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Obecní dům

Kolaudace Obecního domu proběhla úspěšně
V úterý 4. března 2014 proběhla úspěšná
kolaudace Obecního domu. Až na drobné
nedostatky, které nebránily kolaudaci, nám
byl 5. března vystaven kolaudační souhlas.
Bylo nutno pokácet dřeviny v zátočině kvůli výhledu při výjezdu od budovy.
Co nás ještě čeká… je třeba vybavit tělocvičnu, posilovnu, vybavit místnost pro

občerstvení, šatny cvičenců a bylo zadáno
výběrové řízení na dodání nábytku do kanceláří obecního úřadu. Nyní je pro nás nejdůležitější dokončit mateřskou školu – vybavit ji nábytkem, hračkami a zbudovat
venkovní hřiště.
Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání schválilo novou zřizovací listinu

s názvem Základní škola a Mateřská škola
Habrovany, příspěvková organizace. Je to
jeden z posledních kroků ohledně zřízení
mateřské školy.
V dalším vydání zpravodaje vás budeme
informovat o celkových nákladech na vybudování Obecního domu.
OÚ

Přijďte se podívat, jak Vaši předkové slavili Velikonoce
Velikonoce se slaví v mnoha zemích světa
různými způsoby, ovšem většina evropských
zemí pojala tyto svátky jako křesťanskou tradici. Zvyky a lidové pověry, které se vážou
k Velikonocům a k tzv. Svatému týdnu kdysi
znal každý a přiznejme si, že dnes z nich zůstává většinou již jen velikonoční pondělí.
Naše kultura sahá hluboko do křesťanských
tradic, ke kterým patří Velikonoce.
Víme ale, jak vypadala taková velikonoční
oslava v kostele? Na Vánoce je v kostelích
betlém a vánoční výzdoba – co tam nalezneme o Velikonocích? Možná si řeknete, že do
kostela chodí pouze staří lidé a na obřadu
mohou být přítomni pouze křesťané. Člověk
váhá nebo bojí se zeptat a přitom by ho to zajímalo – v jinou dobu než při mši svaté se do
kostela nedostane. Habrovanský kostel vám
všem otevře na Velikonoce svou bránu. Tedy
každý, kdo má zájem přijít se podívat, bude
srdečně vítán.

A právě pro vás, které Velikonoce z tohoto
pohledu zajímají, jsme připravili následující
program. Na Květnou neděli, tedy 13. 4.
2014, bude v 15 hodin koncert Malého hudebního družení pod vedením pana Cyrila
Votýpky. Na Bílou sobotu – 19. 4. bude

Habrovanský kostel na jaře

v kostele od 14 do 17 hodin připraven program o Velikonocích. Povíme si o významu
Velikonoc a co se který den děje v kostele
v průběhu Svatého týdne. Ukážeme si i obřadní předměty a zavzpomínáme, jak se co
slavilo v Olšanech a Habrovanech
o Velikonocích. Bude připravena výstava
a můžete si jen tak prohlédnout náš či „ váš“
velikonočně vyzdobený kostel.
Kostel v Habrovanech kromě toho, že je
církevním objektem, je také chráněnou památkou. Na jeho opravě se podílíte i Vy – tím,
že jste přispěli do sbírky na opravu této památky. V letošním roce opět v opravách kousek pokročíme a opravíme zbytek venkovní
části věže. V průběhu června znovu proběhne
veřejná sbírka pro financování oprav.
Ať tedy slouží i vám a jste do něj všichni
srdečně zváni.
Těšíme se na vás, přijďte!
Jan Krček, Eva Modlitbová
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Rozpočet obce Habrovany na rok 2014
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Příjmy
Třída 1 – Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z loterií a pod. her kromě výher hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Příjmy z posk. služeb a výrobků
Příjmy z posk. služeb a výr. – odv. a čišt. odp. vod – stočné
Příjmy z posk. služeb – provoz kabelové televize
Příjmy z prodaného zboží – kalendáře 2014
Příjmy z posk. služeb a výrobků – hřiště u ZŠ
Příjmy z posk. služeb a výrobků - sl. spoj. s nájmy bytů
Příjmy z pronájmu (byty, nebytové prostory)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z posk. služeb a výrobků - pohřebnictví
Příjmy z posk. služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z prod. zboží (Respono pytle)
Využívání a zneškodňování odpadu (Ekonom)
Příjmy z posk. služeb - pečovatelská služba V DPS
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z úroků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Třída 4 – Přijaté transfery
Neinv. přij. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu
Příjmy celkem
Třída 8 – Financování celkem
Financování (část zůst. fin. prostř. na účtu k 31. 12. 2013)
Splátka dlouhodobého bankovního úvěru
CELKEM (příjmy +- financování)

