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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
březen 2019 hrusovanyubrna.cz

 MIROSLAV ROŽNOVSKÝ: 
DOUFÁME, ŽE SE S VÝSTAVBOU SOKECU ZAČNE JIŽ LETOS ptala se Eva Kadlecová

Jak probíhá výstavba přístavby 

ZŠ? Kdy bude tato stavba dokonče-

na?

S přístavbou ZŠ to vypadá velice 
dobře, nejdůležitější je dodržet har-
monogram stavby. Ten plníme, pro-
tože nesplnění termínu dokončení 
by znamenalo vrácení dotace, což 
je nepřijatelné. Termín dokončení je 
31. srpna 2019, výrazně dříve to ho-
tové rozhodně nebude. Momentál-
ně zbývá dokončit poslední podlaží 
a v podstatě začnou interiérové práce, 
zapojení inženýrských sítí a  komple-

tace stavby. Základní škole to přinese 
navýšení kapacity o 60 míst a prostor 
pro modernizaci výuky. Vzniknou 
nové počítačové třídy, kabinety, záze-
mí pro učitele, zvýšení kapacity školní 
družiny, včetně bezbariérového pří-
stupu s  výtahem. Tím pádem skončí 
výuka v dočasných prostorách na bý-
valém letním kině.

Občany asi momentálně nejvíce 

zajímá plánovaná výstavba spole-

čensko-kulturního centra SOKEC. 

Začne se v letošním roce stavět?

Sokec má vydané stavební povole-
ní včetně demoličního výměru a  při-
pravuje se kompletní dokumentace 
pro veřejnou zakázku, která by měla 
být spuštěna v první polovině měsíce 
března. Výběrové řízení musí být zve-
řejněno minimálně měsíc, což ukládá 
zákon o veřejných zakázkách. Zájemci 
poté dostanou přibližně další měsíc 
pro podávání cenových nabídek a  ta 
nejvýhodnější bude akceptována. 
Zhruba v  polovině května by měla 
být stavební fi rma známa, pokud ov-
šem nedojde k  předražení zakázky. 

Masopustní průvod obcíMasopustní průvod obcí
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Informace ze samosprávy

 Změny v médiích v Hrušovanech aneb Jak se dostat k informacím

Dobře utajené logo

Eva Kadlecová

 Josef Valoušek, foto: Josef Valoušek

Již v prosincovém zpravodaji jsme 
avizovali, že plánujeme radikální změ-
ny vizualizace a obsahu Hrušovanské-
ho zpravodaje. Jsme rádi, že se celá 
řada občanů vyjádřila k jeho nové po-
době. Nejčastějším požadavkem bylo 
zkrácení textové části a především ba-
revnost nového vydání. Snažili jsme 
se, aby zpravodaj působil moderním 
a  svěžím dojmem, byl přehledný, lá-
kal ke čtení, ale zbytečně nezahlco-
val čtenáře dlouhými články. Použité 
barvy vycházejí ze znaku obce, titulní 
stránka obsahuje logo obce, o  jehož 

Logo je grafi cká značka, která má být nezaměnitelná, 
rozpoznatelná, zapamatovatelná, nápaditá, nadčaso-
vá a  čitelná. Hrušovanské logo, které schválila rada obce 
v roce 2009, má ještě jednu vlastnost: je to značka dobře 
utajovaná, většina obyvatel obce o ní asi nemá tušení.

V rozpočtu na rok 2009 se objevila položka „prezentač-
ní materiály obce“ a coby předseda tehdejší mediální rady 
jsem se stal garantem projektu. Aby všechny prezentač-
ní materiály nakonec vytvořily sladěný celek, bylo nutné 
ustavit jednotící prvky, neboli vyvstala potřeba jednotné-
ho vizuálního stylu defi novaného grafi ckým manuálem.

vzniku a  používání se můžete dočíst 
v  následujícím příspěvku. Budeme 
rádi, když se k  nové podobě zpravo-
daje vyjádříte prostřednictvím naší 
emailové adresy medialnikomise@
ouhrusovany.cz.

Hrušovany mají nově zřízeny ofi ci-
ální facebookové stránky obce, které 
vznikly z  původní neofi ciální strán-
ky Kulturního a  společenského dění 
v  Hrušovanech u  Brna. Prostřednic-
tvím nich chceme předávat přede-
vším aktuální informace o dění v obci. 
Budeme rádi, když nám budou spolky, 

Od okamžiku, kdy jsme na obecní radě vybrali auto-
ra pro vytvoření grafi ckého manuálu, dostal celý projekt 
obecnější smysl. Nový vizuální styl nezůstane omezen jen 
na prezentační materiály, ale zasáhne mnoho dalších ob-
lastí - vizitky, hlavičkové papíry, obálky, e-maily, webové 
stránky atd.

Budoucího autora logotypu MgA. Petra Hlouška (je ab-
solventem brněnské Školy  uměleckých  řemesel  a   bra-
tislavské  Vysoké  školy  výtvarných  umění, pracoval  na  
scénických  projekcích  inscenací  v   Česku  i   ve  státech  
EU) jsem navštívil v  jeho ateliéru, kde jsme si promluvili 

Obec by v  takovém případě musela 
být nucena soutěž zrušit, což je bo-
hužel realita projektů celé řady obcí. 
Pro Hrušovany by to znamenalo od-
ložení projektu přibližně o  rok a  půl. 
Při odložení bude obec spoléhat na 
to, že stavební fi rmy budou podávat 
pro obec výhodnější cenové nabídky. 
Kdyby vše naopak dopadlo dobře, po-
depsala by se smlouva o dílo s vítěz-
nou fi rmou a přibližně v měsíci červnu 
nebo červenci by se mohlo začít bou-
rat. V opačném případě by sokolovna 
fungovala dál jako nyní.

Plánuje obec v letošním roce ješ-

tě jiné stavební akce?

O investičních akcích je již rozhod-
nuto, v letošním roce dojde k přelože-
ní vysokého napětí v  propojení ulice 
Stávání, k modernizaci obecních bytů 
na ulici Vodní, připravujeme výstavbu 

nové rybářské chaty, dále rekuperaci 
tříd ZŠ, což povede ke zlepšení vnitř-
ního prostředí ve staré části budo-
vy školy. Současně zahájíme pilotní 
projekt fotovoltaických elektráren na 
obecních budovách, aby každá bu-
dova obce měla vlastní elektrárnu, 
protože do budoucna očekáváme 
výrazné zdražení elektrické energie. 
Letos se začne s elektrárnou sportov-
ní haly na ulici Jízdárenská. Pokud se 
to osvědčí, budeme pokračovat v ná-
sledujících letech u  dalších budov. 
Dále počítáme s vybavením hřiště za 
sportovní halou, budeme pokračovat 
s opravami komunikací, především na 
ulici Palackého, kde se bude komplet-
ně vyměňovat povrch vozovky a vjez-
dy do domů. 

Nelze si nevšimnout, že již zača-

ly práce na modernizaci železniční 

trati do Židlochovic. Jaké změny se 

budou v této souvislosti týkat Hru-

šovan?

Projekt modernizace železniční tra-
ti probíhá podle schváleného staveb-
ního povolení. Pro obec to bude mít 
velký význam, protože současně bu-
dou postaveny protihlukové bariéry 
na hlavní trati v úseku od viaduktu až 
ke třem mostům a v úseku směrem na 
Žabčice a Židlochovice v hodnotě asi 
50 milionů korun. Dále se bude praco-
vat i  na stávajícím podchodu, kde se 
doplní výstup na perón trati Hrušova-
ny–Židlochovice. SŽDC rovněž přislí-
bila, že bude kompletně rekonstruo-
vat budovu vlakového nádraží, a to asi 
v první polovině roku 2020. Celá tato 
akce není investicí obce a nezatíží nás 
žádnými náklady. Celá modernizace 
vyjde přibližně na 750 milionů korun 
a bude hrazena zejména z dotací EU.

ale i jednotliví občané posílat fotogra-
fi e nebo videa z kulturních akcí či běž-
ného života v Hrušovanech. Rádi je na 
stránkách zveřejníme. Pokud jste pů-
vodní stránku sledovali již v minulos-
ti, automaticky zůstáváte i na novém 
profi lu. Stránku sledujte na: https://
www.facebook.com/hrusovanyubrna

Připomínáme, že je možné požá-
dat o zasílání informací z hlášení míst-
ního rozhlasu přímo do e-mailu. Stačí, 
když se zaregistrujete na webových 
stránkách obce v záložce Úřad – Ob-
jednávka hlášení OÚ.
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Níže uvedená schválená usnesení 
považujeme za nejzajímavější a  nej-
důležitější pro život v  obci. Jedná se 
pouze o velmi stručný výběr, zájemci 
o  kompletní výpisy usnesení je na-
leznou na webových stránkách obce 
v záložce Úřad, v kapitole Dokumenty 
(www.hrusovanyubrna.cz/index.php/
dokumenty).

Zastupitelstvo obce

schvaluje:

 výzvu k  podávání žádostí o  dotaci 
z dotačního programu obce pro rok 
2019 s termínem do 30. 4. 2019 pro 
programové dotace. (Žádosti o indi-
viduální dotaci lze podávat v průbě-
hu kalendářního roku 2019.);

 zadání a realizaci veřejné zakázky na 
demolici a zhotovení akce SOKEC – 
společensko-kulturní centrum;

o historii Hrušovan, čím se může obec pochlubit, co je pro 
ni charakteristické, jaké máme význačné budovy atd. Uká-
zal jsem mu fotku obce z kopce u střediska, kterou jsem 
měl připravenou pro novou pohlednici.

