Vychází

čtvrtletně

ww w. h r u s o v a n yu b rna .cz

Březen 2008

zpr avodaj.m e.cz

Obsah

Slovo starosty
Školy

Obecní úřad

30 Mateřská škola

3 Slovo starosty

		
		
		
		
		
		

		 Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota
v obci a pracovník čistoty obce.

5
6
9
11

Usnesení 9/ZO/09
Hlavní úkoly obce na rok 2008
Schválený rozpočet na rok 2008
Koncepce rozvoje obce 2008

		
		
		
		

13 Z evicence obyvatel

		 Zapisování dětí do cestovního dokladu (pasu)
rodiče.
		 Czech POINT.
		 Kolik nás vlastně je?

		 Bossanova. Dětský maškarní bál. Country bál.

40 Falcons

		 Falcons rockfest popatnácté. Banjo band
Ivana Mládka. Po plastice pípl. Eva & Vašek.

42 Plán kulturních a sportovních akcí

14 Odpady

		 v dubnu, květnu a červnu

		 Termíny svozu odpadů

43 Tenisový klub

16 Městská policie

		 Pravidla pro cyklisty

18 Komise pro občanské záležitosti

		 Vítání občánků 2. března 2008

AZ občasník kronikáře
19 Jak některé ulice měnily svá
jména (pokračování).
22 Okénko do historie společenských
organizací: Sluníčko.
24 Ozvěny času: 100 let mateřské
školy.
25 Historický kalendář.

Komise
27 Komise ochrany majetku

		 Pozor na požáry

2

Zápis. Za kulturou a poznáním.
Vysvědčení u mamuta. Slepíši
Turnaj ve vybíjené
Recitační soutěž. Na šachových polích.

Organizace

		 Máte zaplacené poplatky?
		 Překračování hranic v Schengenu.
		 Divoké skládky

		 Šlápli jste? aneb O psích miláčcích

34
35
36
37

38 TJ Sokol

14 Různé

17 Komise životního prostředí

Masopustní karneval.
Dětské show - Kouzelník.
Zdravá svačinka.
Návštěva v knihovně.
Přijímání dětí, stanovení kritérií.
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2008/2009.
Den otevřených dveří.

34 Základní škola T. G. Masaryka

		 přednesená starostou na zasedání
zastupitelstva 18. 2 2008.
		 O činnosti komisí.
		 Koncepční rozvoj.

Komise

Obecní úřad

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 1/2008
vychází v březnu 2008
Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17,
Hrušovany u Brna, IČ: 281824
Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Petra Boháčová, Jiří Sklenář
Josef Kučera, Rudolf Schmidt,
Ing. Geminidas Masteika.
Uzávěrka příštího čísla je 14. 6. 2008.
Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě
nebo na email valousek@volny.cz
Redakční rada příspěvky stylisticky ani
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá
autor.
Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375
půlstránka, 188 čtvrtstránka apod.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2008

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás úvodem pozdravil a popřál Vám
v prvním letošním zpravodaji pevné zdraví a vše dobré
v roce 2008.
V tomto zpravodaji máte otištěny „Hlavní úkoly obce
2008“ s konkrétní odpovědností zastupitelů.
Nechci se dlouze rozepisovat a zatěžovat Vás, ale
přesto se vyjádřím k těmto záležitostem.
V loňském roce byl schválen „Strategický rozvojový plán obce“, který provedl
analýzu současného stavu, zhodnotil slabší stránky obce a nastínil možnosti.
Hlavním úkolem obce je udržet funkčnost území, mít v pořádku infrastrukturu
(kanalizaci, vodovod, vozovky, chodníky a parkoviště osobních aut). Toto vše
je velmi finančně náročná záležitost. Podařilo se nám v letošním roce získat
16,5 mil. Kč z EU na sběrný dvůr, 2 mil. Kč ze státního rozpočtu na opravy vozovek
a chodníků, požádali jsme o další dotace a připravíme pro evropské dotace další
žádosti. Musí to být enormní snaha, vyjednáváme o výhodných úvěrech – zdravé
financování zná i rozumnou výši zadlužení.
Chystáme změnu územního plánu obce na rozšíření průmyslových ploch
mimo obec, a tím zvýšení příjmů, ale i zvýšení pracovních příležitostí v obci.
Toto vše je velmi časově i finančně náročné.
Dalším problémem je bezpečnost v obci. Víme o řízení motorových vozidel
bez řidičských oprávnění, pod vlivem alkoholu a drog, o bezohledné rychlé
jízdě, porušování zákazu vjezdů, odstavování vraků, zakládání černých skládek,
znečišťování obce, nalévání alkoholu mladistvým, psí exkrementy děsí mnoho
lidí ze spaní.
Městská policie obdržela přípis, kde obec žádá okamžitá hlášení o událostech,
která vybočují z klidu obce.
Musím to říci, snad možná tvrdě, ale došlápneme si i na městskou policii, aby
zvýšila dohled a postihy. Obec musí však přistoupit spolu s městskou policií
k rázným opatřením:
• měřit a postihovat rychlou jízdu, alkohol,
• zavádět kamerový systém na identifikaci pachatelů (v obcích, kde je již
kamerový systém zaveden, klesá trestná činnost o 40%),
Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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•

odtahy vozidel nasmlouvanou odtahovou službou (vraky, ale i odstavená
vozidla se státní poznávací značkou),
• nouzová tlačítka pro osamělé občany v nouzi.
Jen systémová opatření mohou při důkladném provádění pomoci.
Posledním bodem dnešního Slova starosty je zvýšená stavební činnost
a čistota v obci. Zde nejsem vůbec spokojen. Chci Vás ale ubezpečit, že vyvíjíme
tlak, jak na již působící firmy v obci, tak i na firmy, které provádí v obci stavební
činnost.Provádíme písemná upozornění, fyzické kontroly, nutíme zametat silnice
zametacími vozy apod.
Chci Vás vyzvat ke spolupráci, pište, telefonujte, mailujte, jak na obecní úřad,
tak na městskou policii. Budeme vlastními silami pravidelně kontrolovat stav
v obci. Zasíláme písemná oznámení vlastníkům pozemků na odstranění černých
skládek. Řešíme přes stavební úřad neutěšený stav fasád nemovitostí a žádáme
o nápravu. Řada zasílaných stížností se točí hlavně kolem čistoty v obci.
Abychom nechodili stále kolem horké kaše a jen nediskutovali, rozhodla rada
obce o zřízení pracovního místa na částečný úvazek – pracovník čistoty obce.
Souhlasím s řadou stěžovatelů, ale podotýkám, že si ten nepořádek děláme
sami, občané. Je smutné, když na jedné straně sháníme peníze, a na straně druhé
je zbytečně vyházíme za úklid. Vyčleníme pracovníka, jehož jedinou náplní bude
úklid veřejných prostranství, chodníků, podchodu českých drah. Nejsem však
zcela přesvědčen, zda se někdo o tuto pracovní příležitost přihlásí. Spoléháme
však i na Vaši pomoc – jaro se blíží a řada z Vás již začala úklidem předzahrádek
a zametá zimní posyp před domy i na silnici – patří Vám velké poděkování. Prosím
touto cestou i ostatní občany, pomozte, ať je naše obec čistší a tím i hezčí. Hosté
naší obce nebo přijíždějící turisté to jistě ocení – je to naše vizitka.
Vážení, za dosavadní přízeň, spolupráci, ale i trpělivé snášení dočasných
nepříjemností Vám všem děkuji, zvláště pracovníkům „správy majetku obce“
za údržbu a udržování čistoty v obci.
Pro nás všechny skončím citátem na zamyšlení: „Bože, dej mi sílu, abych
změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit
nemohu a dej mi moudrost, abych oboje od sebe odlišil..“
Přeji Vám hezké jaro a co nejméně vichřic, jak v osobním životě, tak i v pracovním.
S úctou a pozdravem M. Rožnovský, starosta
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Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 18. 2. 2008
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Zprávu starosty obce
Zprávu místostarosty obce
Zprávu o plnění rozpočtu obce za rok 2007
Zprávu o vyhodnocení Hlavních úkolů
obce za rok 2007
Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Martinou Dostálovou (opatrovník
Jana Dostála)
Zprávy kontrolního a finančního výboru
o činnosti výborů za rok 2007
Rezignaci člena finančního výboru
Zprávu kontrolního výboru ve věci
vyhodnocení poskytnutých dotací
organizacím v roce 2007.
Návrh na dočasné uložení volných
finančních prostředků

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program jednání zastupitelstva obce, tak
jak byl předložen doplněný o body:
- rezignace člena finančního výboru
- dohoda o partnerství,
2. Změnu jednacího řádu zastupitelstva obce
v čl. 7, hlasování.
3. Rozpočtové opatření č.6/2007 a č.7/2007.
4. Hlavní úkoly obce na rok 2008.
5. Rozpočet obce na rok 2008, včetně
rozpočtového výhledu do roku 2012.
6. Inventarizaci majetku obce k 31.12.2007
7. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemků:
- parc. č. 305/8 o výměře 18 m2, zastavěná
plocha, k. ú. Hrušovany u Brna,
- parc. č. 1981/42 o výměře 14 m2, ostatní
plocha, k. ú. Hrušovany u Brna,
- parc. č. 1981/45 o výměře 18 m2, ostatní
plocha, k. ú. Hrušovany u Brna,
		 Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně,
Dřevařská 11 v návaznosti na dokončenou
stavbu „Svratka- Židlochovice, ochrana
před povodněmi“ a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy, která je přílohou
zápisu.
8. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů

prodej pozemku parc. č. 1852/78, výměra
21 m2, k. ú. Hrušovany u Brna na výstavbu
garáže za cenu 20.000,- Kč
9. Dohodu o partnerství k projektu „Výhon
– turistický okruh s rozhlednou“ (realizátor:
Město Židlochovice, partner: Obec
Hrušovany u Brna)

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence
obce – ZŠ, MŠ, OÚ dle návrhu správy
majetku obce.
2. O max.ceně pro jednání za výkup pozemků
nutných pro investiční akce – 200,- Kč/m2
3. V souladu s §6 odst.5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon)
o pořízení změny č. V územního plánu
obce Hrušovany u Brna – tato změna bude
zahrnovat:
- Z V/1 – vymezení nové plochy pro výrobu
v oblasti:
- zemědělská trať „Kukle“
- vytěžený prostor Agro Brno-Tuřany, a.s.
- Z V/2 – zrušit časový rozsah územního
plánu do r. 2015 – obec nehodlá měnit
žádnou z koncepcí ve zpracovaném ÚP
- Z V/3 – v rámci změny pořídit
zapracování všech změn do výkresů ÚPD
– aktualizace výkresové části ÚPD
4. určit dle §6 odst. 5 písm. f ) stavebního
zákona pana ing. arch. Dušana Knoflíčka
jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem dle §47
odst. 1 a 4, §49 odst. 1 a §53 odst. 1
stavebního zákona na pořízení změny
č. V ÚPO Hrušovany u Brna