Výdaje
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
Rozhlas, televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Komunitní kompostárna
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Ostatní nespecifikované rezervy
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem

Rozp. 2014
8 647 300,00
1 528 500,00
142 600,00
163 100,00
1 574 300,00
786 600,00
3 345 400,00
367 200,00
23 300,00
8 000,00
33 600,00
8 000,00
666 700,00
2 456 700,00
200,00
1 020 000,00
108 400,00
7 400,00
13 900,00
300 000,00
807 000,00
1 900,00
100,00
60 000,00
2 100,00
16 000,00
2 500,00
1 600,00
46 400,00
48 200,00
6 400,00
14 600,00
100,00
146 000,00
146 000,00
11 250 500,00
2 388 000,00
2 888 400,00
–500 400,00
13 638 000,00

Rozpočet 2014
10 000,00
40 600,00
720 000,00
2 700 000,00
22 000,00
5 000,00
1 200,00
110 000,00
215 000,00
5 000,00
25 000,00
26 000,00
370 000,00
200 000,00
10 600,00
4 648 700,00
10 500,00
400 000,00
6 000,00
16 000,00
921 400,00
167 600,00
1 000,00
75 000,00
795 000,00
1 201 000,00
12 000,00
55 000,00
856 600,00
11 800,00
13 638 000,00
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Obec Habrovany vás srdečně zve na slavnostní otevření nového Obecního domu,
které se koná ve čtvrtek 1. května od 14 do
18 hodin.
Program:
• slavnostní zahájení
• prohlídka nového Obecního domu
• vystoupení mažoretek
• vystoupení dětí ZŠ
• k poslechu zahraje dechová hudba Podboranka
• občerstvení zajištěno

Otevření mateřské
školy v Habrovanech
Začátkem března byla úspěšně zkolaudována nová budova Obecního domu v Habrovanech, v němž bude umístěna
nová mateřská škola a školní kuchyně. Obě tato zařízení se
stanou součástí příspěvkové organizace, která ponese název
Základní škola a Mateřská škola Habrovany. V březnu byla
schválena zřizovací listina a teprve poté si škola bude moci
zažádat o změnu v zápise ve školském rejstříku. Tento proces nějakou dobu potrvá, nicméně vybavování třídy a kuchyně, nákup nábytku a hraček jsou již zahájeny. K zápisu
budou rodiče pozváni v průběhu měsíce května tak, jak je
to zvykem v mnoha školkách. Kapacita naší mateřské školy je jedna třída, tj. 25 míst. Předběžná výběrová řízení
a osobní pohovory se zájemci o pracovní místa proběhnou
také v květnu. Vše je v kompetenci ředitelky školy. Na prosincové informativní schůzce s rodiči bylo dohodnuto, že si
rodiče prostřednictvím anketních lístků budou moci vybrat
provozní dobu mateřské školy. K tomu budou mít tedy příležitost od 1. 4. do 30. 4. 2014 v úředních hodinách na
obecním úřadě v Habrovanech. Účast v anketě je dobrovolná, podmínkou je pouze to, že jste rodič-zájemce o umístění dítěte v MŠ Habrovany a vyplnit můžete pouze jeden anketní lístek.
V nabídce budou dvě možnosti provozní doby: od 6.30
do 16 h. nebo od 6.45 do 16.15 hodin.
Vážení rodiče, velice dobře si uvědomuji, že čekáte každým dnem nové informace o školce a stejně jako já se těšíte, až bude vše připraveno k jejímu otevření. Pevně doufám,
že všechny úřednické kroky budou včas vyřízeny a my se
brzy sejdeme u zápisu.
Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka ZŠ Habrovany

Kulturní akce, které proběhly
Vítání občánků
Vepřové hody
Ostatky
Dětský karneval