Po nějaké době mi došel e-mail s ukázkou loga a s vy-
světlením, jak se z náčrtku mojí fotky postupně vyvinula ko-
nečná podoba. Vznikla grafi ka obsahující ležaté H, oblohu, 
Výhon, písek, zástavbu, roční období, pórobetonové kvádry, 
vinohrady, co si kdo dokáže představit, grafi ka tak jednodu-
chá, že ji dokáže nakreslit dítě v první třídě, bez zbytečných 
ornamentů, o kterých Adolf Loos napsal, že jsou zločinem.

Logo posuzovala obecní rada, u  ní si ale nevysloužilo 
vřelé přijetí, a  tak jsme si od autora vyžádali ještě další 
dvě varianty na výběr. Autor vyhověl, varianty jsme pak 
nabídli v  internetovém hlasování pro zastupitele a  členy 
komisí i čtenáře internetových stránek obce. I přes některé 

 (Financování akce bude zajištěno 
úvěrem ve výši 60 mil. Kč, splatnost 
15 let s možností dřívější splatnosti 
a bez sankcí za předčasné splacení.);

 plán investic obce 2019 jako pod-
kladový materiál pro rozpočet obce 
201 9;

 schodkový rozpočet obce Hrušova-
ny u Brna na rok 2019, vč. závazných 
ukazatelů, s celkovými 
- příjmy ve výši 60 714 000 Kč
- výdaji ve výši (vč. rezervy)       
 119 625 000 Kč
- fi nancování 58 911 000 Kč

 (Schodek rozpočtu je krytý přebyt-
kem hospodaření z minulých let, do-
tacemi a úvěrovou smlouvou.);

 smlouvu o zajištění fi nancování so-
ciálních služeb občanům správního 
obvodu ORP Židlochovice pro rok 
2019 ve výši 230 000 Kč;

nelichotivé komentáře („To vypadá, jako by to nakreslilo 
dítě a ne člověk, který se živí jako grafi k.“ „Sice se říká, že 
v jednoduchosti je síla, ale udělat pár vodorovných pruhů 
zvládne i pětileté dítě.“) se odhlasovalo původní logo, jak 
jej používáme dodnes.

Pachuť z  celého schvalovacího procesu ale zůstala, 
a tak se grafi cký manuál začal používat bez velkých ova-
cí. Přesto se odrazil ve všech prezentačních předmětech, 
publikacích, orientačních tabulích, na webu a  ve všech 
situacích v manuálu popsaných. A právě prošel návrh na 
titulní stránku nového zpravodaje, tak si můžeme připsat 
další aplikaci.

Časem se objevila další loga fi rem a  měst, která měla 
velice podobný grafi cký základ, například logotyp společ-
nosti Microsoft z roku 2015 jako by tomu našemu vypadl 
z oka.

 poskytnutí individuální neinvestiční 
dotace pro fotbalový klub FK 1932 
Hrušovany u  Brna na zabezpečení 
technického provozu a  údržby fot-
balového stadionu v  roce 2019 ve 
výši 170 000 Kč; 

 nabytí stavby dle písemného návr-
hu důvodové zprávy a  znaleckého 
posudku č. 23394 ve výši 47 064 Kč 
a kupní smlouvu na odkoupení této 
stavby. (Jedná se o  stavbu oplocení 
pozemku za fotbalovým stadionem – 
dnes obecní stavební dvůr, které v době 
nabytí pozemku nebylo součástí po-
zemku, a tudíž ani součástí převodu.)

bere na vědomí:

 rezignaci člena zastupitelstva obce 
p. Filipa Kopeckého a  získání man-
dátu člena zastupitelstva obce Ing. 
Pavla Uminského, Ph.D.

Fotografi e, která se stala inspirací pro vytvoření hrušovanského logaFotografi e, která se stala inspirací pro vytvoření hrušovanského loga
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Rada obce

schvaluje:

 návrh rozpočtu MŠ Hrušovany 
u Brna pro rok 2019;

 návrh rozpočtu Základní školy T. G. 
M. Hrušovany u Brna pro rok 2019;

 přijetí sponzorského daru pro MŠ od 
spol. EL-INSTA ve výši 50 000 Kč;

 přijetí sponzorského daru od spol. 
PROPERIA GROUP s.r.o.;

 žádost o pořízení územní studie na 
pozemcích za Vodárnou. (Jedná se 
o územní studii pro plochy jižně od 
„rybníčků“. Řešená plocha má rozsah 
cca 1,5 ha. Územní studie by měla 

sloužit k  provedení zastavitelnosti 
území a  vazeb na veřejnou infra-
strukturu.);

 změnu dopravního značení na míst-
ní komunikaci na Sídlišti podél byto-
vého domu 501–503. (Změna spočí-
vá v omezení maximální rychlosti na 
30 km/h.);

 výzvu VZMR Modernizace bytů 1 a 2 
na č. p. 231 v předpokládané hodno-
tě 2 000 000 Kč vč. DPH.

vydává:

 nesouhlasné stanovisko k projekto-
vé dokumentaci Modernizace trati 

Brno–Přerov (projektová dokumen-
tace na vybudování překládacího 
terminálu u železniční trati za účelem 
překládání 2,5 mil. tun materiálu ze 
stavby „Modernizace trati Brno – Pře-
rov“, který by se následně nákladními 
vozy přemisťoval do bratčické pískov-
ny.) 

ukládá:

 tajemníkovi obce provedení výběro-
vého řízení – sociální referent – veřej-
né opatrovnictví. Nástup sociálního 
referenta od 1. 3. 2019 se smlouvou 
na dobu určitou dva roky.

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

 UPOZORNĚNÍ: Obecní poplatky

 Výzva Komise pro kulturu a sport

 Výzva kronikářek obce

Jana Seďová

Karin Blahofská

Michaela Žáková a Vlasta Kadlecová

Oznamujeme, že 31. 3. 2019 jsou splatné hřbitovní po-
platky, poplatky za psa a platby z pronájmu pozemků a za 
vyhrazené parkoviště.

Platba za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů je do 31. 5. 2019. Děti do 6 let poplatek ne-
platí.

Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem v Hru-
šovanech u Brna, i ti, kteří mají adresu na ohlašovně.

Povinni platit jsou i  cizinci, kteří mají na území České 
republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než 90 dnů, i osoby pobývající na území České repub-
liky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Prosím organizace, které budou žádat v letošním roce o dotace, aby tak učinily do 30. 4. 2019. 
K žádosti připojte počty členů (zvlášť děti do 18 let a dospělí) a zůstatek na účtu organizace k 31. 12. 2018.
Kontakt: Blahofskakarin@seznam.cz, 723 679 145

Obracíme se na občany Hrušovan s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv historických fotografi í obce – např. snímky bu-
dov, ulic, okolí obce, slavnostních akcí a podobně. Prosíme o uvedení informace, ze kterého období snímky pocházejí, 
eventuálně o jakou kulturní akci se jedná.  Snímky budou použity pro připravovanou publikaci o vývoji obce a pro roz-
šíření kroniky.  Fotografi e je možné doručit na obecní úřad kronikářce pí Kadlecové nebo zaslat na e-mail kadlecova@
ouhrusovany.cz nebo kronika@ouhrusovany.cz.  Za zapůjčení předem děkujeme.

Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fy-
zická osoba, a  to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k  individuální re-
kreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a  ve správné 

výši, vyměří dlužníkovi obecní úřad poplatek plateb-

ním výměrem a poplatek zvýší na dvojnásobek. V pří-

padě, že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením ve 

lhůtě určené platebním výměrem, bude tento spis pře-

dán soudnímu exekutorovi, jehož služeb využíváme.
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 Výběr ze schváleného plánu investic, oprav, 

       stavební a fi nanční činnosti obce na rok 2019
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

1. Investiční akce Rozpočet (Kč)
Přeložky vedení vysokého a nízkého napětí v ulici Stávání, v prostoru před ZŠ a v souvislosti s vý-
stavbou sokolovny

3 mil.

Přístavba základní školy a vnitřní vybavení školy 27,8 mil.
Modernizace bytů č. 1 a 2 v bytovém domě č. p. 231, včetně sanace vlhkosti 2,5 mil.
Výstavba společensko-kulturního centra SOKEC úvěr
Úprava křižovatky Tyršova, Hybešova, Komenského (vč. projektové dokumentace) 330 tis.
Demolice a výstavba nové rybářské chaty na Vodárně (vč. projektové dokumentace) 4,3 mil.
Rekuperace tříd ZŠ, vč. projektové dokumentace Rozpočtové opatření
Rozšíření kamerového systému v ulici Malinovského 150 tis.
Fotovoltaická elektrárna na budově sportovního areálu, vč. projektové dokumentace Rozpočtové opatření
Vybavení hřišť za sportovním areálem na Jízdárenské ulici (pump track a work-out) 0,8 mil.
Pořízení mobilního bydlení (pro osoby ve veřejném opatrovnictví) 0,5 mil.

2. Projektové dokumentace Rozpočet (Kč)
Projekt odstavných ploch podél bytového domu č. p. 509 – 512  150 tis.
Projekt odstavných ploch v ulici Masarykova a úprava ulice Masarykova 390 tis.
Projekt obnovy veřejného osvětlení a rozhlasu v ul. Havlíčkova, Stávání, Jana Koziny 100 tis.
Projekt obnovy kanalizace v ulici Masarykově 4 mil.

