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Obec

Vážení spoluobčané,
chci Vás s nadcházejícím jarem oslovit a podělit
se s Vámi o dění, které nás v nejbližším čase čeká
a které nás nemine. Těšme se, že končí nevlídné
období podzimu a zimy, zahalené do nepříjemné
inverze a depresivní nálady. Jsem rád, že do našeho
života vstoupí více slunce a věřím, že i lepší nálady.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za pro
jevenou úctu našemu kolegovi panu Václavu
Kameníkovi, kterého jsme, bohužel, vyprovodili na jeho poslední cestu
a neměli ani čas poděkovat za vše dobré, co pro naši obec vykonal.
Život obce musí však pulzovat dál, musíme dle zákona doplnit naše řady
a zvolit nového místostarostu obce, plnit svěřené úkoly a zajistit řádný
chod obce. Zlepšujeme rozšířením služeb, CzechPOINT, kvalitu samosprávy,
snažíme se zlepšovat prostředí, kde žijeme tím, že zpracujeme kvalitní
koncepci rozvoje a budeme zajišťovat finanční zdroje.
Obavou nás všech je nastávající recese ekonomiky, která se nás všech
zcela určitě dotkne. Znamená to jistý výpadek příjmů obce, ale v této době
není schopen nikdo říci, kolik % to bude. Já osobně odhaduji výpadek 15%
až 20%. V příjmové oblasti obce to může znamenat 5 miliónů Kč. Máme sice
přijatý rozpočet obce na rok 2009, ale budeme muset provádět rozpočtová
opatření a k tomu také korekci na výdajové stránce. Chci ubezpečit,
že se zodpovědně na tuto situaci připravujeme.
Přednost ve výdajích budou mít akce, které na sebe získaly dotační zdroje,
evropské projekty, provozy škol, obce, hasičů, splátky úvěrů a smluvní závazky
obce. Touto situací nejvíce utrpí investice obce, jako jsou např: chodníky,
vozovky, parkovací stání, výkupy pozemků apod.
Věřím, že nejnutnější záležitosti v oblasti bezpečnosti chodců zvládneme.
Bedlivě sledujeme situaci v oblasti mateřské školy. Máme ujednáno
s Krajskou hygienickou stanicí, že je možné navýšit stávající kapacitu školky
na sídlišti o 17 dětí. Očekáváme co odhalí zápis dětí do mateřské školy a zda
kraj navýší potřebné mzdové prostředky na platy učitelů.
Pokud to situace bude vyžadovat, uvolníme potřebné finanční zdroje (jsou
připraveny) a adaptujeme školku dle dispozic hygieny. Vypracujeme letos
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Obecní úřad

Slovo starosty (pokračování)

projekt přístavby školky o dvě další třídy a víme, jak přístavbu zafinancovat. Toto
řešení jsme přijali s těžkým srdcem, protože to bude znamenat dočasné
utlumení činnosti pro občanské sdružení „Sluníčko“, jehož činnosti si velice
vážím, ale potřebnost zvýšení počtu míst v MŠ nutí radu obce a zastupitele,
připravit se na takovéto rozhodnutí.
V oblasti školství se rozběhne další projekt v rámci financování ze zdrojů
Evropské unie. Proběhne zateplení školských budov, Základní škola, Mateřská
škola – Sídliště za 8,5 miliónu Kč, rozpočtové náklady byly cca 11 miliónů Kč. Zde
se již naplno projevila recese a nedostatek práce pro firmy. Do výběrového řízení
se přihlásilo 28 firem, dříve se na akce přihlašovalo v průměru 5 – 6 firem.
Trápí nás také situace ohledně pořádku a bezpečnosti v obci. Zvýšíme
dohled a důraz na činnost podnikatelů a stavebníků, kteří si myslí, že je obec
jejich. Ubezpečuji Vás, že tomu tak nebude.
Obec zřídí svou vlastní obecní policii, která musí být co nejvíce v ulicích,
s patřičnou vybaveností a důrazem vymáhat plnění pořádku. Budeme
kombinovat služby ve spolupráci se státní Policií ČR. Zřídíme kamerový
dohledový systém, zajistíme odtahy vozidel a vraků, která parkují, kde
nemají. Zavedeme blokové čištění komunikací, zvýšíme počet parkovacích
míst. Sídlo policie bude v prostorách vlakového nádraží.
Spolu s Českými dráhami připravujeme projekt ,,Rekonstrukce vlakového
nádraží‘‘, aby odpovídalo kultuře cestování ve třetím tisíciletí. Jsou to zdroje EU,
čekáme pouze na předložení partnerské smlouvy od generálního ředitelství ČD.
V oblasti kanalizací budujeme nový přivaděč na čističku odpadních vod
(cesta na Unkovice), novou odlehčovací komoru OK 4 u železničního přejezdu
a máme podpis MŽP na rekonstrukci ČOV. Objem finančních zdrojů je 65 mil. Kč.
Dne 2. 4. 2009 bude zahájen provoz sběrného dvora, který zlepší
odpadové hospodářství obce, a věřím, že i životní prostředí kolem obce.
Připravujeme podání žádosti, spolu s obcí Vojkovice, na projekt revitalizace
rybníka, který umožní i rekreační vyžití občanů.
V oblasti dopravy běží dvě akce, které vyvedou těžkou dopravu z obce.
Jedná se o obchvat obce a napojení průmyslové silnice na ulici Jízdárenská, aby
prostory závodu „Botex“ byly obsluhovány zadním vjezdem a nikoliv středem
obce. Nádražní ulice zažívá také stavební ruch. Staví se zde uzel Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje. Zvýší se počet parkovacích míst
u zdravotnického střediska a snažíme se získat pozemek na vybudování
parkovacích míst pro nádraží. Na Sídlišti připravujeme projekt „Regenerace
panelového sídliště“, který může zajistit zlepšení kvality vozovek, zvýšit počet

4

Hrušovanský zpravodaj Březen 2009

Slovo starosty (dokončení)

Obecní úřad

parkovacích míst, chodníků, ale také dořešit nevyřešené majetkové vztahy.
Možností je opravdu mnoho. Chce to jen pracovitost a odvahu. Já pevně věřím,
že nás nezradí zdraví a budeme mít elán.
Blíží se jaro. Chci Vás poprosit, abychom spolu zabezpečili, dle vlastních
možností, jarní úklid, který zlepší naše životní prostření, sníží prašnost, zlepší
vzhled obce. Žádám Vás o trpělivost a shovívavost. V obci je výrazný stavební
ruch a přináší i nepříznivé jevy. Budeme dohlížet, aby nepříjemnosti byly co
nejdříve odstraňovány. Uvědomme si, že to, ale přináší i pracovní příležitosti.
Zakoupíme metací techniku a budeme ulice pravidelně zametat.
Blíží se jaro a s ním i Velikonoční svátky. Čeká nás mrskut, aby nám holky
nezlenivěly. Ctěme tradice našich předků, ctěme nedotknutelnost cizího majetku
a pomáhejme si navzájem. Všímejme si, aby nikdo neničil to, co jsme společně
vybudovali. Informujte nás nebo městskou i státní policii.
Přeji Vám hezké velikonoční svátky, hezké jaro a dobrou náladu. Pamatujme,
že s humorem jde všechno lépe. I když vím, ono se to lehko řekne.
Se srdečným pozdravem
					
Miroslav Rožnovský, starosta obce

Plánovaný program oslav osvobození obce
Na základě jednání se společností Renata, Sekce vojenské historie, byl předběžně
dohodnut tento program oslav osvobození (může se změnit):
23.4. Příjezd účastníků, vybudování tábora, nácvik programu – střelnice
fy. Kostelecký
24.4. 13.00 Otevření expozice k osvobozeni obce v prostoru ul. Masarykova –
Nádražní (zastřešená výstavka výzbroje, výstroje, technika, doboví
uniformovaní – cca 50 osob – výklad pro veřejnost a pro školy)
16.00 -16.20 Příjezd osvobozovaci kolony historických vozidel (cca 20 ks –
100 osob), ukázka pro veřejnost za použití pouze expanzních zbraní
kat. D (není treba schválení střelnice) – místo uI. Komenskeho –
viadukt
16.20 Pietní akt u památníku padlých
17.00 Odjezd kolony na střelnici fy. Kostelecký, ukončení akce
Akce je součástí osvobozovací kolony v rámci oslav 64. výročí ukončení II. sv. války
a osvobození města Brna Ořechov 1945.
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Výběr z usnesení č. 13/ZO/09

Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 16. 2. 2009
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemku parc. č. 1882/1, výměra
778 m2, k. ú. Hrušovany u Brna. Cena
200,- Kč/m2, náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
11. Nabytí (nákup) nemovitého majetku –
pozemku parc. č. 1880/4, výměra 226 m2,
k. ú. Hrušovany u Brna (zřízení polní cesty) .
Cena 200,- Kč/m2
12. Smlouvu č. 0405-004/073/08 o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni
mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
a Obcí Hrušovany u Brna.
13. Pravidla pro poskytování dotací v rámci
dotačního programu obce pro oblast
kultury a spolkové činnosti

1. Zprávu o vyhodnocení Hlavních úkolů obce
za rok 2008
2. Zprávu o plnění rozpočtu obce za rok 2008
3. Zprávy kontrolního, finančního výboru
a výboru pro realizaci o činnosti výborů
za rok 2008
4. Informační materiál – identifikace majetku
5. Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č.6/2008
2. Hlavní úkoly obce na rok 2009
3. Rozpočet obce na rok 2009, včetně
rozpočtu sociálního fondu a fondu rozvoje
bydlení na rok 2009
4. Rozpočtový výhled obce do roku 2013
5. Inventarizaci majetku obce k 31.12.2008
6. Návrh na výmaz z katastru nemovitostí 7 ks
garáží na pozemcích parc. č. 1881/7, 8, 9,
10, 11, 12,13, k. ú. Hrušovany u Brna
7. Zřizovací listinu Klubu důchodců
8. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace v rámci Integrovaného operačního
programu „E-Government v obcích – Czech
POINT“
9. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemků parc.č. 1882/8,
výměra 55 m2 a 1883/3, výměra 80 m2,
k. ú. Hrušovany u Brna. Cena 200,- Kč/m2,
náklady spojené s prodejem hradí kupující
10. V souladu se zákonem č.128/2000 Sb,

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. O vyřazení a odepsání 7 ks garáží
na pozemcích parc. č. 1881/7 - 13,
k. ú. Hrušovany u Brna (v ceně 780.297,-Kč)

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1. V souladu s § 84 odst.2 písm. l) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
pana Miroslava Pobijala, Žižkova 446
a pana Kamila Dvořáčka, Zahradní 654
členy výboru pro realizaci.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Správě majetku obce: posoudit návrhy
na vyřazení předložené v rámci inventury
2008 a předložit zastupitelstvu obce a radě
obce návrhy na odpis majetku

Z evidence obyvatel

Informace z evidence obyvatel
Janková Alena, evidence obyvatel

K 31. 12. 2008 měla naše obec 3067
obyvatel (občané ČR). Kromě toho
je u nás evidováno evidováno asi 85
cizinců (kteří mají různé pobyty cizinců,
ale řada z nich v obci nebydlí).
V roce 2008 jsme přivítali 31 dětí,
rozloučili jsme se s 25 občany, z obce
se odhlásilo 72 občanů a přihlásilo
se 93 občanů.
Počet sňatků byl v roce 2008: 17,
počet rozvodů: 11.
V loňském roce vznikly také 2 nové
ulice v obci a to „Červené vrchy“
na Nivě za ulicí Žižkova (zde bylo
postaveno 30 rodinných domů) a ulice
„U Šatavy“, která navazuje na ulici
Sušilova u Židlochovic (zde bude
postaveno 24 rodinných domů).

 Od 1. dubna 2009 se budou vydávat
cestovní pasy se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji obsahující dva biometrické
údaje.
 Žádost o vydání stávajícího typu
cestovního pasu se strojově čitelnými
údaji a s jedním biometrickým údajem
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V současné době je v naší obci 25
ulic: Sušilova, U Šatavy, Masarykova,
Kosmákova, Jana Koziny, Havlíčkova,
Stávání, Palackého, Nádražní, Poštovní,
Jiřího z Poděbrad, Vodní, Loosova,
Jízdárenská, Komenského, Tyršova,
Hybešova, Žižkova, Červené vrchy,
Příční, Malinovského, Viniční, Zahradní,
Sídliště, U výzkumu
Na obecním úřadě je možné také
ověřovat pravost podpisů a vidimaci
listin, což občané v hojné míře využívají
a nejen hrušovanští. K ověření podpisu
je třeba předložit občanský průkaz a 1
podpis stojí 30,-Kč. Při ověřování listin
je cena za 1 stranu listiny 30,-Kč. V roce
2008 jsme ověřili na obecním úřadě 1257 podpisů a listin.

Upozornění občanům na placení poplatků

Upozorňujeme občany, že do 31. 3. 2009 jsou splatné všechny místní poplatky
(za odpad, psa, hrobová místa, parkovné a pronájem zahrádek), které se hradí
obecnímu úřadu v kanceláři správa poplatků – u p. Jany Seďové.
Po uplynutí termínu splatnosti může obec neplatiči poplatek zvýšit
až na trojnásobek a bude jej exekučně vymáhat.

Městský úřad Židlochovice

Nový cestovní pas

Obecní úřad

Městský úřad Židlochovice
lze podat nejpozději do 24. března 2009.
S tímto dokladem lze cestovat do všech
států světa včetně bezvízových cest
do USA.
 Všechny typy cestovních pasů jsou
platné po dobu v nich uvedenou.
K cestám do států Evropské unie lze
kromě cestovních pasů používat také
občanské průkazy.

Řidičské průkazy
 Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000 bude
možné vyměnit do konce roku 2010.
 Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
2001 do 30. dubna 2004 bude možné
vyměnit nejpozději do konce roku
2013.