Plánované kulturní akce 2014
5. 4. – Divadlo – sál obecního domu
12. 4. – Slivoviciáda – sál obecního domu
26. 4. – Habrovanská zteč – zámecký park
30. 4. – Pálení čarodějnic – Pod lipami
1. 5. – Slavnostní otevření nového Obecního domu
8. 5. – Otevírání šoupátek – na návsi
10. 5. – 11. mezinárodní setkání vozů
VW New Beetle a Beetle – náves
28. 6. – Ukončení školního roku pro děti
13. 7. – Soutěž v požárním útoku – hřiště
Letní noc – Pod lipami
16. 8. – Sraz historických vozidel – náves
20. 9. – Rybářské závody
Císařské hody
26. 12. – Štěpánská zábava
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Co připravujeme

Začíná jarní sezona
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom vás
před blížící se jarní částí sezony 2013/2014 jako obvykle v krátkosti informovali o dění v oddíle
kopané. Je nasnadě, že zimní měsíce jsou na
fotbalové informace chudší, takže alespoň
několik základních informací o průběhu zimní přípravy a krátké připomenutí prozatímního postavení našich mužstev v průběžných
tabulkách po podzimní části soutěže.
Počátkem února začala zimní příprava našich hráčů,která zahrnuje tréninky na venkovním hřišti či v terénu a přípravné zápasy.
Prozatím sehraná přípravná utkání mužstva dospělých před novou sezonou přinesla
střídavé výsledky. Na závěry o současné formě těsně před začátkem jarní části soutěže je
ovšem asi přece jen příliš brzy, jelikož se
prakticky doposud v žádném utkání na hřišti
nepředstavila optimální sestava, v jaké by
mužstvo mělo nastupovat pravidelně v mistrovských utkáních, ať už vinou zranění či absencí z jiných důvodů. Přesto je zcela zřejmé,
že mužstvo by v nejbližší době potřebovalo
ještě na určitých postech doplnit, aby se dosáhlo určité stabilizace kádru. Celkový obraz
hry v přípravných zápasech nebyl špatný,
ovšem klíčovou otázkou v soutěžních utkáních pak bude, zda se podaří absolvovat alespoň větší část zbytku sezony v předpokládané sestavě bez výše zmíněných výpadků.
Dále samozřejmě pokračují snahy zapojovat do kádru některé mladší hráče z řad dorostu, kteří nyní z důvodu celkového malého
počtu v této věkové kategorii nastupují pod
hlavičkou FKD. Někteří z nich již absolvovali několik utkání s mužstvem dospělých
a snad se podaří časem zapracovat některé
hráče jako stabilní součást kádru. První dvě
mistrovská utkání sehraje naše mužstvo na
domácím hřišti a tímto zveme všechny příznivce,aby přišli podpořit habrovanské fotbalisty ve snahách o dosažení co nejlepších výsledků, které naši hráči budou určitě
potřebovat. V současné době se nacházejí na
8. místě se sedmnácti body, ale vzhledem
k velké vyrovnanosti je dělí minimální bodový rozdíl od nižších příček průběžné tabulky.

Mládežnická kopaná
Podobně jako u mužstva dospělých, proběhla v uplynulých týdnech zimní příprava
mládežnických družstev jen s tím rozdílem,
že naši nejmladší fotbalisté přípravu doplnili
rovněž tréninkovými jednotkami v tělocvičně.
Vzhledem k převážně příznivému charakteru počasí letošní zimy bylo rovněž možné
absolvovat část tréninků a fyzickou přípravu
na venkovním hřišti.
Mužstvo žáků se po polovině soutěžního
ročníku nachází v tabulce na velice pěkném
a nadějném pátém místě s minimální ztrátou
na třetí pozici.
Družstvo přípravky se aktuálně nachází na
devátém místě průběžné tabulky. Největším
pozitivem první poloviny soutěže asi bude
stabilizace kádru pod vedením trenéra
Mariana Lusky, což dává dobrý předpoklad
na posílení pozice mužstva v jarní části soutěžního ročníku. Hráči si pozvolně zvykli na
nový systém soutěže, a tím se pak dostavily
i první zlepšené výsledky.
Samozřejmě bychom tímto chtěli jako
vždy velice rádi pozvat všechny případné zájemce z řad dětí na naše tréninky .
V současné době již fungují internetové
stránky oddílu na adrese www.tjhabrovany.cz,
kde jsou k nahlédnutí všechny aktuální informace o dění v oddíle, fotografie, výsledky
jednotlivých utkání všech našich mužstev,
průběžné či konečné výsledkové tabulky atd.
Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce kopané a fanoušky habrovanského mužstva na jarní zápasy a přejeme všem co nejvíce hezkých sportovních zážitků.
Žáci – tabulka po podzimní části soutěže:
TABULKA