3. Opravy, údržba, provozní záležitosti Rozpočet (Kč)
Členské příspěvky pro svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko (včetně úhrady výstavby kana-
lizace na ulici Stávání)

4,545 mil.

Úhrada úvěrů a úroků 868 tis.
Oprava komunikace ulice Palackého 5 mil.
Oprava chodníku v ulici Kosmákově 1 mil.
Oprava povrchu odstavných ploch mezi garážemi na Sídlišti 1,7 mil.
Dokončení Územního plánu obce – veřejné projednání Rozpočtové opatření
Spolufi nancování minimální sítě sociálních služeb ORP Židlochovice a Jihomoravského kraje v roce 
2019 a vlastní výběr podpory

432 tis.

Dotační program obce 2019 600 tis.
Poskytování individuálních dotací obce 2019, dotace pro FK 1932 400 tis.
Oprava závlahového systému fotbalového stadionu (studna, fi ltrace, rampa, sjezd) a dlažby balkonu 430 tis.
Výkupy strategických pozemků a staveb, pořízení geometrických plánů 500 tis.
Rozpočty příspěvkových organizací a organizačních složek obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, 
Klub rybářů, Komise pro občanské záležitosti, sběrný dvůr odpadů)

4,265 mil.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 608 tis.
Prořezy stromů a keřů (plán prořezů), ozelenění obce 392 tis.
Čištění kanalizačních vpustí místních komunikací, deratizace 100 tis.

4. Organizační záležitosti Rozpočet (Kč)
Vydávání zpravodaje, infokanál 390 tis.
Plán prioritních kulturních a společenských akcí, činnost Komise pro obč. záležitosti 200 tis.
Finanční dary za úsporu výdajů obce (pozemky v Kelblově jámě, ozelenění obce atd.) 50 tis.
Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných sociálních služeb 390 tis.
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  Babičko, kde jsi?

 Chcete přispět k omezení plastového odpadu? 

       Používejte látkové pytlíky na potraviny

 Třídění odpadu v obci v roce 2018

Mgr. Hugo Hubený

Pavla Dratvová, foto: Pavla Dratvová

Pavel Kadlec

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
následující příspěvek se bude věno-
vat právu rodinnému. Zaměřím se 
na popis a možné řešení situace, kdy 
je dítěti upíráno právo na rodinný 
život. 

Nejednou jsem si v praxi vyslechl 
stížnost na rodinné poměry, kdy na-
příklad rodiče vyčítali svým dětem, 
že se nemohou vidět s  vnoučaty, že 
vnoučata ani nevědí, že nějaká ba-
bička a dědeček existují, nebo že by 
vnoučata měla trávit s prarodiči více 

Kdo chce alespoň trochu přispět 
k omezení plastového odpadu, může 
si pořídit látkové pytlíky. Je možné je 
koupit v  různých obchodech nebo si 
je jednoduše ušít. Na zeleninu je ideál-
ní pytlík průhledný, třeba ze staré zác-
lony, který i hezky vypadá.  Na pečivo 
se osvědčil pytlík plátěný. Jejich ušití 
není těžké a  zvládne je i  začátečník, 
můžou být ušity i ručně. A není třeba 
se bát jejich používání, v  obchodech 

Podíl vytříděného papíru a plastu na celkové hmotnosti 
odpadu činil v minulém roce 26,0 %. V porovnání s rokem 
2017 se jedná o nárůst o 0,7 %. Domácnosti, u kterých bylo 
evidováno více jak 35 % vytříděného odpadu, získaly slevu 
na poplatku za odpad ve výši 100 Kč, a pokud bylo vytřídě-
no více jak 55 % odpadu, je sleva 200 Kč. V roce 2018 tak 
má 92 domácností slevu z poplatku za odpady 100 Kč na 
osobu a 44 domácností má slevu 200 Kč na osobu.

   Rok 2017 Rok 2018
Podíl vytříděného odpadu (plastu 
a papíru) v naší obci (v %) 25,3 26,0
Počet domácnosti s podílem 35 
a více % vytříděného odpadu 106 136

Z toho počet domácností 
s podílem 55 a více % 
vytříděného odpadu 21 44

Na svém profi lu na webovém portálu svozové fi rmy si 
překontrolujte, zda máte správně přiřazené nádoby. Také 
si zde můžete průběžně kontrolovat stav třídění vaší do-
mácnosti. Pokud na portál svozové fi rmy ještě nemáte pří-
stup, kontaktujte tajemníka: tajemnik@ouhrusovany.cz.

Nárůst počtu domácností s nárokem na slevu z poplat-
ku za odpady jasně ukazuje, že je možné třídit lépe, chce 
to jen trochu snahy. Přidejte se! Ušetříte peníze, ale hlavně 
ulevíte přírodě.

je většinou vítají, protože i  tam rádi 
redukují odpad a ještě ušetří za nákup 
igelitových sáčků.

Látkový pytlík s  logem dostávají 
jako odměnu i  dobrovolníci, kteří se 
spolu s obcí zapojují do sázení stromů 
s organizací Sázíme stromy.

Zdánlivě se jedná o maličkost, ale 
kdo jezdí kolem skládek, ten vidí, kolik 
igelitových sáčků všude kolem pole-
tuje.

času. S hlubokým pochopením jsem 
vždy tyto smutné příběhy vyslechl 
a  snažil jsem se apelovat na to, aby 
se účastníci nevyvážených rodinných 
vztahů dohodli a pokusili se o nápra-
vu v  rámci rodiny, bez zasahování 
třetích osob v podobě sociálních pra-
covníků či soudů.

Ne vždy se však podaří věc vyře-
šit smírně. To je pak nutné obrátit 
pozornost k  zákonu. Ve výše uvede-
ných a  jim podobných případech 
konkrétně k ustanovení § 927 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Uvedené ustanovení říká, že prá-

vo stýkat se s  dítětem mají osoby 
příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdá-
leně, jakož i osoby dítěti společensky 
blízké, pokud k  nim dítě má citový 
vztah, který není jen přechodný, 
a  pokud je zřejmé, že by nedosta-
tek styku s  těmito osobami pro dítě 
znamenal újmu. Také dítě má prá-
vo se stýkat s  těmito osobami, po-
kud tyto osoby se stykem souhlasí.
U výše uvedeného ustanovení záko-
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na stojí za povšimnutí, že přiznává 
právo na styk s  dítětem jak osobám 
příbuzným, tedy osobám spojeným 
pokrevním poutem nebo osvojením, 
tak i osobám, které s dítětem naváza-
ly pouze sociální vztah, např. bývalý 
druh matky, který nezletilého po ur-
čitou dobu vychovával ve společné 
domácnosti. Tento posun se v našem 
právním řádu projevuje od účinnosti 
nového občanského zákoníku, tedy 
od 1. 1. 2014.

Obrátí–li se osoba s  právem na 
styk s  nezletilým dítětem na soud, 
nemusí nutně žádat pouze o  styk 
v  podobě návštěvy či vycházky, ale 
může se domáhat rovněž styku ve 
formě pravidelné komunikace, ať už 
telefonické, e-mailové, nebo i  pro-
střednictvím aplikace Skype.

Příslušný soud bude muset vzít do 
úvahy mimo jiné i to, zda přisouzení 
styku dítěte s osobou, která se o toto 
své právo ubírá, je v nejlepším zájmu 

dítěte, zda dítě má k této osobě pozi-
tivní vztah, zda tato osoba bude mít 
na dítě pozitivní vliv a například i to, 
zda tato osoba v minulosti o dítě, byť 
částečně, pečovala. 

  Představujeme zastupitele obce: Vladimír Lazar, 1. místostarosta
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto:  Josef Valoušek

Je jich patnáct a rozhodují o podobě a směřování obce. 
Jaké mají záliby, postoje a zkušenosti? V následující rubrice 
bychom vám rádi postupně představili jednotlivé hrušo-
vanské zastupitele. Začínáme s uvolněným místostarostou 
obce Vladimírem Lazarem.
• 42 let, má manželku Martinu a  dvě děti (dvanáctiletá 

dcera a sedmiletý syn)
• Bydlí v Hrušovanech od narození
• Vystudoval střední obchodní akademii
• Povolání: než se stal uvolněným místostarostou, podni-

kal v oblasti prodeje ovoce a zeleniny, do 22 let se živil 
jako profesionální cyklista

• Zájmy: sport, pořádání cyklistických závodů, trénink žáč-
ků Favorit Brno

V  Hrušovanech jsi známý jako cyklista a  pořadatel 

závodů. Jak jsi se dostal k cyklistice? 

Od malička jsem v  Hrušovanech sportoval, v  čem se 
dalo, hrál jsem fotbal, ale věnoval jsem se i dalším sportům. 
Ve třinácti mě k cyklistice zavál osud a začal jsem závodit za 
Favorit Brno. Tento sport se dá dělat celoživotně, ale profesi-
onálně jen dokud tě to uživí.

Proč jsi kandidoval do zastupitelstva a jaká byla tvo-

je očekávání?

Dříve jsem kandidoval jen do počtu na spodních mís-
tech kandidátky a se zvolením jsem nepočítal. Ale vždy jsem 
měl hodně preferenčních hlasů, až jsem se dostal na pozici 
náhradníka do zastupitelstva. A když se odstěhoval Martin 
Horr, stal jsem se místo něj zastupitelem. Doufal jsem, že se 
budu moci více podílet na chodu obce. 

Jaký máš názor na členství v politické straně v sou-

vislosti s  kandidaturou v  komunálních volbách? Pova-

žuješ to za důležité?

