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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první vydání Hrušovanského 

zpravodaje v roce 2007. 

Chci Vás touto cestou pozdravit a poprosit Vás 
o společné zamyšlení nad dalším vývojem naší obce. 
Ve zpravodaji budete mít informace o dění rady obce 
a zastupitelstva obce do těchto chvil, ale já se chci s Vámi 
poradit nad „Strategickým rozvojovým plánem obce“, 
který se v naši obci připravuje. Strategický plán musí 
obnažit, jak organizovat změny a vytvářet společnou vizi, 
na lepší vývoj obce v dalších letech.

Tento plán nesmí vytvářet pouze radnice, ale i Vy, kteří v obci žijete, pracujete 
a trávíte volný čas.

Musíme odhalit silné a slabé stránky života obce. Plán stanovuje dlouhodobé 
úkoly a také cestu, jak se k nim dopracovat. Má vyjasnit vlastnické vztahy, které 
slouží jako faktor ekonomického rozvoje, výstavby apod. Měl by zřetelně označit, 
jak tyto úkoly financovat.

Dalším důležitým momentem je, že stanovuje předpoklad pro další vývoj – 
územního plánování obce. Chceme oslovit podnikatele a neziskový sektor v obci, 
aby spolupracovali při tvorbě tohoto materiálu.

Chci Vás všechny tímto vyzvat, aby Vaše připomínky určovaly vývoj a skladbu 
rozvojového plánu. Oslovíme podnikatele, neziskový sektor a občany, formou 
anketních dotazů a prosím Vás o následné vyplnění a vrácení na obecní úřad.

Slovo starosty
 3 Slovo starosty
 4 Usnesení č. 4/ZO/06 

Zastupitelstva obce Hrušovany 
u Brna

 6 Hlavní úkoly obce 2007
 9 Zpráva o činnosti Rady obce
 11 Rozpočet obce
 13 Informace z evidence obyvatel
  Kolik nás žije v Hrušovanech.

 13 Výměna občanských průkazů
  Občanské průkazy vydané do r. 1998 je 

nutno vyměnit za OP se strojově čitelnými 
údaji nejpozději do 31. 12. 2007.

 14 Půjčky na opravy a modernizaci 
bytů a rodinných domů

 14 Výměna řidičských průkazů
  Řidičské průkazy vydané od 1. července 

1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 
2007.

 15 Legalizace studní
  Do 1.1.2008 je potřeba, aby majitelé 

načerno vyhloubených studní zlegalizovali 
svůj vodní zdroj. Jinak jim hrozí pokuta až 
50 tisíc korun.

 17 Klub důchodců
 18 Oslavy osvobození
  Také letos k nám zavítá kolona historických 

vozidel.

 19 Sluníčko: Hra o kouzelné 
slůvko

  Reportáž z divadelního představení pro 
děti

 21 Občasník kronikáře
  Co se psalo o cukrovaru. Svaz invalidů. 

Pomozte při pátráni. Druhá sv. válka ve 
vzpomínkách pamětníka.

 29 Komise pro bezpečnost
  Nové radary. Rychlostní rekordy.

 32 Mateřská škola
  Sběr. Karneval. Zápis. Den otevřených 

dveří.

 35 Základní škola
  Turnaj ve vybíjené. Bílý den. Noc ve škole.

Ukázky literárních prací.

 39 ČSSD
  Založení místní organizace. Kde se mohou 

hlásit zájemci o členství.

 40 Nadační fond
  Činnost v roce 2006. Plán 2007. Mše svaté 

o velikonocích.

 42 HC-Falkons
  Hokej, florbal, cyklo, futsal.

 43 Knihovna
 43 Pozvánka na Pálení čarodejnic
 44 Exhibiční utkání HC-Falcons 

- HC Olymp
  Pozvánka na utkání s hvězdami 

televizního seriálu a NHL.

 46 Kulturní a sportovní akce
 47 Františkovo čarování s Majdou
  Pozvánka na vystoupení pro děti.

 47 Jízdní řády

Co je strategický plán?
Strategický plán rozvoje je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace 

veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, 
kulturního a ekologického charakteru na území obce. Hlavním smyslem 
je organizace rozvoje obce a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby obec 
prosperovala jako celek.
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Anketa se bude týkat především:

Problémů  k řešení je jistě dost a přeji si, aby jste se do dění zapojili formou 
ankety, internetových stránek i osobní účastí na veřejných setkáních, které bude 
obec pořádat.

Závěrem Vám chci poděkovat za spolupráci a věřím, že toto společné úsilí bude 
ve prospěch nás všech občanů Hrušovan u Brna. 

V neposlední řadě bych vás chtěl požádat: nezapomeňme na jarní úklid  kolem 
svých domovů, ať je naše obec hezčí s přicházejícím jarem pro nás občany, ale i pro 
ty, kteří naši obec navštíví, za což Vám všem děkuji.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití Svátků 
velikonočních.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

Vyjádřete se k rozvoji obce
V současné době připravuje obecní zastupitelstvo ve spolupráci s Regionální 

poradenskou agenturou Brno s. r. o. strategický plán rozvoje obce. Cílem této 
aktivity je budoucí vývoj a prosperita Hrušovan u Brna. 

Předmětem strategického plánování jsou témata jako bezpečnost v obci, 
aktivity pro volný čas, dostupnost a úroveň služeb, problematika školství, 
podnikatelské prostředí, dopravní situace obce a další. Tvorba dokumentu 
předpokládá aktivní účast občanů, tzn. možnost jednotlivců vyjádřit se a 
ovlivnit směr vývoje prostředí i společnosti, ve které žijí.

Byli bychom rádi, kdybyste tuto výzvu nepovažovali za formalitu a připojili 
svoje názory prostřednictvím online dotazníku na webových stránkách

http://www.rpa.cz/hrusovany/. 

Touto jednoduchou cestou máte jedinečnou možnost ovlivnit budoucí rozvoj 
své obce.

  životního prostředí a krajinotvorby
  kvality života v obci
  malého a středního podnikání
  image obce
  rozvoj cestovního ruchu

•
•
•
•
•

  vztahy mezi radnicí a podnikateli
  podmínek pro rozvoj podnikání
  využití volného času
  pořádek a bezpečnost
  bydlení apod.

•
•
•
•
•

Informace obecního úřadu

Usnesení č.4/ZO/07 
Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, 

které se konalo 19. 2. 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu

I .  Z astupitelstvo obce  bere  na vědomí:
 1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 9. 11. 2006 

a 28. 12. 2006
 2. Zprávu starosty obce 
 3. Plnění rozpočtu obce za rok 2006

II .  Z astupitelstvo obce  schvaluje :
 1. Za ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání zastupitelstva obce Hrušovany 

u Brna Mgr. Lenku Dvořáčkovou a Stanislava Pospíšila
 2. Program jednání zastupitelstva obce, tak jak byl předložen a který tvoří 

samostatnou přílohu zápisu
 3. Program obce na období 2006 – 2010. Doplněný text programu o připomínky 

je samostatnou přílohou zápisu.
 4. Hlavní úkoly obce na rok 2007. Doplněný materiál o připomínky je 

samostatnou přílohou zápisu.
 5. Rozpočet obce na rok 2007, včetně rozpočtového výhledu obce do roku 2012. 

Materiály jsou samostatnou přílohou zápisu.
 6. Kompetence starosty a místostarosty, včetně podpisových práv.
 7. Dotační program obce.
 8. Záměr darovat pozemky ve vlastnictví obce  vykoupené pro výstavbu obchvatu 

(těleso komunikace) Jihomoravskému kraji.
 9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se zrušuje OZV č. 2/2006.
 10. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, o stanovení podmínek pro pořádání 

a průběh akcí typu technoparty.
 11. Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva dle nařízení vlády 

č. 614/2006 Sb. 
 12. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006. Zápis hlavní inventarizační komise 

je samostatnou přílohou zápisu.
 13. Pověření Zastupitelstva obce pro radu obce k provedení možného rozpočtového 

opatření nutného k financování obce v období do 31. 12. 2007.
 14. Záměr nabytí majetku, bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1864/10 na 

výstavbu víceúčelového hřiště od Pozemkového fondu na obec Hrušovany 
u Brna

 15. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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prodej pozemku parc. č. 765/11, výměra 182 m2,  k. ú. Hrušovany u Brna, cena 
dle znaleckého posudku.

 16. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
prodej pozemku parc. č. 1852/66, výměra 21 m2,  k. ú. Hrušovany u Brna, za 
cenu 20 000,- Kč.

III .  Z astupitelstvo  obce  rozhodlo:
 1. o odpisu a vyřazení majetku z evidence obce, dle návrhu
 2. o vykoupení části pozemku parc. č. PK 4009, k. ú. Hrušovany u Brna, nutného 

k dokončení stezky Hrušovany u Brna – Židlochovice za výkupní cenu 200,- Kč 
za m2

IV.  Z astupitelstvo obce  zamítá:
 1. Žádost p. Aleše Karbana, Žižkova 623, Hrušovany u Brna na odkoupení 

pozemků parc. č. 1656/48 a 1656/50

V. Z astupitelstvo obce  uk ládá:
 1. finančnímu výboru – zpracovat finanční rozvahu a možnost zřízení podniku

služeb pro občany
  termín: do příštího ZO

Hlavní úkoly obce Hrušovany u Brna na rok 2007
Materiál neobsahuje mandatorní (povinné) výdaje obce na zajištění obecních příspěvkových 

organizací a organizačních složek, včetně správy obce, běžných oprav a údržby.

1/ Investiční akce  odpovídá:
- dětská hřiště a minihřiště 2.000.000 Rožnovský
- dokončení fotbalového hřiště 6.000.000 Rožnovský
- výstavba nových chodníků/  +akce  2.500.000 Kameník.
- rekonstrukce parku a rekonst. /demolice/staré hasičky v rozpočtu Rožnovský
- ing.sítě Tyršova – NC Trans 500.000 Kameník
- dokončení chodníku Masarykova-Havlíčkova k přechodu/ 50.000 Kameník

2/  Neinvestiční akce :
- strategický rozvojový plán obce 113.000 Knoflíček
- zvýšené náklady na obecní policii 500.000 OÚ
- smluvní fin. závazky obce /školy,policie, infokanál, atd./ v rozpočtu   OÚ
- pečovatelská služba /rozvoz obědů, atd./ v rozpočtu  OÚ
- členské příspěvky /SMO,DSO,IDS, atd./ v rozpočtu OÚ
- přenesení map PK stavu do digitálního stavu 50.000 Táborská
- nákup do majetku obce /pozemky Sídliště,Stávání/ +akce 500.000 Rožnovský
- školení pracovníků obce 15.000 Rožnovský
- nákup do majetku obce /nářadí,technika,vybavení,radary./ 300.000 Kameník
- automatizace knihovního systému 50.000 Kresová

- čipování psů 100.000 Táborská
- jednoduché projekty /MŠ,ZŠ,SA,Zdr.stř./dotace/ 100.000 Rožnovský
- studie Vodárna-Louky /klidová zóna-soutěž VUT/ 50.000  Rožnovský
- vydávání zpravodaje, internet obce, infokanál v rozpočtu  Valoušek
- výsadba stromů v obci /obchvat, náhrady za vykácené stromy  v rozpočtu Edler
- dotační program obce 400.000 OÚ
- komplexní pozemkové úpravy v rozpočtu Táborská
- odkup chráničky Self /HDPE Telefonica/ 140.000 Rožnovský

3/Projekty:
- dostavba areálu fotbalového hřiště /projekt, 250.000 Rožnovský
- kanalizace Vodní-ČOV /projekt,rozpočet,ÚR,dotace/ 497.000 Rožnovský
- rekonstrukce středu obce – /park ,pam.padlých vojáků,atd/ 100.000 Rožnovský
- sběrný dvůr /projekt,rozpočet,ÚR,dotace/ 280.000 Rožnovský
- osvětlení stezky do Židlochovic /projekt ,rozpočet ,dotace/ 75.000 Rožnovský
- kulturní dům-rozpočtová studie/soutěž/ 10.000 Rožnovský
- dětské hřiště a minihřiště 80.000  Rožnovský
- rekonstrukce /demolice/stará hasička 20.000  Rožnovský
- školní hřiště ZŠ Masarykova v rozpočtu
- MŠ Sídliště – 4 třída 40.000 Kameník
- prům.silnice ROMIKA 100.000   Kameník

4/Opravy a údržba:
- prořezy stromů a keřů v rozpočtu Kameník
- oprava dvorního traktu knihovny v rozpočtu Kameník
- likvidace septiků /Vodárna, Nádražní/ 50.000 Kameník
- termoregulace topení ZŠ v rozpočtu Kameník
- termoregulace topení MŠ 130.000 Kameník
- výměna oken   

- Vodárna v rozpočtu  Kameník 
- Klub důchodců v rozpočtu Kameník 
- Zdravotní středisko +akce 385.000 Kameník

