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví
1 000,00
Příjmy z prod. zboží
1 800,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
900,00
Příjmy z posk. služeb - pečovatelská služba
71 300,00
Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - činnost místní správy 10 900,00
Příjmy z úroků
15 000,00
Příjmy celkem
7 717 700,00
Finanční prostředky z minulých let
6 621 400,00
14 339 100,00

§
Výdaje
Rozp. 2011
2212 Silnice
150 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
40 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
1 683 900,00
3113 Základní školy
135 000,00
3117 Základní školy
435 100,00
3314 Činnosti knihovnické
25 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
5 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 1 700,00
3341 Rozhlas, televize
62 000,00
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
63 000,00
3412 Tělovýchovná činnost
4 000,00
3419 Tělovýchovná činnost
20 000,00
3631 Veřejné osvětlení
200 000,00
3632 Pohřebnictví
10 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3 446 100,00
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu
12 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
337 900,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 050 000,00
4351 Pečovatelská služba
178 900,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
12 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
60 000,00
6112 Zastupitelstva obcí
730 000,00
6171 Činnost místní správy
5 403 200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20 500,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
32 500,00
6399 Ostatní finanční operace
215 900,00
6402 Finanční vypořádání minulých let
4 700,00
Výdaje celkem
14 339 100,00

Pomoc zatopené obci Troubky v roce 2010
Minulý rok přinesl obci Troubky na
Přerovsku obrovskou pohromu v podobě velké vody. Celá obec i její přilehlé části byly zatopené povodňovou vlnou. SDH zorganizovalo sbírku na pomoc vodou postiženým lidem.
Částka, která se pro tyto účely vybrala, měla
hodnotu 20 400 Kč. Tato suma měla sloužit
pro zapůjčení vysoušečů zdiva. Díky vojenské
pomoci však nebyly vysoušeče potřebné, proto se SDH Habrovany rozhodl tyto peníze věnovat ve formě věcného daru lidem, kteří tuto
pomoc nejvíce potřebují.
Prvním obdarovaným je pan Oldřich Pavlík,
který žije v rodinném domě se svou ženou několik desítek let a již podruhé během povodní
přišli o veškeré vybavení domu, protože voda
dosahovala do výšky 1,50 m. Dostali elektrický sporák.
Druhou obdarovanou je paní Zdenka
Formanová, stará se o svou sestru (dvojče),
která je po mozkové mrtvici a žijí spolu v jednopodlažním domku. Voda v jejich pokoji,
který byl před rokem nově vybaven, dosahovala do výšky 1,60 m. Byla jí věnována válenda s pružinovou matrací a dva polštářky.
Třetí obdarovanou je paní Nezvalová, která
žije v rodinném domku spolu s manželem
a dcerou. Voda v jejich místnostech dosahova-

la do výšky 1,40 m. Předali jsme jí novou
chladničku.
Čtvrtou obdarovanou je paní Jana Švábeníková, která žije se svým synem, snachou a třemi vnoučaty ve dvoupodlažním domku. V jejich obytných místnostech voda dosahovala do
výšky 1,20 m. Z finanční částky, která byla vy-

Troubky

brána, jsme jim koupili dvě pružinové válendy
s povlečením a polštářky.
Obdarovaní velice děkují všem občanům,
kteří přispěli na finanční sbírku, ze které byly
zakoupeny věcné dary pro jejich domovy a pomohli tak v jejich tíživé situaci, která je při povodních postihla.
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské školy,
školní rok přeskočil do svojí druhé poloviny. Od září máme všichni za sebou obrovský
kus práce – je to znát zejména u prvňáčků,
kteří se kamarádí s polovinou písmenek abecedy, čtou jednoduché věty a jsou šikovní
počtáři. Jejich starší spolužáci mají školní
tempo zažité a vědí, že bez snahy a vlastního přičinění nelze dosáhnout chvályhodných
výsledků.
Pololetní vysvědčení bylo rozdáno a nás
čeká dalších pět společných měsíců, ve kterých je třeba se snažit a jít dál po cestě poznávání nových věcí.
Naše učení prokládáme akcemi na pobavení a zpestření běžných školních dní.
Za zmínku stojí listopadové návštěvy knihovny v Rousínově a Moravského zemského
muzea (výstava o historii obchodování), zpí-

