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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem mého slova mi dovolte, abych Vás
pozdravil, podělil se s Vámi o pár poznatků a tlumočil
vize do budoucna.
Všichni jistě vnímáte krizovou situaci, která zmítá
ekonomikou státu, ale bohužel i spojenou nádobu,
obec. Většinu dnešních investic musíme vkládat
do záležitostí, které budou snižovat provozní náklady
obce. Je to jediná cesta do budoucna, protože
nebude možné spoléhat jen na dotace, ale musíme svou cestu dláždit svou
odpovědností a umem.
V pondělí 29. 3. 2010 schválíme rozpočet obce, který je realistický
a vyvážený. Je základem pro řádné hospodaření obce.
Velký důraz klademe na bezpečnost a pořádek v obci. Upravenost a čistota
svědčí o řádných hospodářích, kteří zodpovědně spravují svěřený majetek.
Hodláme se chovat tak, abychom prováděli službu svým občanům, ale to
neznamená, že rezignujeme na základ. Základem je aplikace právního řádu
a plnění základních povinností, které jsou nutné pro slušné soužití mezi
občany.
Apeluji na Vás o pomoc při udržování pořádku a čistoty. Bez Vás to
nepůjde, i když se budeme snažit vše provádět vlastními prostředky
a vlastními lidmi.
Dokázali jsme, aby kromě Obecní policie Hrušovany u Brna, sloužila
v obci také Policie České republiky. V nádražní budově má sídlo PČR, která
má i úřední hodiny pro veřejnost. Zajíždí sem ve větší míře dopravní policie
a pochůzkově slouží i doprovod vlaků PČR. Chceme věřit, že tato opatření
pomohou udržet, nebo zlepšit situaci v obci.
V rámci dalšího rozvoje obce je nutné zaměření na prověření funkčnosti
aglomerace, tj. fungování kanalizací, vodovodů, datových sítí, elektrosítí,
plynořadů, vozovek, chodníků, veřejného osvětlení, atd. Problémů je mnoho,
ale díky kvalitní koncepční činnosti obce, máme podklady pro nový Územní
plán obce. Víme přesně potřeby obce, víme, kolik bude zhruba potřeba
finančních prostředků a máme tyto potřeby prioritně seřazeny.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2010
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Slovo starosty (pokračování)

Tyto faktory usnadňují získávání finančních prostředků a dokumentují potřebu
financování z více zdrojů. Např: státní dotace, krajské dotace, evropské dotace,
finance ze soukromého sektoru a také vlastní zdroje obce.
Pro porovnání pár údajů o akcích, které financujeme z dotačních prostředků:
Sběrný dvůr odpadů, zateplení školských budov, fotbalový stadion, solární ohřev
vody na fotbalovém stadionu, čistírna odpadních vod, nový kanalizační přivaděč
na čistírnu, dům důstojného stáří, obchvat obce, včetně propojení Jízdárenské
ulice, integrovaný dopravní systém, obecní dům – letní kino, parkoviště, a další.
Za posledního tři a půl roku se realizují akce za 250 milionů, slovy čtvrtmiliardy
korun.
Víme, co je potřeba ke spokojenosti občanů řešit. Zakoupíme kvalitní techniku
na úklid psích exkrementů, abychom zkvalitňovali čistotu. Zapojíme techniku na čištění
komunikací, abychom snížili prašnost v ulicích. Budeme se starat o pěkný vzhled obce.
Musí přestat nešvar odhazování odpadků na veřejná místa. Postupně budeme zavádět
kamerové systémy na odhalování vandalismu.
Přál bych si, abychom vnímali, že obec není něco kolem nás, ale že je to náš domov
a chceme ho mít pěkný. Pomůžete nám? Jsem připraven na diskuzi s Vámi. Zasílejte
e-maily, telefonujte, pište. E-mail: starosta@ouhrusovany.cz, tel: 602 766 388.
Velmi přednostním problémem s největší prioritou je realizace Mateřské školy –
Jízdárenská. Fámy, které slýchám, že to ,,padlo“ nejsou pravdivé. Do konce měsíce
března bude předložen projekt, včetně rozpočtu, a zahájíme jednání s ČS spořitelnou
o úvěru/přislíben/. Budova sportovního areálu, která bude z části přebudována na MŠ,
je vysoce energeticky ztrátová a musí dojít k rekonstrukci. Předpoklad otevření nové
MŠ je září 2011. Dřívější uvedení nebude z časových důvodů a hygienických důvodů
technicky možné.
Velmi nás trápí nedostatek parkovacích míst v obci. Chci ubezpečit občany, že
připravujeme na příští rok masivní zvýšení parkovacích míst. Chceme, zlepšit stav vozovek,
zvýšit architektonickou úpravu ulic zelení a výsadbou nových stromů na obchvatech.
Nový územní plán musí doprovázet souběžně komplexní pozemkové úpravy, abychom
vytvořili nové průmyslové lokality a mohli pomoci vytvářet nová pracovní místa v obci.
Potřeb je mnoho a chce to profesionální pohled na celou aglomeraci. Věřím pevně, že
to obec, s Vaší pomocí, zvládne.
Jaro se blíží a tím i potřeba jarního úklidu, který zahájíme včas.
Blíží se velikonoční svátky a pomlázka. Přeji Vám příjemné prožití Velikonoc, hezké jaro
a osobní pohodu ve Vašem každodenním počínání..
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Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Výběr z usnesení č. 20/ZO/10