- nátěr autobusového nádraží+ ostatní 40.000 Kameník
- čištění kanálových vpustí místních komunikací v rozpočtu Kameník
- odpadové stojany na hřbitov 10.000 Kameník
- oprava a položení dlažby ul. Havlíčkova /Valoušek-Švrček/ 25.000 Kameník
- opravy místních komunikací v rozpočtu Kameník
- Vodárna - úpravy dřevníků v rozpočtu Kameník
- opravy podlah dvou tříd ZŠ v rozpočtu Kameník
- parkoviště LK – v případě mimořádných příjmů 1.000.000 Kameník
- oprava zastřešení MŠ – Sídliště 10.000 Kameník
- oprava zastřešení SA 500.000 Kameník
- údržba a opravy veřejného osvětlení v rozpočtu Kameník
- přestavba zadního vchodu do klubu důchodců 20.000  Kameník
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- opravy chodníků v rozpočtu Kameník
- rekonstrukce MŠ Sídliště – 4 třída  +akce(-500.000) 1.500.000 Kameník
- oprava kotelny ZŠ v rozpočtu Kameník
- úprava kluboven SA v rozpočtu Kameník
- oprava dvorního traktu /zdr. stř. - pošta/ 100.000 Kameník

5/ Organizační:
- prosadit zahájení výstavby obchvatu obce Kraj/Obec Rožnovský
- řešit pozemky lokalita Stávání v rozpočtu Rožnovský
- řešit využití LK v rozpočtu Rožnovský
- prodej obecních bytů  OÚ
- řešit dlužníky obce  OÚ
- statut města v rozpočtu rada
- řešit havarijní stav zdi S.N.B.K. na ulici Vodní majitel Rožnovský
- sledovat rekultivaci pískoven majitel Edler
- prosadit opravu ulice Komenského /SUS/ SUS Kameník
- čištění průtahové silnice ,včetně kanálových vpustí /SUS/ SUS Kameník
- řešit pronájem volných prostor SA v rozpočtu rada
- sledovat možnost napojení obce na VOV  Rožnovský
- řešit výměnu zrcadla na ulici Sušilova /SUS/ SUS Kameník
- řešit možnost zvýšení parkovacích míst v obci v rozpočtu Rožnovský
- řešit převod pozemků z PF ČR na obec /hřiště na Sídlišti/ v rozpočtu Táborská
- zajistit kamerové prohlídky starší části kanalizace v obci VaK Rožnovský
- spojit oslavu 755 let obce a 75 let kopané/otevření fotb.hřiště/ 100.000 Edler
- hudební soutěž obce pro děti ,,Hrušovanské talenty‘‘/sólisté/ 5.000 Rožnovský
- půjčky z fondu SFRB – bydlení v rozpočtu Rožnovský
- zpracovat materiál vnitřní zadluženosti obce na infrastruktuře,budovách  Rožnovský
- spoluúčast obce na kulturních a společenských akcích v rozpočtu rada
- setkání zastupitelů s místními podnikatelskými subjekty v rozpočtu rada
- zajistit zpracování strategického rozvojového plánu obce v rozpočtu rada
- jednání s ČD – zlepšení vzhledu nádraží  rada
- umístění informačních tabulí obce 10.000 Táborská
- příprava podkladů pro možné dotační tituly v rozpočtu Rožnovský
- zřízení plakátovací plochy v obci 50.000 Kameník
- uvítání sv. Mikuláše v obci -Vánoční strom 5.000 Rožnovský
- spolupráce při založení místního rybářského sdružení  Rožnovský
- zajistit deratizaci kanalizační sítě v obci v rozpočtu Kameník
- podpora obce kulturním, sportovním a zájmovým sdružením v rozpočtu rada
- rekonstrukce zdr. střediska /býv.knihovna na poštu/ v rozpočtu Kameník
- oslava osvobození obce 3.000 Horr

+ akce- tyto akce budou realizovány po smluvním zajištění realizace obchvatu Hrušovan 
u Brna. Předpoklad – květen  2007

Zpráva o činnosti rady obce 9. 11. 2006 – 12. 2. 2007 
(Zpráva byla přednesena na zasedání ZO 19. 2. 2007)

K dnešnímu dni se rada obce sešla k sedmi řádným zasedáním dle 
schváleného pracovního kalendáře. Na šesti zasedáních byla účast 100%, 
pouze v jednom případě se omluvil člen rady pro nemoc.

Po zvolení rady obce, zastupitelstvem obce, rada jmenovala předsedy 
komisí rady a na jejich návrhy potom členy komisí, které v současné době 
pracují na úkolech, které jim rada ukládá k řešení. V současné době pracuje 
8 komisí rady. 

K datu 31. 12. 06 proběhla řádně inventarizace obecního majetku.
Rada se zabývá přípravou na vypracování „Strategického rozvojového 

plánu obce“. Při jeho tvorbě bude potřebné velké úsilí všech zastupitelů i 
komisí, neboť to bude obsáhlý materiál, který monitoruje veškerou škálu 
života obce. Zastupitelům obce byl předložen tzv. jízdní řád, který metodicky 
vysvětluje jeho přípravu a následnou realizaci.

Rada obce zahájila přípravu projektových dokumentací, včetně vyřizování 
vydání územních rozhodnutí na tyto akce, např.:

– sběrač na ČOV – ulice Vodní
– sběrný dvůr obce
– dokončení areálu fotbalového hřiště
– zřízení 4 třídy MŠ na Sídlišti
– budování hřišť pro děti.
Hlavním předmětem jednání je záležitost budování „obchvatu obce“, kde 

hlavním investorem je JmK. Při jednání s hejtmanem bylo dosaženo shody 
o spoluúčasti obce na tomto díle. Před započetí prací bude sepsána smlouva 
o darování pozemků vykoupených na obchvat a spoluúčast formou převodu 
částky 6,5 mil.Kč na protipovodňová opatření. Zahájení výběrového řízení 
se předpokládá v měsíci květnu 2007. Bylo vydáno stavební povolení na tuto 
stavbu a celá stavba má být dokončena 31. 12. 2008.

Byly vypracovány žádosti o dotace:
– úroky z přijatých úvěrů     - kraj
– oranžové hřiště      - ČEZ
– na projektovou dokumentaci ČOV – vodní sběrač - kraj
– na výstroj a vybavení JSDH III    - kraj
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Připravují se žádosti o dotace na investiční akce:
– sběrný dvůr
– sběrač na ČOV
– mimořádná dotace na otevření 4. třídy MŠ na Sídlišti -rada kraje
– rozšíření stezky do Židlochovic a její osvětlení.
Dále se připravují žádosti o zpracování studií na klidové zóny, úpravy 

centrálního parku, včetně demolice staré hasičky.
Obec získala dotaci ze Státního rozpočtu na dokončení fotbalového hřiště 

ve výši 4 mil. korun a je připravována projektová dokumentace, včetně 
stavebního povolení, na realizaci této akce.

Souběžně s těmito úkoly samozřejmě běží řádný chod obce – vyřizování 
běžné agendy a hospodaření obce, dle rozpočtového provizoria. Na obecním 
úřadu byla obsazena funkce referenta Správy obecního majetku a na toto 
místo nastoupil pan Pavel Hodec.

Probíhala příprava Hlavních úkolů obce a příprava rozpočtu obce pro rok 
2007.

Zápisy rad jsou zasílány všem zastupitelům obce a předsedům komisí, 
takže informovanost o činnosti rady by měla být zřetelná. Činnost je také 
zveřejňována prostřednictvím úřední desky a infokanálu.

Obec se také prezentovala v měsíci lednu na Regiontouru 2007 na 
brněnském výstavišti.

Obec také získala bezúplatným převodem pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů vozidlo Volkswagen Transporter na přepravu osob.

Schválení závěrečného účtu a zpráva o hospodaření obce za rok 2006 
budou předloženy na květnovém zasedání zastupitelstva obce.

Dne 7.února proběhl na obci závěrečný audit hospodaření obce za rok 
2006. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby ani 
nedostatky.

Chtěl bych zde také poděkovat za příkladné plnění svých pracovních 
povinností pracovníkům obecního úřadu v čele s tajemnicí Ing. Hanou 
Táborskou, za výsledky hospodaření také p. Kadlecové a p.Seďové.

Závěrem bych chtěl připomenout, že úkolů nás čeká mnoho a jsem si 
vědom, že  bude velmi náročné je plnit.

Miroslav Rožnovský, starosta obce, v únoru 2007

Plnění rozpočtu 2006  a návrh 2007
Výdaje

§ položka schválený 
2006

plnění
2006

návrh
2007

2140 Vnitřní obchod, služby a cest. ruch-členský příspěvek 
Region Židlochovicko

39 200 39 039,00 80 000

2212 Silnice 6 082 300 776 272,08 1 695 100
2219 Ostat.zálež.pozem.komunikací (chodníky,odst.plochy 

parkoviště)
134 000 46 529,50 210 000

Rekonstrukce chodníků 1 501 000 1 500 935,20 2 500 000
2221 Provoz veřejné silniční (integrované) dopravy 150 000 59 700,00 151 000
2229 Ost.záležitosti v sil.dopravě (soubor dopr.značení) 250 000 182 726,50 20 000
2310 Pitná voda 373 000 268 050,00 255 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 401 000 1 599 198,19 682 000
3111 Předškolní zařízení 128 800 114 573,30 1 575 000

Neinv.příspěvek  PO MŠ Hrušovany 673 600 673 600,00 969 000
3113 Základní škola 1 556 000 1 556 000,00 40 000

Neinv.příspěvek  PO ZŠ Hrušovany 15 400 12 829,50 1 442 000
3113 Neinv. dotace obcím 46 500 46 500,00 83 000
3141 Škol.stravování - neinv.dotace obcím 50 000 34 440,00 50 000
3313 Kino 35 500 35 404,00 54 000
3314 Knihovna 510 500 439 217,31 605 500
3341 Infokanál, místní rozhlas 302 000 285 063,40 350 000
3349 Zpravodaj 81 000 80 616,73 100 000
3399 Ostatatní záležitosti kultury       (KPOZ) 100 000 86 533,00 127 000
3412 Tělovýchova / Sportovní zařízení v majetku obce 676 300 652 342,91 1 355 000

dokončení výstavby fotbal.hřiště 2 000 000 1 007 515,70 2 250 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost  „Sportovní fond“ 320 400 319 160,20 viz § 6171 
3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) rozpočtováno v § 3412 2 080 000
3611 Podpora individ. bytové výstavby  FRB 938 000 844 985,00 583 000
3612 Bytové hospodářství 661 000 561 906,88 835 000
3613 Nebytové  prostory    VÚB + ZS 788 500 458 440,21 971 000
3631 Veřejné osvětlení 340 000 261 799,50 375 000
3632 Pohřebnictví 297 200 257 620,49 124 000
3633 Výstavba a údržba místních  inžen. sítí (plyn) 200 000 159 087,00 250 000
3635 Územní plánování 50 000 35 700,00 21 500
3636 Územní rozvoj 26 000 25 934,84 143 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 374 200 2 217 956,65 1 210 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000 23 554,50 30 000
3722    „         „    komunálních odpadů 1 200 000 1 185 362,50 1 400 000
3723    „         „    ostat.odpadů (kontejnery) 600 000 297 234,00 368 000
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§ položka schválený 
2006

plnění
2006

návrh
2007

3729 Ostatní nakládání s odpady (sběrný dvůr) rozpočtováno v § 3723 280 000
3744 Protipovodňová opatření 5 000 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 416 800 1 860 192,87 2 099 800
4319 Ost.soc.péče a pomoc starým občanům  KD 97 000 58 083,40 228 000
4319 Ost.soc.péče a pomoc starým občanům (peč.služba) 48 000 48 000,00 48 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek  (Městká policie) 621 000 558 915,45 1 347 000
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 6 149 700 6 090 948,74 536 000
6112 Zastupitelstvo obce 1 423 000 1 176 260,82 1 738 500
6114 Volby do Parlamentu ČR 40 800 40 046,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr.celků 40 000 35 895,00
6171 Činnost místní správy 3 971 200 3 288 046,05 4 321 500

Dotační program obce rozp. na § 3412 a 6171 400 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací 1 132 000 906 311,38 930 000

Převody vlastním fondům (sociální fond) souč. §6171 100 416,66 85 800
6399 Ostatní finanční operace 500 000 134 680,00 2 200 000
6402 Finanční vypořádání minulých let 30 500 30 508,87 4 900
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 47 900 35 351,00 50 000

 nespecifikovaná  rezerva 7 476 000 6 001 000

C e l k e m  -  výdaje 50 925 300 30 509 484,33 48 254 600

§ položka schválený
2006

plnění
2006

návrh
2007

Daně, poplatky, neinv.a investiční dotace 25 312 400 26 927 288,72 25 854 500
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 500 000 462 906,00 465 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 13 382,50 0
3314 Knihovna 13 000 10 158,00 12 000
3341 Místní rozhlas, infokanál 15 000 17 350,00 18 000
3349 Ostatní záležitosti sdělov.prostředků  (Zpravodaj) 3 000 3 255,00 3 000
3412 Tělovýchova / Sportovní zařízení v majetku obce 210 000 202 495,00 227 200
3612 Bytové hospodářství 901 000 1 011 385,59 835 000
3613 Nebytové hospodářství   (ZS + VÚB) 369 000 430 977,00 455 800
3631 Veřejné osvětlení 5 000 13 893,00 5 000
3632 Pohřebnictví 112 000 119 149,00 110 200
3639 Komun.služby a územní rozvoj (pronáj.pozemků) 8 183 600 8 326 587,00 131 500
3723 Třídění komunálních odpadů 50 000 62 684,50 50 000
4319 Ostatní sociální péče  ( KD ) 5 000 4 840,00 5 000
6171 Činnost místní správy 13 000 15 352,50 6 400
6310 Příjmy z finanč.operací 130 000 244 585,58 243 000

§ položka schválený
2006

plnění
2006

návrh
2007

6402 Finanční vypořádání minulých let 311 400 310 441,04
6409 Příjmy z finančního vypořád.min.let-mezi obcemi

C e l k e m  -  příjmy 36 133 400 38 176 730,43 28 421 600

Příjmy

§ položka schválený
2006

plnění
2006

návrh
2007

8127 Aktivní dlouhodobé operace 
řízení likvidity  -  

Podílové listy 7 633 400 0,00 7 757 700

8115 Změna stavu krátkod.
prostředků na bank.účtech

Stav účtů k 31. 12. 
daného roku

4 464 600 -10 416 300,57 15 455 600

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky 

7 594 900 7 594 912,00 0

8124 Uhrazené splátky dlohod.
půjčených prostředků

Splátky půjčky a úvěrů -4 901 000 -4 845 857,53 -3 380 300

C e l k e m  -  financování 14 791 900 -7 667 246,10 19 833 000
Příjmy + Financování C e l k e m K č 48 254 600

Financování

Upozornění na výměnu občanských průkazů!!!
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 je nutno vyměnit za OP se strojově 

čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2007 (žádost o výměnu občan předloží 
nejpozději do 30.11.2007 na MÚ v Židlochovicích).