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Radě obce podat žádost o pořízení změny
č. V ÚPD dle §6 odst.6 písm. b) stavebního
zákona
2. Finančnímu výboru provést kontrolu
hospodaření příspěvkových organizací
– základní škola, mateřská škola
3. starostovi vypracovat stanovení konkrétní
odpovědnosti při plnění Hlavních úkolů

Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Rozpočet

Hlavní úkoly obce na rok 2008

3. Opravy, údržba a provoz: Rozpočtová skladba

Zpracoval: Miroslav Rožnovský, Václav Kameník

Podkladem pro hlavní úkoly obce na rok 2008 je základní dokument „Program
obce Hrušovany u Brna na období 2006 – 2010‘‘. Nově jsou úkoly doplněny
i o záměry vycházející ze Strategického rozvojového plánu a souvislostí s tím
spojených.
Materiál neobsahuje povinné výdaje obce na zajištění obecních příspěvkových
organizací a organizačních složek, včetně správy obce, běžných oprav, údržby,
splátek úvěrů a úroků.
1. Investiční akce: Rozpočtová skladba
Obchvat obce
Chodník obchvatu
Dětské hřiště – Sídliště
Sběrný dvůr odpadů
Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
(Malinovského, Masarykova, Stávání)
Dopravní napojení Jízdárenská – Botex (úvěr 7. 5 mil)
Elektropřípojka – hřbitov
Odstavné plochy – chodníky
Výměna oken MŠ Havlíčkova
Revitalizace školských budov
ZŠ –venkovní hřiště
sběrač ČOV / v případě dotace 1, 25 mil/
IZS systém – přenos SMS
Nouzová tlačítka senioři
Kamerový systém
Ing. sítě Tyršova – NC Trans
Úpravy fotbalového hřiště
Malotraktor

2. Projekty: Rozpočtová skladba
rekonstrukce parku – památník padlých
Cyklostezka Hrušovany – Židlochovice , včetně osvětlení
/projekt , rozpočet , dotace/ společný projekt
změna územního plánu obce
revitalizace obecních budov /energetické audity
a projekty/
Klidová zóna – Louky

rozpočet
250.000
rozpočet
1,5 mil
1,2 mil
2 mil
rozpočet
rozpočet
100.000
1,8 mil
300.000
1,7 mil
100.000

§

Odpovědnost

2212

Rožnovský

2219

Rožnovský

3421
3729

Rožnovský
Rožnovský

2219

Kameník

3632
2219
3111
3111

20. 000 5311
60. 000 5311
20082009
650. 000 3633
rozpočet
100. 000 3412
500. 000 3745

§
100. 000 3639
20082009
250. 000 3635
20082009
300. 000 3639

Společné projekty /DSO + obec, zeleň, kamery, atd. /

Táborská, Kameník
Harašta
Harašta
Kameník
Rožnovský
Kameník
Rožnovský
Harašta
Harašta
Harašta
Táborská Kameník
Edler
Kameník

Odpovědnost
Rožnovský
Rožnovský
Knoflíček + rada
Rožnovský
Rožnovský
Harašta Edler

Využití území Sídliště –Obchvat /studie/

200. 000 3639

Knoflíček+rada

ZŠ přístavba /družina, kabinet , atd/
Parkoviště LK

100. 000. 3117
100. 000. 2219

Kameník +rada
Rožnovský+rada
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Rozpočet - Hlavní úkoly obce na rok 2008 (pokračování)

rozpočet – správa majetku /nákup sekačky/
rozpočty škol
prořezy stromů a keřů /předložit plán prořezu/
čištění Šatavy /Povodí Moravy , obec/
oprava střechy základní školy / revitalizace/
oprava dvorního traktu knihovny
čištění kanalizace, kamerové zkoušky
čištění kanálových vpustí místních komunikací
aplikace vyhlášky 410/2005 Sb. (studie přístavby,
družiny, atd.)
opravy místních komunikací a chodníků
Vodárna - nádvoří 223 a 231
údržba a opravy veřejného osvětlení
přestavba zadního vchodu do klubu důchodců
prezentační materiály obce
Akce zasaď strom – obec + rodiče
výměna odpadních košů
údržba a opravy rozhlasu

4. Organizační: Rozpočtová skladba

§
130. 000. 3745
rozpočet
50. 000 3745
rozpočet
rozpočet
268. 000.
rozpočet

3117
3314
2321
2321

Odpovědnost
Kameník
Kadlecová
Edler Hodec
Edler
Rožnovský
Kameník
Rožnovský
Kameník

rozpočet 3117

Kameník

rozpočet
rozpočet
rozpočet
50. 000.
100. 000.
rozpočet
rozpočet
500. 000.
rozpočet

3612
3631
4319

Kameník
Kameník
Hodec
Kameník

3639

Valoušek

3745
3639
3341

Rožnovský
Kameník
Hodec

§

Odpovědnost

prosadit zahájení výstavby obchvatu obce (kraj , obec)
zajišťování dotací (ÚP, hasiči, IZS, sběrač ČOV)
smluvní finanční závazky (DSO, policie, infokanál, internet, IDS, atd)
zpracovat pořadí priorit obce + rozpočtový výhled 2007-2015 (obec, banka)
audit obce-závěrečná zpráva
vytváření podmínek pro výstavbu RD (stavební místa – po zrušení zákazu)
koncepce rozvoje a oprav kanalizační a vodovodní sítě )svazek DSO, obec/
30. 000.
prevence kriminality obce (koncepce + rozpočet)
rozpočet 5311
volby do Zastupitelstva JMK
dotace JmK
rozpočet SPOZ
rozpočet 3399
rozpočet klubu důchodců
rozpočet 4319
rozpočet knihovny
rozpočet 3314
rozpočet zásahové jednotky SDH
rozpočet 5512
vydávání zpravodaje
rozpočet 3349
dům DS (Betánie, obec)
pečovatelská služba
rozpočet 4319
nákup aparatury (pro obecní akce)
rozpočet 6171
400.
000.
dotační program obce (pro zájmové organizace)
rozpočet 6171
dílčí/komplexní pozemkové úpravy
digitalizace map

Rožnovský
Rožnovský
Kadlecová
Rada obce
Rožnovský
Knoflíček
Rožnovský

pasport místních a účelových komunikací

Harašta

příprava konceptu daně z nemovitosti
školení pracovníků obce
řešit pozemky lokalita Stávání

rozpočet 2212
rozpočet 6171
20082009

Harašta
Táborská
Krausová, Kadlecová
Pospíšil, Kadlecová
Kresová, Kadlecová
Lazar, Kadlecová
Valoušek
Rožnovský
Pospíšil
Rožnovský
Rada obce
Rožnovský
Rožnovský
Táborská
Táborská, Rožnovský
Táborská
Rožnovský

Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Rozpočet 2008 v číslech

Rozpočet - Hlavní úkoly obce na rok 2008 (pokračování)

řešit využití LK

Rožnovský

prodej obecních bytů

Táborská

řešit dlužníky obce
řešit havarijní stav zdi S. N. B. K. na ulici: Vodní,
Zempomarket- ul. Jiřího z Poděbrad
sledovat rekultivaci pískoven
sportovní utkání Bolkova 11
čištění průtahové silnice , včetně kanálových vpustí/SUS/
řešit pronájem volných prostor SA
sledovat možnost napojení obce na VOV
pojištění majetku/ nová smlouva/
řešit možnost zvýšení parkovacích míst v obci
řešit převod pozemků z PF ČR na obec /Sídliště. Červ.
vrchy/
řešení autobusové zastávky ulice Sušilova
půjčky z fondu SFRB – bydlení
spoluúčast obce na kulturních a společenských akcích
setkání zastupitelů s místními podnikatelskými subjekty
osvobození obce
umístění informačních tabulí obce
řešit podchod ČD
zřízení plakátovací plochy v obci
uvítání sv. Mikuláše v obci-Vánoční strom
spolupráce při založení místního rybářského sdružení
svátek matek
rekonstrukce zdr.střediska/býv.knihovna/ revitalizace/

Rožnovský
majitel

Rožnovský

30. 000. 3399

rozpočet
rozpočet 2219

rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet

3611
6171
6112
3399
3639

50. 000. 3639
rozpočet 6171
rozpočet 3399

Rožnovský
Rožnovský, Edler
Kameník
Kameník
Rožnovský
Rožnovský
Harašta

Obecní úřad

Schválený rozpočet obce na rok 2008
Zpracovala: Vlasta Kadlecová

§

Příjmy a financování

položka P Ř Í J M Y
1xxx

Daňové příjmy

23 300 000

13xx

Místní poplatky

2 211 200

24xx

Splátky půjčených prostředků

556 000

4112

Neinvestiční přijaté transfery od kraje - SFV

583 200

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

42 000

Táborská, Rožnovský

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

Rožnovský
Rožnovská
Rožnovský, Kameník
Rožnovský, Kameník
Rožnovský
Kameník
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Krausová
Rožnovský

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3314

Knihovna

18 000

3341

Místní rozhlas, infokanál

18 000

3349

Ostatní záležitosti sdělov.prostředků (Zpravodaj)

2 200

3412

Tělovýchova / Sportovní zařízení v majetku obce

320 000

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství (ZS + VÚB)

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

162 800

3639

Komun.služby a územní rozvoj (pronáj.pozemků)

131 500

3723

Třídění komunálních odpadů

500 000

1 000 000
380 000
6 000

Valoušek

vodovod Tyršova

50.000.
rozpočet 6171
50.000.
rozpočet 2310

oprava hřbitova

15.000.
rozpočet 3632

Kameník

4319

Ostatní sociální péče ( KD )

8 000

Kališ

6171

Činnost místní správy

8 500

6310

Příjmy z finanč.operací vč.prodeje akcií ČS

6402

Finanční vypořádání minulých let

0

6409

Příjmy z finančního vypořád.min.let-mezi obcemi

0

internet –redakční systém

přechod Masarykova-Hasička

rozpočet 2219

Kameník

Materiál byl schválen Zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna dne 18. 2. 2008,
vychází z volebních materiálů a jednotlivých písemných návrhů zastupitelů obce.
Další podkladový materiál pro Hlavní úkoly je „Strategický rozvojový plán obce“.
V případě nemožnosti realizace některých investičních akcí budou finanční
prostředky převáděny do rezervy obce anebo na jiné investiční akce.
Získané finanční prostředky (dotace) jsou účelově vázány a budou
profinancovány na daný účel. (Sběrný dvůr – potvrzeno, rekonstrukce místních
komunikací a chodníků – potvrzeno). Případné další dotace budou realizovány
formou rozpočtových opatření schvalovaných ZO.
V rezervě je započítán výnos z prodeje akcií ve výši 1.760.000.- Kč.
Rezerva rozpočtu : 3.480 mil. Kč

