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Z dění v obci
Jistě jste si všichni všimli, že za hřištěm
začala výstavba inženýrských sítí a komunikací pro novou výstavbu. Práce provádí firma VHS Plus, Veselí n. Moravou, která vyhrála ve výběrovém řízení. Celkové náklady
se budou pohybovat okolo 8,5 mil. Kč.
V současné době probíhá I. etapa prací
(provedení veškerých IS a zpevněné komunikace bez ABS povrchu), která představuje částku 4,5 mil. Kč. Tato nemalá
částka je celkově hrazena z obecního rozpočtu. Postupně by většina této částky
měla být pokryta příjmy z prodeje takto
vzniklých pozemků. Jejich cena byla původně stanovena na 790 Kč/m2, na posledním jednání zastupitelstva obce dne 7.
května byla snížena na 690 Kč/m2.
K dnešnímu dni má firma hotovou
skrývku ornice a kanalizaci. Nyní budou
práce pokračovat pokládáním dalších inženýrských sítí, přičemž přípojky elektřiny
bude realizovat firma, která byla vybrána
společností JME.

Na návsi má již delší dobu firma TOMAS rozpracovánu výstavbu odpočívadla a úpravu – rozšíření parkovací plochy
před prodejnou PRONACHEM. Vše má
být hotovo nejpozději do konce měsíce
května. Tuto úpravu veřejného prostranství realizuje obec ve spolupráci s firmou
PRONACHEM.
Již dlouhou dobu (od roku 1999) má
obec požádáno o bezúplatný převod zámeckého parku. Po protahování ze strany
ministerstva je nyní celá záležitost
v kompetenci Jihomoraského kraje. Po
posledních jednáních nám snad svitla naděje, že vše bude ukončeno v letošním
roce. Doufejme, že úspěšně pro nás.
V letošním roce budou také zahájeny
práce na opravě statiky kostela
Nejsvětější Trojice. O jejich průběhu
a přípravách se můžete informovat na vývěskách před OÚ. Podle předběžných odhadů se částka bude pohybovat okolo 1,2
mil. Kč. Zatím byly získány příspěvky

250 tis. Kč od Obce Habrovany a 110 tis.
Kč z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR. Další žádosti jsou podány.
V současné době probíhají práce na prováděcích projektech.
Podobná oprava čeká také fotbalový
stánek v Habrovanech, kabiny u hřiště.
Také ty jsou poškozeny a v současnosti
jsou posuzovány projekty na jejich opravu. U základů jsou vykopány sondy pro
posouzení podloží a kvality základů, proto dávejte, prosím, pozor při pohybu u kabin, aby nedošlo k úrazu.
Z drobnějších, spíše udržovacích, prací
bychom chtěli zmínit opravu konstrukce
autobusové zastávky. Rádi bychom, aby
sloužila svému účelu a nestala se veřejným WC nebo odpadkovým košem. Také
kuřáci by se mohli zamyslet nad tím, jak
svými nedopalky znečišťují okolí zastávek. Je až s podivem, že je jim zatěžko
odhodit zbytek cigarety do odpadkového
koše, který je umístěn hned u zastávky.

Rozpočet na letošní rok
Příjmová část rozpočtu:
Z loňského roku je do letošní příjmové části převeden zůstatek
2 873 tis. Kč – počítali jsme s většími výdaji na výstavbu IS nad
hřištěm. Ostatní významné položky příjmové části jsou:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti
800 tis. Kč
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
200 tis. Kč
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových
výnosů
60 tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob
850 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty
1 300 tis. Kč
Daň z nemovitostí
500 tis. Kč
Poplatky za užívání veřejného prostranství
405 tis. Kč
Svoz komunálního odpadu
210 tis. Kč
(stejná částka je pak ve výdajové části rozpočtu)
Přímé náklady na vzdělávání –
dotace na školu
216 tis. Kč
Spolu s ostatními drobnými položkami řádu jednotek max. desítek tisíc je výše příjmové části 7 680 tis. Kč
Tato velikost je dána především převodem částky z roku 2002
– je to nejvyšší rozpočet obce za celou její historii.