Na základě zákona č. 395/2005 Sb. o občanských průkazech ve znění 
pozdějších předpisů občané narození před 1. lednem 1936 nemají povinnost 
vyměnit svůj OP bez strojově čitelných údajů, kde je uvedena doba platnosti 
bez omezení (pokud není v těchto OP doba ukončení vyznačena konkrétním 
datem).

Informace z evidence obyvatel:
K 1. 1. 2007 naše obec měla 3000 obyvatel.
K 31. 3. 2007 měla obec 3076 obyvatel včetně cizinců
V obci se narodilo a bylo přivítáno 36 dětí, z toho 17 chlapců a 19 děvčat.
Rozloučili jsme se s 32 občany.
Sňatků bylo 16 a rozvedeno bylo 11 manželství.
Do naší obce se přistěhovalo 101 obyvatel a odhlásilo se z obce 88 občanů.

•
•
•
•
•
•
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Půjčky na opravy a modernizaci bytů 
a rodinných domů

Obec Hrušovany u Brna poskytuje majitelům nemovitostí na opravu a modernizaci 
bytů a rodinných domů úvěry z finančních zdrojů poskytnutých obci Státním
fondem rozvoje bydlení.

Úvěr se poskytuje do výše 200.000,- Kč a je úročen 3% roční úrokovou sazbou. 
Úvěr není omezen věkem a je splatný do 3 let. Půjčku je možné použít do výše 50% 
nákladů akce.

Doklady, které jsou nutné k přiznání půjčky:
1. stavební povolení nebo ohlášení stavby
2. projektová dokumentace, včetně účelu na který bude půjčka použita
3. výpis z katastru nemovitostí dokladující vlastnictví k bytu nebo domu
4. rozpočet nákladů na opravy
5. doklady o příjmech vlastních a ručitelů

Prostředky z poskytnutého úvěru lze použít výhradně na stavební opravy nebo 
modernizace bytů a domů, např. rekonstrukce byt.jádra, modernizace sociálního 
zařízení, výměna oken, dveří, oprava střechy, zateplení, oprava fasády, rekonstrukce 
instalací, izolace proti spodní vodě.

Prostředky nelze použít na opravy nebytových prostorů v domě jako jsou garáže, 
prádelny, dílny. Nelze je použít na výstavbu nového bytu.

Podrobnější informace všem zájemcům poskytne na obecním úřadě tajemnice 
OÚ ing. Hana Táborská nebo p. Vlasta Kadlecová na tel. 547236117.

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich 

držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Kolik mě to bude stát?

Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku.
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?

Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele řidičského 
průkazu) - tj. v Židlochovicích.

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
Lhůta pro převzetínového ŘP je zpravidla do 15-20 dní.

Kde najdu více informací?
Na www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy).

Legalizace studní
V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým 

se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z 
nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 
21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento 
požadavek splněn i v rámci České republiky.

Do 1.1.2008 je potřeba, aby majitelé načerno vyhloubených studní zlegalizovali 
svůj vodní zdroj. Jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun v případě souhromé osoby 
a 10 milionů v případě podnikatelů.
Studny vybudované před 1.1.1955

O povolení se žádat nemusí. Pokud odběr podzemní vody slouží k individuálnímu 
zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, 
zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za 
povolený i po 1.1.2008

Studny vybudované po 1.1.1955
Odebírat podzemní vodu k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou 
vodou ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného 
povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes 
vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno 
a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat 
pověřený obecní úřad, tj. MěÚ Židlochovice. 

Nejsou-li zachovány doklady (povolení) ke stavbě studny a  k odběru podz. vody 
(vybudované po roce 1955), z nichž by bylo možné zjistit účel pro který by stavba 
byla povolena je třeba předložit vodoprávnímu úřadu  MěÚ Židlochovice tyto 
doklady:

• Zjednodušenou dokumentaci stavby studny (pasport stavby)
údaje o účelu a místu stavby studny, jméno a příjmení a adresu místa 
trvalého pobytu vlastníka studny,  parcelní čísla pozemku podle 
katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje 
o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň 
pravděpodobný rok dokončení stavby,
situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo 
větším se zakreslením polohy stavby studny
stavební výkres vypracovaný podle skutečného provedení stavby studny 
s příslušným řezem, s popisem stavby studny podle současného, popřípadě 
uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů
technický popis stavby a jejího vybavení.

• Vyplněný formulář – „Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro 
potřeby jednotlivých občanů  domácností“

1.

2.

3.

4.
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Pomoc obecního úřadu v Hrušovanech u Brna
Obecní úřad v Hrušovanech u Brna Vám pomůže při legalizaci studny, vybudované 

po roce 1955, u které nebylo dosud vydáno povolení k odběru vody takto:
- můžete si zde vyzvednout formulář „Žádost o povolení k odběru podzemních vod 

pro potřeby jednotlivých občanů  domácností“
- poskytneme Vám situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální 

mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby studny
- poradíme Vám, jak vypracovat stavební výkres skutečného provedení stavby, 

případně doporučíme, koho vypracováním výkresu pověřit.

Obraťte se na místostarostu obce p. V. Kameníka.

až 5 Kč
na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

774 555 500

Hledáme nové
obchodní 
zástupce.

inz_90x60_cmyk_SC.qxp  20.2.2006  22:11  Page 1
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Označování budov číslem popisným
Byli jsme požádáni poštovními doručovatelkami v Hrušovanech, abychom 

připomenuli vlastníkům nemovitostí jejich povinnost označovat budovy 
číslem popisným.  Žádáme tedy občany, aby zkontrolovali, zda jejich dům 
je řádně označen. Dokažte, že si vážíte práce poštovních doručovatelek 
a usnadněte jim život.

Na druhé straně, chybí-li na budově číslo popisné, jde o přestupek podle 
§47b zákona 200/1990 Sb. O přestupcích, za který může obec uložit pokutu 
až do výše 10 000 Kč.

Klub důchodců v roce 2006

V roce 2006 bylo zapsáno 33 seniorů, převážně žen, kteří se schází 
pravidelně 1x týdně a to ve středu odpoledne s průměrnou účastí 23 osob. 
Kromě pravidelných schůzek je organizována řada akcí. Konkrétně se 
jedná:

8. března proběhla oslava MDŽ a zároveň „vítání jara“, kde vystoupili 
žáci základní školy a hrál k tanci a poslechu p.Sedláček. Při této akci byla 
i tombola, kde každý účastník získal nějakou pozornost

25. dubna byl uspořádán výlet do Slavkova s prohlídkou zámku, včetně 
jeho podzemí. Jelo se vlakem a účastnilo se 23 osob.

5. května se uskutečnil zájezd do divadla v Boleradicích na hru 
„Zvonokosy“. Představení se konalo v pěkném prostředí rekonstruované 
orlovny a bylo s nadšením přijato všemi účastníky. Na představení nás jelo 
43.

10. května proběhla oslava svátku matek. Odpoledne nám zpestřily 
děti z mateřské školy se svým pásmem. I zde hrál k tanci i poslechu p. 
Sedláček.

6. června byl uspořádán autobusový zájezd do Olomouce, kde jsme shlédli 
expozici v arcidiecézním muzeu , která svým rozsahem zaujala všechny 
návštěvníky. Dále jsme navštívili „Přemyslovský palác“ a v pravé poledne 
shlédli Olomoucký orloj. Po obědě jsme navštívili přírodní ráj „Horizont“ 
v Bystrovanech u Olomouce a dále „Svatý kopeček“. Zájezd se vydařil, 
počasí přálo. Zúčastnilo se 44 osob.

6. září byl uspořádán další autobusový zájezd a to do Lysic u Blanska, kde 
jsme si prohlédli zámek včetně zahrady. Pak následoval oběd v Lipůvce, který 
je důležitou součástí každého výletu, či zájezdu. Po obědě jsme navštívili 
obec Rudice, kde stojí větrný mlýn holandského typu a v něm je muzeum. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v mariánském chrámu ve Křtinách. Tohoto 
zájezdu se zúčastnilo 45 osob. Počasí bylo přímo na objednávku a tak byli 
všichni spokojeni.

10. října jsme se vlakem vypravili do Rajhradu k prohlídce památníku 
písemnictví a kostela benediktinského kláštera. Byl zajištěn průvodce i do 



18 19

kostela. Většina účastníků byla překvapena, jaké památky jsou v blízkosti 
našeho bydliště. Zúčastnilo se 22 osob.

6. prosince bylo uspořádáno odpoledne s Mikulášem a čertem včetně 
nadílky, kde všichni účastníci obdrželi dárek. Posezení zpestřily opět děti 
ze základní školy, které nám přednesly pásmo písní. Opět nám k tanci 
a poslechu hrál p.Sedláček

20. prosince navštívily Klub důchodců“ děti mateřské školy, které nám 
připravily pěknou vánoční besídku.

Z tohoto stručného přehledu vyplývá, že „Klub důchodců“ má rozmanitou 
činnost i když je částečně ovlivněna věkem účastníků. Aby bylo možno 
provést všechny uvedené akce, pomohl nám obecní úřad dotací cca 8.000 Kč. 
Během roku jsme připravili dárkové balíčky pro 10 členů, kteří oslavili 
kulatá jubilea.

Přejeme si proto, aby v příštím roce se nám dařilo alespoň tak, jako letos.

Pospíšil Stanislav, vedoucí Klubu důchodců

Vzpomínka na osvobození obce (KSČM)
Místní organizace KSČM zve občany na veřejnou schůzi  u příležitosti 

výročí osvobození obce Hrušovany u Brna. Schůze se koná 17. dubna 
2007 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Oslavy osvobození obce 
V pátek 20. dubna mezi 16. a 17. hodinou navštíví Hrušovany 

u Brna kolona historických vojenských vozidel. Tato akce je součástí 
vzpomínkové oslavy 62. výročí ukončení II. světové války v brněnském 
regionu a osvobození města Brna spojené s historickou bojovou 
ukázkou Ořechov 1945, za účasti dobových jednotek a historické lehké 
i těžké vojenské techniky (více na http://www.orechov1945.cz).

Představitelé obce a velitelé kolony společně uctí památku padlých 
za II. světové války u pomníku v parku.

Sluníčko

Ve středu 7. března v 11 hodin začalo 
v MŠ na Sídlišti v prostorách Sluníčka 
maňáskové představení pro naše 
nejmenší dětičky. Děti se sešly se svými 
maminkami v hojném počtu a moc se 
těšily na divadélko, které mělo stále 
ještě zataženou oponu.

A pak to přišlo. Objevil se Kašpárek, 
který děti krásně přivítal, poté se opona 
rozhrnula a pohádka mohla začít. Děti 
poslouchaly příběh malého Kubíka, 
hledajícího kouzelné slůvko, kterým se 
otvírá brána nejen k srdíčkům maminek, 
tatínků, babiček i dědečků, ale všech 
lidiček, kteří se mají rádi. Kubíček 
měl hlad a chtěl po babičce jídlo, ale 
bohužel neznal to krásné kouzelné 

slůvko. Nakonec s pomocí svých 
kamarádů to slovíčko našel a poprosil 
babičku o polívečku. Dostal najíst a 
už si pamatoval, když něco chce tak se 
neříká, JÁ CHCI ani DEJ, ale PROSÍM. 
To je totiž opravdu kouzelné slovíčko 
na které slyší většina lidí kolem nás.

Příběh plný vyprávění a písniček 
se líbil všem, kteří přišli divadélko 
shlédnout, všichni se pobavili, děti si 
zatancovaly na konci dostaly bonbónky 
a spokojeně se rozešly se svými 
maminkami domů. Doufám, že se zase 
brzy potkáme při podobných akcích 
plných nejen zábavy, ale i poučení.

Petra Boháčová

Hra o kouzelné slůvko
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Co se napsalo o našem cukrovaru ...
k 125. výročí zahájení provozu cukerní rafinerie

Původní budova cukerní rafinerie (foto z roku 1905)

Továrna na zpracování surového cukru se začala stavět počátkem 
července roku 1881 na odkoupených pozemcích patřící hrušovanským 
rolníkům. Na kterém pozemku  bylo seté žito, muselo se nezralé sklidit a na 
jiném místě usušit.