Od 1. ledna 2014 již bude v České republice
platný pouze 1 typ řidičského průkazu, který byl
vydán na území ČR. V našem regionu se v etapě
do konce roku 2010 jedná o výměnu více než
2000 ŘP, v etapě do r.2013 o více než 3000
ŘP. Proto nenechávejte výměnu na poslední
termíny vyhrazených lhůt.
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Rozpočet

Rozpočet

Hlavní úkoly obce na rok 2009

3. Opravy, údržba a provoz:

Zpracoval Miroslav Rožnovský, Václav Kameník

Hlavní úkoly obce na rok 2009 vycházejí ze základního dokumentu „Program obce
Hrušovany u Brna“ na období 2006–2010. Objevují se zde úkoly, které v roce 2008
z nejrůznějších příčin splněny nebyly. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející
ze SRP, koncepčních materiálů jednotlivých koncepcí, změny územního 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
Rekonstrukce domu č. 57
Parkoviště LK
Dopravní napojení Jízdárenská – Botex (úvěr 8 mil)
Zateplení školských budov
ČOV (financování 2009, 2010, 2011, průběžně)
sběrač ČOV ( v případě dotace
Pietní místo ( v případě udělení dotace
Kamerový systém 2008-2010
(hřbitov, Nádraží ČD, parkoviště LK)
Ing. sítě Tyršova – NC Trans
Podchod ČD (společná investice)
Veřejný rozhlas (el-insta 100.000, investice cz
200.000, stavmont 40.000)
Osvětlení přechodů a cyklostezky
Vybavení MP
Vybavení techniky (nákup ANS 1500)

2. Projekty
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Odpovědnost

2212
2219
3421
3313
2219
2212
3111+3117
2321
2321
3639
5311

Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Harašta
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Harašta

650.000,- 3633+2310
150.000,- 2242
310.000,- 3341

Harašta
Rožnovský
Rožnovský

150.000,- 3631
400.000,- 5311
rozpočet 3745

Rožnovský
Harašta
Harašta

Rozpočtová skladba §

zmenšení dobývacího prostoru (prům. zóna)
(65.000+65.000)
Cyklostezka Hrušovany – Židlochovice, (stav.
povolení)
změna územního plánu obce (dotace JMK)
Využití území Sídliště –Obchvat (studie)
Solární systém – FS (včetně realizace)
Osvětlení stezky
Přístavba školní družiny (počítačová třída, zázemí)
Přístavba mateřské školy
Parkoviště LK (úhrada projektu)
Regenerace panelového sídliště (možnost dotace
MMR)
Kanalizace Žižkova (investor svazek / 50%/50%/DPH)

8

rozpočet
300.000,1,6 mil
2,5 mil
1,0 mil
1,0 mil
2,8 mil
2 mil
1,25 mil
rezerva
250.000,-

Odpovědnost

130.000,- 3635

Rožnovský

rezerva 2219

Rožnovský

rozpočet
200.000,50.000,20.000,300.000,300.000,60.000,100.000,-

3635
3639
3412
3631
3117
3117
2219
3745

50.000,- 2321

Knoflíček + rada
Knoflíček + rada
Rožnovský
Rožnovský
Harašta
Rožnovský
Kadlecová
Rožnovský
Harašta

Obecní úřad

Rozpočtová skladba §

sběrný dvůr odpadů + vybavení
pronájem nádraží (MP)
úhrada investic 2008
výběrová řízení
CZECH POINT – zahájení provozu
dotační program obce
přechod na DPH
výkup pozemku pro MŠ (p. Kabelová)
parkovací místa před OÚ + úprava
rozpočty škol
rozpočet MKH (knihovna
rozpočet JSDH (hasiči)
rozpočet SPOZ (sbor pro občanské záležitosti)
rozpočet Klubu seniorů
vyúčtování dotačních titulů (SD, MF ČR, JMK) vratky
majetkové vztahy (dlouhodobý výkup pozemků)****
banka pozemků (vytvoření mapy s identifikací)
zájmová území obce
oprava mostku přes Šatavu (letní kino – zahrádky)
řešení dopravní obslužnosti ul. Nádražní (výkup,
převod pozemků) komunikace,aut.nádraží
smluvní finanční závazky (DSO, region, vak), MP,
kabelová televize, internet, IDS-JMK, podchod ČD,
neinvestiční příspěvky žáků II. stupeň ZŠ,
pečovatelská služba, správa sítí, zpravodaj, atd.
prořezy stromů a keřů (předložit plán prořezů)
oprava sociálního zařízení a kuchyně Klubu seniorů
rekonstrukce parku – dořešení majetkových vztahů
čištění kanalizace,
čištění kanálových vpustí místních komunikací
zřízení telefonních stanic (Self, místní okruh, město)
opravy místních komunikací a chodníků (vypracovat
pořadí)
oprava vjezdu Stávání (Král)
Vodárna - nádvoří 223 a 231(bytové hosp.)
Nátěry oplocení, mobiliáře, mostků
údržba a opravy veřejného osvětlení
prezentační materiály obce
Odtahy vozidel
Akce – zasaď strom (zvýšení ozelenění SD, Klidová
zóna /obec- rodiče)
Audit obce – závěrečná zpráva
Prosazovat dotační titul na zvýšení počtu míst v MŠ a
školní družině (MMR ČR)
Elektropřípojka Hřbitov – pouze úhrada
Odpadní koše
Oprava schodů – sklep OÚ

Odpovědnost

rozpočet 3729
30.000,- 5311
900.000,- 2219

Rožnovský
Harašta
Harašta

rozpočet 6171
rozpočet 6171

Táborská
Kadlecová
Kadlecová
Táborská
Harašta
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Rožnovský
Kališ, Rožnovský

rozpočet
100.000,rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
45.300,300.000,rozpočet

3111
2219
3111+3117
3314
5512
3399
4319
6409
3639
3639

rozpočet 2212

Harašta
Rožnovský
Kadlecová
Kadlecová

rozpočet
15.000,rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet

3745
4319
3639
2321
2321
2212+2219

Edler Hodec
Harašta
Rožnovský
Rožnovský
Harašta
Harašta
Harašta

10.000,rozpočet
rozpočet
rozpočet
120.000,rozpočet
rozpočet

2212
3612
3745
3631
3639
5311
3745

Rožnovský
Harašta
Harašta
Harašta
Valoušek
Harašta
Rožnovský

3111+3117

Rožnovský
Rožnovský

40.000,- 3631
50.000,- 3639
50.000,- 6171

Kadlecová
Harašta
Harašta

Hrušovanský zpravodaj Březen 2009

9

Obecní úřad
4. Organizační záležitosti

Rozpočet
Rozpočtová skladba §

sledovat výstavbu obchvatu obce (kraj, obec)
Klidová zóna (Louky – vyřešení pozemků)
zajišťování dotací (ÚP, hasiči, IZS, sběrač ČOV)
geometrické plány (sběrač, dětské hřiště, LK,
cyklostezka, atd.)
hygienické vybavení (OÚ, Klub seniorů)
BOZP obce (školení pracovníků)
Technické vybavení (software OÚ)
statut města
čerpací stanice - (zájemce ekokomíny s.r.o.-sledovat)
smlouva o zastupování – odpovědný zástupce Ing.
Piliar
dopravní obslužnost - Sušilova – zahrádky
bezbariérový přístup do zasedací místnosti ZO
(v návaznosti na novou obřadní síň) ***
audit obce-závěrečná zpráva
zřízení vlastní městské policie (od 1.1.2010)
dokončit koncepci bydlení
dokončit koncepci ŽP
dokončit koncepci občanské vybavenosti
naplňovat koncepci PFO kanalizace , vodovody
(svazek DSO,obec)
naplňovat prevenci kriminality obce
revize veřejného osvětlení (audit)
dům DS (Betánie, obec) sledovat
nákup vybavení do majetku obce(dle potřeb
vybavení)
dílčí/komplexní pozemkové úpravy
dotační program obce
digitalizace map
pasport místních a účelových komunikací
pasport polních cest
aktualizace pasportu dopravního značení
řešit pozemky lokalita Stávání (ujasnit akutnostsměna poz.)
řešit dlužníky obce
sledovat rekultivaci pískoven
sportovní utkání Hrušovany – Hrušovany/staří páni/
KF
čištění průtahové silnice, včetně kanálových vpustí
(SUS)
řešit pronájem volných prostor SA
sledovat možnost napojení obce na VOV (cca 2015 )
pojištění majetku (nové smlouvy)
řešit možnost zvýšení parkovacích míst v obci
majetkové vztahy Jana Koziny (SD)****
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100.000,- 2321+3421
+3313
+2219
6171+4319
- 6171
100.000,- 6171
rozpočet 3729

Odpovědnost
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Táborská

Harašta
Harašta
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský

6171

Harašta
Rožnovský

rozpočet 5311
-

Rožnovský
Harašta
Knoflíček
Edler
Rožnovský
Rožnovský

70.000,- 5311
rezerva 3632
rozpočet 6171

Harašta
Harašta
Rožnovský
Rožnovský

- 3639
rozpočet dle
příjemce
- 3639
rozpočet 2212
30.000,- 2212
rozpočet 2212
- 2009-2010
10.000,- 3399
- 2212
rozpočet
rozpočet
rozpočet

3412
2310
3729
2219
3729

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

půjčky z fondu SFRB – bydlení
spoluúčast obce na kulturních a společenských
akcích
setkání zastupitelů s podnikateli
osvobození obce – historická bitva KF

rozpočet 3611
rozpočet 6171

Kadlecová
Rožnovský,Harašta

rozpočet 6112
rozpočet 3399

Rožnovský,Harašta

umístění informačních tabulí obce
zřízení plakátovací plochy v obci
sv. Mikuláš v obci - Vánoční strom FK
svátek matek KPOZ
vodovod Tyršova
dřevníky Vodárna bytové hosp.
oprava hřbitova

rozpočet
50.000,rozpočet
rozpočet

3639
3639
3399
3399
2310

rozpočet 3632

Rožnovský
Harašta
Knoflíček
Rožnovský
Krausová
Harašta
Harašta
Harašta

Materiál byl schválen Zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna dne 16. 2. 2009, 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 a nebo na jiné investiční akce.
Získané finanční prostředky (dotace) jsou účelově vázány a budou profinancovány na daný účel.
(Rekonstrukce domu č. p. 57, Zateplení ZŠ a MŠ - Sídliště – potvrzeno). Případné další dotace budou realizovány
formou rozpočtových opatření schvalovaných ZO.
Rezerva rozpočtu : 3 mil. Nezahrnutý příjem: 1 mil (daň z nemovitosti).
Předpoklad výpadku příjmů: 8 – 10 %

Schválený rozpočet na rok 2009
Zpracovala: Vlasta Kadlecová

§/položka

příjmy §/položka

-/1xxx

Daňové příjmy

23 350 000

-/13xx

Místní poplatky

2 091 000

-/

Daňové příjmy celkem

-/24xx

Splátky půjčených
prostředků

236 900

-/4112

Neinvestiční přijaté
transfery od kraje - SFV

608 600

-/4121

Neinvestiční přijaté
transfery od obcí

-/4116

Ostat.neinv.přijaté transf.
ze státního rozpočtu
(nedočerp.dotace na sběrný
dvůr)

Harašta
Harašta
Rada obce
Harašta
Harašta
Rožnovský

Obecní úřad

-/4122

Neinv. příjaté transfery od
krajů (nedočerpaná dotace
JMK-sběrný dvůr)

-/4213

Invest. příjaté dotace ze
státních fondů (nedočerp.
dotace ze SFŽP-sběr.dvůr)

383 500

příjmy

-/4216

Ostat.invest.přijaté transfery
ze SR (nedočerp.dotace ze
SR - sběrný dvůr)

-/4222

Investiční přijaté transf. od
krajů (nečerp.dotace na
změnu územního plánu)

-/4222

Investiční přijaté transf. od
krajů (nečerp.dotace sběrný
dvůr)

420 200

§2119

Ostatní záležitosti těžebního
průmyslu

500 000

§2219

Ostatní záležitosti
pozemních komunikací

15 300

900

Příjmy

§3314/- Knihovna

6 518 300

29 800

20 000

§3341/- Místní rozhlas, infokanál

8 000

§3349/- Ostatní záležitosti sdělov.
prostředků (Zpravodaj)

4 000

§3412/- Tělovýchova / Sportovní
zařízení v majetku obce

Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Rozpočet

Rozpočet

Obecní úřad

Příjmy-pokračování
§/položka
§3612/- Bytové hospodářství
§3613/- Nebytové hospodářství (ZS
+ VÚB)
§3631/- Veřejné osvětlení

příjmy §/položka
1 001 000
435 000
7 000

§3632/- Pohřebnictví

108 900

§3639/- Komun. služby a územní
rozvoj (pronájem pozemků)

134 700

§3723/- Třídění komunálních
odpadů

73 000

Financování
8115

Změna stavu krátkod.
prostředků na bank.účtech
(stavy účtů ZBÚ+FRB)

8117

Aktiv.krátkod.operace
řízení likvidity termínovaný vklad

8123

Dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky

§

Výdaje

143

Vnitřní obchod, služby
a cest.ruch-členský
příspěvek (vč.Region Židl.)

3313

Kino - rekonstrukce

200 000

3314

Knihovna

§6310/- Příjmy z finanč.operací
vč. prodeje akcií ČS
§6402/- Finanční vypořádání
minulých let
§6409/- Příjmy z finančního vypořád.
min.let-mezi obcemi

36 479 800

Financování

Aktivní dlouhodobé
operace řízení likvidity - PL

Ostat.zálež.pozem.
komunikací (chodníky,
odst.plochy, parkoviště)

2 490 000

2221

Provoz veřejné silniční
dopravy (IDS JMK)

154 100

2242

Provoz veřejné železniční
dopravy (příspěvek ČD)

215 000

2310

Pitná voda (vodovod
Tyršova ul.)

100 000

2321

Odvádění a čištění
odpadních vod

25 000

-3 750 000

Celkem - financování

21 795 800

Příjmy + Financování

58 275 600,00

Výdaje

§

Výdaje

3111

Revitalizace budovy MŠ

824 000

3111

Projekt.dokumentace přístavba 2 tříd MŠ

300 000

3111

Neinv.příspěvek PO MŠ
Hrušovany

659 000

3113

Základní školy-neinv.
transfery obcím

20 000

3117

Základní škola (revize)

29 000

3117

Revitalizace budovy ZŠ

1 976 000

3117

Neinv.příspěvek PO ZŠ
Hrušovany

1 100 000

3117

ZŠ projektová
dokumentace - přístavba
družiny

300 000

3118

Druhý stupeň základních
škol - neinv.transfery
obcím (ZŠ Židlochovice)

532 000

Školní stravování - neinv.
transfery obcím

80 000

75 000
3 250 000

0

C e l k e m - příjmy

8127

2219

12

Kino

10 000 000

8 249 500

Předškolní zařízení (revize)

3313

5 700

Uhrazené splátky
dlohodobě půjčených
prostředků

Silnice

3111

8 000

8124

44 000

Výdaje

§4319/- Ostatní sociální péče ( KD )

Financování

7 089 500

§

§6171/- Činnost místní správy

8 456 300

2212

-„ (investice ČOV+přivaděč)

příjmy

3141

Hrušovanský zpravodaj Březen 2009

25 000

§

Výdaje

3722

Sběr a svoz komunálních
odpadů

2 525 000
500 000

3723
3729

3319

Ostatní záležitosti kultury kulturní kalendář

15 000

3341

Rozhlas a televize
(Infokanál, místní rozhlas)

243 000

3341

Rekonstrukce místního
rozhlasu

310 000

3349

Ostatní záležitosti
sdělovacích prostředků
(Zpravodaj)

100 000

3399

Ostatní záležitosti kultury
(KPOZ)

130 000

3412

Tělovýchova / Sportovní
zařízení v majetku obce

3412

Fotbal. Kabiny - projekt.
dokumentace-solár.systém

50 000

3421

Využití volného času dětí a
mládeže

5 000

3412

Využití volného času dětí
a mládeže (dětské hřištěsídliště)

3745

„

„

1 700 000

ostat.odpadů

20 100

Ostatní nakládání s
odpady (sběrný dvůr investice)

7 686 600

Ostatní nakládání s
odpady (sběrný dvůr provozní náklady)

1 235 000

Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň

1 411 000

Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň (invest.do
techniky)

500 000

Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň ( PDregener.zeleně-sídliště)

100 000

4319

Ost.soc.péče a pomoc
starým občanům (KD)
vč. pečovatelské služby,
dovozu obědů

200 000

4349

Ostatní sociální péče

2 000

5311

Bezpečnost a veřejný
pořádek

1 850 000

366 100

5512

Požární ochranadobrovolná část

1 175 000

1 625 000

3611

Podpora individ. bytové
výstavby FRB

3612

Bytové hospodářství

1 242 000

6112

Zastupitelstvo obce

1 922 000

3613

Nebytové prostory
(Zdravotní středisko)

243 000

6171

Činnost místní správy

4 281 000

3631

Veřejné osvětlení (provoz)

435 000

6171

Dotační program obce

400 000

3631

Veřejné osvětlení
(osvětlení stezky,vč.
projekt.dokumentace)

170 000

6171

Převody vlastním fondům
(sociální fond)

153 900

6310

3632

Pohřebnictví

125 100

Obecné výdaje z
finančních operací

3633

Výstavba a údržba
místních inžen. sítí (plyn
Tyršova ul.)