Obecní úřad

Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 22. 2. 2010
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 7. 12. 2009
2. Zprávy výborů za rok 2009
3. Vyhodnocení Hlavních úkolů za rok 2009
4. Zprávu npor. Dofka, Policie ČR – bezpečnostní situace v obci za rok 2009

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu starosty
2. Zprávu místostarosty
3. Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o úvěru
č. 0213895469 (Česká spořitelna, a. s. – Obec
Hrušovany u Brna)
4. Rozpočtové opatření č. 9/2009
5. Kupní smlouvu mezi BKE, a.s. a Obcí Hrušovany u Brna, tak jak byla předložena
6. Koncepci rozvoje bydlení obce Hrušovany
u Brna
7. Koncepci životního prostředí obce Hrušovany u Brna
8. Koncepci občanské vybavenosti obce Hrušovany u Brna
9. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009
10. Hlavní úkoly obce na rok 2010
11. Dodatek č. 1 k Rozpočtovému provizoriu
na rok 2010
12. Zahájení jednání o úvěru na MŠ Jízdárenská
a sportovní areál v intencích končícího úvěru
13. Smlouvu o spolupráci při rekonstrukci a využití pozemků v prostoru rybníka Šejba mezi
Obcí Vojkovice a Obcí Hrušovany u Brna.

14. Darovací smlouvu na dílo Hrušovany u Brna
– vodovodní řad ul. Tyršova mezi Obcí
Hrušovany u Brna a Vodovody a kanalizace
Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí
15. Záměr nabytí majetku – pozemky od fyzických osob v lokalitě obchvatu a propojení ul.
Jízdárenská na průmyslovou silnici – 200,- Kč
za m2.
16. Uzavření smluv o výpůjčkách s neziskovými
organizacemi využívajícími obecní prostory

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce
dle návrhů dílčích inventarizačních komisí
(dle inventarizace majetku k 31. 12. 2009)
2. V souladu s § 6 odst.5 písm a) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění (dále
jen stavební zákon) o pořízení nového
územního plánu (dále jen ÚP) Hrušovany
u Brna*) a určilo jako určeného zastupitele
dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona
Ing. arch Dušana Knoflíčka, který bude
spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst.
1 a 4, § 49 odst.1 a § 53 odst. 1 stavebního
zákona na pořízení ÚP.
3. O přidělení názvu ulice „Pod Střediskem“,
která se nachází mezi ulicí Zahradní a objekty Zemědělského družstva.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Radě obce změnit nájemní smlouvy s neziskovými organizacemi na smlouvy o výpůjčkách nebytových prostor.