Na stavbě byly pro pilné hospodáře dobré výdělky. Za dovoz kamene ze 
židlochovických kopců platilo se 12 krejcarů za metrický cent, později jen 
deset. Na kamení se jelo 5 až 6 krát, a kdo měl dobré koně a vůz naložil i 22 
metrických centů. 

(Frant. Doležal  - Historie hrušovanských domů, rukopis)
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Dne 11. t.m. o 4. hod. odpolední vypukl oheň v oddělení hrušovanské 
rafinerie, kde se mele moučka cukrová a rychle se šířil. Podařilo se omeziti
požár na výrobní budovu, která celá lehla popelem. Skladiště se zásobami 
cukru a ostatní vedlejší budovy byly zachráněny. 

(Cukrovarnické listy roč. XXXIV. 1915 - 1916)

Nová budova cukerní rafinerie těsně po zahájení provozu

V roce 1915 cukrovar v Hrušovanech vyhořel. Novostavby a modernizo-
vané strojní zařízení vyčerpalo téměř úplně prostředky společnosti. Použitý 
úvěr v tuzemsku dosáhl 12 000 000 korun. Proto bylo nutno učiniti opatření, 
aby podnik přistoupením finančně silné skupiny byl udržen. Až jednání
s nizozemskou společností „La  Plata“ vedlo k cíli.

(V. Bauer  - Co jsem prožil u nás od převratu, Brno 1926)

Za 1. sv. války získal Loose ke spolupráci dr. Viktor Bauer, pro něhož 
archtekt nakreslil plány cukrovaru a rodinného domu v Hrušovanech 
u Brna.

(Jan Sedlák - Památky a Příroda, roč.5 1980)

Pohled na vnitřní interiér nové budovy cukrovaru

Téměř 2,5 km vzdálené továrny tvořily dohromady téměř nerozdělitelnou 
jednotku hospodářskou a technicko-provozní. Židlochovice byly totiž pomocí 
podzemního kabelu spojeny s Hrušovany, které jim dodávaly potřebnou 
elektrickou energii.

(V. Bauer - Co jsem prožıl u nás po převratu, Brno 1926) 

Při továrně byla zřízena výroba struskových cihel. Za 8 hodin se vyrobilo     
5 000 kusů cihel.  Pracovalo se ve dvou směnách.

(Z.Koníček - Historie hrušovanské cukerní rafinerie, 2002)

Rafinerie měla vlastní elektrárnu. Proud se vyráběl generátorem na
střídavý proud o 4 500 KWA napětí. Cukrovar dodával proud k osvětlování  
obce Hrušovan a k pohánění hospodářských strojů. Elektrárna odvádí 
odpadkovou energii do sítě západomoravských elektráren. 

(Hustopečsko - domovopisný sborník, Hustopeče 1928)
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Pracovníci laboratoře v hrušovanské cukerní rafinerii
Výroba:

1900
surového cukru den. 2100q
bílého cukru den. 1950q

1922
bílého cukru rok 125 970q

1926/27
surového cukru rok 218 497q
bílé zboží za rok 190 844q
Hotového bílého cukru se prodalo 
v tuzemsku asi 115 000q
Do ciziny 200 000 - 300 000 q  
přes Terst až do zámoří

Zaměstnanci:
 1860 - 600 osob
1900 -700 dělníků,20 ůředníků
1922 - 1250 dělníků, 22 úředníků
1926/27 - 1123 dělníků, 20 úředníků a 105 stálých pracovníků
kampaň trvala 6-12 týdnů, před r.1915 se pracovalo šest měsíců 
prům. mzda muži 18-24 Kč, ženy 12-18Kč. 
Při úkolové mzdě vydělávali dělníci 2-3 krát více. 21
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Okénko do historie společenských organizací

Svaz invalidů

Organizace byla založena v květnu 1958 a měla 15 členů. V roce 1961 
již měla 31 členů. V roce 1964, kdy byla provedena změna v organizaci 
svazu, byly k Hrušovanům přiděleny organizace obcí Unkovice, Žabčice 
a Přísnotice. Tím vzrostl počet členů na 90. Když se v roce 1977 růst členské 
základny zvýšil na 560 členů, bylo nutné přistoupit na rozdělení organizace. 
Odštěpením vznikla nová organizace Svazu invalidů v Blučině s 260 členy 
v 11 obcích a organizace Hrušovany u Brna se 300 členů ve 13 obcích.

Hrušovanská organizace 
byla jedna z mála v repub-
lice, ve které byly organizová-
ny všechny skupiny invalidů 
- zrakově, sluchově, tělesně 
i vnitřně postižených. Od 
roku 1972 byl pravidelně 
pořádán ples invalidů. 
Pravidelně se pořádaly 
vlastivědné zájezdy. V roce 
1974 bylo vypraveno 
celkem 10 jednodeních 
nebo dvoudeních zájezdů.  
Později se uskutečnily 

zájezdy do brněnských divadel. První výstavu zručných rukou  uspořádala 
organizace 9.-10. května 1981 ve Vojkovicích v sokolovně a byla obeslána 
190 pracemi různých oborů -  drhání, pletení, háčkování, vyšívání, malování 
a výrobků ze dřeva. Pro zvelebení prostředí svých obcí  pořádaly úklidy 
veřejných prostranství.

Činnost, kterou svaz invalidů v obci vykonával, řadil tuto organizaci na 
přední místo v rámci okresu Brno-venkov. 

(foto - ples invalidů v roce 2005) 21
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Pomozte při pátrání ...
Velice děkuji  touto cestou našemu čtenáři panu  Suskému za spolupráci 

při pátrání nad nenámou fotografií. Místo, kde byli vyfotografováni chlapci
při kopané byla louka při cestě do Unkovic. 

Dnes uveřejňuji fotografii pracovníků cukrovaru na jeho nádvoří .Je
možné, že některé rodiny tento snímek mají uschován ve svém rodinném 
albu. A vědí, kdy snímek vznikl a poznají něktarého z účastníků.

Významné výročí v obci v roce 2007
 

1252 - První písemná zmínka o obci Hrušovany - 775.výročí

1872 - Byla postavena nová budova žel. nádraží - 135.výročí

1882 - V cukrovaru byla zřízena první pošta v obci - 125.výročí

1882 - Navštívil v Hrušovanech své rodiče  T.G.Masaryk - 125.výročí

1892 - Nechala obec postavit novou školu (dnešní ZŠ) - 115.výročí 

Druhá sv. válka ve vzpomínkách pamětníka ...
(Vzpomínky hrušovanského rodáka pana J. Kelbla - první část )

Německá armáda začala obsazovat pohraniční území našeho státu a 9. října 
1938 za poledne obsadila za velikého jásotu a zpěvu Vojkovice. Jásot byl slyšet až 
v Hrušovanech, kde skupinky několika občanů spolu s naší vojenskou hlídkou 
pozorovali na vojkovské silnici obsazování Vojkovic. Německá armáda přijela 
do Vojkovic přes Ledce v autech a na motocyklech. Ledce zůstaly jako spojovací 
cesta z Pohořelic do Vojkovic v zabraném pásmu. Ten den přeletěla nad obcí 
Hrušovany tři německá bombardovací letadla velkých rozměrů a pro nás 
nezvyklého tvaru - byla to dvoujtrupová letadla. 24. listopadu byly vyznačeny 
nové hranice, které vedly kolem jižního břehu dnešního rybníka. Podél žel. 
tratě k cihelně, která zůstala na našem území. Dále pokračovala kolem potoka 
v místech, kde jsou dnes garáže. U Sušilovy ulice směřovaly severním směrem 
k Vojkovicím. Doprava vlakem na Brno byla přes Vojkovice na několik dní 
přerušena a cestující z Vranovic a Žabčic jeli do Hrušovan, odkud se přepravili 
přes Židlochovice a Blučinu do Rajhradu a odtud vlakem do Brna a stejně tak 
zpět. Přes kritické chvíle  spojení z Vranovic do Brna fungovalo dobře. Zmenšená 
ČSR trvala však jen necelého půl roku. 

Přes Židlochovice projela první německá obrněná auta s vojáky 15. března asi 
v 10 hodin dopoledne. Přes Hrušovany projel oddíl německé jízdy 16. března. 
Ve čtvrtek 23. září 1939 byly zavedeny lístky na potraviny a různé zboží, šaty, 
prádlo, látky atd. Poprvé pocítily Hrušovany přímo válečné události 13. srpna, 
kdy začaly první americké nálety na okolí Vídně i na město samotné. Nálet byl 
100 kilometrů od nás, ale z jižního směru byly slyšet mohutné výbuchy, které 
splývaly v jakési nepřetržité dunění.Ten den jsme v Hrušovanech poznali poprvé 
válku zatím na vlastní uši.

Do přímého kontaktu s válkou přišla obec 11. října 1944. Po poledni přiletěly 
směrem od Brna asi tři americké stihačky, které letěly kolem železniční tratě 
v malé výšce několik desítek metrů a měly za úkol ničit lokomotivy, které na 
trati potkaly. Když přeletávaly hrušovanské nádraží, stála tam nákladní souprava 
s lokomotivou. Piloti stihaček vlak s lokomotivou uviděli, až byli moc blízko, 
takže nemohli na lokomotivu zamířit. Proto se vrátili a u „Tří mostů“,  asi nad 
dnešním rybníkem, se znovu otočili a opět nalétávali na nádraží. Své těžké 
letecké kulomety zaměřovali na lokomotivu, která stála na nádraží. Ve vhodném 
okamžiku zahájili na ni palbu. Poprvé tak mohli hrušovanští občané slyšet 
a vidět válku na vlastní uši a oči. Rány z kulometů byly až neskutečně silné, jak 
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se říká  „jako z děla“, až se celé Hrušovany doslova otřásaly. Byly to kulomety 
přizpůsobené na prostřelování silných železných částí lokomotiv. Všechno se 
odehrálo během několika sekund. Že jde o nálet se poznalo, až byly vypáleny 
první salvy. Posádka lokomotivy už nestačila stroj opustit a jeden z nich, 
vranovský občan, byl nešťastnou náhodou zasažen a usmrcen. Má pamětní desku 
na vranovickém nádraží. Lokomotiva byla samozřejmě  prostřílena a vyřazena 
z provozu. Šel jsem tehdy náhodou na pole přes „Tři mosty“, když byl proveden 
onen nálet. Obdivoval jsem četníka, který měl hlídku u mostu. Stál na kolejích 
a klidně se díval na letadla, která letěla kousek nad nad ním. Na polích kolem 
tratě u mostu pracovali lidé, někteří s koňmi nebo s kravami. Ti se nemohli nikde 
schovat, museli držet svoje, výstřely poplašené potahy. Ti, kteří mohli, schovali 
se rychle za hromady kukuřice, pšenčisko, turkenisko - když bylo blízko. Nebo 
jako bývalí vojáci z první sv. války zalehli rychle do brázd. Ovšem piloti letadel 
jim nevěnovali pozornost.

Od 8. února 1945 museli muži z Hrušovan, pokud nebyli zaměstnáni 
v továrnách, chodit kopat zákopy na severní stranu od Vojkovic. Byly to první 
zákopy v našem okolí, kde zřejmě mělo začít první obrané pásmo před Brnem. 
Byly to hluboké zákopy, vyztužené dovezenými kmeny stromů, které měly 
zabránit postupu sovětských tanků. U hrušovanských zákopníků již panovala  
výborná nálada. Na zákopy se šlo každý den z Hrušovan společně, před 
Vojkovicemi se všichni seřadili po dvou do dlouhého průvodu, který vedl Jan 
Weis jako četař bývalé čsl. armády a konec uzavíral Jaroslav Rylich, který nesl na 
zádech uzpůsobené kamínka, ve kterých bylo něco zapáleného a z vysoké trouby 
se valil hustý kouř. Na kamínkách se potom při zákopových pracích  svařovalo 
víno a napili se i němečtí vojáci, kteří měli na zákopech dohled. 

Byli to samí staří dědci, většinou z Vídně, kteří neustále nadávali na Německo 
a na Hitlera. Jeden z nich začal najednou 7. března střílet do vzduchu a když 
se ho zákopníci ptali „co blbne“, odpověděl, samozřejmě německy, že střílí 
čestné salvy na počest presidenta Masaryka, který měl ten den svátek - Tomáš. 
Při průchodech zákopníků přes Vojkovice kolem mlýna zpívaly se pochody od 
Kmocha a jiné. Každý zpíval jak nejhlasitěji mohl, ať zpívat uměl nebo ne. Ve 
Vojkovicích to při průchodu doslova hřmělo, jinak byly Vojkovice pusté jako 
v pohádce „O zakleté princezně“. 

Všichni vojkovští obyvatelé se schovávali doma. Bylo jim trapné se na to dívat 
a při tom vzpomínat na 9. 10. 1938, kdy  před necelými šesti lety za poledne 
mohutným jásotem a zpěvem vítali něnecké vojáky, kteří obsazovali Vojkovice. 

Vážení spoluobčané,

Možná se některým z Vás zdá, že se po volbách v obci nic podstatného 
neděje a že je všechno při starém. Opak je však pravdou. Komise pro 
bezpečnost a ochranu majetku v novém složení aktivně a intenzivně pracuje 
na nových projektech, které by měly do budoucna podstatným způsobem 
zvýšit bezpečnost všech občanů a zajistit veřejný pořádek v naší obci. 
Základem úspěchu bylo, najít podporu napříč celým spektrem jednotlivých 
zastupitelů a stran, kandidujících v loňských komunálních volbách a to se 
naštěstí podařilo.