550 000

6399

Ostatní finanční operace

6402

Finanční vypořádání
minulých let

3635

Územní plánování

190 000

6409

3636

Územní rozvoj

Ostatní činnosti
jinde nezařazené nespecifikovaná rezerva

3639

Komunální služby a
územní rozvoj j.n. (vč.proj.
dokumentace)

12 000

311 000

1 220 000
500 000
45 300
3 000 000

1 278 900

Celkem – výdaje

58 275 600
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Výběr z usnesení č. 14/ZO/09

Zpráva starosty za období od 18. 11. 2008 – 16. 2. 2009
Předneseno na schůzi zastupitelstva obce 16. 2. 2009

Předkládám zprávu o činnosti rady obce
a obecního úřadu za období od posledního
zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 18. 11. 2008.
Rada obce se schází pravidelně na svá
jednání dle pracovního kalendáře a každý
zastupitel má právo, pokud má za důvodné,
požádat o účast na zasedání rady, aby mohl
být projednán tento důvod. Rada pravidelně řeší běžný chod obce, spisovou agendu,
žádosti, stížnosti, dotazy občanů a podnikatelského sektoru. Plní úkoly, které vyplývají
z usnesení rady nebo zastupitelstva. Předsedové komisí předkládají svá doporučení
a návrhy, které vzešly z občanské veřejnosti
nebo mají charakter přenesené působnosti.
Od posledního zasedání zastupitelstva
se rada sešla 8krát a zápisy jsou zasílány
zastupitelům, kde mohou sledovat agendu,
kterou rada řeší. Jsou zpracovány výpisy
z usnesení (samozřejmě upraveny vzhledem
k ochraně osobních údajů)a prezentovány
na úřední desce, internetu, apod.
V pokračující zprávě se zaměřím na podstatné záležitosti. V prosinci jsme dokončili
stavebně Sběrný dvůr odpadů a obdrželi
kolaudační souhlas. Získali jsme všechna
potřebná povolení, která jsou nutná pro
zahájení provozu, který má být spuštěn
1. 4. 2009. Stavba obchvatu pokračuje svým
tempem, my musíme zajistit osvětlení přechodů a zabezpečit výstavbu přechodu pro
chodce u Tří mostů. Během výstavby se klasicky potýkáme se zvýšeným stavebním
ruchem a stížnostmi na znečištění komunikací a poruchy sjízdnosti. Dalším omezujícím
faktorem je zahájení rekonstrukce přivaděče
na ČOV, také dojde k realizaci akce, která
zajistí převedení těžké dopravy do oblasti
areálu Botex – napojení Jízdárenská.
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Provizorně začal fungovat dopravní
systém IDS – JMK, kde budeme jednat o vylepšení systému, hlavně v oblasti parkování
vozidel na ulici Nádražní. Vzali jsme na vědomí exekuční pohyb ohledně Průmyslového
stavitelství Brno, které bylo dominantním
vlastníkem rozlehlého areálu, a budeme
vyčkávat na nového nabyvatele, s jakým
záměrem přijde a jak budeme řešit dopravní
napojení. Požádali jsme Ministerstvo obrany
ČR o souhlas s přemístěním pomníku
padlých vojáků RA. Sledujeme a aktivně
se zúčastňujeme kolaudací nových domů
a bytů. Řešíme aktuálně a pokud možno co
nejrychleji pochybení, kterých se dopouštějí
investoři v obci.
Čeká nás vyúčtování všech získaných
dotačních titulů, bylo jich celkem 10,
ve finanční hodnotě 17.328.185,- Kč a jsou
na cestě další, jako např. zateplení školských budov, schválená dotace Parlamentem ČR, na vyřízení čekají dotace na z JMK
(hasiči, veřejný rozhlas). Máme možnost
zahájit přípravu na projekt Regenerace
panelových sídlišť, zvažujme, zda nezkusíme zahájit projekt na zateplení rodinných
domů, pro občany.
Máme připravit projekt Klidové zóny pro
Operační program ŽP a další.
Rada se zabývala schvalováním běžných
smluvních dodatků, kde je důvodem inflační
doložka.Pozemkový fond ČR převedl pozemek p. č. 1864/26 – na Sídlišti a po vyřízení
stavebního povolení může být zahájena výstavba dětského hřiště. Pozemkové vypořádání je nezbytné pro další investice v oblasti
Sídliště (MŠ, odstavné plochy apod.).
V závěru roku byla připravována inventarizace majetku obce, která je dnes na programu. Pracovali jsme na Hlavních úkolech

Zpráva starosty na zasedání ZO
2009 a návrhu rozpočtu 2009. Tyto materiály
jsou dnes také na programu. Recese, která
zasáhla dnešní svět, hrozí výpadkem příjmů
kolem 8 – 10%, tj. asi 2 mil. – 2,5 mil. Kč.
Budeme pečlivě sledovat příjmovou oblast
rozpočtu a provádět případná rozpočtová
opatření, která budou stabilizovat rozpočet.
Nemenší důraz kladu na zpracování
koncepcí, které nastiňují možný kontinuální
rozvoj, potřebu finančních zdrojů, možný
časový harmonogram investičních akcí. Apeluji na dokončení koncepčních materiálů ŽP
a koncepce bydlení. Velmi důležitou diskusí
bude občanská vybavenost, aby mohlo být
pokročeno v projektové přípravě a mohlo
být využito dotačních zdrojů EU. Chci apelovat také na vlastní aktivitu zastupitelů a
odvahu nebát se jít do dialogu o ožehavých
otázkách, které odkládáme v oblasti občanské vybavenosti.
Bude to jen naše vina, když nedokážeme
využít maximálně všech dostupných finančních zdrojů, protože nemáme jasno v těchto
otázkách. Čas neúprosně běží a nemůžeme
diskutovat nekonečně. Chci také upozornit zastupitele, že obec má zákonné
povinnosti, které musí plnit a v případě,
že nebude, hrozí jí finanční pokuty nebo
trestní odpovědnost (ČOV, PFO kanalizací
a vodovodů, prořezy stromů, nasvícení,
bezpečnost komunikací a další).
SFŽP bylo oznámeno, že je spokojen
s předloženou zadávací dokumentací
a můžeme zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby Zateplení školských budov
Hrušovany u Brna. Pohled na Hlavní úkoly
dává tušit, že práce v roce 2009 budeme
mít dost. Tato zvýšená aktivita přináší větší
množství práce. Přinese určitě i chyby v naší
práci. Nejsme neomylní a každý člověk chyby
dělá. Prostě se učíme za pochodu. Snažme
se dělat chyby co nejmenší. Dokonce auditoři Jihomoravského kraje museli kontrolu

Obecní úřad

hospodaření rozložit do více dní, protože
je zde větší aktivita, než je na obdobných
úřadech zvykem.
Kontrola proběhla 11. 2. a 13. 2. 2009
a výsledky probereme při schvalování závěrečného účtu v květnu 2009, na řádném
zasedání zastupitelstva. Pohledávky obce
jsou průběžně řešeny v rámci platných předpisů a nemají ohrožující vliv na hospodaření
obce. Závazky jsou řádně spláceny.
Výsledkem zlepšování činnosti místní
samosprávy je zřízení pracoviště Czech Point, které zlepší dostupnost služeb v oblasti
zajišťování potřebných výpisů.
V letošním roce na nás bude vyvíjen tlak
ze strany rodičů, kteří budou chtít umístit
své děti do MŠ. Chci ubezpečit rodiče,
že pracujeme na této citlivé otázce. Zadáme
vypracování projektu dostavby MŠ a ZŠ.
Po zpracování budeme znát potřebné
finanční prostředky a musíme vyjednat
podporu v této oblasti. Chceme zajistit
kofinancování spolu se státem, krajem, obcí
a soukromým sektorem.
V rámci řešení rozvoje obce jsem připraven na jakoukoli diskusi, uvítám aktivní přístup zastupitelů a hlavně návrhy na řešení
problematik, včetně jejich financování.
Chci poděkovat všem, kteří aktivně přistupují k řešení problémů, chci také upozornit,
že jsme ve funkcích již třetí rok a příští rok,
na podzim 2010, jsou komunální volby
do zastupitelstva.
Děkuji pracovníkům obce a obecního
úřadu za aktivní přístup při plnění svých
pracovních povinností, ale zejména chci
poděkovat p. Kadlecové a p. ing. Táborské.
Paní Kadlecová strávila delší čas v pracovní
neschopnosti, a přesto dokázala ve svých
vycházkách pracovat na správě rozpočtu.
P. Ing. Táborská obdobně přistupovala
ke svým úkolům v době své indispozice a má
největší zásluhu na spuštění Czech Pointu.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Výběr z usnesení č. 14/ZO/09

Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 16. 3. 2009
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a.s. České Budějovice a Obcí Hrušovany
u Brna – umístění kabelového vedení NN
(pozemek parc. č. 702/1 – fotbalové hřiště).
5. Návrh zadání změny č. V ÚPO Hrušovany
u Brna.
6. Výpověď veřejnoprávní smlouvy o zajištění
výkonu úkolů obecní policie uzavřenou
mezi Městem Židlochovice a Obcí
Hrušovany u Brna.

1. Kontrolu plnění usnesení z jednání
zastupitelstva obce 16. 2. 2009.
2. Prohlášení členů zastupitelstva obce,
že nikdo nemá osobní zájem (střet zájmu)
k projednávaným bodům programu.
3. Složení slibu člena zastupitelstva
ing. Františka Slouky, dle §69 odst. 2 zákona
o obcích – příloha č. 1.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Volební komisi ve složení: předseda –
Stanislav Pospíšil, členové- Mgr. Lenka
Dvořáčková, Marie Rožnovská, Petr Halász,
ing. Jan Šnajnar.
2. Program jednání zastupitelstva obce,
jak byl předložen, doplněn o bod 7a) –
volba volební komise a bod 11a) – návrh
na výpověď VP smlouvy – městská policie.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2009.
4. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni mezi E.ON Distribuce,

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
pana Bohumila Haraštu místostarostou
obce. Tímto dnem se stává uvolněným
místostarostou obce.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi obce vypovědět veřejnoprávní
smlouvu o zajištění výkonů úkolů obecní
policie do 31. 3. 2009.

Komíny způsobují požáry
Npor. Ing. Bronislav Kocmane, HZS Jihomoravského kraje, stanice Židlochovice
Počasí posledních dnů vede ke zvýšenému spalinám a přílišnému žáru.Vymetací a vybírací
počtu požárů, způsobených nevyhovujícím otvory musí být opatřeny nepoškozenými
stavem komínů. Za technický stav komínů dvojitými plechovými nebo betonovými
a požární bezpečnost odpovídají majitelé dvířky. Ve vzdálenosti do jednoho metru
nebo správci domů, stavu komínů by proto od komínového tělesa nelze skladovat žádné
hořlavé materiály, to platí i pro půdy, připojení
měli věnovat náležitou pozornost.
Komíny tepelných spotřebičů s výkonem nového tepelného spotřebiče je třeba svěřit
do 50 kW je podle vyhlášky č. 111/1981 odborníkovi, který zaručí, že rozpálený
Sb., nutné pravidelně kontrolovat a čistit. kouřovod při prostupu stěnou nebo stropem
U plynových spotřebičů napojených na komín nenaruší žádné hořlavé materiály.
Pokud se i přes péči a údržbu v komínu
s vložkou je třeba pozvat kominíka na revizi
nebo údržbu 2x ročně, u komínů bez vložky vznítí saze a dehtové usazeniny, požár
a u spotřebičů na tuhá a kapalná paliva 6x se nikdy nesmí hasit vodou, to by mohlo
ročně, u chat a rekreačních chalup je lhůta 1x vést k popraskání nebo dokonce i k výbuchu.
ročně. Odborník by měl komín zkontrolovat při V takovém případě je třeba volat tísňové linky
každé změně druhu paliva nebo spotřebiče. 150 nebo 112. Do příjezdu hasičů je třeba
Komínové těleso musí mít kompaktní vyklidit okolí komínu, případně se pokusit
a nepoškozené zdivo, i na půdě omítnuté zkrotit plameny opatrným vhazováním
a obílené tak, aby bylo vidět případné praskliny suchého písku do vymetacích dvířek, nebo
a byla zaručena dokonalá neprostupnost vůči se střechy do komínu.
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Sběrný dvůr odpadů

Obecní úřad

Slavnostní otevření sběrného dvora
Miroslav Rožnovský, starosta obce

Dne 1. 4. 2008 od 10:00 proběhne
slavnostní otevření sběrného dvora odpadů na ulici Jana Koziny, na které Vás
chci tímto pozvat. Oficiální provoz bude
zahájen dne 2. dubna 2009 v 10.30 hod.
Od tohoto data budete moci začít sběrný
dvůr plně využívat. Výstavba sběrného
dvora byla spolufinancována z prostředků
Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí.
Sběrný dvůr spouštíme jako službu
pro Vás, která posune nakládání s odpady v obci na vyšší úroveň. Bude doplňovat současný systém třídění prostřednictvím barevných kontejnerů na sklo, papír
a plasty, které jsou rozmístěny na několika
místech v obci.
Ve sběrném dvoře jsou připraveny kontejnery na nejrůznější odpad. Nebezpečné
odpady budou ukládány do mobilního
ekoskladu se záchytnou vanou. Elektrospotřebiče budou uloženy v samostatném
skladu. Jednotlivé kontejnery a místa budou označeny názvem odpadu. Ve sběrném dvoře se řiďte pokyny obsluhy.