vání pod vánočním stromem na návsi
v Habrovanech, Olšanech i v Habrovanském
zámku a prosincové Mikulášské nadělení.
Velký úspěch měla Vánoční besídka, na
které žáci uvedli vánoční básničky, koledy
taneček a dvě divadelní hry. Na představení
se sešlo asi 130 diváků.
Pro rodiče bylo přichystáno sladké pohoštění a tradiční svařáček. Součástí byl i malý
vánoční jarmark, na kterém jsme prodávali
výrobky z dílny našich žáků. Utržili jsme téměř šest tisíc korun. Část výtěžku opět věnujeme na charitativní účely. Děkujeme rodičům, kteří do jarmarku přispěli sebemenším
výrobkem, za jejich ochotu a pomoc.
Na Tři krále jsme pořádali již tradiční Den
otevřených dveří. Do výuky se přišli podívat
rodiče jak budoucích prvňáčků, tak i rodiče

žáků současných. Školu navštívilo asi 50
lidí.
3. února se konal zápis do 1. ročníku pro
budoucí školní rok. K zápisu se dostavilo
20 dětí z Habrovan a Olšan. Všechny děti
byly velmi šikovné. Těší nás, že je o naši školu zájem.
V únoru děti nocovaly ve škole – všichni
žáci zažili projektové vyučování, na kterém
se dozvěděli, jak se tvoří kniha, zazpívali si,
výtvarně tvořili, soutěžili a plnili zábavné
úkoly. Mladší žáci se věnovali známým pohádkám a ti starší se podrobněji dozvěděli
zajímavosti o autorce dětských knih Astrid
Lindgrenové.
Za všechny zaměstnance školy
Mgr. Vlasta Koudelková,
ředitelka ZŠ Habrovany

Hlavní hon 13. listopadu 2010

Myslivecké sdružení v číslech za rok 2010
V roce 2010 odpracovali členové mysliveckého sdružení celkem 440 brigádnických hodin.
Loňské odlovené počty představují:
Srnčí zvěř – 6 srnců, 6 srn a 5 srnčat. Z jelení zvěře bylo odloveno – 1 jelen špičák,
1 laň a 1 kolouch. Černá zvěř – 8 lončáků

a 8 selat. Drobná zvěř (zajíc, bažant) – plán
50 zajíců a 80 bažantů kohoutů, skutečnost
29 zajíců a 78 bažantů kohoutů. Na nízkých
stavech se především promítly výkyvy počasí. Škodná – 2 lišky. Během loňského
roku rozvezli členové mysliveckého sdružení celkem 12 q sena, 65 q obilí a pozadku

a 300 q krmné řepy. Nedílnou součástí je
také lisovaná sůl, kterou zvěř velice dobře
bere.
Na závěr bychom chtěli poděkovat honcům a všem příznivcům myslivosti za pomoc a podporu, zvláště při účasti na Štěpánské zábavě.
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Kultura 2011
Proběhlo:
V sobotu 15. ledna v sále pohostinství Pod
zrcadlem vystoupila divadelní skupina Pohoda
z Pohořelic s divadelní hrou Dívčí válka.
Pořadatelem byl SDH Habrovany. Představení
zhlédlo v zaplněném sále 130 diváků.
•
V neděli 30. ledna přivítal starosta obce
v zasedací místnosti obecního úřadu 10 nových občánků. Slavnostní příležitosti se zúčastnili také rodinní příslušníci a vystoupily
děti základní školy s krátkým kulturním programem.
•
V sobotu 12. února v pohostinství Pod zrcadlem se uskutečnil 8. ročník Habrovanské
slivoviciády spojený se 4. ročníkem ochutnávky kysaného zelí. Pro zpestření akce vystoupila taneční skupina a ve večerních hodinách hrála k tanci a poslechu hudební
skupina Kolowrat.
•
Za mrazivého počasí se v sobotu 26. února
2011 konala na dvoře obecního úřadu zabíjačka, která byla spojená s ochutnávkou
a prodejem masných specialit. Zájem občanů
o tuhle tradiční akci je veliký.
•
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 5. března tradiční ostatky s průvodem masek po
obci.