8

Hrušovanský zpravodaj Březen 2008

C e l k e m - příjmy

60 000

1 930 000

31 237 400

Financování
8115

Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účtech

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8124

Uhrazené splátky dlohodobě půjčených prostředků

8127

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - PL
C e l k e m - financování

10 656 500
-3 540 000
7 864 100
14 980 600

Příjmy + Financování

46 218 000,00

Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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2143

Rozpočet v číslech (pokračování)

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

2212 Silnice
Silnice - obchvat
2219 Ostat.zálež.pozem.komunikací

5 600
33 400
285 000
6 500 000
161 000

Ostat.zálež.pozem.komunikací
4 150 000
(chodníky,odst.plochy,parkoviště)
2221

Provoz veřejné silniční dopravy
(IDS JMK)

2310 Pitná voda

152 000
50 000

Odvádění a čištění odpadních
2321
vod

329 000

3111 Předškolní zařízení

358 000

3111 Revitalizace budovy

650 000

3111

Neinv.příspěvek PO MŠ
Hrušovany

3113

Základní školy-neinv.transfery
obcím

3117 Základní škola

957 000
5 000
265 000

3117 Revitalizace budovy

1 050 000

Neinv.příspěvek PO ZŠ
3117
Hrušovany

1 309 000

3118

Druhý stupeň základních školneinv. transfery obcím

83 500

3141

Škol.stravování - neinv.transfery
obcím

70 000

3313 Kino
3314 Knihovna
3341
3349

Rozhlas a televize (Infokanál,
místní rozhlas)
Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků (Zpravodaj)

Ostatatní záležitosti kultury
3399
(KPOZ)
3412

Tělovýchova / Sportovní zařízení
v majetku obce

Využití volného času dětí
3421
a mládeže (dětská hřiště)

50 000
520 000
300 000

3611

Podpora individ. bytové výstavby
FRB

3612 Bytové hospodářství

1 185 000
161 000

3631 Veřejné osvětlení

375 000

3632 Pohřebnictví

255 000

Výstavba a údržba místních
3633
inžen. sítí (plyn)

650 000

3635 Územní plánování

250 000

3636 Územní rozvoj
3639

Komunální služby a územní
rozvoj j.n.

3721

Sběr a svoz nebezpečných
odpadů

3722

„

11 000
1 625 000
30 000

„ komunálních odpadů

1 500 000

„
„ ostat.odpadů
3723
(kontejnery)

418 000

3729

Ostatní nakládání s odpady
(sběrný dvůr)

1 200 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň

2 480 000

4319

Ost.soc.péče a pomoc starým
občanům (KD)

191 000

Ost.soc.péče a pomoc starým
4319 občanům (peč.služba,dovoz
obědů)

156 000

4349

Ost.sociální péče a pomoc
- veřejná sbírka

57 000

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

1 205 000

5512 Požární ochrana-dobrovolná část

150 000

442 000

6112 Zastupitelstvo obce

1 840 000

6171 Činnost místní správy

4 553 000

6171 Dotační program obce
105 000

408 000

3613 Nebytové prostory (ZS)

400 000

6171

Převody vlastním fondům
(sociální fond)

126 500

6310

Obecné výdaje z finančních
operací

950 000

1 221 000

6399 Ostatní finanční operace

2 000 000

1 510 000

Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409
3 480 000
- nespecifikovaná rezerva

6402 Finanční vypořádání minulých let

C e l k e m - výdaje
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Obecní úřad

Koncepce rozvoje obce 2008
Miroslav Rožnovský, starosta obce
Předkládám zastupitelstvu zprávu, která se skládá ze dvou částí. První hodnotí činnost komisí
rady, i když vím, že to spadá do působnosti rady obce. Jde o stručnou informaci o činnosti. Druhá
část se zabývá koncepčním rozvojem a obnovou území v rámci územního plánování obce.

O činnosti komisí

Je ustaveno osm komisí. Schéma komisí
přikládám.
Chci zde veřejně poděkovat všem předsedům a členům, za činnost, kterou pro
obec ve svém volnu vykonávají. Agenda,
kterou komise zpracovávají, je náročná, ale
přesto, některé komise mají agendy více,
a některé méně.
Náročnou agendu má komise ochrany
majetku a také náročný projekt, kamerový
systém regionu, který úspěšně zpracovala
a předložila MV ČR.
Stavební komise patří mezi ty, kteří si
také nemohou stěžovat na nedostatek práce. Aplikace všech stanovisek, které přináší
dění a nový stavební zákon, vyžaduje velmi
mnoho času.
Komise sociální a bytová řeší náročnou
problematiku bydlení a sociálních oblastí
života v obci. Úspěšně řeší prodeje bytů
a tím i likvidaci pohledávek obce.
Pohled na kulturní a sportovní plán
akcí roku 2008 vzbuzuje respekt a uznání Je
dobré, když obec žije bohatým kulturním,
sportovním a společenským životem.
Toto doplňuje z hlediska významných
životních jubileí a událostí SPOZ.
Nemalý úkol musí zabezpečit redakční
rada. Musí o všem dění informovat. Musím
říci, že se jí to daří ve všech médiích, které
obec využívá. Infokanál, internet, Hrušovanský zpravodaj. Získávání informací,
znamená vynaložit spoustu času na jejich
pořízení.
Komise životního prostředí plní funkci
výkonu státní správy – vydává povolení

ke kácení stromů v k. ú. Hrušovany. Komise
pro výchovu a vzdělání pořádá besedy
v oblasti ožehavých témat, která oslovují
rodiny s dětmi, starší očany, oblast zdraví
a patologické jevy.
Ideálním stavem je, když veškerá činnost
vychází z iniciativy daných komisí. Děkuji
také všem pracovníkům obecního úřadu,
kteří spolupracují na zabezpečování úkolů.
Byly předloženy zprávy o činnosti komisí
za rok 2007, dále komise předložily plány
činnosti na rok 2008. Zprávy jsou uloženy
na obecním úřadu a každý zastupitel může
nahlédnout.

Koncepční rozvoj

Stávající územní plán obce, který byl schválen v roce 1998, předpokládá v oblasti
zastavěných ploch k bydlení počet obyvatel
4.500. Připravujeme změnu ÚP, která bude
zahrnovat revizi území a doplnění nových
záležitostí.
ČOV (čistička odpadních vod) a část kanalizační sítě v obci není na tuto situaci připravena. Viz hydrotechnický výpočet území
Hrušovany u Brna z února 2007. Připravena
je kapacitně zvládnout cca 3500-3700 EO.
Další bytová výstavba musí být provázána
s odstraňováním blokačních záležitostí typu
zkapacitnění sběrače ČOV, samotné ČOV
– další stupeň čištění a stoková síť.
Svazek Židlochovicko (VAK) spolu obcí
Hrušovany u Brna musí připravit koncepční
materiál na obnovu a rozvoj vodovodní
a kanalizační sítě. Nákladnost této akce je
velká a je předběžně odhadována na 100 mil.
– 120 mil. Kč.
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Je nutné také brát v úvahu, že kanalizace je
jednotná a její životnost neznámá. Jsou již ale
signály, že není v dobrém stavu. Máme seznam
kanalizačních sítí, které uvádí provozovatel
jako havarijní. Není možné do budoucna
spoléhat na systém odstraňování možných
poruch, ale připravit harmonogram obnovy,
včetně jeho financování. V letošním roce
stoky, které uvádí provozovatel VAS Brno jako
havarijní, projdou vyčištěním, kamerovou
zkouškou a následným vypracováním odborného posudku, který by měl stanovit předpokládanou dobu životnosti stok. Tento posudek
připraví pořadí priorit na této záležitosti.
Obec musí s ohledem na přípravu financování, rozpočtový výhled sestavit pořadí priorit
obce.
Ruku v ruce musí jít dílčí nebo komplexní
pozemkové úpravy. Při koncipování zájmových lokalit, které potřebuje obec pro svoje
záměry, musí dojít ke svolání min. 51% vlastníků půdy a ke společné dohodě, že došlo k vzájemnému pochopení na dalším rozvoji obce.
Bez této společenské dohody nelze tuto problematiku řešit. Samozřejmě, nedohoda bude
mít finanční dopady na hospodaření obce. To
samé se týká i komunikací, které jsou na soukromých pozemcích. Tyto úpravy připraví
možnost vzájemných směn pozemků, aby
nemuselo docházet k výkupu ze strany obce.
Příprava projektů pro EU je nákladná a je také
požadována vlastní finanční spoluúčast obce
na projektech. Pokud obec „utopí“ finanční
prostředky ve výkupu pozemků, nebude
mít finanční prostředky na vlastní realizaci.
Nutné je i řešení problematiky komunikací
obce na cizích pozemcích. Z tohoto důvodu
dochází ke zřizování věcných břemen nebo
k dalšímu výkupu, a tím ke zpožďování akcí.
Musíme se zabývat územím, na kterém
probíhá těžba stavebních štěrkopísků, zda
rekultivační plány odpovídají záměrům obce
a vlastníků půdy. Je potřeba uvažovat, zda
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Koncepce rozvoje obce 2008 (pokračování)
do těchto lokalit neosadíme průmyslové zóny.
Velkým problémem je časová náročnost přípravy projektů a následná finanční náročnost.
Infrastrukturní záležitost bude potřebovat
projek, který je rozložen na minimálně na dvě
volební období, jinak nás čeká systém pouhého odstraňování havárií.
Zájmem v lokalitě, pro obec, je příprava
podmínek pro dostupné bydlení, vyřešená
dopravní obslužnost, dostatek parkovacích
míst, životní prostředí, možnost sportovního
a kulturního vyžití, pracovní příležitosti v místě bydliště, bezpečná lokalita – tj. osazení
kamerových systémů a prevence kriminality,
snižování vnitřního dluhu na majetku obce,
atd.
Budeme-li mít jasno v oblasti pořadí priorit,
vytvoříme materiál, který bude potřebovat
sestavení rozpočtového výhledu na dlouhé
období. Předpokládá to vytvoření finanční
analýzy příjmů a výdajů obce, v návaznosti
na pořadí v seznamu priorit. Dlouhodobý
materiál v oblasti financování těchto záležitostí je zcela nezbytný.
Tento dlouhodobý záměr musí být podložen harmonogramem financování stěžejních infrastrukturních záležitostí, které zabezpečují funkčnost občanské vybavenosti, (více
volebních období – kanalizace, vodovod,
komunikace) vlastní možnosti financování
jednotlivých bodů ze seznamu priorit v krátkodobých horizontech (hlavní úkoly obce
pro daný rok), kombinace vícezdrojových
financování (soukromý sektor, obec, kraj,
ministerstva, EU).
Pokud dokážeme vytvořit tento koncepční
materiál, usnadníme obci, potažmo dalším
zastupitelům, v budoucnu řešit kontinuálně
rozvoj obce jako územního celku.
Nejcennější na tom bude předvídatelnost
finančních prostředků, možnost dlouhodobější a kvalitnější přípravy projektů.
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Zapisování dětí do cestovního dokladu (pasu) rodiče
Od 1. března 2008 je možné opět zapisovat občany mladší 10 let
do cestovního dokladu rodiče (zákonného zástupce).
Na základě zápisu mohou tyto děti
překračovat státní hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu jsou zapsány. Žádost
se podává na MÚ v Židlochovicích
v úřední dny pondělí a středa od 8-17
hod. Je třeba doložit-žádost o zapsání
dítěte do cestovního dokladu, platný
občanský průkaz, originál RL dítěte
a RL zákonných zástupců. Zápis bude
proveden do platného cestovního
dokladu zákonného zástupce, provádí