Účelem sběrného dvora je jednak
umožnit odkládání odpadů, které se nevejdou do klasické popelnice (objemné
odpady) nebo tam svou povahou nepatří
(nebezpečné odpady). Naším hlavním
cílem však je snížit množství odpadů,
které musíme odvážet na skládku a tam
za ně zaplatit nemalé peníze. Cesta,jak
snížit tyto náklady, respektive,jak je udržet
ve snesitelné výši, je v tom, že vytřídíme
max. množství odpadů, které je možno
předat na recyklaci. Navíc tím významně
odlehčíme našemu životnímu prostředí
a uspoříme přírodní suroviny. Věřím,
že se nám to bude společně dařit.

Komu je sběrný dvůr odpadů určen:

Občanům Hrušovan a majitelům rekreačních objektů v Hrušovanech, kteří mají zaplacen
poplatek za odpady. Tito občané mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.

!
Provozní
doba

Obecní úřad

Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu.

Sběrný dvůr tedy není určen pro živnostníky a firmy!
Pondělí

09.00 – 12.00

12.30 – 16.30

Úterý

10.30 – 12.00

12.30 – 18.00

Středa

09.00 – 12.00

12.30 – 16.30

Čtvrtek

10.30 – 12.00

12.30 – 18.00

Pátek

09.00 – 12.00

12.30 – 16.30

Sobota

09.00 – 14.00
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Sběrný dvůr odpadů

Závěrem:

POZOR! Nábytek musí být

! rozebrán nebo rozbit









na jednotlivé desky. Je to z důvodu
max. využití kapacity kontejneru.
Stavební odpady
Stavební suť s obsahem cihel, betonu,
malty, dlažby, betonových/pálených
tašek a kamenů.
POZOR! Příjem stavebních
! odpadů je omezen množstevně
na max. 1 přívěsný vozík. Stavební
odpady musí být bez příměsí,
v opačném případě je dovážející
povinen provést vytřídění na místě dle
pokynů obsluhy.
POZOR! Je přísně zakázáno
! dovážet stavební odpady
s obsahem azbestu (např. eternit,
azbestocementové trubky a desky).
Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit
na vlastní náklady oprávněnou firmou.
Dřevo
Větve, kmeny, nelakované a jinak
povrchově neupravené dřevo: desky,
prkna, fošny, střešní latě apod.
Kovy
Železné i neželezné kovy: trubky,
tyče, dráty, plechy, kování, armatury,
plechovky příp. výrobky, které obsahují
kovy, jako jsou staré kotle, plynové
sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely
apod.
Bioodpady
Tráva a listí.
Z hygienických důvodů nelze přijímat
odpad z kuchyní a přípravy jídel apod.

Věříme, že sběrný dvůr odpadů bude Vámi využíván k všestranné spokojenosti.
Zvyšujeme tím i úroveň a prestiž naší obce.
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Komise

Přelomový rok 2009: Zřizujeme vlastní obecní policii

Jaké odpady je možné odevzdat
 Papír, plasty a sklo (bílé, barevné)
 Nebezpečné odpady
Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové,
mazací, převodové), kyseliny, louhy,
pesticidy a další chemikálie používané
v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito
látkami.
Baterie a akumulátory, zářivky (lineární
i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky.
Pozn.: obyčejné žhavené žárovky vyhazujte do popelnice.
 Elektroodpady
Všechny druhy elektrických
a elektronických zařízení používaných
v domácnosti jako jsou: ledničky,
pračky, sporáky, televize, monitory,
rádia, CD přehrávače, videorekordéry,
fotoaparáty, počítače, klávesnice,
tiskárny, kopírky, telefony, mobily,
hodiny, elektrické hračky, elektrické
nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky,
kuchyňské přístroje, váhy a další.
POZOR! Elektrospotřebiče musí
! být kompletní!
Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště
pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné
kovy, části jako je motor, kompresor
apod. V takovém případě je obsluha
oprávněna spotřebič odmítnout nebo
požadovat zaplacení jednorázového
poplatku.
 Objemný odpad
Starý nábytek, koberce, linoleum,
sanita, sádrokarton, dřevotříska,
povrchově upravené dřevo apod.

Komise ochrany majetku

Bohumil Harašta, předseda komise ochrany majetku

Před rokem jsem se zmiňoval o bezpečnostní situaci v obci a připravovaných
opatřeních. Ne vše se nám podařilo prosadit
a realizovat, ale většina úkolů, které jsme
si stanovili, je v podstatě téměř splněna.
Některá opatření mají samozřejmě dlouhodobý charakter a budou vyžadovat spoustu
času, vynaloženého úsilí a také důslednou
kontrolu včetně průběžné analýzy.
V roce 2008 byl úspěšně spuštěn slíbený
projekt nouzových tlačítek pro seniory.
Podařilo se schválit navržený program
prevence kriminality a ve spolupráci s PIS
policie ČR jsme začátkem školního roku
spustili etapový projekt „Kapka prevence“.
Jeho cílem je zvyšovat právní vědomí dětí
mladšího školního věku, snižovat kriminalitu
dětí a kriminalitu páchanou na dětech.
Možná jste si všimli, že se na ulici Poštovní
objevily mechanické zábrany, které brání
vjezdu motorových vozidel. K tomuto
řešení jsme museli přistoupit na základě
dlouhodobého nerespektování dopravního
značení, kdy selhaly ostatní prostředky, jak
zamezit vjezdu motorových vozidel do této
lokality. Zábrany byly osazeny i s ohledem
na dopravní omezení, která vzniknou
na ulici Nádražní v souvislosti s provozem
IDS, aby se z ulice Poštovní nestala odstavná
plocha.
Rok 2009 bude pro Hrušovany v mnoha
směrech rokem přelomovým. Jak jste již
možná zaregistrovali, potýkají se v prvním
kvartále nejen Hrušovany, ale i okolní obce
s podstatným nárůstem majetkové trestné
činnosti. Toto je způsobeno m. j. i důsledky
světové hospodářské krize, které zasáhnou
podstatným způsobem do života nás všech.
Bylo by zcela naivní domnívat se, že se nás
to netýká. Zvyšující se nezaměstnanost,

nedostatek finančních prostředků a snaha
o zachování životní úrovně povedou
jednoznačně určité skupiny obyvatelstva
ČR ke zvýšené kriminalitě. Tuto situaci
nelze podceňovat a je potřeba se na tyto
skutečnosti včas připravit.
Hrušovany navíc zažívají nebývalý
rozvoj. Výstavba a osídlování nových
lokalit, investiční akce v oblasti technické
infrastruktury, občanské vybavenosti,
dopravního řešení atd., nás řadí mezi
dynamicky rozvíjející se aglomerace.
Tento rozvoj však sebou také nese určitá
negativa.
Po důkladné analýze a zvážení všech
souvislostí a aspektů, byla obec postavena
před důležité rozhodnutí o dalším setrvání
ve svazku obcí, spravovaných městskou
policií Židlochovice. Nemalé finanční
prostředky, vynakládané obcí na provoz
společné MP, dlouhodobě nemají efekt,
který se od toho očekával. Výkon služby
společné MP pro Hrušovany ani zdaleka
neodpovídá investovaným finančním
prostředkům. Více jak dva roky se snažíme
změnit přístup MP ke službě pro Hrušovany.
Na x… jednáních se snažil starosta obce
zajistit pro obec kvalitnější výkon služby.
Vždy se však setkal s nepochopením
a mnohdy i nezájmem trvalou situaci řešit.
Dokonce nám bylo doporučeno, že pokud
jsme trvale nespokojeni s výkonem služby,
máme si zřídit vlastní policii.
Vzhledem k těmto okolnostem a k tomu,
že se osvědčil pouze vlastní strážník,
kterého si hradíme sami nad rámec
veřejnoprávní smlouvy a který provádí
pravidelnou pochůzkovou činnost, jsme
dospěli k názoru – zřídit v letošním roce
vlastní Obecní policii.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Komise

Komise ochrany majetku

Předpokládaný časový harmonogram některých kroků pro zřízení vlastní OP:
Výpověď veřejnoprávní smlouvy
(ukončení k 31. 7. 2009)
Zřízení vlastní OP formou OZV
na jednání ZO v květnu 2009 (zřízení
k 1. 8. 2009)
Pronájem a úprava prostor pro
vlastní policii v objektu nádraží ČD
(květen – srpen 2009)
Nábor strážníků (červen/červenec
2009 – příp. postupné doplnění
stavu v průběhu roku)

Překlopení zabezpečených objektů
na jiný PCO (červenec/srpen 2009)
Zabezpečení provozu nouzových
tlačítek (k 31. 7. 2009)
Spuštění vlastních internetových
stránek Obecní policie (nejpozději
k 1. 8. 2009), na těchto stránkách
budou průběžně publikovány
veškeré informace a aktuality
týkající se činnosti vlastní OP.

V případě nenadálé změny některého bodu harmonogramu, jsme připraveni reagovat okamžitě.

Úkoly komise OM vyplývající z přijetí strategického plánu rozvoje do r. 20015
Název opatření:

D.1.1 Bezpečnost osob a majetku

Cíle

Cílem opatření je minimalizovat možnost napadení osob jednotlivci nebo
skupinami páchajícími násilnou a majetkovou trestnou činnost, vandalismus
apod., dále pomoc a poradenství při
ochraně osob a majetku.
Aktivity

 monitorování obce kamerovým
systémem, zapojení a zvýšený dohled
MP a PČR. (1. kamera příprava prosinec
2008)
 informování veřejnost, jak zabezpečit
svůj majetek, jak se bránit napadení,
pořádat besedy s příslušníky PČR
na téma bezpečnost, poskytování
informací a rad občanům ve zpravodaji
apod.(plní se průběžně)
Očekávané výsledky

Zvýšení pocitu bezpečí občanů,
minimalizace napadení osob a majetku, snížení páchání trestné činnosti.
Kritéria hodnocení výsledků

Porovnání statistik MP a PČR o vzniku
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trestné činnosti a průběžné získávání
informací od občanů.
Vazby na jiná opatření

D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.5, D.1.7, D.2.3,
D3.2.
Garant

 starosta,
 zastupitelstvo,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku.

Komise ochrany majetku
Název opatření:

 radary – osazení (splněno),
 ostatní průběžně od roku 2007,
 trvalé opatření.
Náklady

 náklady na materiály cca 5 000 Kč
ročně,
 roční náklady na provoz radaru
se statistikou,
 náklady na kamerový systém – dle
rozpočtu instalace a provozu kamerového systému.

D.1.2 Monitoring stavu místních komunikací s ohledem
na jejich bezpečnost

Cíle

Cílem opatření je zajistit občanům a
návštěvníkům obce bezpečný a pohodlný pohyb po místních komunikacích
v obci (vozovky, chodníky, podchod) a
současně zlepšit celkový vzhled obce.
Aktivity

 průběžné kontroly a případné opravy
dopravního značení, (plní se průběžně)
 projednání podmínek o převzetí
podchodu pod železniční tratí s ČD
 zajištění pravidelné údržby a čištění
podchodu,(čištění zajišťuje 2x měsíčně
SŽDC ČD)
 zajištění osvětlení cyklotrasy do
Židlochovic,(osvětlení stezky bude realizováno současně se stavbou severního
obchvatu obce)
 zajištění pravidelné kontroly podchodu
strážníkem MP, (provádí pravidelně
str. Šebek)
 pomocí souboru systémových
opatření vč. kamerového systému
zajištění pořádku, zamezení vandalství
a znečišťování podchodu pod tratí.
Název opatření:

Termín realizace
Cíle

Komise

(bude v návaznosti na vlastní Obecní
policii a kamerový systém)
Očekávané výsledky

 zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků obce při pohybu na pozemních
komunikacích v obci,
 snížení možného rizika úrazů, při přecházení vlakového kolejiště z důvodu
nevyhovujících hygienických podmínek
podchodu pod žel. tratí.
Kritéria hodnocení výsledků

Průzkum veřejného mínění.
Vazby na jiná opatření

D.1.7, D.2.3, A.2.2.
Garant

 starosta,
 zastupitelstvo,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku.
Termín realizace

 průběžně od roku 2007,
 trvalé opatření.
Náklady

 dle jednotlivých aktivit.

D.1.3 Drogy, alkoholismus mladistvých, vandalismus
a jiné patologické jevy

Cílem opatření je omezit požívání
alkoholu a drogovou závislost mladistvých a eliminace projevů vandalství.
Aktivity

 základem možného úspěchu je
především prevence. Tou je i vybudování kvalitního zázemí pro sportovní,
kulturní a zájmové vyžití mládeže, které
v současné době v Hrušovanech chybí.
Toto se jeví jako jedno z nejvhodnějších preventivních opatření, které

může mladistvým pomoci efektivně
a smysluplně využít svůj volný čas.
 MP by měla průběžně preventivně kontrolovat restaurace a zařízení rychlého
občerstvení, zda nejsou mladistvým
podávány alkoholické nápoje. (Bohužel
nedostáváme z MP Židlochovice žádné
informace)
 orgány obce ve spolupráci s PČR
a školou mají za úkol pořádat přednášky na téma drogové závislosti pro
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009

21

Komise

Komise ochrany majetku

děti školního věku. (Program Kapka
prevence) – spuštěno ve spolupráci
s PIS OŘ PČR
 kamerový systém – monitorování rizikových míst (předávání drog). (1. kamera
příprava prosinec 2008)

 starosta + Komise OM.

Očekávané výsledky

Termín realizace

Podstatné omezení požívání alkoholu
a drogové závislosti mladistvých,
současně s tím i omezení souvisejících
projevů vandalismu. zajistí vlastní OP
a PČR
Název opatření:

Statistiky MP a PČR.

 v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR
„Partnerství“ a „Community policing“ se
zaměřit nejen na děti a mládež, ale také
na širokou veřejnost včetně seniorů.
 organizovat setkání občanů se zástupci
policie ČR. Na jednotlivých setkáních s
uvedenými skupinami občanů probírat
aktuální témata dnešní doby jako je
alkoholismus, narkomanie, lichva, či
seznámení se způsoby, jak chránit sebe
i svůj majetek apod.
 policisté budou trávit více času pěší
službou na ulicích, aby je občané dobře
znali (poznej svého policistu) a věděli,
že se na ně mohou kdykoliv s důvěrou
obrátit.
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Název opatření:

Vazby na jiná opatření

D.1.1, D.1.4, D.3.2, oblast B.
Garant

 průběžně od roku 2007,
 trvalé opatření.
Náklady

 odvislé od nákladů opatření B.2.1
a nákladů na monitoring.

Cíle

Aktivity

Komise

Kritéria hodnocení výsledků

D.1.4 Aktivní zapojení občanů do veřejných záležitostí
obce a programu „Partnerství“ a Community
Policing

Cílem opatření je především zkvalitnit
spolupráci a komunikaci občanů,
vedení města a policie.
Člověk, který se obrátí na policii, se
setká s ochotou a vstřícností, nikoliv
s arogancí či neochotou. Důraz bude
položen na slušné, korektní a vysoce
profesionální vystupování každého
policisty.