Jsme si vědomi, že Vás netíží jen bezpečnost, ale máte i další potřeby, které 
jsou důležité, ať se již jedná o opravy chodníků, rekonstrukci kanalizace, 
dětská hřiště a sportoviště pro vyžití mládeže, sběrný dvůr, vybudování druhé 
části dopravního obchvatu obce apod. Proto jsme rozdělili ucelenou koncepci 
na celé funkční období. Velkou část změn však poznáte již v letošním roce. 
Zejména se jedná o novou koncepci městské resp. Obecní policie, dodávku 
radarů na měření rychlosti, které budou dle potřeby nasazovány v různých 
částech obce umožňující centrální přenos statistiky do databáze přestupků. 
Dalším z projektů bezpečné lokality je zřízení obecního kamerového 
systému na vytipovaných místech a jeho postupné rozšiřování. Ze zkušenosti 
měst a obcí, které zřídily kamerové systémy jednoznačně vyplývá, že 
vandalismus, kriminalita, přestupky proti dopravě a veřejnému pořádku se 
snížily až o 40%. Navíc se vymahatelnost práva díky důkazním materiálům 
z kamerových systémů podstatně zvýšila. Připravují se i další opatření 
a kontrolní mechanismy, které zvláštním způsobem nezatíží rozpočet obce, 
ale podstatně nám pomohou v řešení stávající problematiky bezpečnosti.

Na druhé straně si všichni musíme uvědomit, že bezpečnost nás, našich dětí 
a ochrana našeho majetku je věcí každého občana. O co se sami nepostaráme, 
to za nás nikdo nezařídí. Nelze se také jen spoléhat na zastupitele a výkonné 
orgány obce. Drtivá většina z nás pracuje v zastupitelstvu, radě a komisích 
ze svého volna a ze zkušenosti vím, že jsou to desítky a desítky hodin každý 
měsíc, které tito lidé investují ve prospěch nás všech. Většinou na úkor svých 
rodin, potřeb a zájmů. O jejich odměnách je zbytečné se rozepisovat, protože 

Komise pro bezpečnost a ochranu majetku
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žít se z nich nedá a nikdo z těch pár stovek nezbohatne. Pokud si někdo myslí, 
že je to jinak může si zjistit výše odměn radních a zastupitelů na obecním 
úřadě.

Vzhledem k novému územnímu plánu obce a rozšiřování obytné zástavby 
v Hrušovanech je patrné, že v krátkém časovém horizontu se počet občanů 
v obci přiblíží číslu 3 500. S tím také souvisí možné problémy, které mohou 
v Hrušovanech nastat. Přistěhuje se do naší obce kolem 500 dalších osob 
a mohlo by se stát, že pak budeme „najednou“ řešit problémy, které mají 
např. Rebešovice a další obce po výstavbě nového obytného satelitu. Proto 
je také důležité hledět dopředu a připravit se na různé eventuality, které by 
mohly do života obce dost razantním způsobem zasáhnout. 

Teď k již zmíněným radarům. Jak jistě sami pozorujete, jezdí se po 

Statistika radaru ul. Komenského ze dne 07.03.07

Průjezd  vozidel do 
obce: 1972 Průjezd vozidel z obce: 1651

Celkem oba směry: 3623

Překročení maximální povolené rychlosti
Směr do obce Směr z obce

Limit rychlosti km/h Počet vozidel Limit rychlosti km/h Počet vozidel.
50-60 618 50-60 508
60-70 389 60-70 221
70-80 166 70-80 60
80-90 39 80-90 11
90-100 6 90-100 5
nad 100 3 nad 100 3

!!!  „Naši vítězové“  !!!
Směr od Výzkumu do obce Směr z obce k Výzkumu

Poř. Číslo Datum a čas Rychlost Poř. Číslo Datum a čas Rychlost
351 3/7/2007 8:10 117 9 3/7/2007 3:24 126

1823 3/7/2007 20:17 111 1058 3/7/2007 14:40 169
1876 3/7/2007 20:50 124 1513 3/7/2007 19:30 101

Hrušovanech podstatně rychleji, než povoluje zákon. Máme v obci několik 
dlouhých rovných úseků, které svádějí k rychlé jízdě. Jezdit v obytné zástavbě 
devadesátkou některým však zdaleka ještě nestačí. Reakční doba řidiče 
a brzdná dráha je pak při těchto rychlostech více než hazard se životem, 
nás všech ale hlavně našich dětí. Jak jste si již možná všimli, máme v obci 
od 6. března instalovány nové radary. Porodní bolesti provádějící instalaci 
s dobíjením z veřejného osvětlení byly vyřešeny a radary jsou již plně 
funkční. Za prvního půl dne zkušebního provozu od 12 – 24 hodin překročilo 
povolenou padesátku 591 vozidel ve směru od Výzkumu do obce a 422 
vozidel jedoucích opačným směrem. Nejvyšší rychlost 6. 3. 2007 v 15:41 byla 
111 km/h. To bylo jen za prvního půl dne zkušebního provozu.

Tabulka na straně 31 je pouze výtahem z databáze přestupků ze dne 
7. 3. 2007, kdy byla měřena rychlost na ul. Komenského v obou směrech po 
dobu 24 hodin. Výsledky statistiky nepotřebují další komentář. Snad jen že 
tady už končí veškerá legrace a musí nastoupit sankce. Mnozí řidiči si zřejmě 
myslí, že všechny radary v obcích pouze zobrazují jejich rychlost a na to pak 
hřeší. Až zjistí, jak hluboce se mýlili, budou o několik bodů a pár tisícovek 
chudší. Radarů je totiž několik typů a některé opravdu jen zobrazují rychlost. 
Máme však v obci radary, které zobrazují rychlost na příjezdu, ale měří 
oba směry.  Kompletní data z radaru jsou pak centrálně přenášena, včetně 
přesného času a rychlosti měřeného vozidla. Kdy se začnou uplatňovat 
sankce je jen otázkou krátké doby.

Radary jsou pouze začátkem celé řady opatření, která mají zajistit 
bezpečnost nás všech. V souvislosti s kamerovým systémem pak budeme 
řešit mimo jiné i problematiku bezohledných řidičů, kteří jezdí suverénně 
i s nákladními vozidly přes přechod na ul. Masarykova před ZŠ do protisměru 
a ještě ukazují zdviženým prostředníčkem, co si o nás myslí. V tomto nám 
kamerový systém velice pomůže při důkazním řízení a postihu takových 
bezohledných hulvátů, ale o tom zase někdy příště.

Jen ještě jedna prosba na závěr:

Všímejte si dění okolo sebe a pokud zjistíte ve svém okolí něco, co by se 
dít nemělo, nebojte se na to poukázat. Jen tak se nám podaří žít v pěkné 
a bezpečné lokalitě.

Za komisi OM Bohumil Harašta
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Mateřská škola

Sběr starého papíru
V minulých obdobích se nám 

sběr starého papíru osvědčil, proto 
pokračujeme v této akci i ve školním roce 
2006/2007.

Za 1. pololetí šk. roku 2006/07 se nám 
s pomocí rodičů i ostatní veřejnosti 
podařilo nasbírat: 5 469 kg papíru za 
2 907,- Kč.

Děkujeme všem za podporu této akce. 
Děti se těší na nové hračky, zakoupené 
z těchto peněz.

Karneval

Už se vám to někdy stalo? Vidět pohromadě plno princezen, pirátů, zvířátek, 
čarodějnic a kouzelníků? To se přece nestává každý den!

1. března se děti ve všech třídách  MŠ 
za tyto pohádkové postavy převlékly 
a užívali jsme si „Masopustní rej masek“. 
Po svačině to vypuklo. Ve stylově 
vyzdobených třídách proběhla nejdříve 
promenáda masek a po ní začalo taneční 
veselí. Do tance se zapojily všechny 
děti, včetně malých tříletých, které byly 
nejroztomilejší.

Na závěr čekala děti sladká odměna.

Zveme všechny zájemce k nám do mateřské školy na:
DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Navštívit můžete obě budovy MŠ 
– Havlíčkovou 169 a Sídliště 527,

a to dne 15. dubna 2007 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

Současně budou k vyzvednutí tiskopisy přihlášek
k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2007/2008. 
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Základní škola

Zájezd do Městského divadla Brno
V rámci otevírání se školy veřejnosti 

a budování vzájemných vztahů 
uspořádala naše škola 13.prosince zájezd 
na představení „Josef a jeho úžasný 
pestrobarevný plášť“ inscenovaný na 
hudební scéně Městského divadla Brno. 
Představení se zúčastnilo 92 žáků, rodičů 
a zaměstnanců školy. Muzikál se všem 
líbil a těší se na další podobný zájezd.

Vánoční vystoupení pěveckého 
a flétnového kroužku proběhla v neděli 
17. prosince v kostele v Hrušovanech 
u Brna a v úterý 19.prosince Brně na 
náměstí Svobody. Program připravili 
vedoucí kroužků p. uč. PaedDr. Lenka 
Šnajnarová a p. uč. Mgr. Jiří Mrázek.

Vánoční jarmark
O minulých Vánocích uspořádala ZŠ 

poprvé ve své budově „Vánoční jarmark“. 
Ve čtvrtek 21.prosince se přízemí 
školy otevřelo návštěvníkům a za 
zvuků vánočních koled mohli všichni 

vybírat zboží u krásných stánečků, 
které nachystali sami žáci, mohli si ve 
vánočních dílničkách vyrobit drobné 
dárečky nebo se oddávat tradičním 
vánočním zvyklostem. Účast předčila 
očekávání, na chodbách bylo až do večera 
plno a některé stánky měly své „zboží“ 
již po první hodině vyprodáno. Zisk 
z prodeje žákovských výrobků byl po 
odečtení nákladů a odměn jednotlivým 
třídám věnován Ústavu sociální péče ve 
Střelicích u Brna. Jarmark tak splnil nejen 
svou roli v budování vztahů v rámci naší 
obce, ale stal se i akcí charitativní.

Turnaj ve vybíjené
V pátek 12. ledna se v tělocvičně ZŠ 

uskutečnil již III. ročník turnaje o „Pohár 
hrušovanské školy“. Kromě našeho 
družstva tentokrát přijeli soutěžící ze 
Židlochovic, z Blučiny a z Přísnotic. Po 
urputném boji se na společném třetím 
místě umístila Blučina a Přísnotice, 
na druhém Židlochovice a pohár 

V rámci otevírání se školy veřejnosti 
a budování vzájemných vztahů 
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pestrobarevný plášť“ inscenovaný na 
hudební scéně Městského divadla Brno. 
Představení se zúčastnilo 92 žáků, rodičů 
a zaměstnanců školy. Muzikál se všem 
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uskutečnil již III. ročník turnaje o „Pohár 
hrušovanské školy“. Kromě našeho 
družstva tentokrát přijeli soutěžící ze 
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urputném boji se na společném třetím 
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na druhém Židlochovice a pohár 

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy
 1. Do mateřské školy budou přijímány děti zpravidla od tří let, na základě podání 

žádosti o přijetí dítěte (zápis do MŠ). Zápis vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem 
ředitelka školy způsobem v místě obvyklým. Dítě je přijímáno vždy k začátku  
školního roku, v případě volné kapacity školy i v průběhu školního roku.

 2. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě  stanovených  kritérií:
(Kritéria jsou seřazena dle důležitosti)
a) děti navštěvující MŠ v posledním roce před zahájením školní docházky 

na ZŠ
b) děti zaměstnaných matek
c) děti matek  či otců samoživitelů
d) děti zaměstnaných matek, které nastupují později než k 1. září, ale ne později 

než k 1. 1. následujícího roku.
e) věk dětí (upřednostnění starších dětí před mladšími, jejichž rodiče nejsou  

zaměstnáni)
f) děti, které jsou přihlášeny pouze na 4 hodiny denně
g) děti, které nemají trvalé bydliště v obci

 3. O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka.
 4. Zkušební doba dítěte je stanovena ředitelkou školy na dobu 3 měsíce.

Zápis dětí do MŠ NA ŠKOLNÍ  ROK  2007/2008

Oznamujeme rodičům, že zápis do Mateřské školy
Hrušovany u Brna se uskuteční 

v úterý 17. 4. 2007

 v budově na Sídlišti 527  v době od 10,00 – 12,00 hod.
 v budově na Havlíčkové 169  od 13,00 – 15,00 hod.

U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte 
a OP zákonného zástupce.

MŠ přijímá děti od tří let. V případě, že se teprve do obce bude ně-
kdo  stěhovat během školního roku 2007/2008, je potřeba se již nyní 

dostavit k zápisu.
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opět zůstal doma v Hrušovanech. Ve 
vítězném družstvu hráli žáci Hýsek, 
Haman, Švehlík, Strejček a Melounová 
z V. A, Boháč, Krytinář, Machovský, 
Hodovský a Česlíková z V. B a Kučera 
a Lauterbach ze IV. třídy. Poděkování 
patří také Suskému, Petrovi, Dlubalovi 
a Kozinovi, kteří vypomohli neúplnému 
družstvu z Přísnotic.