III. třída skupina A tabulka po odehraných
podzimních kolech:

Rk. Tým
1. M. Málkovice
2. FKD
3. Pustiměř
4. Nesovice
5. Habrovany
6. Dědice
7. Hoštice
8. Švábenice
9. Brankovice
10. Kučerov

TABULKA

Přípravka – tabulka po podzimní části soutěže:

Rk. Tým
Záp
1. Kučerov
14
2. Nesovice
14
3. FKD B
14
4. Švábenice B
14
5. Opatovice
14
6. Pačlavice B
14
7. Dražovice B
14
8. Habrovany
14
9. Hoštice
14
10. Rychtářov
14
11. Bohdalice B
14
12. Pustiměř B
14
13. M. Málkovice 14
14. Chvalkovice na H. 14

+
10
9
8
8
7
5
5
5
4
4
4
3
4
4

0
1
3
2
2
1
5
2
2
4
3
2
5
2
2

–
3
2
4
4
6
4
7
7
6
7
8
6
8
8

Skóre Body (Prav)
38:28 31 ( 10)
47:20 30 ( 9)
55:29 26 ( 5)
43:35 26 ( 5)
41:33 22 ( 1)
29:36 20 ( -1)
30:31 17 ( -4)
39:49 17 ( -1)
24:33 16 ( -5)
24:43 15 ( -6)
36:43 14 ( -7)
24:31 14 (-10)
22:30 14 ( -7)
24:35 14 ( -7)

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
8
7
6
6
5
4
3
2
1
0

0
1
0
0
0
2
0
2
0
1
0

– Skóre Body (Prav)
0 49: 10 25 ( 10)
2 39: 10 21 ( 6)
3 55: 12 18 ( 3)
3 43: 15 18 ( 0)
2 35: 11 17 ( 2)
5 20: 18 12 ( 9)
4 21: 34 11 ( -1)
7 10: 57 6 ( -6)
7 26: 31 4 (-11)
9 3:103 0 (-15)

TABULKA

Rk. Tým
1. FKD
1. Šaratice
2. Rousínov
3. Otnice
4. Letonice
5. Slavíkovice
6. Heršpice
7. Hodějice
8. Bošovice
9. Habrovany
10. Křižanovice
11. Velešovice

Záp
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
9
9
8
7
7
5
4
3
3
2
1
1

0
0
1
0
2
1
0
2
3
1
0
0
0

–
0
0
2
1
2
5
4
4
6
8
9
9
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Skóre Body (Prav)
102:24 27 (12)
132: 20 28 ( 13)
79: 22 24 ( 9)
79: 30 23 ( 8)
114: 29 22 ( 10)
41: 51 15 ( -3)
70: 61 14 ( -1)
49: 94 12 ( 0)
41: 94 10 ( -5)
29: 56 6 ( -9)
26:105 3 (-15)
22:120 3 (-12)

Jak jsem již uvedl – dokončení vybavení
Obecního domu.
Dále je v přípravě projektová dokumentace s úpravou křižovatky na návsi s vybudováním přechodu pro chodce.
Pokud zbydou finanční prostředky, zvažuje se, že by se zahájilo výběrového řízení na
projektovou dokumentaci rekonstrukce místní komunikace od kostela po bývalou skládku prutník.
starosta obce

Sbor dobrovolných
hasičů
Rok 2014 byl dle zvyklostí zahájen výroční valnou hromadou, která se poprvé konala v restauraci Kdysi. Pozvané hosty
jsme provedli nově budovanou hasičskou
zbrojnici, kde se nám dostalo uznání za velmi reprezentativní prostory. Další pořádanou
akcí byla Ostatková maškaráda s průvodem
masek po naší obci. Z plánovaných akcí
v brzké době je třeba zmínit divadelní představení (5. 4. 2014), dále Pálení čarodějnic
pod Lipami (30. 4. 2014). I v letošním roce
nebudeme ochuzeni o soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce a letní noci.
Zásahová jednotka byla v lednu letošního
roku povolána k rozsáhlému požáru osobního automobilu s rozšířením na podhled přesahu střechy rodinného domu, kdy bylo našimi členy zásahové jednotky zabráněno
rozšíření požáru do půdního prostoru rodinného domu ještě před příjezdem dalších hasičských jednotek. Na žádost starosty obce
bylo provedeno vyčištění kanalizace pod vozovkou v místní části Vinohrady.
Závěrem vás tímto chceme pozvat na výše
uvedené humorné divadelní představení
Zakázané uvolnění, které se bude konat v sobotu 5. dubna 2014 v 17 hodin v sále nového
Obecního domu. Bude se jednat o první akci
tohoto typu v nových prostorách a tak se těšíme na vaši návštěvu.
výbor SDH