*) Založená koncepce rozvoje obce zakotvená v územním plánu byla řadou postupných změn značně
deformována a již neodpovídá potřebám obce z hlediska udržitelného rozvoje. Největším problémem
je reálná technická obsluha rozvojových ploch (zásobení vodou, odkanalizování) a jejich ochrana před
přívalovými vodami. Zároveň je zapotřebí znovu prověřit stávající stav technické infrastruktury v obci
a požadavky na občanskou vybavenost obce.
• v prostoru obce upřednostňovat obytné
Hlavní zásady nového územního plánu obce:
funkce před funkcemi výrobními,výrobní
• rozvoj obce založit na zásadách udržitelného
funkce, zatěžující životní prostředí v obci
rozvoje (vyváženost envirmentálního, sociálnerozvíjet, respektovat založený dopravní
ního a ekonomického pilíře),
systém, který chrání obec před tranzitní
• respektovat a proporcionálně rozvíjet v soudopravou a nepřipustit nadměrné zvyšování
ladu s technickým pokrokem kulturně-histodopravní zátěže uvnitř obce.
rické hodnoty obce,

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010
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Informace

Informace z evidence obyvatel k 31.12.2009
K 31. 12. 2009 je přihlášeno k trvalému pobytu 3.202 obyvatel, 1563 mužů 1639 žen
V obci bylo uvítáno 49 občánků • Zemřelo 26 spoluobčanů
Sňatků 17 • Rozvodů 8 • Odhlásilo se 84 občanů • Přihlásilo 189 nových obyvatel.

Nejstarší občanka Hrušovan paní Hiršová
oslavila 11. 2. 2010 své 98. narozeniny.
Všechno nejlepší od Hrušovanského zpravodaje, paní Hiršová!

Názvy ulic v naší obci (26 ulic)
Sušilova, U Šatavy, Jana Koziny, Stávání, Havlíčkova, Masarykova, Kosmákova,
Palackého, Jiřího z Poděbrad, Nádražní, Poštovní, Vodní, Loosova, Jízdárenská,
Komenského, Malinovského, Příční, Hybešova, Tyršova,Žižkova, Červené
vrchy, Viniční, Zahradní, Sídliště, U výzkumu, Pod Střediskem.
Nová ulice v lokalitě za ulicí Zahradní
O názvu ulice rozhodlo zastupitelstvo dne 22. 2. 2010, ulice se bude jmenovat
„Pod Střediskem“, bude zde postaveno cca 80 rodinných domů.

BAZÉNY NA KLÍČ
(mnohaletá praxe v oboru)

Bazény:
zapuštěné
-polypropylénové
-sklolaminátové
-fóliové
-keramické
Kontakt:

Bohatá nabídka příslušenství:
- protiproudy
-osvětlení bazénů
-zastřešení
Zdeněk MATUŠKA
Sídliště 525
Hrušovany u Brna
tel: 603 232 999

Reklama
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Hlavní úkoly obce na rok 2010
Zpracoval Miroslav Rožnovský

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 2009
z finančních důvodů splněny nebyly. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející
ze SRP, 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
ČOV (financování 2010, 2011, 2012)
Solar FS
Nákup automobilové cister. stříkačky
Zvýšení parkovacích míst (Havlíčkova,DDS)
MŠ Jízdárenská + SA – úvěr
Kamerový systém

Rozpočtová skladba §
rozpočet
vlastní zdroje
(vrátí dotace)
rozpočet
rozpočet
rozpočet,úvěr

Veřejný rozhlas (v případě dotace + investoři)

2. Projekty
zmenšení dobývacího prostoru (prům. zóna)
Cyklostezka Hrušovany – Židlochovice,
(stav. povolení dotace)
Nový ÚP obce
MŠ – Jízdárenská
Suchý poldr (v případě dotace)

3. Opravy, údržba a provoz:
Oprava dvora LK
Studie – Suchý poldr (uhrazení)
Odkanalizování ulice Vodní – Botex
(přeložka dešťovod)?!
Oprava VO (skříně, rozpěrky, svítidla)
Dokončení ul. Masarykova – vjezdy
Parkovací stání (ZTP) Havlíčkova
Vozovka Poštovní
Studie opravy Zdravotního střediska
Hluková studie – Stávání
Oprava dvora Vodárna + dřevníky + sušárna
Oprava komunikace Žižkova – Zahradní
(Tymet + obec)
Protipovodňové opatření Žižkova (Colas)
Vybavení obecního domu č.p. 57 (LK)