Komise ochrany majetku

 veřejnost bude brát policii jako službu
všem slušným lidem a občané znovu
najdou důvěru v policii a nebudou ji
brát jenom jako represivní složku státu.

D.1.5 Zajištění starých a nemohoucích občanů
(tísňová tlačítka)

Cíle

Cílem opatření je pomoc starým
a nemohoucím, případně i postiženým
občanům v tísni.
Aktivity

 zmapovat a vytipovat přestárlé
a nemohoucí spoluobčany, kteří jsou
sami, těžce se pohybují a jsou odkázání
na pomoc druhých,
 vybavit tuto skupinu spoluobčanů
tísňovými tlačítky, aby si v případě
krajní nouze dokázali přivolat pomoc,
 zajistit napojení tísňových tlačítek
na orgán policie ČR, popř. MP.
Očekávané výsledky

Tato vybraná skupina spoluobčanů
bude mít větší pocit bezpečí a v případě nouze si bude moci přivolat pomoc.

Očekávané výsledky

Chceme, aby občan, který přijde na
policejní služebnu, přišel do vlídného,
příjemného prostředí a setkal se s
člověkem, který mu pomůže řešit
jeho problém, je ochotný, slušný a je
schopen poradit.
Kritéria hodnocení výsledků

Počet zapojených občanů, účast na
přednáškách.
Vazby na jiná opatření

D.1.1, D.2.3.
Garant

 starosta + komise OM + Policie ČR.
Termín realizace

 průběžně od roku 2007,
 trvalé opatření (detaily spolupráce je
ještě nuné projednat s OO a KS JmK
PČR v souvislosti se zřízením vlastní
OP).
Náklady

 Minimální náklady.

Název opatření:

Kritéria hodnocení výsledků

Počet starších osob napojených
na tísňová tlačítka.
Vazby na jiná opatření

D.1.1, C.2.1.
Garant

 starosta obce,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku,
 strážníci MP.
Termín realizace

 průběžně od roku 2007,
 trvalé opatření (Splněno – jednorázové konečné náklady na občana
ccá 8.500,- Kč, provozní náklady ccá
160,- Kč/rok na jedno tlačítko).
Náklady

 Pořizovací náklady na jednoho občana
cca 12000 Kč. (odhad)

D.1.6 Napojení objektů v majetku obce na PCO

Cíle

Cílem opatření je zabezpečení objektů,
které jsou v majetku obce.
Aktivity

 objekty v majetku obce, které jsou
veřejností využívány a jsou vybaveny
předměty s vyšší majetkovou hodnotou, je nutné zabezpečit systémy EZS
s připojením na PCO,
 objekty, kde jsou EZS již nainstalovány
a nejsou připojeny, je potřeba na PCO
připojit.
Očekávané výsledky

Podstatné omezení možného nápadu
majetkové trestné činnosti na veřejné
objekty obce.
Kritéria hodnocení výsledků

Počet napojených objektů na PCO.

Vazby na jiná opatření

D.1.7, D.1.1.
Garant

 starosta,
 zastupitelstvo,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku.
Termín realizace

 2007 – 2009
 (obecní objekty – splněno, všechny
objekty napojeny na PCO)
Náklady

 pořizovací náklady na zabezpečení
objektu dle rozsahu zabezpečení 15 –
25 000 Kč,
 provozní náklady za připojení na PCO
cca 800 Kč za objekt/měsíc.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Komise
Název opatření:
Cíle

Komise ochrany majetku
D.1.7 Kamerový systém

Cílem opatření je prevence kriminality,
monitoring vybraných (kritických)
částí obce, lepší postih případných
pachatelů.
 úsilí o dotaci MV ČR na vybudování
kamerového systému v rámci regionu
Židlochovicko (program „Partnerství“),
v případě neúspěchu dotace, zahrnout
zřízení kamerového systému do rozpočtu
obce,
 musí existovat možnost kamerový systém
dále rozšiřovat, a to s co nejnižšími náklady
(jedná se především o záznamové zařízení
a kapacitu volných vstupů),
 vybudovní lokálního kamerového systému
s digitálním záznamem a možností On-Line
přístupu pro Policii ČR, příp. MP Židlochovice.
Očekávané výsledky

 trvalé monitorování vybraných částí obce,
 On-Line monitoring policií ČR,
 možnost dohledat zpětně záznamy mající
důkazní hodnotu,
 snížení kriminality a vandalismu v obci.
Název opatření:

D.1.1, D.1.3, D.1.6, D.2.1, D.3.2.

Očekávané výsledky

 Při vzniku jakékoliv MU bude možnost několika způsoby i dálkově okamžitě spustit
sirénu a současně verbálním hlášením
upozornit obyvatelstvo na vyhlášení MU.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2009

Březen 2009

Občasník kronikáře

Hrušovanské hody

 starosta obce, zastupitelstvo,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku.
Termín realizace

 Nejpozději 2008 – 2010 (Zpracovali jsme
za všechny zúčastněné obce projekt
na výstavbu regionálního kamerového
systému. Žádost byla podána na MV
ČR. I když jsme ji byli v Praze osobně
obhajovat, byla žádost zamítnuta. Dotace
se přiděluje pouze městům nad 8.000
obyvatel a není nárokovatelná. První
kameru jsme z vlatních prostředků osadili
před koncem roku 2008. Další rozšiřování
bude prováděno postupně, ve vybraných
rizikových lokalitách, jako podpůrný
prostředek vlastní MP.) Postupně budeme
budovat vlastní, rok 2009 – 2 kamery)
Náklady

 Dle návrhu rozpočtu.

Systém umožňuje plně zabezpečený
přístup k ovládání a umožňuje rychle
informovat občany o hrozícím nebezpečí.
Kritéria hodnocení výsledků

Aktivity

 napojení a využití místního rozhlasu nebo
nové informační soustavy do systému
včasného varování obyvatelstva při vzniku
MÚ s možností dálkového řízení orgány
HZS JmK, zapojenými do IZS. Při realizaci
je nutné zvážit využití stávajícího místního
rozhlasu, nebo využití nového informačního systému pro občany.

AZ

Vazby na jiná opatření

D.1.8 Systém včasného varování obyvatelstva při MU
s integrací do IZS

Cílem opatření je zajistit včasné varování obyvatelstva při vzniku mimořádné
události.
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Průzkum veřejného mínění.

Garant

Aktivity

Cíle

Kritéria hodnocení výsledků

Funkční varovný systém.
Vazby na jiná opatření

D.1.9, A.1.1.
Garant

 starosta obce + předseda komise OM
Termín realizace

 Září 2007 (splněno – systém ORKAN), zbývá
ještě realizace bezdrátového rozhlasu,
nejprve do lokalit, kde rozhlas není
zaveden a následně výměna v celé obci)
Náklady

 Pořizovací náklady cca 70 000 Kč.
Pokračování na straně 33 ►

Hodové veselí
z roku 1933
Největším svátkem všech občanů
v obci bývaly a dosud jsou srpnové
hodové slavnosti. Původně rolníci
touto slavností děkovali za sklizenou
úrodu.
Ve vsi se slavily hody dvoje:
 Malé – vždy třetí týden v měsíci
srpnu na den Nebevzetí Panny
Marie, kdy byla vysvěcena bývalá
kaplička.
 Druhé – Velké, třetí neděli v říjnu,
podle nařízení císaře Josefa II.
se měly slavit jednotně po celé
zemi.
AZ občasník kronikáře Březen 2009

▲ Žádost hlavního stárka obecnímu úřadu
o povolení hodové zábavy z roku 1893
AZ-1

◄Stárky na hodech

Pro malé, ale i starší děti
začínaly hody již týden
dopředu. Už v pondělí
přijížděly do vsi kolotoče se střelnicí, doprovázené houfem dětí,
těšících se na týden plný
zábavy.
Dospělí začali velké
gruntování doma
i kolem domu a chystali
slavnostní pohoštění.

v roce 1947

Hody trvaly dva dny,
první den zvali stárci,
vybraní z chasy, všechny občany na hodovou
slavnost. Druhý den byl
slavnostní průvod obcí
s muzikou , stárci tančili
před domy a přihlížejícím nabízeli koláče
a víno. Později průvod
vcházel pod máju a tančili Moravskou besedu.
Organizování hodů převzaly po svém vzniku TJ
Sokol a TJ Orel . Později
se tohoto úkolu ujal
Svaz požární ochrany.
Malé hody pořádaly
vždy v neděli a v pondělí Sokolové a Velké
hody v sobotu a neděli
Orlové.

◄ Hodový průvod
v roce 1945

Poslední úpravy ▲
sokolovna 1968

▼Průvod stárků, ulice Gottwaldova (dnes Masarykova) 1968

◄Při chvílích odpočinku
na hodech v roce 1946
AZ-2

AZ občasník kronikáře Březen 2009
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AZ-3

▲ Dobytčí trh v Židlochovicích

100. výročí udělení tržního práva obci Hrušovany

V roce 1909 bylo uděleno nejvyšším zemským
úřadem obci právo pořádat trhy výroční
a dobytčí. Udělení tržního práva znamenalo
povýšení obce na městys.
Aby mohla obec užívat tohoto titulu,
musela obecní rada požádat nejvyšší úřady
monarchie. Ještě v roce 1909 se rada obce
snažila získat toto jmenování. Leč marně.
Obecní zastupitelstvo 4. března 1911 zaslalo
poslanci Šlingerovi dopis, v kterém ho žádalo
o podporu při schvalování žádosti o udělení
titulu městys. Ale ani tato snaha nevedla
k úspěchu. Proto byla 7. května 1914 svolána
schůze obecního výboru, která jednala znovu
o jmenování Hrušovan městysem. Rozhodla
„podat žádost o jmenování do nejvyšších
kanceláří c. k. veličenstva císaře pána.“
V roce 1915 byl ve Vídni vydán soupis obcí,
kterým bylo potvrzeno udělení titulu městys.
Hrušovany zde chyběly.

Hrušovany v roce 1909
1430 obyvatel, 224 domů
Obyvatelstvo:
rolníci, domkaři, úředníci,
řemeslníci, nádeníci.
V obci:
cukerní rafinerie, škola,
školka, obecní lékař,
hasičský sbor, pošta,
telegraf, telefon, 6
obchodů, 6 hospod
V obci bylo:
93 koní,
337 hovězího dobytka,
309 prasat, 113 koz,
2044 slepic,
315 hus, 50 kačen, 187 jiné
drůbeže

Události známé,
neznámé…
Při probírání starších fotografií
s úžasem zjišťuji, jaké zajímavé
události se během let v naší obci
udály. A to se fotografovalo jen
velice málo. Je škoda nechávat si
tyto momentky jen ve svém archivu.
Pro někoho jsou to události známé,
pro mnohé neznámé.
Ochotnický divadelní soubor má
v obci velice dlouhou historii. Hrálo
se nejdříve na radnici, později
na třech jevištích v Lidovém domě,
v sokolovně a v sále restaurace
U nádraží (vinárna).
Dva snímky vlevo zachycují
hrušovanské
divadelníky
na koňských povozech při svých
cestách po okolí za svými diváky.
(1941).

Hrušovanské výroční a dobytčí trhy
 První čtvrtek po sv. Třech králích
 První čtvrtek po sv. Filipu a Jakubu
AZ-4

 První čtvrtek po sv. Vavřincovi
 První čtvrtek po sv. Martinovi
AZ občasník kronikáře Březen 2009
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AZ-5

Hrušovany
na
pohlednicích

Ulice Hlavní
(dnes Masarykova)
kolem roku 1910

Hrušovanský historický kalendář 2008
1948 Bylo založeno stolařské družstvo Dřevospoj. Školu navštěvovalo 119
žáků.
Předsedou MNV do 28.února byl Čeněk Krejčí, od 28.února 1948 do září
Vladimír Kyzlink a od září 1948 Dr. Karel Fojtík.
1958 N. p. Svit rozšířil svoji provozovnu a začal vyrábět koženou a textilní
obuv.
Dokončena byla rekonstrukce radnice. Začal zde pracovat MNV, místní
knihovna a byla zde kancelář JZD. Do mateřské školy bylo zapsáno
80 dětí. Do školy bylo zapsáno 183 dětí. Předsedou MNV Alois Vysloužil.
1968 Na ulici Vodní u fotbalového hřiště zahájil n. p. Svit výstavbu osmipodlažní
budovy internátu pro mladé pracovníky závodu. MNV jednal se zástupci
n. p. Svit o výstavbě tří činžovních domů o 64 byt.jednotkách na Nivě
(sídliště). Výstavba byla schválena v roce 1969. Ve školním roce 1968/1969
navštěvovalo základní školu 119 žáků. Do mateřské školy bylo zapsáno
ve školním roce 1968/1969 54 dětí. Předsedou MNV byl Eduard Pospíšil .

AZ-6

Nová školní budova
v roce 1907

1978 V tomto roce byla v akci „Z“ zahájena stavba sportovního areálu na dnešní
ulici Jízdárenská. V lednu byl založen Klub důchodců. V měsíci březnu
byl po rekonstrukci prodejny Jednota u autobusového nádraží otevřen
bufet. Dlouhou dobu sloužil ke spokojenosti našich občanů. Podávaly se
zde teplé i studené pokrmy, lahůdky a polotovary.

Restaurace
U nádraží v roce 1907

Šicí dílna n. p. Svit
provozovna
Hrušovany u Brna
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AZ-7

Komise ochrany majetku
Ve školním roce 1978/1979 navštěvovalo základní školu 229 žáků. Mateřskou
školu na ul.Havlíčkova a ul. J. z Poděbrad navštěvovalo 95 dětí, na sídlišti 70 dětí.
Předsedou MNV byl Karel Kališ.

1988 V tomto roce navštěvovalo mateřskou školu v ul. Havlíčkova 69 dětí, logopedickou

třídu 15 dětí a na sídliště 58 dětí. Do základní školy chodilo 177 žáků, z toho
družinu navštěvovalo 60 dětí a na obědy bylo přihlášeno 121 dětí. Předsedou
MNV byl Stanislav Pospíšil.