Nejsem a nikdy jsem nebyl členem politické strany, ale 
nevylučuji, že bych někdy v budoucnu do politické strany 
vstoupil. Nepovažuji to za špatné. Politická situace, která je 
v České republice, ukazuje, že je důležité být v politické stra-
ně.

Jaká je běžná náplň práce místostarosty v Hrušova-

nech?

První místostarosta je uvolněná funkce. V  kompetenci 
mám správu majetku obce, zeleň a pozemní komunikace, 
hřbitov a mám na starosti pracovníky údržby zeleně.

Jaká oblast tvé práce je ti nejbližší?

Celkově mě tato práce baví, ačkoliv jsem ve funkci mís-
tostarosty teprve rok. S aktivitami se teprve seznamuji. Je 
neustále celá řada nových věcí a já pořád zjišťuji, jak se dělají 
a vlastně se to učím. Místostarostou nebo starostou se člo-
věk nikde nevyučí, takže i po tom roce práci stále poznávám.

Co je na této práci nejtěžší? Má to nějaké nevýhody? 

Co na takovou práci říká rodina?

Nejtěžší je naučit se komunikovat s  lidmi, snažit se po-
chopit jejich problém a pomoci jim. Musím znát podrobně 
celou obec se všemi detaily. Manželka pracuje ve službách 
v Hrušovanech a vše se k ní dostává i z druhé strany. Žije-
me ve středně velké vesnici, kde se většina lidí zná, takže to 
k tomu patří.

Jaké jsou tvoje aktivity kromě obce?

Nyní se naplno věnuji obci. Dříve jsem trénoval fl orba-
listy při Orlu, ale to bohužel z časových důvodů není dále 
možné a nesehnal jsem nikoho, kdo by mohl trénovat mís-
to mě, což mě mrzí, protože o  fl orbal byl zájem. Zůstalo 
mi pořádání cyklistických závodů a trénink žáčků v klubu 
Favorit Brno.

Jaké místo máš v Hrušovanech nejraději a proč?

Červené vrchy, protože jsme tam jako malí trávili nejvíce 
času a  je tam na Hrušovany nejhezčí výhled. A jinak je mi 
nejlíp doma.

Je něco, co ti v Hrušovanech chybí?

Za posledních dvanáct let se díky vedení obce, přede-
vším panu starostovi, Hrušovany zabezpečily po všech 
stránkách. A kromě nové sokolovny, což považuji za tako-
vou třešničku na dortu, mi tu nechybí nic.

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy
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  Táborníci na zimním výletě v Beskydech
Valerie Philippi, foto: Valerie Philippi

Letos jsme se s oddílem opět vyda-
li do krásného okolí chaty Třeštík. Měli 
jsme opravdu štěstí a od 24. do 27.  led-
na jsme si užili výlet plný sněhu, smí-
chu a radosti. První večer jsme unavení 
z cesty pouze dojedli svačinky z domu 
a zahráli si nějaké písničky na kytaru. Ale 
druhý den se již lyžařský oddíl v plné síle 
vrhl na sjezdovku a nelyžaři na bobech, 

Co považuješ za nejdůležitější věc, která se zde vy-

budovala?

Určitě obchvat. Je to úplně nejdůležitější a  strategická 
věc, kterou někteří lidé nedoceňují. Desítky a stovky vesnic 
by obchvat chtěly a my ho máme dlouhá léta. Už si život bez 
něj ani nedovedeme představit, a tím pádem to asi v nej-
bližší době nic nepřekoná.

Jaký projekt je pro tebe v následujícím volebním ob-

dobí nejdůležitější?

Určitě dokončení přístavby školy a  projekt sokolovny. 
Doufáme, že se tento projekt spustí a  že se najde nějaký 
zhotovitel a sokolovna bude postavena.

Už jsi zažil nějaké faux pas jako místostarosta? 

Je něco, co se ti nepovedlo?

Naštěstí ne, ale už se to určitě blíží.

Hodláš kandidovat i  v  příštím volebním období 

do zastupitelstva obce? 

Určitě, právě proto, že jsem nějakou práci pro obec již 
udělal. V posledních volbách jsem byl zklamaný z toho, že 
kandidovalo málo stran ve srovnání s minulým obdobím. 
Lidé se nechtějí angažovat a něco pro obec dělat nad rá-
mec nutného, a to je špatně i vůči konkurenci. Byl bych 
rád, kdyby bylo více lidí aktivních. Občané jsou apatičtí, 
je to asi i nedostatkem času. Nebo si myslí, že nemůžou 
s danou problematikou nic dělat. A to není pravda. Jde 
o to, aby více chtěli do dění zasahovat.

Měl bys ambice kandidovat do vyšší politiky, napří-

klad na kraj či do Poslanecké sněmovny? Přijal bys na-

bídku stát se starostou?

Já už jsem kandidoval v posledních volbách do Poslanec-
ké sněmovny za Sportovce, ale neočekával jsem, že bych byl 
zvolený. Myslím, že každý má svůj strop politického angažo-
vání. O tom, jestli bych přijal nabídku stát se starostou, jsem 
zatím nepřemýšlel. 

Chtěl bys něco na závěr vzkázat čtenářům?

Chtěl bych poděkovat všem, kteří pro obec něco dělají, 
především spolkům, sportovním organizacím, protože tuto 
činnost vyvíjí ve svém volném čase a bez nich by v Hrušo-
vanech nebylo žádné kulturní a  sportovní vyžití pro malé 
i velké spoluobčany.

Vladimír Lazar s  nejmladším závodníkem na cyklistických závodech „Hrušovanské Vladimír Lazar s  nejmladším závodníkem na cyklistických závodech „Hrušovanské 

okruhy“okruhy“

lopatách a  sáňkách vyzkoušeli, který 
z  těchto nástrojů jezdí nejrychleji. Od-
poledne jsme se sešli všichni dohroma-
dy a několikrát došlo i k pořádné kou-
lovačce. S tvářemi narudlými mrazivým 
vzduchem jsme se vydali na odpolední 
svačinu zpátky do chaty a tam také už 
zůstali. Abychom vyzkoušeli všechny 
služby chaty Třeštík, vydali jsme se po 

skupinkách do sauny a  vířivky. Spo-
kojení a zrelaxovaní jsme si zahráli hry 
a poté zalehli do postelí.

Třetí den se lyžaři opět vydali na 
svah a  nelyžaři na kopec. Vytáhli jsme 
s  sebou i  sněžnice a  každý z  nás si je 
vyzkoušel. Po odpolední svačině jsme 
si zopakovali saunování a  vířivku. Ten-
tokrát jsme si to ale zpestřili skákáním 
ze sauny do sněhu. Po tomto skvělém 
zážitku jsme si dali výbornou večeři. Po 
ní jsme si zahráli deskové hry s tématem 
starověkého Řecka a společně se podí-
vali na animovaný fi lm. Pak už nás úna-
va vyhnala pod přikrývky a do říše snů.

Poslední den jsme naposledy na-
vštívili sjezdovku a  nelyžaři rozhled-
nu nad sjezdovkou. Rozloučili jsme 
se s  krásným zimním okolím a  sbalili 
si kufry domů. Odjeli jsme ze zimního 
království a  vrátili se s  novým příjem-
ným zážitkem.



9

Ze života obceZe života obce

  Senioři si zpříjemnili předvánoční čas

  Co dělají hrušovanští rybáři

Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová

Lukáš Zekl

Ve středu 19. 12. 2018 se konala 
v Klubu seniorů tradiční vánoční besíd-
ka. Akce se zúčastnili starosta obce pan 
Miroslav Rožnovský a  místostarosta 
pan Vladimír Lazar. Na besídce vystou-
pily děti mateřské školy v  Havlíčkově 
ulici s  básničkami a  písničkami pod 
vedením učitelek paní Jarky Havlíkové 
a  paní Bohdany Soudkové. Zpěv dětí 
doprovodila paní učitelka Havlíková 
na klávesy. Vystoupení dětí bylo velice 
pěkné, moc se líbilo. Děti potom pře-
daly každému ze seniorů vánoční přá-
ní. Samy jako poděkování obdržely po 
skončení představení balíčky. 

Na občerstvení byly podány chlebí-
ček, zákusek a káva. Senioři ještě obdr-
želi čokoládu k Vánocům od obce, kte-
rou jim předali starosta pan Rožnovský 
a  místostarosta pan Lazar s  přáním 
krásných vánočních svátků. V závěru 

Náš Klub rybářů má čtyřicet mladých a sedmdesát dospělých 
členů. Na podzim se členská základna rozrostla o 8 dětí, které bě-
hem února až září loňského roku navštěvovaly rybářský kroužek.

Společně jsme uspořádali mnoho akcí – několikery rybářské 
závody, exkurzi na Mendelovu univerzitu a poté výlet do Lama-
centra Hády, jarní a  letní rybářskou noc. Pobavili jsme se také 
během přátelského posezení při příležitosti 100. výročí založení 
republiky.

Součástí naší činnosti jsou i brigády. Pod vedením pana Mahov-
ského se podařilo usadit do země dlouhou rouru, která propojuje 
malý a velký rybník. Důvodem je zejména provzdušnění a okysli-
čení velkého rybníka, aby ryby především v době vysokých teplot 
mohly dýchat a byly v pořádku. V malém rybníku je pramen, a my 
se tedy nemusíme bát klesající hladiny vody. Na podzim proběhla 
podzimní brigáda, a to úklid rybníka a jeho okolí. 