Odpovědnost

2321
3412

Rožnovský
Rožnovský

5512
2219
3111
5311

Rožnovský
Harašta
Rožnovský
Harašta

3341

Rožnovský

Rozpočtová skladba §
rezerva 3635
rezerva 2219
rozpočet 3635
rozpočet 3111
rezerva 3744

Rozpočtová skladba §

Odpovědnost
Rožnovský
Rožnovský
Knoflíček + rada
Rožnovský
Rožnovský

Odpovědnost

rozpočet
rozpočet

4319
3744
2321

Rožnovský
Kadlecová

rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
dle možností

3631
2212
2219
2212
3613
3639
3612
2212

Harašta
Rožnovský
Harašta
Harašta
Knoflíček
Rožnovský
Harašta
Rožnovský

rozpočet
rozpočet

3744
3313

Rožnovský
Hodec

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010
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Rozpočet

Výkup pozemků Vodní ulice
pozemky Tyršova ulice (břemena)
Směna pozemků Tymet – Žižkova
Řešit výkup BKE
Výkup pozemků – obchvat
Generel polních cest
Dopravní značení průmyslové dopravy (firmy)
Smlouva o údržbě neobd. pozemků
Chodníky Hybešova,Sušilova
Chodník Jiřího z P.
audit škol
výběrová řízení
dotační program obce
rozpočty škol
rozpočet MKH (knihovna
rozpočet JSDH (hasiči)
rozpočet SPOZ (sbor pro občanské záležitosti)
rozpočet Klubu seniorů
vyúčtování dotačních titulů (SD, MF ČR, JMK)
majetkové vztahy (identifikace) – průběžně
smluvní finanční závazky (DSO, region, VaK),
prořezy stromů a keřů (předložit plán prořezů)
park – dořešení majetkových vztahů – průběžně
čištění kanalizace,
čištění kanálových vpustí místních komunikací
zřízení telefonních stanic (Self, místní okruh )
Nátěry oplocení, mobiliáře, mostků
zvýšení ozelenění , Klidová zóna (Wembley
Audit obce – závěrečná zpráva

4. Organizační záležitosti

2212
2212
2212
3111
2212
2212
2212
2212
2212
3111+3117
5512
6171
3111+3117
3314
5512
3399
3399
6409
3639
5329
3745
3639
2321
2321
3745
3745

Rozpočtová skladba §

Vydávání zpravodaje + kabelová televize
Volby PS + Komunální (květen – říjen)
Studie sociální prevence obce (lidé bez
domova, sociální případy, včetně rodin
s dětmi, atd.
podpora DDS
Podpora – Pavel Šulek
Autobusová zastávka Sušilova (po předání
pozemků)
Zadní vjezd areálu Botex (firmy)
zajišťování dotací (ÚP, hasiči, IZS, sběrač
ČOV)
geometrické plány (Tyršova, Stávání
a další dle potřeby)
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rozpočet,úvěr
dle ÚP
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet,úvěr
rozpočet
průběžně
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
průběžně
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
průběžně
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
-

rozpočet
rozpočet

rezerva
rezerva
rezerva

3349+3341
6114+6112

2212

sledovat
-

2212

rezerva

2321
+3421
+3313
+2219

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010

-

Rožnovský,Táborská
Rožnovský,Táborská
Rožnovský,Táborská
Rožnovský,Táborská
Rožnovský, Táborská
Harašta,Rožnovský
Harašta,Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský,Harašta
Harašta,Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová
Rožnovský
Kadlecová
Edler Hodec
Rožnovský
Hodec
Harašta
Harašta
Harašta
Edler
Rožnovský

Odpovědnost
Valoušek
Táborská
Pospíšil
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Táborská