1998 Firma Stafikar Hustopeče dokončila přístavbu „Světlíkovy vily“. V budově

vzniklo zdravotní středisko, zajišťující občanům základní zdravotní péči. Pro
naplnění volného času dětí a mládeže zahájilo činnost občanské sdružení
„Sluníčko“s přispěním obecního úřadu.
V TJ Sokol byl pod vedením p. Sklenáře založen hokejový tým HC Sokol.
Na okresním přeboru v gymnastice v Pršticích, při účasti 163 závodnic z 12
tělovýchovných jednot, hrušovanská děvčata zvítězila ve všech kategoriích a
získala většinu medailí. Svoje umístění si zopakovala i na dubnovém krajském
přeboru. Úspěšné byly i děti na okr. přeboru v lehké atletice v Ivančicích. Byly
nejlepší z 370 účastníků. Mateřskou školu navštěvovalo v ulici Havlíčkova 54 dětí
na sídlišti 25 dětí. Základní školu navštěvovalo 204 žáků a do školní družiny bylo
zapsáno 56 dětí.
Hrušovany měly v tomto roce 2 882 obyvatel a starostou byl Václav Kameník.
◄Družstvo atletiky v Blansku
v roce1987

Název opatření:
Cíle

D.1.9 Krizový plán obce při vyhlášení MU
s integrací do IZS

Cílem opatření je vytvoření tzv. Krizového plánu – příručky, jak řešit možné
MU, které by se mohly vyskytnout
na území obce.
 tvorba plánu vzniku možných lokálních MU,
 sestavení a jmenování krizového štábu pro
řešení MU,
 vypracovní metodiky řízení pro jednotlivé
MU.
Očekávané výsledky

 Obec zvládne řešit MU lokálního charakteru,
které mohou vzniknout havárií na železnici,
v silniční dopravě (např. cisterny s chemikáliemi apod.), stejně jako následky vichřic,

Cíle

 dodržování rychlosti vozidel na pozemních komunikacích v obci,
 zabránění jízdám do protisměru
v jednosměrných ulicích,
 zabránění jízdám do protisměru na vyznačených přechodech pro chodce.
Aktivity

Očekávané výsledky

AZ-8

 podstatné snížení rychlosti vozidel v obci,
 dodržování pravidel silničního provozu
a tím i menší riziko vzniku dopravní nehody
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Kritéria hodnocení výsledků

Krizový plán obce.
D.1.8.
Garant

 Předseda komise pro bezpečnost
a ochranu majetku
Termín realizace

 Září 2007 (splněno – krizový plán uvádí
detailně postupy při řešení různých
mimořádných událostí).
Náklady

 Dle administrativní náročnosti.

D.2.1 Bezpečnost silničního provozu

 trvale monitorovat dodržování rychlostních limitů radarem se statistikou,
 kamerovým systémem mimo jiné
provádět dohled i nad dopravní
situací v obci, hlavně monitorovat jízdy
do protisměru,
 na základě vyhodnocení statistiky
radaru a záznamů v kamerovém
systému, požadovat po MP, příp. PČR
provádění důsledné kontroly a měření
rychlosti vč. nekompromisních sankcí
za přestupky.

Starší žákyně v Pršticích ►

přívalových dešťů a dalších přírodních
katastrof.

Vazby na jiná opatření

Aktivity

Název opatření:

Komise

se zraněním, především dětí a straších
občanů.
Kritéria hodnocení výsledků

Trvalá kontrola statistik z radaru
a záznamů kamerového systému
a porovnání se záznamy MP a PČR.
Vazby na jiná opatření

D.1.2, D.1.7, D.2, D.3.2.
Garant

 Bohumil Harašta,
 zastupitelstvo,
 Komise OM.
Termín realizace

 Trvalé opatření (zpracování statistiky
plníme průběžně – MP Židlochovice
nemá bohužel zájem na spolupráci v této
oblasti, změnu může přinést až zřízení
vlastní OP)
Náklady

 na provoz radaru se statistikou cca
3 000 Kč ročně,
 náklady na kamerový systém – dle
rozpočtu na instalaci a provoz.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Komise
Název opatření:
Cíle

Komise ochrany majetku
D.2.2 Monitoring černých skládek

Cílem opatření je v maximální možné
míře omezit zakládání černých skládek.
Aktivity

 častější průběžné kontroly v katastru obce
strážníky MP a komisí ŽP,
 maximálně tvrdě postihovat prokazatelné
zakladatele černých skládek,
 postihy uplatňovat dle zákona o životním
prostředí, který umožňuje ukládání vyšších
sankcí (včetně likvidace založené skládky
na vlastní náklady a exekučního řízení v
případech neuhrazení uloženého peněžitého trestu).
Očekávané výsledky

 Minimalizace černých skládek a ekologické
zátěže na životní prostředí.
Kritéria hodnocení výsledků

 fyzická nepřítomnost černých skládek,
 sběrný dvůr,
Název opatření:
Cíle

Vazby na jiná opatření

D.3.2, C.5.2.
Garant

 starosta,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku,
 Komise ŽP,
 strážníci MP.
Termín realizace

 průběžně od roku 2007,
 trvale. (plní se průběžně – str. Šebek,
zahájení provozu sběrného dvoru, by
mělo počet skládek snížit.
 Monitorování se předpokládá trvalé)
Náklady

 Minimální náklady.

D.2.3 Městská policie, Policie ČR

Cílem opatření je zajistit kvalitní
činnost Policie ČR a MP.
Aktivity

 podporovat součinnost obou složek při
výkonu služby,
 zlepšit vzájemnou komunikaci, aby
nedocházelo k rivalitě,
 zlepšit komunikaci mezi oběma složkami
a občany,
 podporovat případné smíšené hlídky, aby
si obě složky získaly respekt a ztracenou
důvěru,
 vyžadovat pravidelné přehledy o činnosti
MP Židlochovice s rozpisem odsloužených
hodin a řešených přestupků,
 průběžně kontrolovat plnění smluvních
závazků MP Židlochovice pro obec
Hrušovany,
 postupně se připravovat na zřízení vlastní
MP, stávající smluvní vztah je pro obec
nevyhovující.
Očekávané výsledky

 zlepšení spolupráce obou složek,
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 získání důvěry občanů,
 snížení rizika trestné činnosti.
Kritéria hodnocení výsledků

 Průzkum veřejného mínění.
Vazby na jiná opatření

D.1.4, D.1.1.
Garant

 starosta,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku,
 zastupitelstvo.
Termín realizace

 průběžně od roku 2007,
 trvalé opatření (v průběhu letošního roku
předpokládáme přípravu prostor a pod
mínky ke zřízení vlastní Obecní Policie
„OP“. Výpověď veřejno právní smlouvy
na MP Židlochovice k 31.7.2009. Zřízení
vlastní OP k 1.8.2009).
Náklady

 Minimální náklady.

Komise ochrany majetku
Název opatření:
Cíle

Komise

D.3.1 Autovraky a parkování na nepovolených místech

Cílem opatření je získat nástroj, jak se
zbavit případných vraků a jak odstranit
vozidla trvale parkující na nepovolených místech.
Aktivity

 Regionálně ve spolupráci s MÚ Židlochovice zajistit smluvní hlídané parkoviště a
odtahovou službu.
Očekávané výsledky

 Vyčištění obce od nepojízdných vozidel, tzv.
vraků (vozidel v převodu), která dlouhodobě zabírají veřejná prostranství.
Kritéria hodnocení výsledků

 Funkční odtahová služba.
Vazby na jiná opatření

Garant

 starosta obce,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku,
 zastupitelstvo.
Termín realizace

 průběžně od roku 2007,
 2008 (v roce 2008 byla přijata pravidla
pro odtahy a nakládání s motorovými
vozidly, leden 2009 - podepsána
smlouva s odtahovou službou).
Náklady

 S využitím stávajících ploch minimální
náklady, popř. odvíjející se od vzniku
parkoviště.

C.4.1, C.5.2, D.2.2.
Název opatření:
Cíle

D.3.2 Represivní opatření k potírání kriminality
a vandalismu MP, PČR a přestupková komise

Cílem opatření je zajistit kvalitní
maximální vymahatelnost práva.

nápadu trestné činnosti, vandalismu apod.
Kritéria hodnocení výsledků

Aktivity

 Statistiky MP, PČR.

 vyžadovat po MP, PČR a přestupkové komisi
uplatňování maximálních postihů daných
zákonem při opakované, recidivní činnosti
páchání přestupků,
 při kontrolním měření rychlosti vozidel
nekompromisně postihovat přestupky
nad 60 km/h, protože prevence nepůsobí
a rychlosti jsou překračovány úmyslně,
stejně jako jízdy v protisměru,
 využívat možnosti náhradního trestu –
veřejně prospěšných prací,
 při vymáhání peněžitých trestů, využívat
v rámci zákona exekutivní opatření.

Vazby na jiná opatření

Očekávané výsledky

 Snížení počtu přestupků v silničním provozu,

D.1.4, D.1.1.
Garant

 starosta obce,
 Komise pro bezpečnost a ochranu
majetku,
 zastupitelstvo.
Termín realizace

 průběžně od roku 2007,
 trvalé opatření (plní se průběžně v rámci
stávajících možností …. viz. Městská
policie)
Náklady

 Minimální náklady.

Pokud se nám vše podaří organizačně zajistit, chtěli bychom nejpozději příští rok
zahájit první ročník projektu „Den s IZS“. Jedná se o celodenní akci pro širokou veřejnost,
pořádanou v součinnosti všech složek integrovaného záchranného systému (PČR,
Hasiči, ZZS, MP Brno, vlastní OP a další), s ukázkami techniky, zásahů jednotek, různými
soutěžemi, laserovou střelnicí, občerstvením apod.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Obec

Místní knihovna

Místní knihovna

Březen – měsíc knihy

Kniha mého srdce

Jarmila Kresová, vedoucí knihovny

Jarmila Kresová, vedoucí knihovny

V březnu bývá v knihovnách obzvlášť
živo. Ne jinak je to i v naší knihovně - ale
my jsme začali už v únoru.
- To se v knihovně konala malá slavnost.
Prvňáčci se už naučili číst a proto se mohli
stát čtenáři knihovny. Pro jistotu jsme
si je ještě vyzkoušeli, museli nám slíbit,
že budou dodržovat pravidla a zákony
našeho „království knih“ a budou slušně
zacházet s každou knihou. Pak je pan
starosta klíčem od knihovny pasoval
na čtenáře a každý dostal šerpu a novou
průkazku. Odpoledne si už chodili s rodiči
vypůjčit knížku. Jen aby jim to zůstalo!
- Děti ze ZŠ i z MŠ chodí v březnu
„na besedu“. Naučí se, jak se orientovat
v knihovně, kde hledat knihu, kterou
potřebují, naučí se hledat knihy v katalogu,

doví se něco o novinkách, ti nejmenší si
poslechnou pohádku.
- V březnu si tradičně zveme na besedu
nějakou významnou osobnost. Letos
k nám přijede paní spisovatelka Markéta
Zinnerová. (Tajemství proutěného košíku,
Indiáni z Větrova, Děti z Pařízkova, Kde
padají hvězdy, film Den pro mou lásku,
My všichni školou povinní…) Protože
je v knihovně málo místa, konají se tyto
besedy ve škole. Děti se na ni připravují už
od začátku školního roku.
- Český rozhlas Brno připravil, tak jako
loni, ve spolupráci s knihovnami soutěž
Řekni mi co čteš, kde každý den přečtou
ukázku a posluchači musí uhodnout,
ze které knihy to je.
- Připravuje se akce Kniha mého srdce.

Česká televize připravila ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem
českých knihkupců a nakladatelů
a knihovnami ČR pořad „Kniha mého
srdce“, jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
Hlasovat budou moci zájemci od 4.
4. 2009 na webu www.knihasrdce.cz
nebo pomocí anketních lístků, které
budou k dispozici v knihovně a na veřejných místech (obchod, čekárny..)
Od tohoto data budou také vysílány
pravidelné pořady na téma Kniha
mého srdce v České televizi a v Českém rozhlase.
Do této zajímavé akce se zapojila
také Místní knihovna Hrušovany
u Brna s cílem propagovat čtenářství
mezi veřejností.








Pravidla hlasování
 V prvním kole diváci prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů
nominují svoji nejoblíbenější knihu.
Musí to být román.
 Hlasování začne v sobotu 4. dubna
2009, kdy bude v přímém přenosu
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Obec

odstartováno a skončí v neděli 19.
dubna 2009.
Top 100 bude v abecedním pořadí
zveřejněno v následujícím druhém
večeru. V témže večeru bude odstartováno druhé kolo hlasování, ve kterém budou diváci vybírat již pouze
z nominované stovky (z Top 100).
Třetí večer bude zveřejněno prvních
12, zároveň bude spuštěno třetí kolo
hlasování.
Diváci nemohou hlasovat pro soubor knih, které byly vydány například jako vícedílný soubor několika
kusů knih v jednom svazku. Hlasy
by měla vždy dostat jedna jediná samostatná kniha (např. Harry Potter
a Kámen mudrců).
Každému z titulů se budou hlasy
průběžně přičítat, to znamená,
že každá kniha bude mít na svém
kontě všechny hlasy, kterých se jí
dostalo od začátku akce až po její
závěr.
V týdnu knihoven – 5.-11. října –
bude v televizi vyhlášena nejoblíbenější kniha.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Školy

Základní škola T. G. Masaryka

Ze života školy
V letošním školním roce 2008/2009 získala naše škola dotaci z programu MŠMT
„Rozvojový program Podpora čtenářské
gramotnosti na základních školách v roce
2008“. Část dotace jsme použili na nákup
knih do školní knihovny, objednali jsme
roční předplatné dalších dětských časopisů. Ve spolupráci s Místní knihovnou
pokračujeme v pořádání besed s autory
dětských knih a výchovných programů,
uspořádali jsme „Pasování prvňáčků
na čtenáře“.
Zakoupili jsme výtvarný materiál na projekty spojené se čtenářstvím – čtenářský
maraton, „Noc s pohádkou“.
Hlavním cílem je zvýšit zájem dětí o četbu, rozvíjet čtení s porozuměním, zkvalitnit
ústní i písemný projev žáků a podílet se tak
na rozvoji jejich osobnosti.
Díky projektu jsme ještě více prohloubili
a zintenzivnili spolupráci s místní knihovnou. Téměř všichni žáci školy chodí v rámci
hodin čtení a literární výchovy jedenkrát
měsíčně do knihovny, kde si mohou
půjčovat knihy, informovat se o knižních
novinkách nebo ověřovat svoje literární
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znalosti formou různých testů, které pro
ně připravuje paní knihovnice.
Protože březen je měsícem knihy,
chodíme již tradičně po třídách na tématicky zaměřené besedy. Žáci 4. a 5. ročníku
besedovali o knihách Markéty Zinnerové,
která k nám do školy přijede v pátek 20. 3.
Budeme rádi, když se besedy zúčastní
i veřejnost.
Chceme poděkovat paní Kresové za mimořádnou ochotu a vstřícnost, se kterou
připravuje všechny tyto akce i mimo svoji
pracovní dobu.
25. 3. proběhne další tradiční akce –
čtenářský maraton, kterou organizuje pro
žáky školy školní družina.
První výsledky tohoto projektu jsou nejvíce patrné ve 3. třídách. Žáci čtou vesměs
velmi pěkně, plynule, s porozuměním.
Čtení je baví. Vedou si čtenářské deníky
a soutěží mezi sebou v počtu přečtených
knih.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Základní škola T. G. Masaryka
také složili slib, že se budou ke knížkám
chovat podle řádu knihovny. Do své třídy
se noví čtenáři vraceli plni dojmů a se širokým úsměvem na tváři.
Eva Baumgartnerová, tř. učitelka 1. třídy
Dalším
projektem,
který
škola
získala jako partnerská škola v rámci
operačního
programu
Vzdělávání
pro konkurenceschopnost je projekt
„Školní poradenství a pedagogickopsychologické
služby“,
pro
který
v současné době zajišťujeme materiální
zabezpečení. Projekt poběží v plné šíři
od září 2009 po dobu několika let, z toho
3 roky bude hrazen z fondů EU. Na škole
bude i nadále pracovat jeden logopedický
a dva dyslektické kroužky, budou zřízeny
poradenské služby pro rodiče, nově
proškoleni pedagogové v oblasti speciální
pedagogiky a vždy jednou ročně pojedou
žáci jedné třídy na 3 denní pobyt zaměřený
na zlepšení klimatu ve třídě. V rámci tohoto
projektu budeme spolupracovat se ZŠ
Rajhrad a PPP Brno – venkov.