Výdajová část rozpočtu:
Odvádění a čištění odpadních vod
200 tis. Kč
Základní škola
468 tis. Kč
Sběr a svoz nebezpečného a komunálního odpadu 210 tis. Kč
Veřejné osvětlení
130 tis. Kč
Obecní zastupitelstvo
580 tis. Kč
Místní správa
5 827 tis. Kč
V této části je ponechán zbytek části pro investiční akce. Z této
částky byla přidělena částka 250 tis. Kč na opravu statiky kostela,
bude z ní financována výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD
nad hřištěm. V prvním článku jsme uvedli, že celková suma na provedení všech prací, projektů a ostatních činností s výstavbou spojených je cca 8,5 mil. Kč – abychom mohli vše zdárně ukončit a provést i jiné investiční akce a opravy, musíme prodat pozemky v této
lokalitě. Od toho se také odvíjí jejich cena, která se někomu na první pohled může zdát příliš vysoká.
Výdajová stránka rozpočtu ve svém součtu dává částku 7680 tis.
Kč. Obecní rozpočet je postaven jako vyrovnaný, obec nemá žádné
závazky po lhůtě splatnosti, nemá žádné úvěry nebo půjčky ani
obecní majetek v zástavě.
Pro lepší přehlednost jsme neuváděli drobnější položky v příjmové ani výdajové části rozpočtu, jako jsou příjmy z pronájmů, výdaje na kulturu a jiné další. Pokud máte zájem o kompletní přehled,
najdete jej na obecní webové stránce – www. habrovany.cz.
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Kultura v obci a nejbližším okolí
Nejprve bychom se rádi zmínili o dění
v Obecní knihovně. Je velice milé, že stále stoupá počet návštěvníků knihovny, a to
nejen registrovaných čtenářů a zájemců
o internet a PC, ale i těch, kteří se přijdou
jen podívat. I v letošním roce byla na nákup knih a časopisů určena částka 10 000
Kč (stejnou výší přispívá obec i na soutěže
a jiné akce pro děti).
Z letošní činnosti Obecní knihovny
vybíráme:
Leden – vyhodnocení soutěže Knihomol
(z kategorie dospělých i dětí 3 čtenáři), odměnou byly dárkové balíčky.
Únor – dětské odpoledne se soutěžemi,
přišlo 18 dětí.
Březen – beseda pro žáky habrovanské
školy.
Duben – od pátku 11. 4. do neděle 13. 4.
byla v zasedací místnosti OÚ výstava výtvarných prací žáků ZŠ spojená opět se
soutěžemi pro děti. Výstavu navštívilo 35
občanů a v pondělí všichni žáci ZŠ i s učitelkami.
Květen – soutěž pro děti – výroba obalů
na knihu podle vlastní fantazie.
Knihovna také vydává dětský časopis
Habrovánek (křížovky, hádanky, luštění,
obrázky), od květnového čísla je zdarma.
V měsíci červenci bude knihovna uzavřena. Po jejím otevření v měsíci srpnu
bude zprovozněna počítačová databáze
knih s vyhledáváním – získáte tak lepší
přehled o svých oblíbených autorech. Z tohoto důvodu je taky nutné vrátit do prázdnin všechny vypůjčené knihy! Během této
uzávěrky bude také provedeno nové nasta-

vení počítače a uživatelů – všechny soubory budou vymazány. Pokud chcete některé
zachovat, je nutné si je do té doby zálohovat na diskety nebo se domluvit osobně
v knihovně.

Ostatní
V sobotu 14. června bylo pro děti připraveno sportovní odpoledne u chaty
v Panské skále. Obecní úřad připravil ceny
a občerstvení, o soutěže se postarali členové TK Wild Horse (člen Tábornické unie)
– tento oddíl, který navštěvuje asi 20 dětí
(polovina z Habrovan a polovina z Olšan)
má v letošním roce tuto chatu dlouhodobě
pronajatou, aby mohl vykonávat svoji
činnost. Přikládáme několik aktuálních
fotografií (viz níže).

Další chystané akce
V neděli 6. července proběhnou na návsi
rybářské soutěže pro děti – pro ostatní bude
na nově upraveném prostranství připraveno
posezení s občerstvením. OÚ stejně jako
loni pořádá letní zábavu na hřišti – ta bude
také v sobotu – 12. července na hřišti. Hrát
bude Dambořanka. Věříme, že počasí nám
bude přát stejně jako v předchozích letech.
V sobotu 9. srpna ve 20 hodin pořádá OÚ
letní noc v areálu Pod lipkami – hrát bude
kapela Modul z Těšan. Vstupné 30 Kč. Je
připraveno občerstvení a tombola – zbývá
jen dobrá nálada a chuť se bavit.
V sobotu 30. srpna proběhne v areálu
„Pod lipkami“ rozloučení s prázdninami –
dětské hry a soutěže, večer pak se při zábavě mohou s prázdninami rozloučit i ti starší.