se do všech cestovních dokladů-tzn.
do již vydaných cestovních dokladů
a do dokladu při vydání nového
cestovního pasu. Z technických
důvodů se přípisy nebudou provádět
na počkání, ale do příštího úředního
dne.
Správní poplatek je 50,- Kč za zápis
jednoho dítěte do pasu již vydaného.
Při podání žádosti o vydání nového
cestovního pasu s žádostí o zápis dítěte
se poplatek za zápis nehradí.

Czech POINT

Kolik nás vlastně je?

Od 1. 1. 2008 byl na Městském úřadě
Židlochovice spuštěn projekt Czech
POINT (Český Podací ověřovací informační národní terminál). To znamená,
že občan může na městském úřadě
vyřídit na počkání výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchodního rejstříku a živnostenský
rejstřík.

Počet obyvatel k 31. 12. 2007������ 3.037
���������������������������������������������������+ 75 cizinců
Přihlášeno do obce:�������������� 84 občanů
Odhlášeno z obce:���������������� 57 občanů
Narodilo se:��������������������������������������34 dětí
Zemřelo:������������������������������������ 28 občanů
Sňatků:������������������������������������������������������ 21
Rozvodů���������������������������������������������������� 10
(připravila A. Janková)

(dokončení ze strany 12)
Důležitým momentem je, že máme k dispozici finanční analýzu, která nabízí možné
zdroje financování jednotlivých projektů.
Tato analýza, kde jsou vyjmenovány operační programy, je součástí Strategického
rozvojového plánu obce. Zbývá jen uplatnit
vlastní zdroje a soukromý sektor.
Na takto zpracovaný materiál může každé
další zastupitelstvo navázat – zpracované
hlavní úkoly obce pro každý kalendářní rok

– a začít snižovat počet priorit ze seznamu
priorit.
Chci podotknout, že toto vše není možné
realizovat bez kontinuální shody mezi zastupiteli a občany obce. Zabezpečování výše
uvedeného bude vyžadovat i součinnost
s komisemi rady obce ,výbory ZO a také řádným chodem obecního úřadu v rámci naplňování výkonu státní správy a samosprávy.
(Zpráva byla přednesena na zasedání
zastupitelstva 18. 2 2008)
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Máte zaplacené poplatky?

Plasty
Datum

Jana Seďová – správce poplatků

Prosincové číslo Hrušovanského zpravodaje bylo připomínkou občanům s trvalým pobytem v naší obci o povinnosti zaplatit do konce měsíce března poplatky za rok 2008. Nejen
poplatek ekologický za likvidaci komunálního odpadu, ale i poplatky za psa, vyhrazené
parkování, nájmy pozemků, hřbitov apod. Jedná se o poplatky stanovené Obecně závaznými vyhláškami obce, jež jsou na úrovni zákonného nařízení. Nesplnění této povinnosti
je přestupek.
Obec může poplatek za prodlení neplatiči zvýšit až na trojnásobek a exekučně jej
vymáhat.

Překračování hranic v Schengenu

Termíny
svozu
separačních
odpadů
v roce 2008

Vstup do schengenského prostoru nic nemění na povinnosti prokázat v případě potřeby
svoji totožnost. I přes neexistující hraniční kontroly je nutné mít při překračování státních
hranic s sebou doklad potvrzující totožnost (občanský průkaz, nebo cestovní pas) a to pro
případ standardní policejní kontroly na území jiného schengenského státu. Policisté Vás
již nemohou kontrolovat z důvodu, že překračujete státní hranice, ale policejní kontroly
ve vnitrozemí a v příhraničních oblastech zůstanou zachovány. Policista vás bude moci
z oprávněných důvodů legitimovat, např. pokud bude v určité oblasti probíhat pátrání
po hledané osobě nebo překročíte vozidlem max. povolenou rychlost apod.
S hraniční kontrolou musíte počítat při překračování hranic s těmito státy EU: Velké
Británie, Irska, Kypru, Rumunska a Bulharska a mimo EU také Švýcarska.

Divoké skládky
Obecnímu úřadu byl doručen přípis České inspekce životního prostředí o existenci černých skládek v katastru obce. Vyzýváme vlastníky pozemků, aby zkontrolovali, zda
se na jejich pozemcích nenachází černé skládky, a aby se postarali o jejich brzkou likvidaci, jinak se vystavují nebezpečí správního řízení.

AEROBIC ve škole
v Hrušovanech u Brna
Každé pondělí a středu probíhá od 19.45 do 21.15 hodin ve školní
tělocvičně cvičení aerobicu. Sraz je vždy v 19.30 hod. před školou.
Nutné mít s sebou sportovní obuv na přezutí.
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Obecní úřad

Odpady

Nebezpečný odpad
v 1600 na parkovišti LK
Datum
Den
9. květen 2008 pátek
7. listopad 2008 pátek

Sklo
Datum
3.
1.
29.
26.
24.
21.
18.
16.
13.
11.

duben
květen
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Den
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

2.
8.
16.
22.
30.
6.
14.
20.
28.
3.
11.
17.
25.
1.
9.
15.
23.
29.
6.
12.
20.
26.
3.
9.
17.
23.
1.
7.
15.
21.
29.
4.
12.
18.
26.
2.
10.
16.
24.
30.

duben
duben
duben
duben
duben
květen
květen
květen
květen
červen
červen
červen
červen
červenec
červenec
červenec
červenec
červenec
srpen
srpen
srpen
srpen
září
září
září
září
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Papír
Datum

Den
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý

4.
11.
17.
25.
2.
9.
15.
23.
30.
6.
12.
20.
27.
6.
10.
18.
25.
1.
7.
15.
22.
29.
4.
12.
19.
26.
2.
10.
17.
24.
30.
7.
14.
21.
27.
5.
12.
19.
25.
2.

duben
duben
duben
duben
květen
květen
květen
květen
květen
červen
červen
červen
červen
červenec
červenec
červenec
červenec
srpen
srpen
srpen
srpen
srpen
září
září
září
září
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
leden

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
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Den
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
čtvrtek
pátek
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Obecní úřad

Městská policie

Pravidla pro cyklisty

16

Komise

Šlápli jste?

Zpracoval Milan Šebek, městská policie

 pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty,
stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce
se semafory zřízený pruh pro cyklisty,
musí je využít
 na silnici se na kole jezdí při pravém okraji vozovky; pokud tím nejsou ohrožováni
a ani omezováni chodci, smí jet cyklista
po pravé krajnici
 cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
 jízdním kolem se rozumí i koloběžka
 jestliže je stezka určená chodcům i cyklistům (je označena dopravní značkou
„Stezka pro chodce a cyklisty“) nesmí
cyklista ohrozit chodce, kteří po ní jdou
 je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty
označená dopravní značkou „Stezka pro
chodce a cyklisty“, na které je oddělen
pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je
cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty
 cyklisté nesmějí jet na přechodu pro
chodce; kolo musí vést
 cyklista mladší 18 let je za jízdy povinen
použít ochranou přilbu, kterou musí mít
správně připevněnou; použít ji musí
například i na cyklostezce nebo na polní
cestě
 dítě do deseti let smí na silnici jen
v doprovodu osoby, které už bylo 15 let;
neplatí to pro cyklostezku nebo obytnou
a pěší zónu - za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než
80 centimetrů, má na zádi dvě červené
odrazky; zakrývá-li vozík světlo na kole,
musí být vybaven červeným neoslňujícím světlem
 povinná výbava kola zahrnuje oranžové odrazky na kolech, červenou zadní
odrazku, přední bílou odrazku, oranžové odrazky na pedálech a dvě na sobě