Školy

Ve čtvrtek 5. 2. 2009 přišlo k zápisu
do 1. ročníku 43 dětí. Z toho bylo 5 dětí
po odkladu školní docházky. Pro 10 dětí
rodiče požádali o odklad školní docházky,
bylo tedy přerušeno správní řízení do doby
dodání náležitých dokladů. 1 dítě se bude
stěhovat. Do 1. ročníku by ve školním roce
2009/2010 mělo nastoupit 32 žáků.

Pohádková škola

aneb Jak získat klíč od školy
5. února 2009 se naše škola přeměnila
na pohádkový zámek plný pohádkových
bytostí. A s napětím a jistou nervozitou
se čekalo na děti – budoucí prvňáčky.
Cesta školním pohádkovým královstvím
začínala v zasněženém lese v přízemí školy,
kde děti a jejich doprovod vítala zimní víla.
Její pomocníci, malé sněhové vločky, děti
odvedly na první stanoviště.
Před zámeckou komnatou na schodišti
čekali skřítkové, kteří prosili o pomoc
pro svou princeznu. Šípkovou Růženku
začarovala zlá víla a Růženka i královská
družina usnuly. Našeho malého hosta

V pondělí 9. února se žáci první třídy
vydali do hrušovanské knihovny. Tady
za přítomnosti paní ředitelky, paní knihovnice a pana
starosty každý přečetl
krátký text, který mu připravila paní učitelka. Poté
je pan starosta slavnostně
pasoval obrovským zlatým
klíčem na nové čtenáře.
Tento klíč jim symbolicky
otevřel cestu do světa literatury. Každý žák mimoto
obdržel překrásnou šerpu
s nápisem „Čtenář 2009“,
bezplatný čtenářský průkaz
a sladkou odměnu. Všichni
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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čekal první důležitý úkol – probudit
Růženku a s ní celý zámek básničkou
nebo písničkou. Všechny děti úkol splnily,
i když některé s pomocí skřítků, kteří mohli
napovídat. Probuzená Růženka každému
darovala krásnou růži.
Po splnění prvního úkolu představil
skřítek malého hosta králi a královně.
Protože se ztratil královský malíř, byl
Růženčin zachránce požádán, aby
namaloval princeznin obrázek a pomohl
poskládat židličky, uklidit korálky a opravit
hrací karty. Po splnění úkolu byl odměněn
pamětním medailonem a mohl pokračovat
v cestě zámeckými komnatami.
V zámecké kuchyni chystali kuchtíci
velkou hostinu. I oni potřebovali pomoc.
Zákusky různých barev a tvarů se musely
roztřídit na různé podnosy a talíře: červené
musely být na prvním talíři, trojúhelníkové
vpravo, kulaté koláče vlevo a tak dále,
až byly všechny zákusky tam, kde měly
být. Kuchtíci pěkně poděkovali a odměnili
svého pomocníka malovaným talířkem.
Další místností byla zámecká tělocvična,
kde komedianti, kouzelníci a kejklíři
připravovali pro Růženku slavnostní
představení. A samozřejmě i oni
potřebovali pomoc. Nejprve chtěli zjistit,
jestli jim jejich host bude rozumět. Dávali
mu různé hádanky, zkoušeli, jestli umí
počítat nebo dokonce jestli už zná nějaká
písmena. I oni se milému hostu odměnili.
Dostal kouzelný prsten, který pomáhá
dětem v opravdové škole.
Bonbón dostali všichni od komediantů,
kteří ale byli velmi zvědaví. Chtěli vědět,
jestli je kluk nebo holka dostatečně
ohebný a jestli se nebojí. Všechno zkoušení
však dobře dopadlo, a tak na děti čekal
Kašpárek.
Kašpárek držel v ruce velký zlatý klíč
od školy. Jenže dveře od třinácté komnaty
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se samy nechtěly otevřít. Kašpárek byl
chytrý a uměl pomoci. Znal kouzelné
zaříkávadlo. Všichni si ho dobře pamatovali
a po jeho zopakování dveře otevřeli.
Za dveřmi čekaly víly, které pomohly
dětem vybrat poslední dárek na památku.
V poslední komnatě nevisel zvonec, aby
pohádky byl konec, protože tato pohádka
konec nemá. Bude mít pokračování v září,
kdy děti bude čekat opravdová škola
a v ní pohádková první třída. Už se všichni
těšíme.

Turnaj ve vybíjené
Nejen učením zaplňují děti čas
ve škole, ale také jinými aktivitami.
Mezi takové patří i sportovní soutěže.
V pátek 13. února se na naší škole konal
turnaj ve vybíjené. Kromě výběru našich
žáků přijeli hrát o cenné poháry i žáci
z okolních škol. Družstva byla rozdělena
do skupin a vítězové se utkali ve finále.
Naše družstvo si po vítězství ve skupině
zajistilo účast ve finále. Hrušovany –
Rajhrad, to bylo vyvrcholení turnaje
a čekal se dramatický zápas. Kupodivu
ale domácí, mohutně podporováni svými
spolužáky, nedali soupeři šanci a výsledek
18 : 1 po závěrečném hvizdu rozhodčího
hovoří jasně. Na dalších místech se umístili:
2. Rajhrad, 3. Žabčice, 4. Vranovice, 5.
Židlochovice
O zisk krásného poháru pro vítěze
se zasloužili tito žáci: David Bartl, Martin
Lang, Pavel Pospíšil, Filip Houser, Martin
Vršek, Barbora Žilková, Jiří Vedral, Marek
Zachař, Adam Kříž, Martin a David Hýskovi
a Petr Kárník. Všem reprezentantům
gratulujeme.
P.S. „a pak že je pátek 13. nešťastný
den….!!!“
Lubomír Šimovec,
vedoucí sportovního kroužku

Recitační soutěže
19. 2. se v Židlochovicích konala recitační
soutěž žáků 4. a 5. ročníku. Umístění získali
žáci 4. ročníku: 2. místo David Hýsek
a 3. místo Hana Kessnerová.
Recitační soutěž pro žáky 1. – 3. ročníku
se bude konat 26. 3.

Výukové programy
Zaměstnanci Občanského sdružení
Podané ruce přijeli do školy s programem
pro žáky 4. a 5. ročníku zaměřeným

jako prevence proti kouření a užívání
alkoholu. Po skončení besed pracovali žáci
ve skupinách na tvorbě tvorbě plakátů
s danou problematikou.

Kulturní akce
Leden: Moravské zemské muzeum –
výstava Velká Morava – 4. ročník
Únor: Polárka, planetárium – 4., 5.
ročník
Březen: Polárka – 1., 2., 3. ročník, LD Radost
– 3., 4., 5. ročník
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Zážitky dětí v mateřské škole: Masopustní karneval
Spanilé princezničky, drsní piráti, stateční kovbojové, milé berušky se čmeláčkem, pomalovaní indiáni, překrásné břišní tanečnice, tajemní kouzelníci, ...... ti všichni a mnoho
dalších pohádkových postav přišlo do vyzdobených tříd na „Masopustní rej masek“.
Děti si mohly zasoutěžit a vyřádit se při tancování. Z vydařeného dne si odnesly drobné
sladkosti a dobrou náladu.
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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, které dovrší věku tří let nejpozději
k 1.1.daného školního roku, na základě podání žádosti o přijetí dítěte (zápis
dítěte). 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:
a. děti navštěvující MŠ v posledním roce před zahájením školní docházky
na ZŠ
b. děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (upřednostnění starších dětí )
c. děti matek či otců samoživitelů
d. děti zaměstnaných rodičů, 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. děti nezaměstnaných rodičů, které nastupují 1. září (upřednostnění
starších dětí)
f. ostatní děti, na které se nevztahují předešlá kritéria (děti nezaměstnaných
rodičů), které nastupují do MŠ nejpozději k 1.1. daného školního roku.
(upřednostnění starších dětí před mladšími )
g. děti, které jsou přihlášeny pouze na 4 hodiny denně nebo 5 dní
v měsíci
h. děti, které nemají trvalé bydliště v obci
3. 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 2009/2010
Oznamujeme rodičům,
že zápis do Mateřské školy
Hrušovany u Brna se uskuteční

v úterý 28. 4. 2009
pouze v budově na Sídlišti 527 ve třech zápisových místnostech
v době od 13,00 – 16,00 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 2009/2010, je potřeba se již nyní dostavit k zápisu .
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

4. O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka.
5. Zkušební doba dítěte je stanovena ředitelkou školy na dobu 3 měsíce.
6. 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 26. dubna 2009 v době od 14,00 do 17,00 hodin.
Současně budou k vyzvednutí tiskopisy
Přihlášky k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2009/20010.
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ZŠ Židlochovice úspěšně čerpá prostředky z EU
Ing. Jana Králová, ředitelka školy

Závěr roku 2008 byl pro ZŠ Židlochovice
z pohledu získávání rozvojových projektů
a souvisejících dotací úspěšný. V rámci
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly naší škole schváleny dva
projekty.
První projekt, „E-learning v matematice
a fyzice“, je zaměřen na výuku a domácí
přípravu žáků s využitím výpočetní techniky. Vytvoříme elektronické učebnice
a spoustu cvičení a testovacích materiálů,
které mohou žáci využívat i doma a dostanou okamžitou odpověď, zda učivo
a na jaké úrovni zvládli. Plánované aktivity
bude realizovat tým pedagogů naší školy.
Výše dotace z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %) je
2.683.347,-Kč.
Obsah druhého schváleného projektu
„Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ je již předurčen jeho
názvem. Pomůže těmto žákům k úspěšnějšímu zahájení, průběhu i ukončení
základního vzdělávání a připraví jim rovné
možnosti pro další vzdělávání. Prostřednictvím projektu bude posílena práce školního
poradenského pracoviště, budou vytvářeny
nové pomůcky a materiály pro žáky. Stávající tým školního poradenského pracoviště
bude rozšířen o školního psychologa a asistenta pedagoga. Výše dotace u tohoto
projektu je 2.544.243,-Kč. Oba tyto projekty
budou realizovány v období tří let.
Aktuálně nám byl počátkem února 2009
schválen projekt z Regionálního operačního programu „Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice“ (ICT – informační a komunikační
technologie), který se zaměřuje na technické zhodnocení školy, na pořízení a modernizaci učebních pomůcek a technologií
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využívaných k modernímu způsobu výuky.
Projekt vyřeší propojení všech tří školních
budov a umožní vytvořit jednotnou síť.
Zvýší se úroveň poskytovaného vzdělávání, zejména ve výuce cizích jazyků, budou
instalovány nově čtyři interaktivní tabule
a vytvořeny další dvě počítačové pracovny. Celý projekt by měl být realizován
do začátku nového školního roku. Náklady
činí 5.404.059,-Kč, výše dotace je 70%, tj.
3.782.841,- Kč z rozpočtu Regionální rady
a z toho 3.475.890,- Kč z prostředků EU.
Dofinancování leží na bedrech zřizovatele
školy, tedy Města Židlochovice.
Úspěšnost, které jsme dosáhli v získávání projektů, s sebou přináší obrovskou
zodpovědnost, ale víra ve schopný kolektiv
kolegů a v podporu zřizovatele, nám dodává sílu a energii, pustit se do náročné
práce. Děkuji představitelům obce Hrušovany za finanční příspěvky, jimiž přispívají
na vzdělávání svých dojíždějících žáků. Budou mimo jiné použity na nákup výškově
nastavitelných lavic a židlí.
V současné době se připravuje projektová dokumentace na zateplení fasády
a výměnu oken v budově na Tyršově ul.,
takže se snad v dohledné době můžeme
těšit na školu v „novém kabátě“.
Ráda bych Vás ještě pozvala na Den
otevřených dveří, který se bude konat 19.
března od 8 do 17 hod. na všech třech školních budovách. Budete moci nahlédnout
do výuky, podívat se na své děti „v akci“
a blíže se seznámit s aktivitami, kterými
se škola zabývá, případně které připravuje.
Dne 14. května v 17 hod. se představí
v Sokolovně v Židlochovicích základní
škola pásmem s názvem „Když nás rodiče
nevidí“. Všichni jste srdečně zváni.

Různé

Ostatní

Orlovna v Židlochovicích
Orlové v Židlochovicích

Je pravděpodobné, že si většina lidí
z okolních měst či obcí všimla nově rekonstruované Orlovny v Židlochovicích. Když
ne jako přímí návštěvníci, tak zákazníci
Penny, za jehož objektem se naše nová Orlovna nachází.
Do její rekonstrukce se pustili členové
Orla, kteří hledali budovu pro svou rozvíjející se činnost - v té době koncentrované
v Blučině..
V první etapě se realizovala výstavba
fitness centra s výborně vybavenou posilovnou (40 strojů), tělocvična s tatami pro
judo nebo jiné sporty s měkkým povrchem,
dále tělocvična pro sporty jako je volejbal,
badminton a další.
V druhé etapě byl realizován nový vchod
směrem k Penny, dva squashové kurty
a rozšíření fitness centra o solárium.
Ve třetí etapě má být realizován klub
(restaurace) s bowlingem, fasáda a úprava
okolí. Tím by měla být Orlovna dostavěna.

Ale již nyní nabízí obyvatelům židlochovicka tyto možnosti:
Nejpočetnější je v současné době
oddíl judo, který má 150 členů. Na ten
navazuje i kurz sebeobrany, kde tč. cvičí
cvičenci od 17 do 67let. Dále oddíl karate
a volejbalu. V Orlovně je nabídka i soukromých sportovních kurzů, např. kurz
břišních tanců, pilates nebo kalanetiky.
Bližší informace o nás najdete na stránkách
http://www.orelzidlochovice.cz/
A kdy nás můžete přijít navštívit?
Zahrát si squash, badminton, zacvičit si
ve fitness či jen navštívit solárium můžete
denně od 9.00 do 21.00 hodin. Na místě
je možnost zapůjčení raket a míčků nebo
rada trenéra fitness.
Objednávky a rezervace lze osobně ve fitness nebo telefonicky na tel: 511 119 256,
774 348 637.
Každopádně Vás zveme: přijďte se na nás
podívat.