Zpráva o mysliveckém
hospodaření MS
Habrovany za rok 2013
V roce 2013 bylo odpracováno přibližně
477,5 brigádnických hodin. Plán odlovu srnčí zvěře ve výši 4 srnci, 3 srny a 2 srnčata byl
splněn. Zvěř černá – celkem bylo odloveno
8 lončáků a 1 sele. Jelení zvěř nebyla odlovena. Zvěř drobná – zajíc, bažant, plán tři
hony a odlov 20 zajíců a 45 bažantů kohoutů
byl částečně splněn. Honitba byla doplněna
námi zakoupenými bažantními kohouty, kterých bylo vypuštěno 30 kusů. Celkem bylo
uloveno 7 zajíců, 42 bažantů kohoutů
a 5 kachen. Dále bylo odloveno 8 lišek
a 1 kočka. Celkem bylo zkrmeno, 2 q sena,
15 q obilí a pozadku a 30 q řepy.
Radoslav Dvořáček, hospodář MS
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Vážení rodiče a přátelé habrovanské základní školy,
po návratu z vánočních prázdnin jsme se
opět ponořili do školní práce a úspěšně jsme
zakončili první pololetí školního roku. V polovině ledna jsme do naší školy pozvali předškoláky a jejich paní učitelky z olšanské mateřské školy. Děti byly rozděleny do
skupinek a obcházely jednotlivé třídy, kde
pro ně jejich budoucí starší spolužáci měli
nachystané různé činnosti – plnili úkoly ze
psaní, matematiky, prvouky. Předškoláci
měli také možnost ukázat, jak jsou zručné
a také jak rády zpívají. Všichni byli velmi šikovní – starší děti byly rády, že se mohly podílet na tvorbě programu pro mladší děti
a poznaly jaké to je, když někomu něco vysvětlují a společně něco vytvářejí.
Předškoláci byli také moc spokojeni a tahle
návštěva ve škole je utvrdila v tom, že do
školy se už všichni velmi těší.
6. února se konal zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo 19 dětí z Habrovan a Olšan. Těší nás
zájem o naši školu. Počet přijatých žáků, kteří v září nastoupí do 1. ročníku naší školy je
19. Předpokládaný celkový počet žáků ve
školním roce 2014/2015 je v současnosti 71.
Pro naše budoucí prvňáčky opět připravujeme od 2. dubna 2014 program „Škola
nanečisto“, během kterého si předškoláci za
přítomnosti svých rodičů vyzkouší, jaké to

Předškoláci ve škole

vlastně ve školní lavici je. Tento program
proběhl v naší škole již třikrát a pokaždé se
setkal s kladným ohlasem jak u dětí, tak u jejich rodičů. V průběhu ledna a února měli
naši žáci možnost rozšířit svoje obzory v přírodovědné oblasti – navštívili vyškovský

zoopark, kde se zúčastnili vzdělávací akce
o lesních zvířatech a ptactvu a v únoru jsme
měli ve škole přednášku o plazech s mladými nadšenci z řad teraristů a s jejich hadími
chovanci. Přednáška byla výborně zajištěna
a žáci i paní učitelky byli nadšeni.
Během jarních měsíců nás čeká ještě několik akcí, které stojí za zmínku.
22. března v sále nového Obecního domu
v Habrovanech proběhl dětský karneval.
Před Velikonocemi určitě navštívíme
Habrovanský zámek a tamní keramickou dílnu.
1. května vystoupí naši žáci na slavnostním otevření Obecního domu v Habrovanech.
V měsíci červnu chystáme pro rodiče a veřejnost 1. školní akademii a výhledově také
koncert našich mladých klavíristů.
V druhé polovině června pojedou žáci na
školní výlet a podle toho, jak si žáci svým
chováním zaslouží, máme v plánu další akce,
které zatím nebudu prozrazovat.