Komise životního prostředí

Lenka Dvořáčková

nezávislé brzdy; v případě snížené viditelnosti musí na kole být ještě červené
(vzadu) a bílé (vpředu) světlo - odrazky
z povinné výbavy může cyklista nahradit reflexními prvky na oblečení a obuvi;
zvonek a blatníky nepatří do povinné
výbavy kola
 za jízdu po chodníku, po přechodu
pro chodce nebo za chybějící součásti
povinné výbavy viníkovi hrozí na místě
přestupku až 2000 korun; ve správním
řízení pak 1500 až 2500 korun
 cyklisté za spáchaný přestupek nemohou dostat trestné body, maximálně
pokutu
 pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky,
může cyklista jedoucí stejným směrem
předjíždět nebo objíždět z pravé strany
pokud je vpravo od vozidel dostatek
místa
 za jízdní kolo se smí připojit přívěsný
vozík, který není širší než 800 mm, má
na zádi dvě červené odrazky ne trojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže
k bočním obrysům vozíku a je spojen
s jízdním kolem pevným spojovacím
zařízením
 na jednomístném jízdním kole není
dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem
pro přepravu dítěte a pevnými opěrami
pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt
osobu mladší 7 let
 cyklista nesmí jet bez držení řídítek,
držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné
zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu.
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Už se vám někdy stalo, že jste šlápli do ….? Tato nemilá událost asi
potkala už každého z nás. Někdy se říká, že bude mít poté dotyčný
štěstí! Ale je to jen taková „náplast“, aby nebyl člověk tak naštvaný,
když si tento zapáchající výtvor donese domů na botě. Kdyby totiž
na tom bylo alespoň kousek pravdy, měli bychom v Hrušovanech
štěstí na stopadesát let dopředu. Situace na veřejných prostranstvích je totiž po letošní suché zimě alarmující. Jak jste již všichni správně poznali, řeč je tu o psích exkrementech, tedy převážně o nich. Protože máme v Hrušovanech i místa, kde
jsou exkrementy zcela jiného živočišného druhu…
Ale to nechme na jindy.
Vraťme se k našim psím miláčkům. Máme je
rádi, jsou to naši společníci, mazlíčci a kamarádi. Jezdíme s nimi k veterináři, i na dovolenou,
dokonce je i oblékáme, aby nám nenastydli.
Ale přesto nejsme připraveni nést za ně plnou
zodpovědnost. Kdybychom byli opravdu zodpovědní, nestarali bychom se jen o to, co náš pes sní, ale také o to, co z něj musí
zákonitě zase ven! A hlavně, kde to z něj jde ven… Spousta pejskařů venčí své psi
v polích, tam opravdu se nedá proti vyprazdňování nic namítat. Ale jsou i tací mezi
námi, kteří to z různých důvodů nedělají, a raději venčí své miláčky v ulicích Hrušovan. Proč ne? Potom ale jsme podle § 47ods. 1, písm. d) zákona 200/1990 sb. o přestupcích povinni odstranit exkrementy z veřejného prostranství. Jestliže to neuděláme a budeme přistiženi, hrozí nám pokuta.
Pravdou je, že zatím nejsme v naší obci na takové ohleduplné konání spoluobčanů připraveni, hlavně chybí koše na psí exkrementy. Ale to se má v dohledné době
změnit. Již teď si mohou spoluobčané, kteří mají zaplacený poplatek za psa, přijít
na obecní úřad pro sáčky na psí exkrementy.
V naší obci je evidováno v současnosti 418 psů, z toho- 362 v rodinných domech
a 56 v bytech. A to není zrovna málo. I když po pravdě, zarazil mě poměrně malý
počet psů hlášených v bytech. Neboť byty, to je nejen Sídliště, ale i „Fišák“, „Internát“
a „Vodárna“. Je to trochu záhada, která zřejmě souvisí zase s tou naší zodpovědností… Faktem je, že všichni psi by měli být očipováni a obecní strážník má k dispozici
„čtečku“ čipu. Jestli čip nebude na vašem pejskovi k nalezení, bude tato věc postoupena k dalšímu šetření. Ale to už je na každém z nás…. Takže sáček do kapsy
a můžeme vyrazit na procházku!
Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Komise

Komise pro občanské záležitosti

Vítání občánků 2. března 2008
Foto: Ladislav Najman, člen KPOZ

AZ

Občasník kronikáře

březen 2008

Jak některé ulice měnily svá jména (pokračování)
◄ Ulice Poštovní
je jedna z nejkratších ulic
(kratší je ulice U výzkumu),
stojí zde tři domy. V roce
1886 tu postavil dům
čp. 158 p. pošmistr T. Dania
a přemístil zde z blízkého
cukrovaru poštovní úřad,
který dal název i vzniklé
ulici. Ulice spojuje nádraží
s ulicí J. z Poděbrad.

Nádražní ulice ►
začíná u železničního podjezdu
a končí u Zempomarketu.
S Poštovní ulici jsou nejstarší
se svým původním názvem.
◄ Ulice Jiřího z Poděbrad
začíná od parku k autobusovému
nádraží. Původně se ulice
jmenovala Tovární. V těchto
místech byla vystavěna továrna
– cukrovar. Později se ulice
jmenovala Třebízského. Na místě
dnešní knihovny si postavil
obchod
(1889)
p.František
Ustohal. Místu, kde je dnes park,
se říkalo hlinek (v hlinku).
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◄ Ulice Vodní
navazuje na ulici J. z Poděbrad
a pokračuje směrem na Unkovice.
Název dostala asi pro velké
množství spodních pramenů,
v těchto místech se nalézajících.
V minulosti bývaly využívány
(rybníky, studny) při výrobě
cukru v místním cukrovaru. Ulice
patří k nejdelším v obci.

Ulice Loosova ►
byla vždy součástí cukrovaru,
později obuvnického závodu.
Na začátku ulice byl vystavěn
obuvnickým závodem internát
pro mladé pracovníky, dále zde
stojí tzv. Loosova vila, podle níž
dostala ulice jméno. Nejblíže
závodu stojí dům čp. 212 (obr.),
původně to byl dům pro úředníky
cukrovaru.

Ulice Hybešova ►
Původní
název
ulice
Zahradní. Domy zde byly
postaveny jen po jedné
straně ulice. Dnes je zde
jednosměrný provoz.
a staví se i na straně
druhé.

◄ Ulice Jízdárenská
je za fotbalovým hřištěm.
Původní název ulice byl
U jízdárny, protože v areálu
továrny byla vystavěna jízdár
na pro ustájení koní. V roce
1953 byla přejmenována
na ulici J. Fučíka, při nové
výstavbě v 70. letech
20. století na čtvrť J. Fučíka.
V devadesátých letech dostala
opět jméno Jízdárenská.
AZ-2

◄ Ulice Komenského
začíná od železničního
podjezdu směrem k síd
lišti až k bytovce bývalé
tzv. traktorové stanice.
Na ulici měl obchod
se smíšeným zbožím
pan Jindřich Hulata.

AZ občasník kronikáře březen 2008

◄ Ulice Tyršova
V roce 1920 bylo v obci
založeno stavební druž
stvo a zahájena stavba
rodinných domků v nové
části Hrušovan – zvaná
Niva.
Stát
prodával
stavební místa 1 m2/1Kč
s podmínkou, že plocha
bude za rok zastavěna.
Na stavbu bylo povoleno
15 arů. První ulicí podél
železnice byla ulice Tyršova, bydleli zde významní hrušovanští představitelé TJ
Sokol, proto asi toto jméno ulice. Na začátku ulice byl známý obchod s textilem,
galanterním zbožím a obuví.
AZ občasník kronikáře březen 2008
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Okénko do historie společenských organizací

Občanské sdružení je nezisková organizace. Počet členů
se každý školní rok měnil. Sdružení se zpočátku snažilo
vytvářet pro děti ucelený program na celý týden. Každý
pracovní den probíhalo v dopoledních hodinách „Studio
Sluníčko“, určené pro setkávání maminek na mateřské
dovolené s dětmi, za účelem vzájemné komunikace
a seznámení.

Výuka anglického jazyka
AZ-4

AZ občasník kronikáře březen 2008

Foto: Roman Ivičič

V době, kdy se rozhodovalo o osudu mateřské
školy na sídlišti, přišly maminky ze sídliště
na nápad založit Občanské sdružení na podporu
volného času dětí a mládeže. Obecní úřad tuto
myšlenku podpořil a pronajal uvolněné prostory školky
Občanskému sdružení, které před 10 lety – v září roku
1998 – zahájilo svoji činnost.

Plakátová příloha Hrušovanského zpravodaje, Březen 2008

Sluníčko

19.4.
Sobota

od: 19:30 hod

CELOVEÈERNÍ ROCK - FOLK - COUNTRY SHOW
host:

vstupné:
pøedprodej: 200,-Kè
na místì 17:00 250,-Kè

Židlochovice : Autodíly Nádraží (Telecom)
Brno : INDIES - Poštovská
Brno: KUDRNA Vobchùdek-hl.vlak.nádraží
Hrušovany : Noviny Hulata Po-Ne
Pohoøelice : DB Oil kasárna, benz.pumpa

FALCONS -ROCK
ve spolupráci s kulturní komisí
Hrušovany u Brna
uvádí:

zábavná show Vás donutí k pláèi ze smíchu

HRUŠOVANY U BRNA
Sportovní areál

místa k sezení - obèerstvení - kvalitní zvuk - balkon

www.falcons-rock.com

18.5.
Nedìle

od: 17:00 hod

AUTODÍLY

na tuzemské a zahranièní vozy

ŽIDLOCHOVICE

Nádražní 249, vedle MÚ, naproti nového obch.centra

V odpoledních hodinách probíhala činnost v několika zájmových kroužcích:
dovedné ruce, výtvarný kroužek, cvičení matek s dětmi, cvičení dětí, kroužek
ručních prací pro dívky, aerobik pro dívky a dramatický kroužek. Později výuka
anglického jazyka a kroužek keramiky. Jedenkrát měsíčně se pořádaly jednorázové
akce pro širokou veřejnost. V roce 2000 uspořádalo sdružení Akademii, kde děti
předvedly hrušovanské veřejnosti vše, co se naučily.
Sluníčko dětem nabízelo…
Soutěž ve zpěvu CIS MELODY pro
děti od 3 – 15 let
Jarní prázdniny
– soutěže, modelování,
– sportovní a hrací den,
– na ukončení Diskotéka – maratón

nabízíme Po-Pá 8:00-17:00 hod:

oleje - svíèky - klouby - kotouèe -brzd.destièky
filtry - èepy - tlumièe - kosmetiku - poklice
pneumatiky- disky - chladièe - manžety
spojky - rozvodové sady - kladky - výfuky - aj
motodíly:
helmy - oleje - filtry - spojky - øetìzy- destièky

Výsledek práce keramického kroužku

K MDD závody v jízdě na kolech
a tříkolkách, autobusový výlet.
Burza ošacení a sportovních potřeb

Divadlo navštívilo naše děti

2000 POLOŽEK SKLADEM - OSTATNÍ DO DRUHÉHO DNE BEZ ZÁLOHY!!

Kufřík – dětská soutěž

AKCE: Duben - polosynteticky motorový olej
10W-40, 4+1 LITR ZDARMA CENA:330,-Kè vè DPH

ÈESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠOVNA kanceláø v prodejnì autodílù
nabízí bonus až 50%:
VIENNA INSURANCE GROUP

do
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1000
1000
1250
1350
1650
1850
2000
2500

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

od
od
od
od
od
od
od
od

1125,1375,1525,2100,2325,3200,3450,4975,-

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

motorky nad 500 cm od 1200,-Kè celoroènì!

nejlevnìjší povinné ruèení

tel: 547213932 mobil:776778118

pøedprodej vstupenek na akce:

18.4 Ivan Mládek, 19.5. Zdenìk Izer, 18.10 Arakain, 19.11 EVA a VAŠEK
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Ozvěny času...
100 let mateřské školy
1908 - 2008
Tabla dětí dvou tříd mateřské školy
v roce 1964

Hrušovanský historický kalendář 2008
1957 Bylo založeno nové JZD, hospodařící na 475 ha orné půdy. V tomto
roce byl založen svaz invalidů a Československý svaz zahrádkářů.
Na místě zrušeného dřevařského závodu založil n. p. Svit Gottwaldov
svoji provozovnu na výrobu kopyt a dřevařskou dílnu. Sportovní oddíl
Tatran provedl změnu názvu na Sokol – Jiskra Hrušovany. Základní školu
navštěvovalo ve školním roce 1957/1958 205 žáků a do mateřské školy
chodilo 70 dětí. Předsedou MNV byl zvolen pan Alois Vysloužil.
1967 V tomto roce byla vybráno stanoviště budoucího závodu Porobeton.
Prováděla se úprava ulice Gottwaldova (dnes Masarykova) a Vodní, hlavně
chodníky. Hasičský sbor vyřadil z provozu vozidlo „Škoda“ z r. 1927 a bylo
mu uděleno status historické vozidlo. Základní škola uspořádala k 75.
výročí výstavby školní budovy velkou výstavu. Na závěr oslav se konal
v sokolovně koncert akademického pěveckého sdružení Moravan z Brna
s dirigentem J. Řepíkem. Ve školním roce 1967/68 navštěvovalo základní
školu 126 žáků a mateřskou školu 63 dětí. Předsedou místního národního
výboru byl pan Eduard Pospíšil.