Ke zveřejňování veškerých informací využíváme nejen Hrušo-
vanský zpravodaj, ale také vitríny u rybníka. Letos v nich nově na-
jdete trofejní úlovky. 

Já za celý Klub rybářů děkuji také všem zaměstnancům obce 
– úředníkům, ale také zaměstnancům tzv. rychlé roty, které vede 
pan Pavel Hodec. Za velkou podporu a pomoc musíme poděko-
vat panu starostovi obce a jeho manželce, kteří si vždy najdou čas 
a přijdou se za námi podívat na rybářské akce. Nesmím samozřej-
mě zapomenout na celý výbor Klubu rybářů, který pracoval v roce 
2018 v šesti lidech. Moc všem děkuji za veškerou pomoc a součin-
nost při všech rybářských akcích, soutěžích, brigádách a schůzích.

Klub rybářů Hrušovany u Brna 

pořádá v sobotu 25. 5. 2019

 VÝLET DO AREÁLU ŽIVÁ VODA MODRÁ 
A ARCHEOSKANZENU 

 sraz v 8:45 hod. na starém autobusovém nádraží 
naproti hospody U Přidalů

 odjezd v  9:00 hod., plánovaný příjezd kolem 
18:00 hod.

 doprava a vstupné pro mládež do 15 let zdarma 
 vstupné pro dospělé cca 200,- Kč a  doprava 

zdarma
 dvě podzemní patra s tunelem v hloubce 3,5 m 

a průhledy do hlubiny a mokřadní tůně
 charakteristické druhy ryb povodí řeky Moravy
 největší sladkovodní ryby světa - vyzy velké
 mokřadní tůň s  rybami, obojživelníky a želvou 

bahenní
 relaxační stezka podél potoka s kaskádami
 akvárium s nepůvodními druhy živočichů

V  případě zájmu Vám veškeré dotazy zodpoví 

Lukáš Zekl, tel: 728 788 38

besídky poděkoval starosta obce se-
niorům za jejich činnost a popřál pěk-
né Vánoce a hodně zdraví do nového 
roku 2019. Paní Ludmila Kremláčko-
vá a  paní Jarmila Krausová se přidaly 
s poděkováním jménem všech seniorů 
pověřenému předsedovi 
panu Stanislavu Pospíši-
lovi, zástupkyni předse-
dy paní Aničce Musilové, 
kronikáři panu Jaromíru 
Kozlovi a  tiskové pracov-
nici paní Elišce Kubové za 
jejich záslužnou činnost 
v  Klubu seniorů. Jako 
odměnu obdrželi čoko-
ládovou medaili spolu 
s  perníčkem. Na závěr 
vánoční besídky si senioři 
společně zazpívali vánoč-
ní koledy.

Děkujeme tímto panu starostovi 
Miroslavu Rožnovskému a  zastupitel-
stvu obce za podporu činnosti Klubu 
seniorů. Díky nim Klub seniorů pořádá 
akce, které zpříjemňují hrušovanským 
seniorům život ve stáří.

Poděkování za organizování aktivit v Klubu seniorůPoděkování za organizování aktivit v Klubu seniorů
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  Mateřské centrum Robátko
Markéta Vašíčková

Mateřské centrum Robátko z.s. je nezisková organizace se 
sídlem v Židlochovicích na adrese Nádražní 232, Židlochovi-
ce. Členskou základu tvoří rodiče na mateřské, popřípadě ro-
dičovské dovolené, kteří pravidelně navštěvují tzv. herničky.

 Herničky patří mezi tradiční a stálé programy. Jedná se 
o setkávání rodin s dětmi, které ještě nenavštěvují školku. 
Program v herničkách je zaměřený na básničky, říkanky, ko-
lektivní hru a  rukodělné aktivity. Děti jsou nenásilnou for-
mou začleňovány do kolektivu a připravují se tak na svůj po-
byt ve školce. Rodiče mají možnost předat si své zkušenosti 
a dochází ke zlepšení intervence.

Další aktivitami jsou přednášky, semináře a workshopy 
pro dospělé, které jsou zaměřené na rozvoj a vzdělání rodi-

čů, a to v oblasti péče o dítě, zdraví a další. I v tomto roce bu-
deme pokračovat v započatých projektech jako v minulém 
roce. Jedná se o cyklus přednášek se zaměřením na zdra-
vý životní styl a výživovou poradnu. Dále cyklus kurzů pro 
zdravé oči a již tradiční Bazárek s Robátkem.

To, co vzniklo jen jako setkávání malé skupiny rodičů, poz-
ději vyústilo ve vznik organizace, kterou za týden navštíví až 
150 lidí především ze Židlochovic, Hrušovan u Brna, Unko-
vic, Žabčic a  Nosislavi. Díky nim Robátko jako spolek od 
svého založení prochází neustále změnami. V roce 2018 byl 
vytvořen nový web, který má za měsíc průměrně 3,5 tisíce 
návštěv. Druhou zásadní změnou byla změna předsedkyně 
spolku.

  Tradiční únorový myslivecký ples
Antonín Černý, foto: Antonín Černý

Ples pořádaný Mysliveckým spol-
kem Lípa Hrušovany u Brna se stává již 
tradičně vyhledávanou akcí v naší obci. 
V letošním roce 2019 byl termín stano-
ven na 16. února a  tomu předcházely 
rozsáhlé přípravy, které vyvrcholily slav-
nostním zahájením předsedou mysliv-
ců panem Antonínem Černým. Ukázky 
mysliveckého troubení připomněly 
staré tradice a  příjemně zkrášlily ples. 
Členům spolku za  výrazného 
přispění sponzorů, výborné 
kapele Dambořanka a  hlavně 
skvělým návštěvníkům se  po-
dařilo vytvořit příjemnou at-
mosféru. Bohatě zastoupené 
věcné ceny ve  výčtu bezmála 
dvou set položek nejen po-
těšily, ale i  překvapily některé 
účastníky téměř zaplněného 
sálu. Děkujeme všem za krásný 
večer plný tance, hudby, dob-
rého jídla, pití a výborné nála-
dy. Kladné ohlasy nás motivují 
k přípravě dalšího plesu v příš-
tím roce 2020, na který všech-
ny srdečně zveme a těšíme se 
na setkání.

Myslivecký spolek Lípa Hru-
šovany u  Brna děkuje všem 
sponzorům, kteří se jakkoli po-
díleli na realizaci 3. Myslivecké-
ho plesu.

Hlavní sponzoři: České štěrkopísky 
spol. s.r.o., MR.PAINTER spol. s  r.o., 
Pub Blik Um Diváky, Lesy České repub-
liky, s. p., TUBOTECH spol. s r.o., BKE a.s.

Další sponzoři: ALUMISTR SE Hrušo-
vany u Brna, Večerka u Slávky, Lékárna 
Hrušovany u Brna, Zelenina Jokver Hy-
nek, Moravia Tech a.s., KAMENA výrobní 
družstvo Brno, Xella CZ s.r.o., EKO KOMÍ-
NY s.r.o., Tomáš Rotter, DRAEK spol. s r.o., 

Autodíly  Kelbl  s.r.o., Alexandr Chudo-
sovcev, EL-INSTA ENERGO s.r.o., Josef 
Cikán, DD tisk s.r.o., Profi Kutil Židlocho-
vice, Pálava Garden Nosislav, BOVA 
Vojkovice s.r.o., MamutNet s.r.o., LESKO 
Kostelecký Vojkovice, SVOBODA - výro-
ba domácích knedlíků s.r.o. Blučina, 211 
Zdravotní pojišťovna MV ČR, Barrio Go-
tico Cafe Kurdějov, UNIQA pojišťovna, 
strakonický pivovar DUDÁK a další. 

Tombola na mysliveckém pleseTombola na mysliveckém plese
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  Spolek Mišlenka
Lenka Horrová, Miroslava Šebelová, foto: Roman Ivičič

Dětský karneval 

V  sobotu 26. 1. 2019 uspořádal spolek Mišlenka dětský 
karneval.

Užili jsme si celé odpoledne plné her, tance a  zábavy. 
K tomu nám zahrál DJ Hejl. Na děti čekala bohatá tombola, 
ze které si každý něco odnesl. Všem sponzorům touto cestou 
děkujeme. 

Během odpoledne si děti mohly vysoutěžit nebo vytan-
covat nějaké drobnosti. Odvážnější děti si mohly vyzkoušet 
zpívání před všemi do mikrofonu. 

Občerstvení nám zajistila hospůdka Sokec.
Na závěr bych chtěla poděkovat T. J. Sokolu za pomoc při 

chystání a úklidu.  

Maškarní pro dospělé

V sobotu 23. 2. uspořádal spolek Mišlenka na místní so-
kolovně Maškarní pro dospělé, kde zahrály místní i přespolní 
kapely. Celá sokolovna byla zaplněna nejrůznějšími maskami, 
u kterých rozhodně fantazie nechyběla. Hned u vstupu jsme 
mohli vidět vodníky, na baru nás obsluhovaly kočky či neto-

pýr. Dále ples navštívili slunečník, kufr, pokojská, rychlostní 
radar, klaun, bílý králík, hokejista, člověk v  rákosí a  mnoho 
dalších.  

Děkujeme všem, kteří nám při této akci jakkoli pomohli.