Rozpočet

Obecní úřad

Klub seniorů (řešit využitelnost budovy)
BOZP obce (školení pracovníků )
čerpací stanice – (zájemce Ekokomíny
s.r.o. (sledovat)
schválit koncepci Ob.vyb.,ŽP, bydlení

rezerva
rozpočet
sledovat

naplňovat prevenci kriminality obce
komplexní pozemkové úpravy (pokus
o záhájení)
dotační program obce (řešit nájem
formou dotace)
digitalizace map
pasport místních a účelových komunikací
pasport veřejného osvětlení (správa
majetku)
aktualizace pasportu dopravního značení
aktualizace rozpočtového výhledu

sledovat
-

5311
3639

Rožnovský,
Edler, Knoflíček
Harašta
Rožnovský

rozpočet

-

Rožnovský

průběžně
rozpočet
rozpočet

3639

Táborská
Harašta
Hodec

rozpočet
-

2212

řešit pozemky lokalita Stávání (ujasnit
akutnost – hluková studie)
řešit dlužníky obce
rekultivace pískoven
sport. utkání Hrušovany – Velké Pavlovice
(staří páni)
možnost napojení obce na VOV (cca 2012)
– průběžně
setkání zast. s podnikateli (dopr.
obslužnost, bezpečnost)
osvobození obce
sv. Mikuláš v obci – Vánoční strom – FK
svátek matek – KPOZ
oprava hřbitova
(pouze havarijní záležitosti)
fotodokumentace majetku obce

rozpočet

2010

průběžně
sledovat
-

2010

zajištěno

2310

Rožnovský
Edler
Rožnovský,
Edler
Rada obce

rozpočet

6112

Rožnovský,

rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet

3399

3632

Rožnovský
Rožnovský
Krausová
Harašta

-

Harašta

6171+4319
6171
-

-

2212
3631

-

2010
3399

3399
3399

Harašta,Hodec
Harašta,Hodec
Rožnovský

Harašta
Rožnovský,
Kadlecová
Rožnovský

Materiál byl schválen Zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna dne 22. 2. 2010, 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.
Rezerva rozpočtu : 3 mil.
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Obecní úřad

Informace

Test zvládnutí chodníkového zákona
Bohumil Harašta, místostostarosta obce

Letošní rok začal pro Hrušovany testem,
jak zvládneme novelu chodníkového zákona. Osmého ledna od časných ranních hodin se obec musela vypořádat s bohatou
sněhovou nadílkou. Ocitli jsme se v nelehké situaci, protože v Hrušovanech napadlo
naráz tolik sněhu, že zvládnout tento nápor
bylo téměř nad lidské síly.
V boji se sněhovým přívalem rozhodovalo několik podstatných faktorů. Připravený
plán zimní údržby komunikací, vybavenost
obce technikou na dobré úrovni a ochota
lidí.
Situaci jsme nepodcenili, proto byl svolán
krizový štáb, který po celý víkend řídil a zajišťoval práce na odklízení sněhu. Zaměstnanci
správy majetku, členové JSDH, strážníci
Obecní policie a výpomoc ZD Hrušovany
pracovali s krátkými přestávkami ve dne
i v noci po celý víkend, aby byla zajištěna
dopravní dostupnost do všech lokalit obce.
Uvedený lednový víkend prověřil naši připravenost a ochotu, vypořádat se s různými
životními situacemi a to i za cenu osobního
omezení ve dnech pracovního klidu.
Nakonec jsme na rozdíl od okolních měst
a obcí tuto bílou kalamitu zvládli. Bez přispění většiny občanů Hrušovan, kteří odklízeli sníh před vlastními nebo i sousedními
nemovitostmi, by však pro nás byla situace
podstatně komplikovanější. Chronologický
vývoj situace, včetně fotografií je možné
shlédnout na stránkách „Obecní policie“
www.mphrusovany.cz.
V souvislosti se stavbou silničního obchvatu by měla být v letošním roce předána obci průtahová komunikace ulic
Komenského, Malinovského, Sušilova a Jana
Koziny. Celková plocha těchto vozovek je
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Informace

Obecní úřad

cca 14.000 m2. Znamená to sice pro obec
zvýšené náklady na údržbu, ale za vytěsnění
tranzitní dopravy z obce to určitě stojí.