◄ Oslava MDD v roce 1973

1982 Před 25 lety – 31. srpna 1982 byla
otevřena nově postavena třída mateřské školy na ulici Havlíčkové. V tomto
roce byla 12. prosince plynofikována první domácnost v Hrušovanech.

Budova staré MŠ ►
na ulici Jiřího z Poděbrad,
otevřena v roce 1953
AZ-6

1977 Na ulici Žižkova byl postaven
vícepodlažní bytový dům, bylo zde
14 bytů. V obci bylo 15. prosince
otevřeno nákupní středisko, které
bylo vybudováno v akci „Z“. Hodnota
díla představovala částku 5 379 000
Kčs. Základní školu navštěvovalo
ve školním roce 1977 /78 205 dětí.
Do mateřské školy chodilo v ulici
Havlíčkova 95 dětí a na sídlišti 69
dětí. Předsedou MNV byl pan Karel
Kališ.
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1987 V březnu ocenilo Krajské kulturní středisko práci Osvětové besedy
v Hrušovanech u Brna prvním místem v kategorii do 5000 obyvatel
za celoroční práci a velký podíl práce s mládeži a dětmi. V tomto roce
byla zbourána budova staré školy. Dnes zde stojí domy čp. 203 a 205.
Předsedou MNV byl Stanislav Pospíšil. Do školy dochází v tomto roce
197 žáků a mateřskou školu Havlíčkova ulice navštěvuje 53 dětí. K 1. září
byla zřízena logopedická třída, kde bylo zapsáno 15 dětí. Tato třída
byla umístěna ve staré budově mateřské školy. Na sídlišti navštěvovalo
mateřskou školu 60 dětí.
1997 Byla vybudována stezka pro pěší i cyklisty z Hrušovan do Židlochovic.
19. února byla v obci založena Nadace fondu na výstavbu kostela.
27. dubna na Letenské pláni posvětil Svatý otec Jan Pavel II. základní
kámen budoucího kostela Panny Marie Královny. Starostou obce byl
v tomto roce Václav Kameník. Školu navštěvuje 175 dětí a do nově zřízené
5.třídy poprvé dojíždí děti z Medlova, Ledců a Sobotovic. Mateřskou školu
na ulici Havlíčkova navštěvuje 50 dětí a na sídlišti 51 dětí.

Počáteční práce na výstavbě dlouho očekávaného obchodního střediska
AZ-8
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Pozor na požáry
Bohumil Harašta, předseda komise ochrany majetku

Letošní teplé předjarní počasí přináší
i zvýšené riziko vzniku požárů. Po zimě
se pálí všechno možné a začínají se množit
požáry v přírodě. Počasí, které nás
podle meteorologů čeká, láká k pálení
biologického odpadu (zbytky staré strávy,
listí, větve, klestí). Přibývá i případů, kdy
hasiči kvůli nenahlášenému pálení klestí
nebo odpadů vyjíždějí zcela zbytečně.

Každé jaro se setkáváme s mnoha
případy zakázaného a velmi nebezpečného
vypalování suchých porostů.
Málokdo si však uvědomuje, že tato
činnost může přímo ohrozit nejen přírodu
a majetek, ale i lidské životy! I zdánlivě relativně bezpečná činnost jako je spalování
shrabaných porostů může
mít velmi vážné následky.
Oheň v otevřeném prostoru se velice snadno může
vymknout kontrole, způsobit nejen ohrožení života
a značné škody na majetku, ale také velmi závažné
ekologické následky. Stačí
neopatrnost, trocha nepozornosti nebo jen panika.
Na tuto skutečnost by si

měli dát pozor zejména starší spoluobčané.
V loňském roce bylo
zakládáním ohňů v přírodě nebo
vypalováním způsobeno 377 požárů. Při
nich bylo 11 osob zraněno a majetkové
škody dosáhly výše 8,4 mil. Kč.
Stejným způsobem vzniklo za posled
ních 8 let celkem 4151 požárů. Ty připravily
o život 11 lidí, dalších 221 osob bylo
zraněno a způsobené škody přesáhly
131 mil. Kč.
Pamatujte, že vypalování porostů
je podle zákona o požární ochraně
přísně zakázáno. V případě porušení
tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické
osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické
osobě může být udělena sankce
až do výše 500 000 Kč.
Zákon o požární ochraně hovoří
zcela jasně: Fyzické, ale také právnické či
podnikající fyzické osoby jsou při spalování
hořlavých látek na volném prostranství
povinny učinit odpovídající opatření
proti vzniku a šíření požáru – jinak
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řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování
nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
Právnické osoby a podnikající fyzické
osoby jsou navíc povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství,
včetně přijatých protipožárních opatření,
předem oznámit územně příslušnému
HZS kraje. Při nesplnění této povinnosti
může být právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě udělena pokuta
až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má
při nahlášení pálení pravomoc nařídit
přijetí dalších podmínek pro bezpečnost
spalování, či spalování zcela zakázat.
I pro občany platí, že spalování hořlavých
látek na volném prostranství (např. listí
nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí),
zejména pak pálení většího množství
materiálu, je vhodné předem ohlásit
na operační středisko Hasičského
záchranného sboru kraje (Centrální
požární stanice Brno, Lidická 61, tel:
950 631 122 nebo Požární stanice
Židlochovice, tel: 950 618 112). Při
ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení,

osobu odpovědnou za pálení včetně
kontaktu na ní a také přijatá protipožární
opatření.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit
zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí
k domnělým požárům. Jen v loňském roce
jednotky hasičů takto zbytečně vyjížděly
ve více než 890 případech.
Navíc všichni občané mají zákonnou
povinnost počínat si při pálení tak, aby
nedošlo ke vzniku požáru. V případě
nedodržení zásad požární bezpečnosti
při používání otevřeného ohně, mohou
být lidé postiženi pokutou do výše
20 000 Kč. Pokud svým jednáním způsobí
požár, mohou dostat pokutu až ve výši
25 000 Kč.
Občané by se také měli seznámit
se závaznými vyhláškami obcí, které
mnohdy upravují i způsob pálení odpadů
na volném prostranství. Pálení navíc není
jediný způsob, jak se zbavit biologického
odpadu, je možné jej kompostovat,
odložit ve speciálních kontejnerech nebo
sběrných dvorech.

Komise ochrany majetku
Duben 2007 byl nejhorší měsíc v počtu
vzniklých požárů od roku 2003. Kvůli suchu
a také neopatrnosti lidí při rozdělávání
ohně v tomto měsíci vyjížděli hasiči
v průměru k více než 120 požárům denně.
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Jednalo se zejména o trávu, odpady,
lesní a obecně přírodní porosty. Vůbec
nejčastěji hořelo v pondělí 30. dubna, kdy
bylo HZS ČR hlášeno 210 požárů. Svou roli
tehdy sehrálo i „pálení čarodějnic“.

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu
dodržujte zejména tato pravidla:
¾¾ Při silném vě tru oheň vůbec nerozdělávejte.
¾¾ Ohniště důkladně ohraničte, oddělte
od okolí (např. kameny), při spalování
je třeba mít po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky.
¾¾ Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky
jako např. benzín, naftu, líh apod.
¾¾ Oheň po celou dobu pozorně sledujte,
aby se nevymknul kontrole a nedošlo
k jeho nekontrolovatelnému šíření
a vzniku požáru.
¾¾ Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít
k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě
zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky, které vítr může znovu
rozdmýchat a roznést oheň do okolí.
Pamatujte také, že nemůžete pálit
zcela všechno. Dle zákona o ovzduší
lze v otevřených ohništích spalovat jen
dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné
materiály. Pálení plastů, gumy a jiných
materiálů obsahujících různé chemické
látky je přísně zakázáno.
Povinnosti občanů a firem při pálení
odpadů stanoví i další zákonné normy,
např. zákon o ovzduší, zákon o lesích,
zákon o odpadech a také obecně závazné
vyhlášky jednotlivých obcí.
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¾¾ Spalování by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od všech objektů, lesa, stohů
a seníků.
¾¾ Je zakázáno rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy
i na louce nebo na strništi. S výjimkou
hospodářské správy, vyhrazených míst
a tábořišť se nesmí spalovat materiál
v lese.
¾¾ Osoba mladší 15 let nesmí spalovat
odpad bez přítomnosti osoby starší 18
let, která je spalováním pověřena.
¾¾ Příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování musí být průjezdné a nesmí
být zataraseny.
¾¾ Při ohlášení spalování dbejte důsledně
pokynů operačního důstojníka příslušného HZS.
V prostředí jako je zahrada, pole,
les či louka se oheň dokáže šířit velice
rychle. Sebemenší podcenění situace
může způsobit neštěstí s nedozírnými
materiálními a ekologickými škodami
a mnohdy i nevratnými následky.

!

Pokud se vám oheň vymkne
kontrole, neváhejte a volejte
okamžitě hasiče prostřednictvím
tísňových linek 150 nebo 112.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Zážitky dětí v mateřské škole
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Přijímání dětí, stanovení kritérií
Jarmila Komínková, ředitelka školy

V souvislosti se zápisem dětí do MŠ seznamuji rodiče s důležitou částí Směrnice
o přijímání dětí:
1. Do mateřské školy budou přijímány děti od tří let, na základě podání žádosti
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.
Termín nástupu může být nejdříve v měsíci, ve kterém dítě dosáhne tří let.
2. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií:
a. děti navštěvující MŠ v posledním roce před zahájením školní docházky
na ZŠ
b. děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni
c. děti matek či otců samoživitelů
d. děti zaměstnaných matek, které nastupují do MŠ později než k 1. září, ale
ne později než k 1. 1. následujícího roku. Přednostně se přijímají vždy děti
starší.
e. ostatní děti, na které se nevztahují předešlá kritéria (děti nezaměstnaných
rodičů), které nastupují do MŠ nejpozději k 1. 1. daného školního roku.
Přijímány budou podle věku (upřednostnění starších dětí před mladšími)
f. děti, které jsou přihlášeny pouze na 4 hodiny denně nebo 5dní v měsíci
g. děti, které nemají trvalé bydliště v obci
1. V případě, že dané kritérium splňuje více dětí, rozhoduje o jejich pořadí datum
narození od nejstaršího po nejmladší.