Maškarák pro dospělé na sokolovněMaškarák pro dospělé na sokolovně

Ze života obceZe života obce

PozvánkyPozvánky
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  T. J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: David Bednář

V úterý 26. 2. se konala valná hromada Tělocvičné jednoty 
Sokol Hrušovany u  Brna, která zvolila nové vedení na nad-
cházející tříleté období. Jednou z priorit nového vedení bude 
udržet všechny současné kroužky a aktivity, a to i v případě 
bourání sokolovny. 

Byla dokončena základní část volejbalové soutěže smí-
šených týmů: 3. amatérské volejbalové ligy, kterou náš oddíl 
suverénně vyhrál. Držme palce, aby se herně da-
řilo i ve fi nálové nadstavbě a podařilo se postou-
pit do druhé ligy.

Nezaháleli ani mladí volejbalisté, kteří v sobo-
tu 2. 3. odehráli turnaj ve Vranovicích. Po dvou 
vítězstvích a dvou porážkách se umístili na hez-
kém 3. místě. Těšíme se na další turnaj, který je 
naplánovaný na duben v Pohořelicích. A proto-
že máme dost hráčů, pokusíme se vypravit dva 
týmy. 

V rámci cvičení všestrannosti se v lednu usku-
tečnila mimořádná akce, při níž si zájemci z řad 
rodičů vyzkoušeli nářadí a  náčiní v  sokolovně 
a zacvičili si se svými dětmi. Pokud bude zájem 
zopakovat cvičení v podobném duchu, rádi ho 
naplánujeme. Myslím, že je cvičení prospěšné 

jak pro rodiče, tak pro děti a že může přispět k tmelení rodin-
ných vazeb.

Pokud chcete mít o naší organizaci podrobný přehled, sle-
dujte nás na facebooku a na webu.

Děkujeme všem členům i dalším dobrovolníkům, kteří se 
aktivně podílejí na činnosti Sokola. Je to pro naši organizaci 
nesmírně důležité a moc si toho vážíme.

  Slovo předsedy FK 1932
Igor Bogľarský, předseda VV FK 1932 Hrušovany u Brna

Všechny naše týmy opět absolvo-
valy zimní přípravu v  domácích pod-
mínkách na sportovním areálu, chci 
poděkovat obci a jejím zástupcům, za 
poskytnutí podmínek pro trénování 
během zimních měsíců.

Družstva dětí a mládeže, která jsou 
přihlášena do soutěží, absolvovala 
v zimě několik turnajů s uspokojivými 
výsledky. Končící trenér starších žáků 
a člen výkonného výboru p. Kafka (pře-
souvá se k  nejmladší kategorii) opět 
zorganizoval za podpory p. Plavce, p. 
Nentvicha a  p. Bíny (nový trenér star-
ších žáků) turnaj starších žáků na spor-
tovním areálu. DĚKUJI, každá taková 
akce zviditelňuje náš klub, naši obec!

V družstvu mužů došlo k minimál-
ním změnám, jeden hráč odešel a  je-
den velice zkušený hráč naopak pře-
stoupil k nám - má zkušenosti z vyšších 
a  nižších krajských soutěží. Jsme pře-
svědčeni, že nám pomůže naplnit cíl, 

kterým je jenom postup do vyšší sou-
těže. Jak jsem již kdesi psal, na druhé 
místo ztrácíme 1 bod, na první místo 
4 body, tudíž je vše otevřené a máme 
velice dobrou výchozí pozici. Generál-
ku před soutěží bychom měli u mužů 
odehrát v  sobotu 16. 3. 2019 od 16 
hodin na vlastním hřišti s  družstvem 
Vlasatic. V případě jakékoliv změny bu-
deme širokou veřejnost předem infor-
movat. 

Co se událo a  děje teď – proběhla 
vertikutace hřiště, otevíráme hřiště pro 
jarní sezónu, 16. 3. 2019 proběhne ve-
řejná výroční členská a volební schůze, 
na kterou chci pozvat všechny členy 
a  nečleny, které zajímá, co se děje ve 
fotbalu a  kolem něj v  Hrušovanech 
u Brna.

Dále jsme nechali provést generální 
opravu staré sekačky na trávu, potře-
bujeme pořídit nový kontejner na od-
voz trávy, dokoupit a zprovoznit vzdá-

lené ovládání obsluhy zavlažovacího 
systému.

Letos nás čekají v  létě zajímavé 
fotbalové akce, o kterých vás budeme 
průběžně informovat. 

Opět a  zase bych rád poděkoval 
všem, včetně členů výkonného výbo-
ru a rodičů, kdo jakýmkoliv způsobem 
pomohl a  pomáhá s  chodem klubu 
a za vaši důvěru. Znovu chci poděko-
vat za fi nanční podporu hrušovanské-
ho fotbalu obci Hrušovany zastoupe-
nou starostou panem  Rožnovským 
a   společnostem LEMATEC (jednatel 
Matúš Levrinc), EL-INSTA (společník Ivo 
Karban) a TUBOTECH spol. s r.o.

Na Sportbaru, který opět trochu 
změnil tvář, vám nabízíme kapacitu 30 + 
28 lidí pro soukromé nebo fi remní akce 
či příjemné posezení. Více informací 
můžete získat na facebooku Sportbaru.

Předem děkuji za pomoc a na vidě-
nou na fotbale nebo ve Sportbaru!

Ze života obceZe života obce

Mladí volejbalisté na turnaji ve VranovicíchMladí volejbalisté na turnaji ve Vranovicích
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  Sbor dobrovolných hasičů
Milan Weis, foto: Milan Weis

Sbor dobrovolných hasičů od po-
čátku roku zintenzivnil přípravy na tra-
diční hasičský ples, který se uskutečnil 
dne 12. ledna na sportovním areálu. 
Příjemnou zábavu navodily skupiny 
Těsně vedle a Sivická kapela doplněná 
Vocal Overdose – The Original Barber-
shop Quartet. Věříme, že se vám 
letošní ples líbil a budeme se těšit 
na vaši účast 25. ledna 2020.

Kroužek mladých hasičů při 
SDH Hrušovany u  Brna se připra-
voval na soutěž v  uzlování, která 
se uskutečnila dne 2. února v Těša-
nech. Reprezentovala nás tři druž-
stva přípravek a  jedno mladších 
žáků. V  kategorii přípravek jsme 
obsadili třetí místo a  v  kategorii 
mladších žáku nám jen těsně unik-
lo vítězství a  skončili jsme druzí 
v pořadí. 

Pravidelná schůzková činnost 
v  hasičské zbrojnici a  na sportov-
ním areálu byla v  prosinci zpest-
řena návštěvou zábavního parku 
Bongo a  v únoru absolvováním 
laser game, která zúčastněným 

přinesla nové zážitky. S příchodem jar-
ního počasí se pravidelná činnost po-
stupně přesune za sportovní areál, kde 
naplno využijeme překážek a kvalitní-
ho sportovního povrchu.

V  nadcházejícím období se bude 
sbor připravovat na jarní sezónu, která 

bude zahájena okrskovým kolem po-
žárního sportu dne 28. dubna v Mout-
nicích, a budeme se podílet na okres-
ním kole dorostu v kategorii jednotliv-
ců, které se uskuteční dne 17. května 
na tartanové dráze za sportovním are-
álem v Hrušovanech.

Soutěž v uzlování v TěšanechSoutěž v uzlování v Těšanech

 Základní škola Hrušovany u Brna - Informace z ředitelství školy
Mgr. Jarmila Motlíčková

Důležitá oznámení

Zápis do 1. ročníku proběhne 

16. dubna od 14 hodin.

V  současné době probíhá v  prosto-
rách školního dvora přístavba dalšího 
traktu, po jejímž dokončení získáme 
další 2 kmenové učebny, novou počí-
tačovou učebnu, 2 místnosti pro ŠD, 
kancelář, sborovnu, dvě šatny pro žáky 
a  kabinet. Výstavba bude dokončena 
v letních měsících roku 2019. Zdrojem fi -
nancování je MŠMT a zřizovatel, celkové 
náklady MŠMT činí 25 627 297,- Kč, ter-
mín dokončení přístavby je 31. 8. 2019. 

Z  důvodu dokončovacích prací na 
přístavbě školy bude tento školní rok 

mimořádně ukončen 14. 6. 2019. Ro-
diče, kteří nebudou mít jinou možnost, 
mohou využít pro svoje děti pobyt ve 
školní družině.

Čerpání prostředků z  fondů Ev-

ropské unie

ZŠ Hrušovany u  Brna čerpá 
z  prostředků Evropské unie dotaci 
1.168.190 Kč na školního psycholo-
ga a speciálního pedagoga v ZŠ i ŠD, 
na zájmové kroužky (deskové hry, 
čtenářský klub) a  na podporu žáků 
ohrožených školním neúspěchem. 
Byla nám rovněž přidělena částka 
160.000 Kč na zájmové kroužky pro 
nadané žáky, dva logopedické krouž-
ky, dva keramické kroužky, spolupráci 
s knihovnou, hasiči, policií, projektový 
den a podporu žáků ohrožených škol-
ním neúspěchem.

Nejbližší plánované akce

V březnu proběhnou besedy všech 
tříd v knihovně, pasování prvňáčků na 

čtenáře, beseda s  Márovými o  Barmě 
a Vietnamu, školní a okrskové kolo re-
citační soutěže.

Děti z  MŠ se k  nám opět podívají 
20. 3. Ráno půjdou do 1. tříd se svými 
učitelkami z MŠ, odpoledne s rodiči na 
tzv. edukativní skupiny.

V dubnu se konají přijímací zkoušky 
na gymnázia. V tomto roce se hlásí po-
lovina žáků 5. ročníku. V těchto dnech 
se plně připravují na přijímací zkoušky.