Bílý den
Protože jsme si letošní zimu mnoho 

sněhu neužili, uspořádali jsme v naší 
škole další barevný den ve znamení bílé. 
Všichni žáci i zaměstnanci přišli ve středu 
21. února oblečeni v bílých součástech 
oděvu. Když jsme se v 9 hodin sešli 
v naší nové tělocvičně, vypadalo to tam 
jako by opravdu přijel Martin na bílém 
koni. Jednotlivé třídy předvedly živé 
obrazy či scénky se sněhovou tematikou 
a nakonec jsme vytvořili obrovskou 
živou hromadu sněhu. 

Noc ve škole
Netradiční akci připravily pro 

své žáky paní učitelky Baďurová 
a Baumgartnerová. 33 dětí z I. A a III.  
se sešlo navečer 23. 2. v tělocvičně, 
kde se všichni rozdělili na 8 skupin 

a plnili sportovní i zábavné úkoly. Po 
vlastnoručně připravené večeři přišla 
na řadu diskotéka a po ní toužebně 
očekávaná stezka odvahy. Přestože 
spánku nebylo v následující noci mnoho, 
byly děti plné dojmů a těší se, že si akci 
v dalším školním roce opět zopakují.

Maraton ve čtení
Na zahájení Měsíce knihy proběhl 

u nás 1.března 2.ročník Čtenářského 
maratonu. Zájemci z jednotlivých ročníků 
se střídali ve čtení knih spisovatelky 
Ivony Březinové „Trosečníci“, „Panenka 
z ebenového dřeva“ a „Věra, Nika a sedm 
babiček“, každý podle své chuti. Čtení 
trvalo od 8:00 do 15:15 a zúčastnilo se 
ho celkem 101 žáků ze všech tříd.

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku naší školy pro 

školní rok 2007/2008 proběhl v úterý 
dne 6. 2. 2007. 

K zápisu se dostavilo celkem 37 dětí. 
Z toho pro 4 děti žádají rodiče odklad 
školní docházky.

Do 1. ročníku by tedy mělo nastoupit 
33 dětí. Odklad školní docházky uděluje 
ředitelka ZŠ na základě podané žádosti 
zákonných zástupců dítěte, doložené 
doporučující zprávou dětského lékaře 
a poradenského zařízení (Pedagogicko – 
psychologická poradna). Před nástupem 
do školy je především třeba, aby děti 
měly vyvozenou správnou výslovnost 
všech hlásek, zvládly sebeobsluhu 

a uměly správně držet tužku. Pro 
rodiče připravujeme v jarních měsících 
informativní schůzku ve škole. Také 
budoucí prvňáčci se ještě před koncem 
školního roku podívají do prvních 
tříd, aby si vyzkoušeli, co je čeká po 
prázdninách.

J. Motlíčková

opět zůstal doma v Hrušovanech. Ve 
vítězném družstvu hráli žáci Hýsek, 
Haman, Švehlík, Strejček a Melounová 
z V. A, Boháč, Krytinář, Machovský, 
Hodovský a Česlíková z V. B a Kučera 
a Lauterbach ze IV. třídy. Poděkování 
patří také Suskému, Petrovi, Dlubalovi 
a Kozinovi, kteří vypomohli neúplnému 

Protože jsme si letošní zimu mnoho 
sněhu neužili, uspořádali jsme v naší 
škole další barevný den ve znamení bílé. 
Všichni žáci i zaměstnanci přišli ve středu 
21. února oblečeni v bílých součástech 
oděvu. Když jsme se v 9 hodin sešli 
v naší nové tělocvičně, vypadalo to tam 
jako by opravdu přijel Martin na bílém 
koni. Jednotlivé třídy předvedly živé 
obrazy či scénky se sněhovou tematikou 
a nakonec jsme vytvořili obrovskou 

Netradiční akci připravily pro 
své žáky paní učitelky Baďurová 
a Baumgartnerová. 33 dětí z I. A a III.  
se sešlo navečer 23. 2. v tělocvičně, 
kde se všichni rozdělili na 8 skupin 

a plnili sportovní i zábavné úkoly. Po 
vlastnoručně připravené večeři přišla 
na řadu diskotéka a po ní toužebně 
očekávaná stezka odvahy. Přestože 
spánku nebylo v následující noci mnoho, 
byly děti plné dojmů a těší se, že si akci 
v dalším školním roce opět zopakují.

Maraton ve čtení

u nás 1.března 2.ročník Čtenářského 
maratonu. Zájemci z jednotlivých ročníků 
se střídali ve čtení knih spisovatelky 
Ivony Březinové „Trosečníci“, „Panenka 
z ebenového dřeva“ a „Věra, Nika a sedm 
babiček“, každý podle své chuti. Čtení 
trvalo od 8:00 do 15:15 a zúčastnilo se 
ho celkem 101 žáků ze všech tříd.

Bílý den

Ukázky literárních prací připravovaných do soutěže
Můj mazlíček

Doma mám celkem tři mazlíčky. 
Ten, o kterém budu psát, se jmenuje 
Matyáš. Je to osmák Degu, kterého jsem 
si koupila ve zverimexu v Olympii. Měli 
na výběr několik samečků i samiček, 
ale mně se hned zalíbil tenhle malý 
nezbeda, protože byl ze všech osmáků 
nejčilejší a taky byl nejmenší. Je to 
hlodavec, přísný vegetarián. Osmák 
Degu se jmenuje proto, že jeho stoličky 
mají zvláštně zkroucený tvar, který 
připomíná osmičku. Vznikl zkřížením 
osmi zástupců z říše hlodavců. Je to velmi 
roztomilé zvířátko a dělá různé psí kusy. 
No, vlastně osmáčí. Má velikou odvahu 
a je to kaskadér. Skočí až ze tří metrů! 
Mám ho ve třípatrové kleci, kterou si 
okamžitě zamiloval. Nejvíce se mu líbí 
kolotoč, ve kterém běhá jako o závod. 

Doma malého Matýska hned všichni 
přijali a je to rodinný mazlíček, stejně 
jako naše dvě morčata Martin a Kraken. 
Matýsek a Martin se hned skamarádili. 
Matýsek má velikou odvahu. Nikoho a 
ničeho se nebojí. A protože je to ještě 
asi čtyřtýdenní miminko, dá se lépe 
ochočit. Je ještě hloupý a neví, co může 
nebo co je pro něj nebezpečné. Všichni 
ho mají natolik rádi, že ho nepustí ani 
k hrníčku s čajem. Jeho nejoblíbenější 
pochoutkou jsou oříšky, piškoty 
a všelijaké ovoce. Je velmi zvědavý. Moc 
rád se prochází po mém stole a když si 
čtu časopis nebo knihu, nesmí chybět. Je 
to takové naše malé „miminko“ a my ho 
velmi rozmazlujeme. Není to obyčejný 
hlodavec, tohle je totiž Matýsek 
Glöckner!

Glöcknerová Dominika, V.B
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Moje zvířátko
Moje fenka Linda je velmi zajímavá. Je 

to je hnědý střední pudl. Jsou jí dva roky. 
U pejsků se to pokaždé vynásobí sedmi 
(7.2=14),takže je jí 14 roků. Pejskové 
a fenky jsou zajímaví, některé rasy 
nejdou poznat.

Jsou to hodná štěňátka, hravá jsou 
pokaždé, a pak se z nich vyklubou hodné 
a starostlivé maminky nebo hlídací psi. 
Jsou to sice malí rošťáci (řekla jsem 
malí?), no teda... pořádně velcí rošťáci. 
Koušou vám boty (hlavně ty drahé) a pak 
se schovají pod lavici nebo do jiného 
úkrytu a dělají, že o tom nic neví. Mojí 
mamce kouše červené (teď už roztrhané 
a oslintané) papuče. A mně? Mně 
rozkousala krásného plyšáka a polštář. 
V duchu jsem si říkala: ”Linduško, kopej 
si hrob a hodně rychle!“ Ale nemyslela 
jsem to vážně. Bylo mi těch věcí moc líto. 
Začala jsem Lindušku honit: „Jen počkej, 
až tě chytím, ty rošťačko!!!“ Ale kromě 
žužlání, opatrného kousání, škrabkání 
a neustálého kňučení je to fajn fenka.

Její tělo měří na délku 50 cm.  Chodíme 
s ní na procházky a na jedné takové jsme 
šly s Lindou kolem hřiště. Vedle je pole 
a na něm zajíci. Jak je Linda hubená, 
vysmekla se mi z vodítka a hurá za nimi. 
Zkoušela jsem ji přivolala, ale byla už 
hodně daleko. Nic jim neudělala, jen si 
s nimi hrála na honěnou, protože my jí 
nestačíme. Když se vrátila, chtěla jsem 
jí hodně vynadat, ale udělala na mě ty 
svoje psí očička a bylo po hubování. Šly 
jsme domů. Od té doby víme, že když ji 
ostříháme, musíme jí utáhnout popruhy 
nebo se nám zase vysmekne.

Hýblová Iveta, V. B

Piknik
Horákovi se rozhodli, že si pojedou 

udělat piknik. Pan Horák řekl, že pojedou 
tam, kde je potok tráva, stromy a ticho.

Paní Horáková souhlasila. Začali se 
chystat. Prý vyrazí do Opatovic. Nabalili 
housky, salám, okurek, papriku, sýr, salát, 
kečup i hořčici. A jeli.

Cestou potkali spoustu aut a také 
traktor, který vezl koně. Když dojeli na 
místo, vybalili věci a u ohniště začali 
chystat piknik.

Když pan Horák nanosil dříví a zapálil 
oheň, všiml si, že z ohniště vychází 
provázek. Odhrnul dříví a zjistil, že 
v ohništi je nastražený dynamit. Ulekl se 
a začal oheň rychle hasit.

Všechno řekl paní Horákové.
Rychle sbalili všechny věci a raději 

odjeli zase domů. A byli rádi, že se 
nikomu nic nestalo.

A dynamit ? Ten přijeli zneškodnit 
pyrotechnici.

Petr Kárník, 2. třída

Moje zážitky s koněm
Znáte vesničku Sobotovice? Tam 

jezdím na koně do konírny. Starám se 
o koně. Chcete vědět jak ? Nastýlám 
jim slámu, dávám jim seno, pomáhám 
je čistit. Také se na nich učím jezdit. 
Za všechno vděčím Janičce a Pavlíně.
To jsou moje spolužačky. Jana mi to 
zařídila. Splnila můj sen.

Koníčci jsou krásní. Jsou tam také 
hříbata. U pár koní si pamatuji, jak se 
jmenují – Kortina, Kaspr, Sněhurka 
a Martin.

Je to tam bezva. Když nemáme co 
dělat, Jana s Pavlou skáčou do sena nebo 
vyhazují piliny.A já se tomu směji.

Nikola Procházková, 2. třída

Moje fenka Linda je velmi zajímavá. Je 
to je hnědý střední pudl. Jsou jí dva roky. 
U pejsků se to pokaždé vynásobí sedmi 
(7.2=14),takže je jí 14 roků. Pejskové 
a fenky jsou zajímaví, některé rasy 

Jsou to hodná štěňátka, hravá jsou 
pokaždé, a pak se z nich vyklubou hodné 
a starostlivé maminky nebo hlídací psi. 
Jsou to sice malí rošťáci (řekla jsem 
malí?), no teda... pořádně velcí rošťáci. 
Koušou vám boty (hlavně ty drahé) a pak 
se schovají pod lavici nebo do jiného 
úkrytu a dělají, že o tom nic neví. Mojí 
mamce kouše červené (teď už roztrhané 
a oslintané) papuče. A mně? Mně 
rozkousala krásného plyšáka a polštář. 
V duchu jsem si říkala: ”Linduško, kopej 
si hrob a hodně rychle!“ Ale nemyslela 
jsem to vážně. Bylo mi těch věcí moc líto. 
Začala jsem Lindušku honit: „Jen počkej, 
až tě chytím, ty rošťačko!!!“ Ale kromě 
žužlání, opatrného kousání, škrabkání 

Její tělo měří na délku 50 cm.  Chodíme 
s ní na procházky a na jedné takové jsme 
šly s Lindou kolem hřiště. Vedle je pole 
a na něm zajíci. Jak je Linda hubená, 
vysmekla se mi z vodítka a hurá za nimi. 
Zkoušela jsem ji přivolala, ale byla už 
hodně daleko. Nic jim neudělala, jen si 
s nimi hrála na honěnou, protože my jí 
nestačíme. Když se vrátila, chtěla jsem 
jí hodně vynadat, ale udělala na mě ty 
svoje psí očička a bylo po hubování. Šly 
jsme domů. Od té doby víme, že když ji 
ostříháme, musíme jí utáhnout popruhy 

Hýblová Iveta, V. B

Piknik

udělat piknik. Pan Horák řekl, že pojedou 
tam, kde je potok tráva, stromy a ticho.

chystat. Prý vyrazí do Opatovic. Nabalili 
housky, salám, okurek, papriku, sýr, salát, 
kečup i hořčici. A jeli.

traktor, který vezl koně. Když dojeli na 
místo, vybalili věci a u ohniště začali 
chystat piknik.

oheň, všiml si, že z ohniště vychází 
provázek. Odhrnul dříví a zjistil, že 
v ohništi je nastražený dynamit. Ulekl se 
a začal oheň rychle hasit.

odjeli zase domů. A byli rádi, že se 
nikomu nic nestalo.

pyrotechnici.