Těsně před zahájením

Zasílání SMS zpráv
dočasně přerušeno

Museli se zapojit i rodiče

Vloni jsme uvedli do provozu systém
zasílání zpráv na mobilní telefony
a e-mailové adresy. Získal si svoje uživatele, ale bohužel zanedlouho změnil svoje podmínky pro využívání SMS brány
na internetu T-Mobile a nedávno jej následoval podobným krokem i Eurotel.
Proto byla činnost tohoto systému dočasně přerušena a po vyřešení přístupu
k jednotlivým SMS bránám opět zahájena. Můžeme očekávat, že operátor Oskar
přistoupí k podobnému kroku. Jakmile se
vše dořeší a odzkouší, budeme vás opět
kontaktovat a seznámíme vás s podmínkami využívání této služby.
Omlouváme se vám všem, kteří jste
tento systém využívali, za přerušení jeho
činnosti.
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Farma Bolka Polívky
Co je připraveno na období prázdnin
a zbytek roku?
1.–10. července
Šití s Liběnou Rochovou
26. července
Hasiči Olšany 1
1. a 2. srpna
Královská manéž
3. srpna
Olšany OPEN 2003
6. září
Parkurové skákání o cenu
BIOVETY
7. září
III. ročník tenisového turnaje
„Čmách, hňáp, closed“
20. září
Burčákový PULLING – soutěž psů
v tahu břemen
21. září
Královská podzimní steeple cross
country
28. září
X. ročník parkurového skákání –
Pohár Bolka Polívky
11. a 12. října
Hubertova jízda
22. a 23. listopadu
Zvěřinové hody
29. a 30. listopadu
Závody psích spřežení na kárách
31. prosince
Silvestr

Různé
• Věříme, že každému z vás se líbí upravené a čisté okolí obce. Proto budeme rádi,
když odpad uložíte tam, kam patří, tj. do
popelnic a kontejnerů. Také se někdy zkuste podívat na okolí svého domu „cizíma
očima“ – jak asi vypadají různé dlouhodobé skládky stavebního materiálu, vraky starých automobilů, atd.
• Opět musíme připomenout vlastníkům
psů, aby zkontrolovali svoje ploty a nenechali psy pobíhat po obci. Stejně tak i oblíbené procházky spojené s vyvenčením psů
na veřejných místech nebo soukromých zahrádkách jsou ukázkou bezohledného a sobeckého chování a přístupu ke svému okolí.
• Žádáme všechny, kteří ukládají PET láhve do kontejnerů, aby je před uložením sešlápli a zmenšili jejich objem, aby nedocházelo k zaplnění kontejneru během
několika dní vlastně „vzduchem“.
• Žádáme majitele jezdeckých koní, aby při
průjezdu obcí kontrolovali, jestli nedochází
ke znečišťování komunikací – pokud dojde
ke znečištění, aby úklid nenechávali na
ostatních.
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Víte, kam jít pro nový občanský průkaz?
Po zrušení okresů došlo k velkému přesunu kompetencí a sídel různých úřadů a institucí, které občas potřebujeme. Předkládáme
vám malý přehled pro lepší orientaci:
Občanské průkazy, pasy – správní odbor
Městského úřadu ve Vyškově, přízemí budovy bývalého Okresního úřadu (Nádražní7),
telefon 517 301 506–514.
Stavební povolení – stavební odbor
Městského úřadu v Rousínově, přízemí budovy na Sušilově náměstí (Sušilovo náměstí 56), telefon 517 370 323.
Sociální dávky – odbor státní sociální
podpory Městského úřadu ve Vyškově, pracoviště Rousínov, Skálova 455/35, telefon
517 371 348.

Referendum o vstupu
do Evropské unie
V některých okolních zemích již proběhlo
referendum o vstupu do Evropské unie.
V měsíci květnu proběhlo referendum na
Slovensku, kde se zúčastnila těsná požadovaná nadpoloviční většina oprávněných voličů – 52,15 %. Z tohoto počtu se celkem
92,46 % vyjádřilo pro vstup do EU. Stejně
tak proběhla referenda i v Maďarsku, Litvě
a na Maltě – ve všech zemích rozhodli občané souhlas se vstupem státu do EU.
U nás proběhlo referendum v pátek 13. 6.
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 14. 6. od 8.00
do 14.00 – v Habrovanech se také účastnila
těsná nadpoloviční většina voličů (51 %), ze
kterých se 76 % rozhodlo souhlasit s přistoupením ČR k Evropské unii, 24 % s tímto nesouhlasí. Dá se říci, že tento výsledek
kopíruje celostátní čísla – účast 55 %, souhlasilo 77,3 %, proti 22,7 %.