Předškoláci ve škole
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Všichni ale víme,
že na prvním místě je
práce a učení. Přejme
si, aby nám šlo vše
dobře od ruky a výše
uvedené akce na
zpestření jsme si
mohli pohodově užít.
Za všechny zaměstnance školy přeji
všem v Habrovanech
a v Olšanech příjemné jarní dny.
Přednáška o plazech

Mgr. Vlasta Koudelková,
ředitelka ZŠ Habrovany

Přednáška o plazech

Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Habrovany za rok 2013
Obec Habrovany spadá jako územní část
pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov.
V obci Habrovany došlo ve sledovaném období za rok 2013 ke spáchání celkem 7 trestných činů, kdy se jednalo o dopravní nehodu
s alkoholem, zanedbání povinné výživy,
podvod a maření výkonu úředního rozhodnutí, tyto případy byly objasněny. Dalšími
případy bylo výtržnictví, požár nákladního
vozidla a poškození nákladních vozidel, kdy
u těchto případů nebyl pachatel zjištěn.
V případě přestupků za rok 2013 bylo
v obci Habrovany zaznamenáno celkem 11
přestupků. Jednalo se celkem o 9 přestupků
proti občanskému soužití. Ve všech případech byly pachatelé zjištěni a oznámeni na
Městský úřad Vyškov k projednání. Dále
byly zaznamenány dva přestupky proti majetku. Jednalo se o nedodání zaplaceného
zboží přes internet a zatajení nálezu mobil-

ního telefonu. Případ nedodání zaplaceného
zboží přes internet nebyl objasněn a u zatajení nálezu mobilního telefonu byl pachatel
zjištěn. V porovnání s rokem 2012 došlo
u trestných činů k poklesu o jeden případ,
nápad přestupků zůstal stejný. Na úseku veřejného pořádku nebyly v obci zjištěny žádné závažnější nedostatky, které bylo nutné
bezprostředně řešit. N úseku dopravy byly
zaznamenány dva případy řízení vozidla pod
vlivem alkoholu. V dopravě bylo spácháno
celkem 20 přestupků, které byly vyřešeny
v blokovém řízení, kdy se jednalo o řízení
vozidla bez dokladů, řízení vozidla bez použití bezpečnostních pásů, řízení vozidla
v nevyhovujícím technickém stavu, rychlost
v obci a nerespektování dopravní značky zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t. Byly také zaznamenány tři dopravní nehody bez zranění.
V roce 2013 byl zjištěn o tři dopravní pře-

stupky nižší počet těchto přestupků oproti
v roku 2012.
Vzhledem k počtu zjištěných přestupků
a trestných činů lze obec Habrovany ve srovnání s dalšími obcemi na okrese Vyškov zařadit mezi obce s dobrou bezpečnostní situací.
Spolupráce s představiteli obce i s místními
obyvateli je na dobré úrovni. Ze strany policie
bude snaha udržet dobrou bezpečnostní situaci v obci. Nadále bude věnována pozornost
dohledu nad veřejným pořádkem v obci a prováděna kontrolní činnost zaměřená na dopravu, kdy bude pozornost věnována zejména
účelové komunikaci vedoucí do obce Olšany,
kde je zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t.
Pozornost bude zaměřená i na prevenci, proti
páchání majetkové trestné činnosti, nadále budou prováděny preventivní akce „Chaty“ zaměřená proti vloupání do rekreačních objektů.
Zpracoval: prap. Petr Kulíšek, inspektor Policie ČR
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Dětský karneval

Dětský karneval v Habrovanech
V sobotu 22. března se konal tradiční
dětský karneval. Všichni se na něj velmi
těšili a přišli v hojném počtu. Zúčastnilo
se 95 dětí v nápaditých maškarních kostýmech, jejich rodiče i prarodiče.
Odpoledne plné hudby, tance, soutěžení
a karnevalového řádění zahájili svým

předtančením žáci základní školy, kteří
chodí do kroužku zumby. Potom byly na
programu soutěže a děti čekala bohatá
tombola. K tanci a poslechu hrál Jakub
Tomášek alias DJ Krtek.
Letošní karneval se konal v prostorách
sálu v novém obecním domě v Habro-

vanech. A protože to byla akce první – zátěžová, objevily se i první nedostatky technického rázu, které se týkaly ozvučení
sálu. Důležité je, že se o těchto „mouchách“ ví, a že budou brzy vychytány a vše
doladěno tak, jak má. Rozhodně celá akce
splnila svůj účel a byla vydařená.

Dětský karneval
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