Moje zážitky s koněm

jezdím na koně do konírny. Starám se 
o koně. Chcete vědět jak ? Nastýlám 
jim slámu, dávám jim seno, pomáhám 
je čistit. Také se na nich učím jezdit. 
Za všechno vděčím Janičce a Pavlíně.
To jsou moje spolužačky. Jana mi to 
zařídila. Splnila můj sen.

hříbata. U pár koní si pamatuji, jak se 
jmenují – Kortina, Kaspr, Sněhurka 
a Martin.

dělat, Jana s Pavlou skáčou do sena nebo 
vyhazují piliny.A já se tomu směji.

Dovolujeme si tímto způsobem informovat 
naše spoluobčany, že dne 6. února 2007 byla 
v obci Hrušovany u Brna poprvé v historii 
ustavena Místní organizace České strany 
sociálně demokratické. Územní působnost 
byla OVV ČSSD Brno-venkov stanovena 
i na katastrální území obcí Ledce, Unkovice 
a Vojkovice.

Česká strana sociálně demokratická je 
druhou největší parlamentní stranou a má 

nemalé zastoupení v Poslanecké sněmovně ČR z řad poslanců pocházejících 
z Brna a jeho okolí. Je nutné připomenout, že předsedou Poslaneckého klubu 
ČSSD je Mgr. Michal Hašek, který pochází z nedalekého Drásova.

Již v loňském roce se ČSSD ucházela v obci o přízeň voličů v komunálních 
volbách a výsledkem je zvolení jednoho nezávislého kandidáta do zastupitelstva 
obce na naší kandidátce. Je na místě, zde poděkovat všem občanům, kteří 
svůj hlas kandidátům ČSSD v komunálních, ale i v parlamentních volbách 
dali.

Místní organizace ČSSD se chce plnohodnotně podílet nejen na politickém, 
ale i běžném životě obce a na jejím rozvoji.  Těšíme se na spolupráci s Obecním 
úřadem, ale i s ostatními subjekty v obci.

Tímto chceme vyzvat naše voliče a příznivce o pomoc při formování Místní 
organizace ČSSD. Samozřejmě rádi přivítáme v našich řadách i další zájemce 
o členství v ČSSD a nebo v klubu příznivců ČSSD. 

       Bc. Josef   C i k á n
       předseda MO ČSSD v Hrušovanech
      664 62 Hrušovany u Brna, Sídliště 521

       tel.: 547 236 350, mobil: 602 826 589
       e-mail: pepacikan@volny.cz

ČSSD
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Nadační fond

Milí spoluobčané,

rádi bychom Vás seznámili s činností našeho nadačního fondu za uplynulý 
rok 2006.

Učelem Nadačního fondu Hrušovany je zajištování provozu a udržby 
kostela, pořádání kulturních akcí v obci a charitativní činnost.

Členové nadačního fondu zorganizovali charitativní tříkrálovou sbírku, 
která probíhala 7. ledna 2006 v prostorách kostela. Dary činily celkově 17 
125,- Kč a částka byla předána Diecezní charitě v Brně. Využije se pro provoz 
Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Nadační fond 14. května pořádal benefiční koncert k oslavě Svátku matek 
a oslovil několik sponzorů, kteří svými dary pomohli Benediktinskému 
klášteru v Rajhradě. 

Byli to:
 AVION spol. s r.o. Židlochovice, H. Kradochvíl 
 BKE a.s. Hrušovany, Ing. J.Weinlich 
 Ing. J. Pezlar, Vranovice
 a občané z Hrušovan přítomni na tomto koncertu.
Celkový dar v částce 28.000,- Kč obdržel předseda správní rady Nadace 

pro obnovu Benediktinského kláštera Ora et labora Ing. J. Milek. 

V červnu jsme opravili poškozené křížky, a to u Židlochovic a na ulici J. 
Koziny. Podíleli jsme se na přípravě hodové mše svaté úklidem uvnitř kostela 
a kolem kostela. Zorganizovali jsme sbírku v kostele na opravu a nákup svodů 
a parapetních desek, které byly třikrát za sebou na kostele ukradeny nebo 
poškozeny. Celkový výnos sbírky činil cca 8 000,- Kč. Oprava byla ihned 
provedena.

V době vánoční jsme uspořádali koncert s Musicou Animae z Velkých 
Pavlovic a se žáky ZŠ Hrušovany. Také jsme pozvali muzikanty z Pohořelic, 
kteří nám už třetí rok přijíždí na půlnoční mši zahrát před kostelem koledy. 

Před Vánocemi nám nabídla vedoucí keramického kroužku Sluníčko 
p. Zichová výstavu keramického betlému v našem kostele, který vyrobila se 
svými dětmi v kroužku. Tento betlém nám také věnovala. Touto cestou jí 
upřímně děkujeme.

•
•
•
•

Během roku 2006 jsme se v našem kostele rozloučili s 22 občany a bylo zde 
pokřtěno 7 dětí. 

Nadační fond zajistil bezplatnou psychologickou poradnu s PhDr. 
Tomášem Novákem pro rodiny s dětmi, manžele, mládež a seniory. Setkání 
se uskutečnilo celkem 5x, a to podle přání těch, kteří se přihlásili. Je třeba 
zajistit vždy na jedno setkání alespoň dva zájemce, aby se návstěva psychologa 
dostatečně využila, neboť ji financuje nadační fond, který si zajišťuje finanční 
prostředky jen formou darů.

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám všem chtěli poděkovat za Vaše dary 
v uplynulém roce. Pomáhají nám zajišťovat nejen provoz kostela (topení, 
elektřina, voda, pojištění, údržba, výzdoba, pravidelný úklid, parková 
úprava), ale i podporovat ty, kteří se bez pomoci dárců neobejdou. Členové 
nadace a ostatní dobrovolníci všechny akce organizují a provádějí bez 
nároku na odměnu. Za veškeré akce (pohřby, svatby, křtiny, oslavy) si nadace 
nenárokuje žádné poplatky! Její činnost je založena pouze na dobrovolných 
příspěvcích.

Všem, kteří se do této dobrovolné práce zapojují, patří co nejupřímnější 
poděkování.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJE NADAČNÍ FOND NA ROK 2007?
20. května v 15.00 hodin – benefiční koncert na podporu onkologického 

ústavu pro děti v Brně, který se bude konat v prostorách kostela.
9. června - táborák s Country kapelou na sokolovně na rozloučení se 

školou.
19. srpna - slavnostní hodovou mši 
16. prosince v 17.00 hodin - vánoční koncert dětí Základní školy Hrušovany 

a pěveckého sboru Skřivánek Židlochovice
Během roku bude zajišťovat bezplatnou psychologickou poradnu 

a organizovat charitativní sbírku na pomoc v nouzi našim spoluobčanům 
a podílet se na přípravě křtin, svateb a pohřbů.

MŠE SVATÉ V HRUŠOVANECH O VELIKONOCÍCH 2007:
V neděli 8. dubna v 10.30 hodin - mše církve římskokatolické
V pondělí 9. dubna v 9.00 hodin bohoslužba církve Čs. husitské

Přejeme požehnane svatky velikonoční.

Nadační fond Hrušovany u Brna
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HC Falcons

HC FALCONS- HOKEJ
Tým hokejistů se po přestěhování celé ligy 

do Brna na nové haly,  a výrazném posílení 
celku o Romana Smrčka a Rostislava 
Štrubla, což jsou bývalí hráči extraligových 
týmů, vrhl na cestu získání pátého titulu v 
řadě. Cesta není lehká, a až před chystanou 
exhibicí bude jasno, kdo bude mistr BHL. 
Falcons vyhráli poslední čtyři ročníky z 
devíti a pořád mají šanci vyhrát i popáté 
v desátém ročníku.  Hráči první pětky 
ve složení obrana: Holas Robert-Sklenář 
Martin, útok: Štrubl-Holas Vojtěch-Kučera, 
okupuje snad kromě nováčka Martina 
Sklenáře, který přešel z juniorů od listopadu, 
a Rostě, který přestoupil až v půlce ligy, 
kanadské bodování ligy.

V pořadí BHL: 1. Holas.V 46b(26+20) 
2. Holas Robert 44b(20+24) 3. Kučera 
41b(23+18)  (všichni Falcons) 4. Jirásek 
33(Cyklo), 5. Havliš 29 (Bizoni), 6. Macák 

25 (Petrov), 7. Ondráček Tomáš 23 (14+9 
Falcons), 8. Sekerka 23b(Panthers), 
9. Malyjurek 22b(Bizoni), 10. Veselý(Čerti).  
Falcons dále: Štrubl 18(12+6), Mekleš 13 
(5+8), Soušek 13(8+5), Riedl. M 11(4+7) 
atd.

Do konce nám už chybí jen tři utkání 
z dvaceti a v nich můžeme jednou prohrát. 
Zbývá sehrát Falcons:Jiříkovive, Cyklo Brno 
a Medlov.

Výsledky týmu:
Falcons:Ontario 9:2, 8:5,  Falcons:Čerti 

6:4 , 9:2, Falcons:Petrov 7:6 a 8:2, Falcons:
Bizoni 7:7 a 9:2, Falcons:Mamuti 7:4 a 6:5 
na trest. stříl., Falcons:Panthers  13:4,11:2, 
Falcons:Cyklo 12:3, ?:?, Falcons:PVC 9:3, 
13:3, Falcons:Medlov 7:2, ?:?, Falcons:
Jiříkovice 4:5, ?:? ,   

www.hokejovahalabrno.cz
www.hokej-brno.cz   www.sweb.cz/
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V pořadí BHL: 1. Holas.V 46b(26+20) 
2. Holas Robert 44b(20+24) 3. Kučera 
41b(23+18)  (všichni Falcons) 4. Jirásek 
33(Cyklo), 5. Havliš 29 (Bizoni), 6. Macák 

25 (Petrov), 7. Ondráček Tomáš 23 (14+9 
Falcons), 8. Sekerka 23b(Panthers), 
9. Malyjurek 22b(Bizoni), 10. Veselý(Čerti).  
Falcons dále: Štrubl 18(12+6), Mekleš 13 
(5+8), Soušek 13(8+5), Riedl. M 11(4+7) 
atd.

z dvaceti a v nich můžeme jednou prohrát. 
Zbývá sehrát Falcons:Jiříkovive, Cyklo Brno 
a Medlov.

6:4 , 9:2, Falcons:Petrov 7:6 a 8:2, Falcons:
Bizoni 7:7 a 9:2, Falcons:Mamuti 7:4 a 6:5 
na trest. stříl., Falcons:Panthers  13:4,11:2, 
Falcons:Cyklo 12:3, ?:?, Falcons:PVC 9:3, 
13:3, Falcons:Medlov 7:2, ?:?, Falcons:
Jiříkovice 4:5, ?:? ,   

team záp výh prodl rem pro bil body
1 Falcons Hrušovany 17 14 1 1 1 145:61 (84) 45
2 Petrov 15 12 0 0 3 82:53 (29) 36
3 Čerti Brno 16 10 0 1 5 72:59 (13) 31
4 Bizoni Brno 16 8 2 1 5 74:63 (11) 29
5 Cyklo Brno 15 8 0 0 7 64:75 (-11) 24
6 ASIO Jiříkovice 17 7 1 1 8 53:60 (-7) 24
7 Mamuti 15 6 0 4 5 81:70 (11) 22

FALCONS – FLORBAL:
Tým florbalu hrající třetí ligu, ze sedmi 

soutěží se vlivem špatných výkonů dostal do 
ohrožení sestupu i s novými posilami Mirkem 
Nejezchlebem a Martinem Navrátilem. 
Musí v posledních třech turnajích zabojovat 
a udržet tuto soutěž. Zápasy týmu na 
turnajích, jsou nevyrovnané, a ač dokážeme 
ve skupině porazit vítěze turnaje v play-off 
systému často vypadáváme ve čtvrtfinále. 

Souhra týmu se ale zlepšuje a Stanislav 
Šafr vede celé bodování ligy. Doufáme, že 
jeho a zejména  góly ostatních pomůžou 
k udržení 3. ligy. Příští rok budeme hrát 
v lize větší roli zejména proto, že soutěž 
jako takovou dost ovlivňují starty hráčů 
extraligových florbalových týmů. Tomuto 
má být na příští sezónu zamezeno, a tak naše 
šance na postup do druhé ligy bude jen na 
nás.

FALCONS-CYKLO: Oddíl cyklistů už připravuje organizaci 3.ROČNÍKU YTONG BIKE 
TOUR v okolí Hrušovan, jenž se uskuteční 9. 6. 2007. Celý závod na horských kolech bude 
doplněn programem, cenami a celodenní show. Více informací včetně tratě, výškového 
profilu, podmínek  účasti se dozvíte v příštím zpravodaji. Zúčastnit se vyjížděk s týmem 
můžete dle tréninkových akcí, informace najdete na www.falcons-cyklo.com.

FALCONS – FUTSAL: Tým po rozehrání na turnaji o kterém najdete jinde začíná jarní část 
ligy kde drží šanci na postup do vyšší soutěže.

81:70 (11)
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má být na příští sezónu zamezeno, a tak naše 
šance na postup do druhé ligy bude jen na 
nás.

Místní knihovna

13.  února jsem pozvala do knihovny 
na besedu manžele Novákovy z Vojkovic, 
aby nám popovídali o jejich zajímavém 
putování do Santiaga de Compostella.