Mateřská škola

Školy

Zápis dětí
do MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Oznamujeme rodičům,
že zápis do Mateřské školy
Hrušovany u Brna se uskuteční

v úterý 22. 4. 2008
v budově na Sídlišti 527 v době od 9,30 – 12,00 hod.
v budově na Havlíčkově 169
od 13,00 – 15,30 hod.
U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a OP zák. zástupce.
MŠ přijímá děti od tří let.
V případě, že se teprve do obce bude někdo stěhovat
během školního roku 2008/2009,
je potřeba se již nyní dostavit k zápisu .
Připomínáme, že zápis do MŠ, uvedený v tomto Zpravodaji, se týká nástupu nových dětí
do MŠ až od září 2008, tzn. děti se zapisují na nový školní rok. Doporučujeme všem rodičům,
kteří své děti chtějí do MŠ zapsat, aby využili „Dne otevřených dveří v MŠ“, kde mohou získat
různé informace o školce a vyzvednout si tiskopis přihlášky dítěte.

Zveme všechny zájemce k nám
do mateřské školy v Hrušovanech u Brna na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2. O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka.
3. Zkušební doba dítěte je stanovena ředitelkou školy na dobu 3 měsíce.
4. Rodiče dětí, kteří nepodali přihlášku dítěte do MŠ v daném termínu (den
zápisu), mohou mít dítě přijato do mateřské školy na příslušný školní rok
pouze v případě volné kapacity mateřské školy.
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Navštívit můžete obě budovy MŠ – Havlíčkovou 169 a Sídliště 527,

a to dne 20. dubna 2008 v době od 14,00 do 17,00 hodin.
Současně budou k vyzvednutí tiskopisy
Přihlášky k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2008/2009.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Od mamutů po Slepíše

Vysvědčení u mamuta
Netradiční exkurzi zažili 31. ledna
žáci 4. b naší základní školy. Vydali
se spolu se svou paní učitelkou Baumgartnerovou a panem zástupcem
ředitelky Mrázkem na vlastivědný
výlet do nedávno znovu otevřeného
zařízení Moravského zemského muzea
– brněnského pavilónu Anthropos.
Tady si osvěžili a prohloubili svoje
znalosti o pravěku, prohlédli si všechny
exponáty stálé expozice a na závěr
pod dohledem obrovského mamuta
obdrželi svá letošní pololetní vysvědčení. Zajímavý byl aspekt setkání
dávné historie se žhavou současností
– prehistorický mamut byl svědkem
předávání prvních hrušovanských
vysvědčení tisknutých přímo z počítače. (Podobný výlet čekal 5. února
i na 4. b s paní učitelkou Jandíkovou,
ovšem už bez rozdávání vysvědčení).

J. Motlíčková, ředitelka; J. Mrázek, zástupce

Zápis
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok
2008/2009 se konal v úterý 22. ledna 2008.
K zápisu se dostavilo celkem 29 dětí. Přijali
jsme 26 dětí, 5 z nich po odkladu školní
docházky. Zákonní zástupci 3 dětí požádali
o odklad školní docházky – správní řízení tedy bylo přerušeno do doby dodání
potřebných zpráv (lékař, PPP).
Děti vstupující do 1. ročníku by měly být
pro školu zralé a připravené. Měly by rozumět

mluvené řeči – pokynům a sdělením, umět
se vyjádřit ve větách, vyprávět, klást otázky.
Měly by se orientovat v okolí, znát svoji
adresu, jména rodičů. Měly by být schopné
soustředit se na práci, podřídit se, spolupracovat s ostatními, ovládat své emocionální
projevy. Měly by být samostatné a soběstačné. Měly by být schopné dodržovat pravidla
chování. Velmi důležité je dbát na správnou
výslovnost. Rodiče a sourozenci by měli
u dětí pěstovat pozitivní
vztah ke škole a učení. My
učitelé se na ně budeme
v září těšit a už nyní pro
ně připravujeme zajímavé činnosti. V jarních
měsících předškolní děti
navštíví naše prvňáčky
v jejich třídách. Také
pro rodiče budoucích
prvňáčků uspořádáme
informativní schůzku, aby
se mohli zeptat na to,
co je zajímá a seznámit
se s naší školou.

Za kulturou a poznáním
Začátek letošního kalendářního roku
se v hrušovanské základní škole nesl ve znamení mnoha poznávacích a kulturních akcí.
Od ledna do března zhlédli dvě představení
v loutkovém divadle Radost – „Tři čuníci
nezbedníci“ a „Broučci“, v divadle Polárka
– „O bílém koníčkovi“ a „Hašteřica“, v Divadle
Bolka Polívky pohádku „Mrazík“ a také „Velikonoční pohádku“ v sále Břetislava Bakaly
v brněnském Bílém domě. Žáci čtvrtých
tříd navštívili expozici pravěku v pavilónu
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Anthropos, třeťáci pořad „Letem světem“
v centru ekologické výchovy Lipka, páťáci
si pak prohlédli výrobu tvárnic v hrušovanském Ytongu. Dvakrát jsme také vyjeli
do brněnského planetária – na pořad „Zvířátka a hvězdy“ (2. a 3.třídy) a „Náš kulatý
dům“ (4. a 5.třídy). Se svým pořadem nás
také v únoru navštívilo sdružení nevidících
a vidících „Slepíši“ – Mezinárodní výukové
centrum Axmanovy techniky modelování
pro zdravotně postižené.

Slepíši
V úterý 12. února jsme byli na výukovém
pořadu o slepotě lidí nazvaném "Slepíši",
abychom si zkusili, jak se žije člověku, který
nevidí. Po druhé vyučovací hodině jsme šli
do přízemí před IV. A. Tam jsme si zavázali
oči šátkem, chytili se za ruce a šli jsme asi
po pěti do třídy. Ve třídě nás posadili na židle.

Byla tam i Petra, která je nevidomá. Do rukou
nám dávala různé předměty, např. mobilní
telefon, čajovou svíčku, hodinky, brýle apod.,
abychom zkusili poznat, o jaké věci se jedná. Toto bylo celkem lehké. Potom nám
Petra pouštěla z rádia nějaké zvuky. To bylo
i obtížné. A konečně, mohli jsme si sundat
šátky. Pak jsme si sedli ke stolu a dělali jsme
obličeje ze šamotové hlíny. Začali jsme hady,
které jsme motali kolem krabičky od fruka.
Pak jsme to uhladili a začali dělat nos, obočí,
oči, ústa a uši. Ještě jsme si mohli udělat
i něco navíc, např. vlasy, vousy, knír atd.
V průběhu celého pořadu si Petra hmatem
prohlížela všechny obličeje a vybrala nejlepší
z nich. Hotové výrobky jsme si vzali do třídy.
Paní učitelka je dala do přepravky a vzala je
na vypálení. Po této zkoušce slepoty jsem
rád, že dobře vidím, a budu se snažit chránit
si své oči.
(napsal Štěpán Chalupa, V. A)
Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Základní škola T. G. Masaryka

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 13.února se konal
v naší tělocvičně IV. ročník
žákovského turnaje ve vybíjené „O putovní pohár
hrušovanské školy“. Vítězem
turnaje, kterého se zúčastnilo
šest družstev z okolních škol,
se stal tým domácí hrušovanské ZŠ ve složení František
Kozina, Ondřej Kučera, Tomáš
Lauterbach, Ondřej Blahofský,
Tomáš Dlubal, Petr Čech,
Kateřina Janíčková, Daniela
Schmidtová, Filip Houser,
Martin Hýsek, Tomáš Pokorný
a Martin Lang. Na dalších místech se umístily ZŠ Židlochovice, Žabčice, Rajhrad, Modřice
a Vojkovice

Základní škola T. G. Masaryka

Školy

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 14. února se žáci 4. a 5. tříd, kteří postoupili ze školního kola, zúčastnili okrskové
soutěže v sólové recitaci v Židlochovicích. Nejlépe si vedla Barbora Zichová ze 4. a (získala
1. místo) a také Daniela Schmidtová z 5. a (3. místo) a Jan Musil ze 4. b (také 3. místo). Ostatními reprezentanty naší školy v této soutěži byli Ondřej Ryšánek ze 4. a a Gabriela Klobásová
a Veronika Vymazalová z 5. b.

Sběr papíru
Stále pokračujeme v soutěži ve sběru papíru. K 31. 1. 2008 jsme se umístili na 33. místě ze 109
škol (odevzdali jsme 4 120 kg papíru). V přepočtu na 1 žáka jsme se umístili na 47. místě
(27,28 kg / 1 žáka ).
Děkujeme za pomoc všem hrušovanským občanům.
Soutěž končí až v červnu.

Šachový kroužek
Šachy hrají chlapci ze 3. – 5. ročníku v kroužku pod
vedením pana Kleina. V sobotu 1. 3. si J. Musil a M. Zachař
(oba ze třídy IV. B) zkusili zahrát šachy na Memoriálu
Lubomíra Gillara v Brně. V sobotu 29. 3. proběhne
v tělocvičně naší školy šachový turnaj „O pohár starosty
obce“, kde budou hrát hráči z okresů Brno – venkov, Brno
– město a Břeclav. Ředitelem turnaje je pan Pavel Šťastný,
kterému za vše, co pro naše šachové hráče dělá, děkujeme.

▲ Pohár starosty obce, o který se bude bojovat 29.3.08

Školy

Přátelsky, ale nelítostně...
V pátek 29. února se v místní škole uskutečnil přátelský šachový
zápas ZŠ Hrušovany – ZŠ Žabčice.
Za „domácí“ nemohl nastoupit nejlepší hráč Ondřej Kučera, ale
i tak byla převaha hostujícího družstva, účastníka nadcházejícího republikového Přeboru čtyřčlenných šachových družstev
až přiliš patrná.
Utkání na pěti šachovnicích skončilo výsledkem 2,5 : 22,5.
Tento výsledek napovídá, že hrušovanské mladé šachisty
v kroužku vedeného p. Kleinem, čeká na trnité cestě k úspěchu ještě hodně práce....
Domácí družstvo nastoupilo ne složení: Jan Musil
(1 bod), Milan Hodovský (1 b.), Marek Zachař (0,5 b.),
František Hejduk a Lukáš Brzobohatý.
(Zaznamenal Pavel Šťastný)
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TJ Sokol

Contry bál

TJ Sokol

Organizace

Na sokolovně se jen necvičí, ale take tančí, a to pořádně a od podlahy, a že kolty byly
proklatě nízko nám ukázal CONTRY BÁL a skupina PARADOX, která tam hrála.