Naši jubilanti

Narození:
V loňském roce se v naší obci narodilo
8 dětí – Sára Helleportová, Vojtěch Varta,
Anežka Koudelková, Nikol Němečková,
Kristína Letková, Vilém Škrhák, Veronika Chelíková a Lukáš Dundálek.
Vítáme je mezi námi a přejeme jim
hodně zdraví a dobrých kamarádů.
Letos se dožívají těchto zasloužených
roků naši spoluobčané:
70 roků
Zdenka Kuběnová, Bedřich Hrdinka,
Anna Jurůjová, Marie Plevová, Jindřiška
Maňáková, Božislav Zouhar
75 roků
Dagmar Kučerová, Josef Chyťa, Drahomíra Režná, Anna Kolejková, Ludvík
Veselý, Vlasta Veselá, Anna Kolejková,
Zdenka Bezděková

Řidičské průkazy, evidence vozidel, dopravní přestupky – odbor dopravy
Městského úřadu ve Vyškově, budova zámku (náměstí Čs. armády), telefon 517 301
430, 517 301 435.

Rady zahrádkářům
V červenci slunce svými sálavými paprsky vysušuje vše živé na zemi, proto nezapomeneme vydatně zalévat ke kořenům rostlin. Je to však čas, kdy začínají zrát
bobuloviny, třešně, višně, meruňky a broskve. Sklízíme okurky, papriky, rajčata, cibuli
a česnek. Meruňky a rané broskve sklízíme
pro přepravu o několik dní dříve, aby nedocházelo k otlakům. Pokud na meruňkách
zjistíme monoliový úžeh, možno použít přípravek Horizon 250 EW. Po sklizni peckovin (meruňky, višně, třešně) je vhodná doba
k řezu i zmlazení korun stromů. Provedeme
též postřik proti padlí (Bayleton, Beaton).
Po sklizni rybízu vyřežeme staré větve
z keřů a u angreštu likvidujeme hnědé americké padlí spálením napadených plodů
a větviček nebo celých stromečků.
Podle počasí pokračujeme v ochraně proti padlí: Bayleton 25 WP, Horizon 250 EW;
perenospoře: Acrobat MZ nebo proti oběma
chorobám: Discus, Hattrick, Qvadris.
Tyčková rajčata vysazujeme k oporám,
vhodné jsou opěrné spirály. Proti plísni
okurkové, plísni bramborové na bramborách a rajčatech použijeme přípravek
Acrobat MZ s ochrannou lhůtou 3 dny.
V polovině měsíce již začínáme sklízet česnek a cibuli se sazečku. Okolo 15. července
vyséváme pekingské zelí, které do prvních
mrazů vytvoří chutné hlávky.

80 roků
Věra Ludvíková,
Marie Hasáková, Helena Musilová
85 roků
Hedvika Křížová, Rudolf Štěpánek
86 roků
Ludvík Podsedník, Petr Vašíček,
Božena Hodaňová
88 roků
Stanislav Pernica
89 roků
Tomáš Režný, František Kostelka
90 roků
František Pešina
91 roků
Marie Chládková
Nejstarším občanem Habrovan je pan Karel Obroučka, který se letos dožívá 92 roků.
Všem blahopřejeme!
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Je tu léto…
KOUPALIŠTĚ V ROUSÍNOVĚ
Provozní doba a ceny vstupného na letním koupališti Rousínov (tabulky):
Již v průběhu měsíce května, začali
pracovníci Městských služeb provádět
nezbytné opravy na koupališti Rousínov
tak, aby provoz dle příznivého počasí
mohl začít již v měsíci červnu. Zub času
si vynutil opravu čisticí stanice bazénových vod – výměnu vnitřního zařízení
filtru včetně náplně a jiné nezbytné úpravy tak, aby poruch bylo co nejméně.
Rada města Rousínova na svém zasedání
schválila ceny vstupného na koupališti
Rousínov pro sezonu 2003 a ceny permanentek, které budou mít výrazné finanční
zvýhodnění oproti jednotlivému vstupnému. Počet vstupů je v rozmezí 10–60 s tím,
že tyto permanentky jsou volně přenosné.