Dověděli jsme se, že Santiago 
de Compostella je poutní místo ve 
Španělsku, kde je pochovaný patron 
poutníků - svatý Jakub. K tomuto místu 
vedou cesty z celé Evropy. Tyto cesty 
jsou značeny mušličkou, po celé trase 
jsou vybudována odpočívadla s pitnou 
vodou a ubytovny pro poutníky. 
Novákovi šli tzv. francouzskou cestou přes Pyreneje, podél severního okraje 
Španělska až do Santiaga de Compostella a pak ještě kousek dál až na „konec světa“ 
- nejzápadnější výběžek Španělska. Šli sami dva, spali ve stanu a za třicet dní ušli asi 
800 km. Zažili vedro, žízeň, hlad, bouře s krupobitím, vodu ve stanu,  puchýře na 
nohách, ale také viděli spoustu památek, krásnou přírodu, vykoupali se v Atlantském 
oceánu a mohou si říct: dokázali jsme to!

Jarmila Kresová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2007
Dne 30.4. 2007 od 15 hodin v Hrušovanech u Brna, v prostorách sokolovny 

se koná  vítání jara hudebním festivalem Pálení čarodějnic.

Jako hlavní skupina večera vystoupí PARNO GRASZT (HU) – Maďarská 
lidová, dále XAVIER BAUMAXA, TY SYČÁCI, KVĚTY, BEZESTOPY, 

PROPAGANJA, CUTE KID, LEŽÉRNĚ V LEŽE, ZLATÝ VOČI. 

Akce se za dobrého počasí koná venku. Vstupné je 250,-.
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Hc Falcons Hrušovany pořádá dne 28. 
4. 2007 exhibiční zápas HC OLYMP proti 
týmu ČPP HC Falcons Hrušovany, který je 
několikanásobný mistr brněnské hokejové 
ligy „BHL“. Akce bude uspořádána 
v nových reprezentativních halách mládeže 
v Brně. Program akce bude doplněn 
exhibicí skupinových krasobruslařek, dvou 
Brněnských oddílů, vystoupením a ukázkou 
hokejového potěru SK Techniky Brno. 
Další program je utkání s HC OLYMP, 
jenž je zastoupen výraznými osobnostmi 
z řad herců seriálu „POSLEDNÍ SEZÓNA“ 
jako je Martin Dejdar, Pavel Nový, Jan 
Révay, Jiří Mádl a další. Členem týmu je i 
několikanásobný vítěz Stanleyova poháru 
v NHL Jiří Hrdina. Program utkání je 
přizpůsoben tak, že první třetinu odehrají 
nejlepší hráči Brněnské hokejové ligy www.
hokej-brno.cz., a to z každého týmu určitý 
počet dle umístnění v celkové tabulce. 
Druhou třetinu odehrají hráči Falcons 
doplněny o osobnosti z Hrušovan a Brna. 
Účast na ledové ploše v barvách Falcons 
už přislíbil Jaroslav Albert KRONEK, 
frotmen kapely KERN, sportovci a mistři 
ČR, v cyklistice KLASA, HRAZDÍRA 
a LAZAR. Dále uvidíme bývalé hráče 
brněnského fotbalu a další osobnosti. Třetí 
třetinu odehrají hráči HC FALCONS, kteří 
měli podíl na čtyřech titulech mistra BHL, 
jako třeba nový hráč týmu a bývalý hráč 

1. ligy (dnes extraliga) Rostislav Štrubl. 
Samozřejmě kompletní sestava týmu jako 
Soušek, Holasové, Kučera, Hodovský, 
Smrček, Ondrášek, Maršálek, Paračka, 
Riedlové, Leimanové aj.

Celá akce bude probíhat od 15.00 do 
21.00. Na celou akci mají vstup děti (do 
150 cm) zdarma a vstupné je stanoveno na 
100,- Kč. Předprodej vzhledem k omezené  
kapacitě haly bude v prodejně zelenina p. 
Lazara.

Záštitu nad touto sportovně-kulturní akcí 
převzal primátor města BRNA pan Roman 
Onderka a starosta obce Hrušovany pan 
Miroslav Rožnovský.

Veškeré informace o týmu HC Olymp 
včetně videa a fotogalerie a programu akcí 
najdete na www.posledni-sezona.cz.

Všechny informace o hale a parkování 
u haly STEL HOCKEY naproti 
BOBY CENTRA najdete na www.
hokejovahalabrno.cz. V hale je zajištěno 
kompletní občerstvení. 

Celá akce je vlastně SHOW na ledě 
spolu s vystoupením kaskadérů, zpěváků 
a samozřejmě hry samotné. Přijďte se 
bavit.

ODJEZD  AUTOBUSU ZDARMA:
od Hasičké zbrojnice 28.4. v 14:00 hod., 
Sídliště 14:10 hod.  Objednávky lístků 
na  telefonu  776778118.
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od Hasičké zbrojnice 28.4. v 14:00 hod., 
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na  telefonu  776778118.

Program: 15:00 vstup do haly
15:30-16:00 krasobruslařské exhibice dvou oddílů v singl 

a skupinovém bruslení
16:00-16:30 vystoupení B-FRESH DANCE STUDIA
16:30-17:00 krasobruslařská exhibice  synchronizovaného bruslení 

skupin
17:00-17:30 mini-hokej, děti 4-6 let ukázka tréninku a utkání

„Aneb jak vzniká hokejista“
17:30-17:45 rozbruslení hráčů Olympu a Falcons vč. soutěže
17:45-18:00 úprava  ledové plochy
18:00-21.00 1. třetina  OLYMP – výběr BHL

2. třetina  OLYMP – Falcons & hosté
3. třetina  OLYMP – FALCONS HRUŠOVANY
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Kulturní a sportovní akce
v naší obci v měsících dubnu, květnu a červnu 2007

Duben
 7. 4. – SOKOL – LANPÁRTY – počítačové hry – sokolovna
 7. 4. – TÁBORNÍCI –  jarní úklid odpadků při stezce na Židlochovice
 8. 4. – SOKOL – Železná neděle
 13. 4. – SOKOL – promítání filmu pro děti a dospělé – sokolovna
 17. 4. – ZO KSČM – oslava osvobození obce v roce 1945 a vzpomínka na 

padlé občany Hrušovan a vojáky Rudé Armády v zasedací 
místnosti OÚ a následné položení kytic k pomníku

 20. 4. – Obec – oslava osvobození, kolona historických vozidel
    mezi 16 a 17 hodinou v parku
 21. 4. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT 
   – turistický pochod na výhon pro děti a dospělé
 30. 4. – SOKOL – vítání jara hudebním festivalem PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

– PARNO GRASZT – Maďarsko, XAVIER  BAUMAXA
více na www.festy–sokolovna.com  –  areál sokolovny

SOKOL – velikonoční diskotéka
TJ JISKRA – velikonoční turnaj ve stolním tenise (sportovní areál)
STUDIO SLUNÍČKO – KUFŘÍK – soutěž pro děti
FALCONS ODDÍLY – turnaj ve FLORBALU A FUTSALU

Květen
 1. 5. – KSČM – oslava Svátku práce – letní kino
 12. 5. – SOKOL – vystoupení hudební skupiny S.A.M. z Blučiny při zahájení 

letní sezóny  Sokolské zahrádky s občerstvením na dvoře 
sokolovny

 13. 5. – KPOZ – svátek matek od 14 hod  v prostorách tělocvičny základní 
školy pro všechny matky

 23. 5. – KPOZ – oslava svátku matek v klubu důchodců
 19. 5. – SOKOL – divadlo – sokolovna
 20. 5. – NADAČNÍ FOND + KDU – ČSL – benefiční koncert na podporu 

Masarykova onkologického ústavu v Brně 
– v kostele Panny Marie Královny v 15 hodin

 27. 5. – KOMISE PRO MLÁDEŽ. KULTURU A SPORT +  SOKOL – posezení při 
dechovce  – dvůr sokolovny

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – rybářské závody pro děti a dospělé
SOKOL – atletické závody
SOKOL – výlet do přírody

Červen
 9. 6. – KDU – ČSL – táborák s Country kapelou v 18 hodin – areál sokolovny
 9. 6. – SOKOL – divadlo – sokolovna
 9. 6. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
   – rozloučení se školním rokem

– sportovní den – sokolovna
 10. 6. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT +  FALCONS – CYKLO

– XC MTB&BMX RACE – 1. ročník závodů horských kol 
a bmx paralelního sprintu

 10. 6. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT + SOKOL
– folkový večer na sokolovně

 16. 6. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
   – turnaj trojic v nohejbale 

o PUTOVNÍ POHÁR  OBCE HRUŠOVAN – sokolovna
 22. 6. – MS LÍPA – měsíc myslivosti – posezení pro občany – myslivecká chata 
24. 6. – KPOZ – vítání občánků ve 14 hod
 30. 6. – SOKOL – 1. pivní festival za účasti nezávislých pivovaru spojený  

s hudební produkcí – sokolovna
KPOZ – slavnostní rozloučení s mateřskou školou
SOKOL – ukončení roku

Magdalena Reifová a František
Františkovo čarování s Majdou

Agentura Pragokoncert připravila pro děti v Hrušovanech a okolí NOVÉ vystoupení pro 
děti – Magdalena Reifovou s pořadem „FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU“. Oba 
protagonisty děti znají z televizní Kouzelné školky a, jak již název představení napovídá, 
děti budou mít možnost vidět Majdu s Františkem „naživo“, mimo televizní obrazovku. 
Vystoupení je připraveno na 21. 4. 2007 od 16.00 v Hrušovanské sportovní hale.

Představení „Františkovo čarování s Majdou“ navazuje na velice úspěšné před stavení 
„Kouzelná škol ka s Majdou a Františkem“. Děti se opět se můžou těšit na hodinový pořad, 
kde se střídají vtipné dialogy Majdy a Františka a jak název napovídá půjde o legrace 
spojené s mírným napětím, tak jak už to při čarování bývá. Mimo jiné se s Františkem 
a Majdou podíváte mezi rybky v akváriu, postavíte sněhuláka a naučíte se čarovat s 
kouzelným pláštěm.

Pořad provázejí další známé písničky které děti znají z Kouzelné školky a František se v 
našem představení neobjevuje pouze tak, jak ho děti znají na paravánu, ale pohybuje se po 
podiu s Majdou tak jak ho děti ještě neznají.

Na akci zve kulturní komise a obec Hrušovany u Brna, vstupné děti ZDARMA a dospělí 
100,-Kč. Výnos ze vstupného bude použit na další vystoupení pro děti. Jako kouzelná školka 
s Michalem Nesvadbou aj.
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Židlochovice - Hrušovany Autobusy
Zastávka  50  50

Židlochovice, aut. st. 4:16 5:16 6:16 7:16 7:26 8:16 10:16 11:36 13:16 14:16 15:16 17:16

Hrušovany u Brna, ObÚ 4:20 5:20 6:20 7:20 7:30 8:20 10:20 11:40 13:20 14:20 15:20 17:20

Hrušovany u Brna, aut. st. 4:23 5:23 6:23 7:23 8:23 10:23 11:43 13:23 14:23 15:23 17:23

Hrušovany u Brna, sídliště 4:26 5:26 6:26 7:26 7:32 8:26 10:26 11:46 13:26 14:26 15:26 17:26

Hrušovany u Brna, VÚZA (z) 4:27 5:27 6:27 7:27 8:27 10:27 11:47 13:27 14:27 15:27 17:27

Hrušovany - Židlochovice Autobusy
Zastávka  50  50

Hrušovany u Brna, VÚZA (z) 5:14 6:14 7:14 9:14 11:16 12:16 13:16 14:16 15:14 16:16 17:14

Hrušovany u Brna, sídliště 5:16 6:16 7:16 7:36 9:16 11:18 12:18 13:18 14:18 15:16 16:18 17:16

Hrušovany u Brna, aut. st. 5:19 6:19 7:19 7:39 9:19 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21

Židlochovice, škola (z) 5:23 6:23 7:23 7:43 9:23 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

Židlochovice, aut. st. 5:24 6:24 7:24 7:44 9:24 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26

Brno - Hrušovany Vlaky
Zastávka 13        

Brno hl. nádr. 0:34 4:22 5:22 6:02 6:22 7:03 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 12:53 13:22

Hrušovany 0:54 4:45 5:45 6:25 6:45 7:26 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:15 13:45

Zastávka      

16 28


12

Brno hl. nádr. 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 19:22 20:22 21:22 22:52

Hrušovany 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:45 23:15

Hrušovany - Brno Vlaky

Zastávka

13         

Hrušovany 4:29 4:57 5:30 5:56 6:30 6:56 7:26 7:56 8:26 9:26 10:26 11:26 12:28 13:26

Brno hl. nádr. 4:52 5:19 5:52 6:19 6:52 7:19 7:52 8:19 8:49 9:52 10:49 11:52 12:51 13:49

Zastávka      16 12

Hrušovany 13:55 14:26 14:57 15:26 15:55 16:32 16:57 17:26 17:56 18:26 19:26 20:26 21:33

Brno hl. nádr. 14:21 14:49 15:19 15:49 16:17 16:53 17:19 17:49 18:20 18:49 19:49 20:49 21:55

Vysvětlivky
jede v pracovních dnech 12 nejede 24., 25., 31. 12.

 neděle a státní svátky 13 nejede 25., 26. 12.; 1. 1.
 sobota 16 nejede 24. 12
28 nejede 24., 25., 31. 12.; 8. 4.; 5., 6. 7.; 28. 9.; 17. 11.
50 nejede od 27. 12. do 2. 1., 2. 2., od 12. do 16. 2., 5., 6. 4., od 2. 7. do 31. 8., 25., 26. 10.

Jízdní řády (do 8. 12. 2007)