Bossanova
V naší soklovně nacvičujeme
každý čtvrtek pod vedením Lenky
novou skladbu na sokolský slet
a to s názvem “BOSSANOVA”.
Je to sestava cvičená s kloboukem
a šátkem. Tato skladba se bude
cvičit v Liberci a 20. 6. - 22. 6. 2008.
A to pod názvem “Sokolský slet
pod Ještědem”.
V pátek 14. března proběhla první
secvičná ve Vranovicích, děvčátkům se tam moc dařilo a ukázala,
jak jsou moc šikovná.

Dětský maškarní bál
TJ Sokol Hrušovany uspořádal v neděli
17. 2. 2008 dětský maškarní bál. Stejně
jako vloni se moderování ujal hrušovanský
kouzelník z Dua Logarex Michal Glöckner
s nezanedbatelnou pomocí skupiny trpaslíků ze sokola ve čele s Mirkou Mirošovou.
I tentokrát se osvědčili. Soutěž střídala
soutěž, kouzlo střídalo kouzlo: začalo se promenádou masek, ukázkou tvarování balóků,
soutěží ve tvarování balónků, pokračovalo
se taneční školou klauna a sedmi trpaslíků,
soutěží v házení balónků do trpasličí čepice,
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židličkovanou, losováním tomboly, kouzelným malováním, a nakonec volnou zábavou. Děti byly k neutahání, ale určitě se ani
na chvíli nenudily.
Z masek zaujala pampeliška, rytíř, sněhurka, černoušek, stonožka, beruška, maharádža,
cikánka, Pipi Punčochatá, růžový králík, hokejista, a samozřejmě všechny princezny, víly,
indiáni, squaw, kovbojové, banditi, čarodejnice, trpaslíci, ninjové, andělé, muchomůrky.
Obdiv si určitě zaslouží všechny maminky
a babičky, které masky připravily.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Falcons

Falcons & kulturní komise uvádí...
FALCONS ROCK ve spolupráci
s kulturní komisí Hrušovany uvádí dvě
zajímavé akce:

FALCONS ROCK FEST popatnácté
-Sklenda-

Tradiční festival se uskutečnil 15. 3.
Sportovní halu poprvé navštívily kapely
ze západní Evropy, a to liverpoolský
ZUPROWSKI CONNECTION a rakouská
kapela z Villachu THYTOPIA. Zejména
vystoupení rakouské kapely bylo hřebem
večera. Vokál charismatické frontmenky
Lidie zaujal celý sál. Pochvalná slova
na toto rockové sdružení byla slyšet
na každém kroku. Českou scénu vedl opět
již po čtvrté na Falcons pražský ŠKWOR,
a broumovská kapela IMODIUM.
Přes menší návštěvu, kterou v Hrušovanech může změnit snad jen pozvání
hvězdy typu Tublatanka, byla atmosféra
vynikající a ti co přišli,
určitě nelitovali.

Organizace

Další pokračování je v plánu 18. 10, kdy
na fest volume 16. dorazí kapela DOGA
se speciálním programem k 25 letům
činnosti. Headlinerem večera bude ARAKAIN, který vydává 10. 10 novou řadovou
desku, a koncert bude v rámci tour druhým v pořadí. Slibovaná je dlouhá show
s průřezem nové desky, ale i historickými
skladbami z dob Aleše Brichty a Petra
Koláře. ARAKAIN je v současné sestavě
v nejlepší formě což nasvědčuje vysoký
prodej jejich LIVE DVD EDEN s Plzeňskou
filharmonií. Další kapely jsou v jednání.
Veškeré informace najdete na stránkách
www.falcons-rock.com.

Banjo Band Ivana Mládka
První je coutry-folk-rockový večírek s kapelou Banjo Band
Ivana Mládka a kompletní družiny herců. Ivan Mládek
přiveze mimo jiné Ivo Pešáka, Milana Potkána, Libuši Roubychovou a Lenku Plačkovou. Program otevře folk rocková
kapela KRAHOŠ, samotný večer slibuje zábavnou show
plnou scének, gagů a výborné muziky z banja samotného
Ivana Mládka.
Kapela k nám zavítá během turné po Polsku, kde sklízí
velké úspěchy. Večer se odehraje v sobotu 19. 4 od 19:30.

Po plastice pípl
Druhou akcí je show dvou komiků ZDENĚKA IZERA a PETRA
FREUDA ve zcela novém programu, který bude mít v těchto
krajích absolutní premiéru.
Po odloženém programu„Dnes nás baví holohlaví“ je vlastně
květnový termín zajímavý zejména touto premiérou pořadu
„Po plastice pípl“. Humor obou komiků je znám z několika
televizních šarád, a pořadů. Věříme ve výborně strávenou
odpolední neděli. Start akce je 18. 5 v 17:00 hod.
Na obě akce probíhá právě předprodej za zvýhodněné
vstupné. Místa jsou k sezení, občerstvení je zajištěno.
Zajistili jsme kvalitní ozvučení . Přijďte se bavit. Zve komise
kultury, a Falcons rock. Více : WWW.FALCONS-ROCK.COM
nebo tel 776778118.

Lidia

EVA & VAŠEK

ŠKWOR

FALCONS uvádí 19.11.2008 ve sportovní hale
Hrušovany u Brna zábavný koncert velice populární
dvojice EVA & VAŠEK.

Vidock
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Po dlouhé blokaci termínu se nám podařilo dovést
momentálně nejprodávanější hudební dvojici do Hrušovan. Pro značný zájem o vstupenky na listopadový termín
oznamujeme že vstupenky na místenky budou prodávány
až od 1.10 října 2008. Kompletní seznam sedadel, a prodej vstupenek bude v prodejně Autodíly v Židlochovicích
na autobusové zastávce naproti novému PENNY MARKETU
po-pá 8-17.00 hod. (blokace míst přijímáme již od září).
Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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Plán akcí

DUBEN

6.4. – SOKOL
– Železná neděle
11.4. – SOKOL
– Pálení čarodejnic od 20:00 na sokolovně.
12.4. – TÁBORNÍCI – jarní úklid odpadků při stezce na Židlochovice
16.4. – ZO KSČM
– oslava výročí osvobození obce od 18:00 hod – zasedací míst. OÚ
19.4. – KOMISE PRO MLADEŽ, KULTURU A SPORT +FALCONS - Banjo Band Ivana Mládka
			
– sportovní areál
25.4. – Svaz PCCH – Zájezd Flora Olomouc
26.4. – OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
			
– turistický pochod na Výhon pro děti a dospělé
30.4. – SOKOL
– vítání jara hudebním festivalem PÁLENÍ ČARODĚJNIC
			
– sokolovna – www.festy-sokolovna.com
30.4. – Svaz PCCH – Nákupní zájezd do Polského Těšína
KLUB DŮCHODCŮ
– autobusový zájezd do divadla v Boleradicích
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý a
čtvrtek od 18:00 do 22:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv
sebou. V jiné dny je dohoda možná na tel:
602 552 476 nebo 603 843 065
STUDIO SLUNÍČKO + Sokol – Burza
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let
OBEC		
– osvobození obce – příjezd kolony historických bojových vozidel
uniformovaných vojsk.

KVĚTEN

1.5. – OBEC
– fotbalový zápas Hrušovany vs. BOLKOVA 11 od 14:00 hodin
			
– fotbalové hřiště
1.5. – ZO KSČM
– Oslava 1. MÁJE od 9:00 hod – letní kino
3.5. – MO ČSSD + Kynologický klub – ukázky výcviků psů 10:00 – 12:00 - sokolovna
11.5. – OBEC
– Svátek matek od 14:00 hodin – ZŠ Hrušovany
17.5. – FALCONS
– TŘI SESTRY – Mydlovary tour – sportovní areál
17.5. – Svaz PCCH – Rehabilitační zájezd na koupání do Dunajské Stredy
18.5. – Falcons + Komise pro mládež – Izer – Po plastice pípl – sportovní areá
18.5. – NADAČNÍ FOND + KDU – ČSL
			
– benefiční koncert 14:00 – Kostel PANNY MARIE KRÁLOVNY
25.5. – OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ. KULTURU A SPORT + SOKOL
			
– posezení při dechovce - dvůr sokolovny
31.5. – OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
			
– MDD –atletické závody, lanové centrum, dětské atrakce,
šermířské vystoupení a další soutěže pro děti
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Rybářské závody pro mládež do 15 led
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Rybářské závody pro dospělé členy Rybářského svazu
KLUB DŮCHODCŮ
– výlet vlakem do Ždáru nad Sázavou – prohlídka zámku a Zelené
hory, oslava Svátku matek, kde vystoupí děti z MŠ nebo ZŠ
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SOKOL
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– čtyřdenní vodácký výlet – jižní Čechy
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý
a čtvrtek od 18:00 do 22:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv
sebou. V jiné dny je dohoda možná na tel:
602 552 476 nebo 603 843 065
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let

ČERVEN

14.6. – OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – turnaj trojic v nohejbale
o PUTOVNÍ POHÁR OBCE HRUŠOVAN sokolovna
18.6. – Svaz PCCH – Zájezd Vranov – Znojmo
21.6. – SOKOL
– 2. pivní festival za účasti nezávislých pivovaru spojené s hudební
produkcí - sokolovna
27.6. – OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
			
– rozloučení se školním rokem opékání špekáčků,
vystoupení skupiny PARADOX
KLUB DŮCHODCŮ
– autobusový zájezd do Losin – prohlídka zámku a exkurze
v papírnách kde se vyrábí ruční papír
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý a
čtvrtek od 18:00 do 22:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv
sebou. V jiné dny je dohoda možná na tel:
602 552 476 nebo 603 843 065
SOKOL
– Třídenní pobyt v přírodě
			
– Sokolský slet v Liberci
STUDIO SLUNÍČKO
– Výstava keramiky (ukázky dětských prací )
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let

TENISOVÝ KLUB
JISKRA HRUŠOVANY U BRNA


zve všechny zájemce o tenis na kurty za sportovním areálem



možnost pořádání firemních turnajů



členství v klubu s celoročním předplatným kurtů 1500 Kč



sportovní vyžití v klidném a příjemném prostředí



zahájení sezóny 1. dubna 2008



více informací na tel. 602 951 035 – Miroslav Sopoušek

Hrušovanský zpravodaj Březen 2008
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