Obnova tradice pátečního zvonění kostelních zvonů
Citace z dopisu brněnského diecézního biskupa Vojtěch Cikrleho

Na základě výzvy brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho se od pátku 27. února
obnovuje v brněnské diecézi tradice
pátečního zvonění kostelních zvonů jako
připomenutí smrti Ježíše Krista.
Poselství pátečního zvonění považuje
biskup Cikrle za stále aktuální, neboť patří
k podstatě křesťanského svědectví. Tradiční páteční zvonění bylo však zachováváno
jen v menšině kostelů, proto je rozhodnutím brněnského biskupa tato tradice letos
oživena.
Počínaje prvním pátkem letošního
předvelikonočního postního období by
se v brněnské diecézi, tam, kde je to tech-

nicky možné, měly každý pátek v 15.00 hodin rozeznívat zvony všech kostelů.
Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici, a tedy i k evropské kultuře, která je křesťanstvím utvářena. Zvony v kostelních věžích svolávají k bohoslužbám,
vybízejí k modlitbám, ale jsou nositeli
řady symbolických významů. Mezi ně patří i zvonění v pátek v 15.00 hodin, v hodinu smrti Ježíše Krista, který byl tento den
ukřižován a zemřel za všechny lidi, aby je
vykoupil z následků hříchů.
Hrušovany nejsou výjimkou, takže každý pátek uslyšíte o třetí hodině odpolední
hlas zvonu kostela Panny Marie Královny.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Plán akcí

DUBEN
5.4.
8.4.
15.4.
16.4.

– SOKOL
– Železná neděle
– Svaz PCCH – nákupní zájezd do Těšína
– STUDIO SLUNÍČKO – dětské divadelní představení – Bez práce nejsou koláče
– ZO KSČM
– Veřejné shromáždění k výročí osvobození obce
– zasedací místnost OÚ
18.4. – TÁBORNÍCI – jarní úklid odpadků při stezce na Židlochovice
23.4. – Svaz PCCH – zájezd Flora Olomouc
24.4. – Obec
– kolona historických vozide k výročí osvobození obce
25.4. – Svaz PCCH – divadlo Boleradice – Cikánský baron
25.4. – MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – rybářské závody pro dospělé členy ryb. svazu
26.4. – MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – rybářské závody pro mládež do 15 let
30.4. – SOKOL
– Čarodky na sokolovně jak pro děti tak pro dospělé s pravými
kouzelníky
TJ JISKRA
– velikonoční turnaj ve stolním tenise (sportovní areál)
SOKOL – LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná na základě informací na tel.:
602 552 476 nebo 603 843 065. Přezůvky a sportovní oděv sebou.
SOKOL – cvičení dětí každou středu od 17.00
– 18.30 od 5-15 let
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi
– úterý od 17.00 – 18.00
SOKOL
– Aerobik			
– pondělí a středa 19.15 – 21.00
Studio SLUNÍČKO:
		 cvičení matek s dětmi každé pndělí 16.30 - 17.30
		 Angličtina I. - každé úterý od 16.00 - 17.00
		 Kroužek dovedných rukou - každý čtvrtek od 16.00 - 17.00
		 Kroužek keramiky - každý pátek od 16.00 - 18.30

KVĚTEN
1.5. – TÁBORNÍCI
1.5. – KSČM
10.5. – KPOZ

– Branný závod družstev
– oslava svátku práce - letní kino
– svátek matek od 14 hod v prostorách tělocvičny základní školy
pro všechny matky s vystoupením žáků mateřské a základní školy
13.5. – KLUB DŮCHODCŮ – oslava Svátku matek s vystoupení dětí z Mateřské školy
16.5 – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT - výlet
23.5. – Svaz PCCH – rehabilitační zájezd do Dunajské Středy
23.5. – SOKOL
– hudební koncert - sokolovna
30.5. – KLUB DŮCHODCŮ
– návštěva divadla v Boleradicích
30.5. – KYNOLOGICKÝ KLUB
– zkoušky dle Národního zkušebního řádu (NZŘ)
30.5. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT - MDD - lanové centrum, dětské
atrakce, šermířské vystoupení a další soutěže pro děti
KLUB DŮCHODCŮ
– výlet vlakem do Svitav - prohlídka města s průvodcem
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná na základě
informací na tel.: 602 552 476 nebo 603 843 065. Přezůvky
a sportovní oděv sebou.
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SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi - úterý od 17.00 - 18.00
SOKOL
– Aerobik - pondělí a středa 19.15 - 21.00
Studio SLUNÍČKO:
		
cvičení matek s dětmi každé pndělí 16.30 - 17.30
		
Angličtina I. - každé úterý od 16.00 - 17.00
		
Kroužek dovedných rukou - každý čtvrtek od 16.00 - 17.00
		
Kroužek keramiky - každý pátek od 16.00 - 18.30

ČERVEN

6.6. – Svaz PCCH – zájezd na Vranov a Bítov
13.6. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT - turnaj trojic v nohejbale o PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY OBCE HRUŠOVAN - sokolovna
20.6. – MS LÍPA
– měsíc myslivosti - posezení pro občany spojené s letní nocí,
muzika, myslivecká kuchyně - myslivecká chata
21.6. – KPOZ
– vítání občánků ve 14 hod
26.6. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
rozloučení se školním rokem, opékání špekáčků, vystoupení
skupiny PARADOX od 17 hodin - sokolovna
28.6. – KYNOLOGICKÝ KLUB - druhý ročník Jarní soutěže v poslušnosti
STUDIO SLUNÍČKO
– Výlet do ZOO
KLUB DŮCHODCŮ
– autobusový zájezd na hrad Nouzov a zámek Úsov
KLUB DŮCHODCŮ
– výlet vlakem do Hodonína - výstava lilijí
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná na základě
informací na tel.: 602 552 476 nebo 603 843 065. Přezůvky a
sportovní oděv sebou.
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi - úterý od 17.00 - 18.00
SOKOL
– Aerobik - pondělí a středa 19.15 - 21.00
Studio SLUNÍČKO:
		
cvičení matek s dětmi každé pndělí 16.30 - 17.30
		
Angličtina I. - každé úterý od 16.00 - 17.00
		
Kroužek dovedných rukou - každý čtvrtek od 16.00 - 17.00
		
Kroužek keramiky - každý pátek od 16.00 - 18.30
		
Aerobik - pondělí a středa 19.15 - 21.00
Sokol Vás zve na koncert 23. 5. 2009 od 18 hodin na dvoře sokolovny. Hraje: Side effect,
Propaganja, MR. dynaboom, Bezestopy, Nonsense a HC3. Půjde o obdobu dosavadních
pálení čarodejnic.
Letošní rok je Pálení čarodějnic 30. 4. 2009 věnováno dětem. Od 16 do 20 hodin
budou na sokolovně probíhat dětské soutěže a disco pro děti no a kolem půl deváté
pravděpodobně zahrají od osmi hodin dvě skupiny a jednou z nich bude Propaganja.
Bude se grilovat snad největší prasátko na grilu co svět viděl.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Táborníci

Různé

Ostatní

Vyřezávaný betlém v hrušovanském kostele
T ÁBO RNÍ CI HRUŠ OV AN Y U BRN A

Peněžní sbírka na pořízení betlému

Novinkou loňské vánoční výzdoby
v kostele Panny Marie Královny byl krásný vyřezávaný betlém, vyřezaný p. Kocmanem a vysvěcený při půlnoční mši
24.12.2008 generálním vikářem brněnské
diecéze a děkanem Královské stoliční ka-

pituly sv. Petra a Pavla Mons. Jiřím Mikuláškem. Tento betlém se bude v dalších
letech postupně rozrůstat. Na pořízení
dalších postaviček betlému je určena sbírka, do které můžete přispět při kterékoliv
návštěvě kostela.

Zasílání hlášení obecního úřadu emailem
hlaseni@zpravodaj.me.cz

hlaseni@zpravodaj.me.cz zprávu se zněním Přihlašuji se k odebírání hlášení obecního úřadu emailem a od té chvíle vám
budou chodit hlášení až do emailové
schránky, aniž byste museli navštívit hrušovanské stránky.

Hlášení obecního úřadu jsou pravidelně zveřejňována na internetových
stránkách obce Hrušovany u Brna, tj.
www.hrusovanyubrna.cz. Přesto existuje ještě jedna cesta, jak hlášení dostat do
vašeho počítače. Stačí napsat na adresu

Hrušovanský CzechPOINT
www.hrusovanyubrna.cz

Zájemci o přihlášky na tábor se mohou hlásit

Czech POINT je zkratka, která znamená:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Czech POINT je garantovaná služba pro
komunikaci uživatele se státem prostřednictvím univerzálního místa, kde je možné
získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit
dokumenty a listiny.
Obec Hrušovany u Brna se zapojila
do systému Czech POINT, který by měl
občanům usnadnit získání některých dokladů.

Ing. Jan Šnajnar

Internetové stránky: kroužek mladých hasičů a infokanál

pořádají tradiční stanový tábor
Místo konání tábora : ………… Újezd okr. Znojmo
Termín tábora : ……………….... 3.7. – 18.7. 2009
Stavění tábora : ………………. 27.6. – 28.6. 2009
Bourání tábora : ………………. 18.7. – 19.7. 2009
Cena tábora : …………………………….. 3500 Kč

tel.: 603 48 58 65, e-mail: tabornicihub@seznam.cz

V případě účasti rodičů na stavbě nebo bourání
tábora bude vrácena částka 400 Kč !!!!!!!!!!!!!!!!
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Jedná se o výpisy:
1.
Výpis z katastru nemovitostí
2.
Výpis z živnostenského rejstříku
3.
Výpis z obchodního rejstříku
4.
Výpis z rejstříku trestů
5.
Výpis z centrálního registru řidičů
(bodové hodnocení řidiče)
Všechny ověřené výstupy vydává tajemnice obecního úřadu v Hrušovanech
u Brna ing.Hana Táborská.
Více informací najdete na
www.hrusovanyubrna.cz

mhhrusovany.tym.cz

Na adrese http://mhhrusovany.tym.cz/ najdete stránky nejmladších hrušovanskcých
hasičů. Seznámíte se s členy kroužku a jejich instruktory i vedoucími, s bohatým programem činnosti kroužku, plánem akcí, rozpisem soutěží, můžete jim zanechat vzkaz v knize
návštěv a můžete si prohlédnout bohatou fotogalerii.
Stránky infokanálu kabelové televize najdete na
http://www.obcanzidlochovic.cz/zidlochovicko/infokanal/hrusovany/
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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Pohřební ústav CONCORDIA
Židlochovice, Brněnská 490
(v domě je Foto Vrba)

FOTOATELIÉR

Vedoucí kanceláře:
Paní lva Látalová
mob. 776 790 258

Nabízíme foto:
• Svatební • dětské • na doklady •
• book, reklamní • aj. •

Další kanceláře :
 Rajhrad - smuteční síň CONCORDIA
(u hřbitova)
 Brno, Pekařská 36
(naproti FN u sv. Anny)
www.concordia.cz

Stálá služba:
543 239 250

Radim FRANTA

Němčičky u Brna č. p. 69

Po-pá:
Telefon:
email:
web:

8.30 – 12.00
13.00 – 19.00
605 156 812
radimfr@seznam.cz
http://radimfr.profitux.cz/

Podlahářské práce
Tomáš Fabiánek
Zahradní 644
Hrušovany u Brna

• Plovoucí podlahy • dřevěné •
• laminátové • terasy (exteriér) •
• massaranduba • bangkirai •
Telefon: 728 140 722

Pohřební služba CONCORDIA informuje občany o službách, které poskytuje
kromě smutečních obřadů ve vlastní obřadní síni v Rajhradě, a to
zejména:
• zařizuje provedení veškerých druhů pohřbů a převozů, včetně ze zahraničí
• zařizuje smuteční obřady v brněnském krematoriu na Jihlavské ul.
• dále v brněnských smutečních síních a to na Ústředním hřbitově, v Židenicích
i na hřbitově v Líšni, rovněž v kostelech a modlitebnách. Totéž platí i v jiných
lokalitách České republiky, podle situace konkrétních případů úmrtí a přání
pozůstalých nebo zemřelého.
• v rámci vypravění pohřbu vyřizuje také veškeré formality spojené s převozem
i pohřebením.
• tiskne parte na počkání (v kancelářích v Brně, Rajhradě a v Pohořelicích), kancelář
v Židlochovicích zajistí předání téhož dne.
• dodává květinovou smuteční vazbu, zajišťuje hudební produkci pro obřad,
dechovou hudbu, autobus, hřbitovní služby a celou řadu dalších souvisejících
činností.
Současně informujeme, že nadále trvá rozšířená nabídka služeb pro občany
Židlochovicka a to kompletní pohřeb s žehem„Concordia III“ s obřadem ve smuteční
síni v Rajhradě za celkovou paušální cenu 13 000 Kč.
Kancelář v našem městě Židlochovice se nachází na ul. Brněnská 490, kde Vám
budou poskytnuty bližší informace.
Otevřeno v pracovní dny: 7.30 – 9.30
Telefon do kanceláře: 543 239 250
Mimo pracovní dobu lze volat denně (v sobotu i v neděli) na telefon: 547 237 967
nebo mobil 776 790 258
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BARVY-LAKY
Bohumil Bohatý

Nová adresa prodejny: Židlochovice, Sídliště Družba 662
Sortiment:
 syntetické i vodou ředitelné barvy, spreje
 malířské nátěry – Primalex, Remal, Klasik,
fasádní barvy – Ecolor, Barlet
 lazurovací laky – Lazurol, Belinka, Remmers,
tónovací barvy – Het, Drutep, Kana
 štětce, válečky, zakrývací fólie, pásky, tmely, lepidla,
dekorační lišty
 tapety – voděodolné, samolepící
 pracovní oblečení a obuv, montérky, čepice,
mícháme barvy dle vzorníků
 mozaikové, cihlové a kamenné obklady a dlažba
 poradenský prodej drogerie EURONA a kosmetiky AVON
Hrušovanský zpravodaj Březen 2009
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naproti PENNY MARKETU, ŽIDLOCHOVICE

tel:547213932, mobil: 608878749

ŽIDLOCHOVICE

OBLASTNÍ KANCELÁŘ

IHNED!

- 57%

VA
SLE
57%
ED
IHN

Individuální turista
590,-Kč
manažer na služ.cestách 890,-Kč
SUPER rodinná Akce
1290,-Kč
Vztahuje se na úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu

AKČNÍ EUROPOJIŠTĚNÍ na rok

ZAJIŠŤUJEME: ÚRAZOVÉ, ŽIVOTNÍ, POVINNÉ, HAVARIJNÍ, EURO CESTOVNÍ aj. POJIŠTĚNÍ

ZAVOLEJTE SI PRO SVOU CENU !!!

Budete celoročně pojištěni za zlomek ceny ročního pojistného!!
žádné SPZ v DEPOZITU na OÚ, žádné zdržování na úřadech !!

- 57%

VÝHODNÉ SEZONNÍ A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ

VIENNA INSURANCE GROUP

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

NABÍZÍME PRO VAŠE, MOTORKY, AUTA aj.
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Detoxikační kosmetické ošetření s divokou Aloe Vera:

Šárka Sklenářová tel.: 721 866 877