Z následujících tarifů lze snadno odvodit výhodnost nákupu permanentek.
Ceny vstupného na letní koupaliště Rousínov v roce 2003
Kč
od 15 h Kč
Dospělí
30,–
25,–
Mládeži do 18 let, důchodci, vojáci
25,–
20,–
Děti předškolního věku do 6 let
10,–
5,–

Permanentky jsou volně přenosné, od 15 hod. 1/2 vstupu, prodej je zajištěn u pokladny letního koupaliště Rousínov.
Permanentky
počet vstupů
60
30
20
10

dospělí
100 % Kč po slevě Kč 1 vstup Kč
1800
600
10
900
450
15
600
400
20
300
250
25

Telefonní čísla, která můžete potřebovat

☎
Hasiči
Záchranná služba
Policie
Tísňové volání
Obecní úřad Habrovany 13
úřední hodiny:
Jihomoravská energetika
Jihomoravská plynárenská
Vodovody a kanalizace
Český TELECOM

Lékaři praktičtí – Rousínov

Lékaři zubní – Rousínov

Logopedie – Rousínov

Oblastní charita Vyškov
Základní škola Habrovany 189
Školy Rousínov

ČSD – nádraží Rousínov
ČSAD – informace
Pošta Rousínov
Správa soc. zabezpečení
Sběrný dvůr Rousínov

Otevřeno:
červen: po–pá 14–19 h
(hromadné koupání
po dohodě)
so–ne 10–19 h
červenec, srpen: 10–19 h

150
155
158
112

517 374 274

Po a St 8–17 hod.
zákaznická linka
poruchová služba
plynoslužebna Rousínov
nepřetržitá poruchová služba
hlášení poruch
ohlašovna poruch
stížnosti
MUDr. Kuba Felix
MUDr. Srnská Iva
MUDr. Vystrčil
MUDr. Kopáčková Ivana
MUDr. Adlerová Jarmila
MUDr. Kabelková Marie
MUDr. Ugwitz Michal
MUDr. Nekvasilová Alena
Skálova 35
(každý čtvrtek 8–17 hod.)
pob. Rousínov p. Havířová

Základní škola, Habrovanská 3
Sušilovo náměstí 14
Základní umělecká škola
Mateřská škola

vedoucí
přepážky

Rousínov, Skálova 35

840 111 333
840 111 222
517 371 369
1239
800 137 239
13 129
541 132 222
517 371 444
517 371 445
517 370 081
517 323 117
517 371 235
517 371 543
517 371 208
517 371 809
mobil: 608 056 831
mobil: 605 270 630
517 374 278
517 371 535
517 371 841
517 371 466
517 371 332
517 371 330
517 346 223
517 371 350
517 371 440
517 371 348

517 370 613

mládež do 18 roků, důchodci
100 % Kč po slevě Kč 1 vstup Kč
1200
600
10
600
300
10
400
200
10
250
150
15

Stromy je lepší
sázet než kácet
Problematika kácení stromů je leckdy odsouvána do pozadí. Proto bychom rádi připomněli, jaké jsou v této
oblasti právní normy – základní normou je v tomto případě zákon č. 114
z roku 1992.
Obecná ochrana dřevin rostoucích
mimo les se uplatňuje bez ohledu na to,
jestli se jedná o náletové dřeviny nebo
provedenou výsadbu. Stejně tak se tato
ochrana vztahuje na stromy jehličnaté,
listnaté, ovocné i okrasné. Ke kácení těchto dřevin je nutné povolení obce v těchto
případech:
- velikost obvodu kmene ve výšce 130
cm je větší než 80 cm,
- plocha souvislého keřového porostu
přesahuje 40 m2.
Avšak i v případě, kdy povolení není
nutné, smí dřeviny kácet pouze fyzická
osoba, která je vlastníkem a současně
i uživatelem pozemku. Toto se netýká
právnických osob a pozemků s ochranným
režimem (přírodní rezervace, památky,
…). O povolení ke kácení může opět žádat
pouze vlastník pozemku nebo nájemce
s doloženým souhlasem vlastníka.
Pokácení dřeviny
bez povolení je
přestupkem
se
sazbou u fyzické
osoby do 10 000 Kč
a do 500 000 Kč
u podnikatele.