Ostatky

Obecní úřad a Základní škola Habrovany
tradičně po ostatkách v neděli 6. března 2011
pořádaly pro děti v sále pohostinství Pod zrcadlem dětský karneval.

Čeká nás:
30. 4. – SDH Habrovany připravuje
„Pálení čarodějnic“ v areálu Pod lipkami
•
8. 5. – tradiční setkání přátel a obdivovatelů historických vozidel s názvem „Otevírání
šoupátek“.

21. 5. – na hřišti u školy proběhne již
3. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře s názvem Habrovany MASTERS. Případní zájemci o účast se mohou nahlásit u p. Slezáka
– telefon 775 661 605.
•
4. 6. – babské hody.
•
25. 6. – dětské odpoledne
– letní noc, hraje Panorama.
•
16. 7. – hasičská soutěž „O pohár starosty
obce“.

Veřejná vyhláška

Dětský karneval

Habrovanská knihovna
Jak jistě víte, od listopadu 2010 je změněna výpůjční doba. Probíhá vždy v pátek od
18 do 20 hodin. Během půjčování knih je
možno využít internet, který je pro čtenáře
knihovny ZDARMA.
V habrovanské knihovně je zaregistrováno
112 čtenářů. Od listopadu přibyli tři noví čtenáři, stabilně knihovnu navštěvuje takových
30 čtenářů. V prosinci proběhla výtvarná
soutěž pro dětské čtenáře. Účastníci i vítězové si odnesli pěkné ceny. Za zmínku také
stojí, že si čtenáři půjčují i knihy v rámci

výměnného souboru z Knihovny Karla
Dvořáčka.
Na konci letošního roku knihovna vyhlásí
tři největší „KNIHOMOLY“ z řad dospělých
i dětí. Určitě je neminou hezké „knižní odměny“. Bude z „koho“ vybírat.
V rámci jedné výpůjčky si čtenáři odnesou
domů i deset knih. Knihy se stále dokupují
nové. Přejeme čtenářům stále tolik chuti do
čtení, jakou mají i nyní!
Mgr. Miroslava Pospíšilová,
vedoucí knihovny

Na internetu a úřední desce je zveřejněna
vyhláška vybízející vlastníky soch, křížů
a pomníků v katastru naší obce, aby doložili
do konce června svoje vlastnictví, pokud
mají o tyto památky zájem.
Seznam památek, které nemají doloženého vlastníka:
• Kamenný kříž na hřbitově
• Pozdně barokní socha sv. Floriána z roku
1791, umístěná před kostelem
• Pomník obětem I. světové války na návsi
• Pomník obětem II. světové války u zámku
• Kamenný kříž u silnice z Habrovan na křižovatce cest na Kr. Vážany
• Kamenný kříž u křižovatky polních cest
směrem na Komořany
• Kamenný kříž uprostřed pole směrem na
Rousínov
• Kamenný kříž u silnice Habrovany –
Nemojany
• Kamenný kříž na návsi
• Kamenný kříž naproti škole
• Kamenný kříž areál Pod lipkami

Různé
Na obecním úřadě se vybírají poplatky za
odvoz komunálního odpadu, za psa a kabelovou TV. Poplatek za stočné bude nově vyměřen smlouvou, kterou jste všichni dostali
a bude vybírán v druhé polovině roku.
•
Obec umístí radar pro měření rychlosti projíždějících vozidel ve směru od Rousínova.