Některé třídy odjedou v dubnu na 
školy v  přírodě, budeme mít branný 
den a tradiční den s hasiči.

V květnu se budeme těšit na pořad 
Listování s Lukášem Hejlíkem. Uvidíme 
ukázku z knihy Bertík a Čmuchadlo.

Také k  nám opět zavítá sdružení 
Seyferos z Rajhradu s ukázkou výcviku 
dravců.
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Prvňáčci se učí pečovat o zdraví Život v 2. A

Plavecký výcvik

Pěvecký sbor základní školy HRUŠČATA

 Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi v ZŠ

Mgr. Vladimíra Oulehlová, Mgr. Markéta Dvořáková Mgr. Jitka Coufalová

Mgr. Iveta Bidrmanová

Mgr. Markéta Dvořáková

V  lednu proběhl v  prvních třídách unikátní projekt Zdraví 
dětem. Ve čtyřhodinovém programu se děti dozvěděly základy 
zdravého stravování, původ některých potravin, například mlé-
ka, masa, vajíček a sýrů. Pomocí maket si vyrobily ovocný salát, 
formou hry si ukázaly, které potraviny rostou na stromech, a co 
se pěstuje na zahrádce. Na závěr zábavného dopoledne dostali 
všichni malé dárečky. 

V preventivním programu Veselé zoubky se žáci seznámili 
se zásadami správné péče o zoubky, zhlédli fi lm Jak se dostat 
Hurvínkovi na zoubek a své znalosti si nakonec ověřili při práci 
na interaktivní tabuli. Odměnou dětem byl balíček, ve kterém 
našly zubní kartáčky, pastu, přesýpací hodiny určené k odpočí-
tání času při čištění zoubků, samolepky a žvýkačky bez cukru.

Už jen stačí dětem popřát úsměv plný zdravých a  silných 
zoubků.

V naší třídě se stále něco děje a je tam opravdu živo. 
Rádi si zpestříme těžkou práci ve výuce něčím zajímavým, 
objevováním světa kolem nás. Při besedě v knihovně jsme 
vzpomínali, kolik různých večerníčkových postav známe. 
Vyzdobili jsme si třídu fotografi emi a zajímavostmi o Pra-
ze. Pozorujeme rostoucí novou přístavbu školy. Mimo 
jiné jsme se také zapojili do soutěže pro třídy k 70. výro-
čí nakladatelství Albatros. Někteří žáci zjišťovali v  místní 
knihovně odpovědi na otázky, vyhledávali knihy o zvířa-
tech, autory z regionu atd. Výtvarně nadaní žáci mají mož-
nost zkusit své štěstí v soutěži požární ochrany na téma 
Pozor, v domě hoří! Společně jsme si povídali o tom, jak se 
zachovat při začínajícím požáru v bytě a domě, jak se vy-
hnout úrazu při zacházení s domácími spotřebiči aj. Bez-
pečnost a ohleduplnost jsou naším mottem.

Žáci 2. a  3. ročníků ZŠ Hrušovany u  Brna absolvují 
v  rámci tělesné výchovy i  plavecký výcvik. Ve druhém 
pololetí školního roku 2018/19 opět pokračujeme ve vý-
uce plavání v zrekonstruovaném bazénu v Hustopečích. 
Žáci absolvují celkem deset dvouhodinových lekcí, které 
vedou zkušení a kvalifi kovaní instruktoři plavecké školy.

V tomto školním roce sbor navštěvuje čtyřicet žáků. 
Naše vystoupení byla pestrá – v září jsme zpívali na tra-
dičních hodech v  Rajhradě, v  říjnu jsme českou státní 
hymnou a lidovou písní Ach synku, synku přispěli k osla-
vám stého výročí republiky, v  prosinci jsme zazpívali 
u  vánočního stromečku a  tradičně uspořádali vánoč-
ní koncert v  kostele P. M. Královny. V  březnu potěšíme 
svými písničkami v  Klubu seniorů, v  květnu prožijeme 
Noc kostelů a v červnu zazpíváme na Babských hodech 
v Hrušovanech. Hruščata se na Vás těší!

Žáci 3. ročníku na plaveckém výcvikuŽáci 3. ročníku na plaveckém výcviku

Předávání vysvědčení v AnthroposuPředávání vysvědčení v Anthroposu

Vysvědčení v pavilonu Anthropos
Mgr. Jiří Mrázek

Stalo se již několikaletou tradicí čtvrtých ročníků naší školy 
převzít si pololetní vysvědčení pod přísným pohledem brněn-
ského mamuta. 

Proto i letos vyrazila IV. A spolu se IV. B dne 31. ledna na vlas-
tivědnou exkurzi do pavilonu Anthropos v  brněnských Pisár-
kách.

Ve stálé expozici se nejdříve žáci seznámili s životem v nej-
starším období naší historie, poté obdrželi „pod mamutem“ svá 
pololetní vysvědčení a nakonec byli u bazénku ve vchodu do 
muzea odměněni diplomy a cenami ve třídní soutěži.

Své poznatky z exkurze využili po pololetních prázdninách 
i v řadě tematických školních činností – nejen ve vlastivědě, ale 
i ve výtvarné výchově (vytváření jeskynních maleb křídami, ma-
lování prehistorických živočichů kávou) či ve výchově pracovní 
(výroba pravěkých nádob a ozdobných předmětů z keramiky).
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Masopust ve 2. B

Vánoční muzikál

Mgr. Dita Kašparová

Mgr. Kristýna Jandíková

Masopust je období od Tří králů až do začátku postní 
doby. Ve třídě 2. B jsme masopustu věnovali jeden den na 
konci února. Den jsme začali povídáním o tom, co masopust 
je a co k němu patří. Celý den jsme pak pracovali ve skupin-
kách. V nich si děti rozdělily úkoly, které dostaly, a navzájem 
si pomáhaly. Zazpívali jsme si lidové písničky a zatancovali, 

 V prosinci uvedlo 3. oddělení dru-
žiny vánoční muzikál s  názvem Ne-
sem vám sváteční noviny – netradiční 
televizní zprávy obohacené o „taneční 
reportáže“, hrané pasáže i zpěv.

Světla se rozsvěcují, opona mizí. 
Kamera. Klapka. Action. Znělka tele-
vizních novin, na hodinách zbývá jen 
pár vteřin do půl osmé. Maskérka kmi-
tá okolo moderátorů. Poslední úpra-
vy. A jedeme naživo. „Vážení diváci, je 
právě půl osmé a to je čas pro televiz-
ní noviny, dnes se svátečním datem 
24. prosince. Vítají vás Lucie Balonová 
a Ray Kostlivec.“

První zpráva večera přinesla zá-
važné téma, neboť sledovala osud 
posledního dosud žijícího exempláře 
Santy Clause, kterého z  jeho domo-
viny na severním pólu vyhnalo neú-
prosné oteplování planety. Reportáž 
Anny Vločkové nás zavedla přímo na 
místo a  za zvuku letní písně, která 
dobře ilustrovala tamější počasí, jsme 
mohli sledovat tanečníky předvádějí-

abychom k nám do třídy přenesli i náladu masopustu. Na-
konec jsme nakreslili některé z typických masek. Děti si nej-
více oblíbily Laufra, který chodí v čele průvodu, medvěda, 
nevěstu, smrtku a klibnu neboli kobylu.

Děti si užívaly spolupráci ve skupince a  tematická vý-
uka se jim moc líbila.

cí stěhování Santy Clause a  jeho věr-
ných sobů. 

Rychlým střihem jsme se opět vrá-
tili do studia k  našim moderátorům, 
jejichž další zpráva byla o poznání ve-
selejší a pojednávala o tom, co v před-
vánočním čase nejvíce stmelí českou 
rodinu. Jsou to reklamy, konkrétně 
oblíbená reklama na kofolu s  prasát-
kem, při níž se členové rodiny svoláva-
jí k  televizi pokaždé, když uslyší zná-
mou větu: „Ne, ne, já nemusím, já už 
ho vidím.“

Další zpráva vyvolala na tvářích 
našich moderátorů opravdové zdě-
šení. „Nedlouho před zahájením tele-
vizních novin odcizil vandal vánoční 
stromeček, který stál před budovou 
naší televize.“ V reportáži podkreslené 
dramatickou hudbou tanečníci před-
vedli následné dopadení pachatele za 
hranicemi naší republiky, ke kterému 
přispělo několik místních obyvatel.  

Ze zahraničí nás hlas režiséra 
přenesl zpět do studia. V pořadí tře-

tí reportáž byla mnohem klidnější. 
„Skupince českých pekařů se v tomto 
předvánočním období podařil kou-
sek hodný zápisu do knihy rekordů. 
Upekli totiž největší vanilkový rohlík 
na světě.“ 

Těsně před uvedením poslední 
zprávy nastala... TMA! Výpadek elek-
trického proudu sice u Lucie Balonové 
způsobil krátký záchvat paniky, ihned 
poté však následoval chytrý nápad, 
jak zachránit situaci. Oba moderátoři 
se hrdě postavili a na rozloučenou za-
pěli několik českých koled (tento ne-
plánovaný krok zajisté velmi pobavil 
všechny diváky, neboť dle tradice si 
většina „sedících“ moderátorů obléká 
sváteční oděv pouze od pasu nahoru, 
zbytek bývá oděn do pohodlného do-
mácího oblečku). 

To byla tečka za muzikálem, které-
ho se s  plným nasazením zúčastnilo 
celé 3. oddělení družiny. Vše dopadlo 
na výbornou, a tak můžeme říct, že to 
byl krásný předvánoční zážitek.

InzerceInzerce
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Družinová olympiáda
Bc. Petra Horňáková

Na konci února se v  naší družin-
ce konala zimní olympiáda. I když 
to venku chvílemi vypadalo, že jaro 
je už za dveřmi, pro děti nastal ten 
správný čas soutěžit o cenné kovy.

Děti se utkaly hned v sedmi disci-
plínách – hokej, biatlon, jízda v bou-

Návštěva Technického muzea v Brně
Mgr. Michal Řihánek

Přesně na konci prvního pololetí 
jsme s  páťáky zavítali do Technického 
muzea. Kromě prohlídky technických 
památek a zajímavostí se tu konalo i tra-
diční vydávání pololetního vysvědčení. 
V  muzeu se nás ujal pan průvodce, se 
kterým jsme navštívili salon mechanic-
ké hudby a uličku řemesel. Kromě toho 

PozvánkaPozvánka

lích, slalom, rychlobruslení, hod sně-
hovou koulí na cíl a  skoky na lyžích. 
Ve všech sportech prokázaly, že umí 
nejen překonávat překážky (ty vidi-
telné - jako byl např. brankář sedící 
v bráně, proti které vybíhaly, ale i  ty 
vlastní - jako je obava z  neúspěchu 

či prohry), ale hlavně se umí radovat 
nejen ze svého úspěchu, ale i z úspě-
chu ostatních dětí. Odměnou jim 
pak byly body do celoroční soutěže, 
drobné sladkosti a  hlavně zlaté me-
daile, protože v naší olympiádě zvítě-
zili všichni!

se žáci v technické herně seznámili zá-
bavnou formou s různými zákony fyziky 
a jejich technickými aplikacemi. Na roz-
díl od ostatních expozic se v herně řídili 
hlavní zásadou: dotýkejte se – zkoušejte 
– pozorujte – poznávejte.

Tak jako vám v  hospodě před od-
chodem všechno řádně spočítají, vy-

staví konečný účet a vy musíte zaplatit 
celou útratu, tak se našim žákům do-
stalo zúčtování v  dobové hospodě U 
Pavlíků v  uličce řemesel. Účet za celé 
pololetí měl podobu výpisu z vysvěd-
čení. Kdo se snažil, „platil“ tedy v součtu 
méně než ten, kdo více lenošil a méně 
se učil.
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 Události ze školky
Karolina Vymazalová, foto: Karolina Vymazalová

Po Vánocích se děti sešly v hojném 
počtu ve školce, kde nás čekaly další 
zajímavosti.

Zimní radovánky

Letošní zima dopřála aspoň trochu 
radosti našim školčátkům. Konečně i v 
Hrušovanech napadlo dostatečně sně-
hu, a tak si ho mohly děti z naší školky 
náležitě užít. Vydováděly se nejen při 
bobování a koulování, ale i při stavění 
sněhuláků.

Kouzelnické představení

Hned v  lednu za námi přijel pan 
kouzelník, který nám předvedl spous-
tu kouzel, ale hlavně učil kouzlit i naše 
děti, které se do role kouzelníků a kou-
zelnic pořádně vžily. Čarování děti 
bavilo a  už se opět těší na pana kou-
zelníka, až nás dojede navštívit s další 
školkou kouzel.

Karnevalové radovánky 

v MŠ Jízdárenská

Jedno úterý dopoledne se děti 
z MŠ Jízdárenská i s paními učitelkami 

převlékly do karnevalových kostýmů 
a  karneval mohl začít. Paní učitelky 
si pro děti připravily různé soutěže, 
nechyběla ani přehlídka masek. Celý 
karneval vyvrcholil pořádným tancem. 
Karnevalové radovánky jsme si všichni 
moc užili.

Bongo

Ve středu 27. 2. jsme se jeli vyskota-
čit do zábavního centra Bongo. Děti si 
tu pořádně zaskákaly na trampolínách 
a užily si spoustu zábavy. Zpět do MŠ 
se vracely unavené, hladové, ale moc 
spokojené.

Karnevalové radovánky v MŠ JízdárenskáKarnevalové radovánky v MŠ Jízdárenská

PozvánkaPozvánka

Ze života obceZe života obce
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Obec Hrušovany u Brna pořádá

pietní akt u příležitosti

74. výročí osvobození Hrušovan u Brna sovětskou 

armádou, včetně uctění památky padlých vojáků 

a obětí II. světové války z řad hrušovanských občanů.

  Nepodceňujte  preventivní  prohlídky, máte na ně ze zákona nárok
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Na preventivní prohlídky k praktic-
kému lékaři chodí pravidelně jen 20 % 
pacientů. Přitom mohou včas odhalit 
závažná onemocnění srdce a cév, one-
mocnění metabolická (např. diabetes, 
poruchy tuků), onkologická, poruchy 
štítné žlázy atd. 

Každým rokem diagnostikujeme 
desítky nových případů těchto one-
mocnění v počátečních stádiích. Právě 
včasné zachycení hraje klíčovou úlohu 
z hlediska šance na úspěšnou léčbu. 

V  19 letech by se měl každý za-
registrovat u  praktického lékaře pro 

dospělé. Zdravotní pojišťovny plně 
hradí preventivní prohlídky jednou za 
2 roky. Provedeme Vám fyzikální vyšet-
ření, laboratorní vyšetření krve a moče, 
EKG a základní onkologický screening. 
Zkontrolujeme povinné a doporučené 
očkování. Další vyšetření plánujeme 
individuálně podle rizik či chorob kon-
krétního pacienta (např. monitorování 
krevního tlaku, doporučení k  odbor-
ným lékařům apod.) 

Nezapomínejte také na povinné 
lékařské prohlídky řidičů v seniorském 
věku. Novela silničního zákona platná 

od 1. 7. 2013 říká, že řidič se musí dosta-
vit na prohlídku nejdříve 6 měsíců před 
dovršením 65 let, poté 68 let (nejpoz-
ději v den dovršení tohoto věku). Další 
prohlídky probíhají každé 2 roky, po-
kud praktický lékař nestanoví prohlíd-
ku v kratším časovém úseku vzhledem 
ke zdravotnímu stavu konkrétního pa-
cienta. Doklad o zdravotní způsobilosti 
vydaný registrujícím praktickým léka-
řem musí mít řidič vždy u sebe a před-
ložit ho při silniční kontrole. 

Objednání na prohlídku: tel. 

547 237 415 nebo 732 715 677

 Kalendář akcí březen – květen 2019
Rubriku připravuje: Karin Blahofská

Březen

30. 3. 2019  Louka plná broučků – Táborníci

Duben

5. 4. 2019  Návštěva divadelního představení – Klub seni-
orů

6. 4. 2019  Ukliďme Česko – Táborníci a Komise životního 
prostředí

8. 4. 2019  Přednáška „Brněnské podzemí“ – Knihovna 
Hrušovany u Brna

13. 4. 2019  Osvobození Hrušovan u Brna – Obec Hrušova-
ny u Brna

27. 4. 2019  Rybářské závody – dospělí – Klub rybářů
27. 4. 2019  Branné závody – Táborníci
28. 4. 2019  Rybářské závody - mládež+ženy  – Klub rybářů
30. 4. 2019  Pálení čarodějnic – Mišlenka

Květen

3. 5. 2019  Zájezd na výstavu Floria Kroměříž a  návštěva 
basiliky – Klub seniorů

17. 5. 2019  Hasičské závody, soutěž dorostu – Sbor dobro-
volných hasičů

18. 5. 2019  Jarní rybářská noc – Klub rybářů 
25. 5. 2019  Výlet Živá voda Modrá – Klub rybářů

• v sobotu 13. 4. 2019 ve 14:00 hod.
• u památníku padlých sovětských vojáků v ulici Havlíčko-

vě
• za účasti 

• genmjr. Emila Bočka – účastníka letecké bitvy 
 o Anglii – letce RAF
• zástupce gen. konzulátu Ruské federace
• náměstka hejtmana Jihomoravského kraje
• zastupitelů obce Hrušovany u Brna

Program:

1) Zahájení – hymny ČR a Ruské federace
2) Uvítání účastníků – starosta obce
3) Projevy hostů
4) Položení věnců 
5) Čestná salva
6) Ukončení pietního aktu

Srdečně Vás zveme k účasti!

PozvánkaPozvánka
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Táborníci na zimním výletě (foto Valerie Philippi)Táborníci na zimním výletě (foto Valerie Philippi)

Přístavba ZŠ v březnu 2019 (foto Vladimír Lazar)Přístavba ZŠ v březnu 2019 (foto Vladimír Lazar)

Modernizace železniční trati Židlochovice-Hrušovany u Brna (foto Vladimír Lazar)Modernizace železniční trati Židlochovice-Hrušovany u Brna (foto Vladimír Lazar)

Maškarák pro dospělé (foto Roman Ivičič)Maškarák pro dospělé (foto Roman Ivičič)

Tříkrálová sbírka (foto Josef Valoušek)Tříkrálová sbírka (foto Josef Valoušek)

Kouzelnické představení v MŠ (foto Karolina Vymazalová)Kouzelnické představení v MŠ (foto Karolina Vymazalová)

Dětský karneval na sokolovně (foto Miroslava Šebelová)Dětský karneval na sokolovně (foto Miroslava Šebelová)

Příprava mladých hasičů (foto Milan Weis)Příprava mladých hasičů (foto Milan Weis)