Jarní čištění komunikací
Obec začala s úklidem zimního posypu
na místních komunikacích. Tento úklid je
prováděn etapovitě a samozřejmě musíme
naplánované termíny operativně přesouvat,
díky rozmarům počasí. V každém případě je
nutné dokončit úklidové práce co nejdříve,
aby se v maximální možné míře snížila prašnost. Žádáme proto všechny řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby byli ohleduplní
a neblokovali čištění vozovek svými vozidly.
Přenosné opravní značení, označující čištěné úseky je umísťováno vždy s předstihem.
Každé takové zablokované místo je zdrojem
zvýšené pracnosti. Není v silách obce, vracet
ze s technikou zpět do lokalit a tato místa
znovu dočišťovat. Děkuji všem za pochopení a ohleduplnost.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2010

11

Obecní úřad

Obecní policie Hrušovany u Brna

Výroční zpráva OP Hrušovany u Brna 2009
Bohumil Harašta, pověřený řízením obecní policie

Obecní policie v Hrušovanech u Brna byla zřízena usnesením zastupitelstva obce ze
dne 11. 5. 2009. Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna se na svém zasedání usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku
č.1/2009, kterou se ke dni 1. srpna 2009 zřizuje obecní policie v Hrušovanech u Brna.
Do pracovního poměru byli na základě
výběrového řízení přijati dva zkušení strážníci, kteří fyzicky nastoupili do výkonu
služby od 1.9.2009. V uvedeném období
září – prosinec 2009 byla prováděna hlídková činnost v kombinaci se služebním
vozidlem, převážně však pěší pochůzkou.
Hlídky byly realizovány v souladu s denním plánem služeb se zvýšeným zaměřením na rizikové lokality.

Běžná činnost
Mezi pravidelnou činnost strážníků patří mj. i ranní dohled a zajištění bezpečnosti
dětí na přechodu před ZŠ a dohled nad dodržováním veřejného pořádku při konání
různých kulturních akcí. Mimo běžné pracovní povinnosti je součástí náplně práce
strážníků také asistence a součinnost při
vzniku mimořádných událostí a zajištění
pomoci při použití nouzových tlačítek pro
seniory. V průběhu služby jsou prováděny
kontroly záborů, zakládání nepovolených
skládek, kontroly dětských hřišť a dalších
veřejně přístupných prostranství, akce
ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci,
kontroly povolení k vjezdu do lokalit, kde
je vjezd místní úpravou zakázán, kontroly
volného pohybu psů, dodržování nočního
klidu a další.

Problematika dopravy
Hrušovany se v tomto směru v roce
2009 potýkaly se spoustou problémů
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a nešvarů. Zcela zásadními však bylo nedodržování rychlostních limitů v obci, nerespektování dopravního značení (zákaz
vjezdu do vybraných lokalit a částí obce,
včetně jízd v protisměru), jízdy v protisměru na přechodech pro chodce a parkování
na místech, kde je to zakázáno. Do konce
roku 2009 byly Hrušovany převážně tranzitní obcí, kterou denně projíždělo několik
tisíc vozidel. Počet přestupků z důvodu
nedodržování rychlostních limitů by měl
snížit nově vybudovaný silniční obchvat
obce, kdy veškerý tranzit pojede mimo
obec. Tento tranzit však nemá v žádném
případě vliv na nerespektování místní
úpravy dopravního značení omezujícího
vjezd do vybraných částí obce. Na tyto lokality bude zaměřena zvýšená pozornost
strážníků. Nedostatek parkovacích míst je
stejně jako v jiných městech a obcích důsledkem rozmachu motorismu a koupěschopností obyvatelstva. Tento problém
je patrný v celé obci, ale nejvíce na Sídlišti.
Zde se jeví největší potřeba výstavby nových parkovacích míst. V současnosti je
sice na Sídlišti tolerováno částečné stání
na zeleni, ale nelze tento stav považovat
za dlouhodobě udržitelný a možný. V souvislosti s bezohledností řidičů, kteří odstavují motorová vozidla na místech, kde je
to zakázáno a následným problematickým
řešením vymahatelnosti těchto přestupků,
doporučuje OP pořídit alespoň jeden kus
TPZOV. V takovém případě se pak bude

Obecní policie Hrušovany u Brna
muset řidič nebo vlastník vozidla k projednání přestupku dostavit.

Odchyt zvířat
Obecní policie disponuje prostředky
pro odchyt zvířat a čtečkou čipů a Obec
nechala vyrobit kotce k dočasnému umístění odchycených zvířat. V posledním
kvartále roku 2009 byl v Hrušovanech
zaznamenán zvýšený pohyb volně pobíhajících psů. Většina z nich byla po zjištění
vrácena zpět majitelům a jeden byl umístěn do náhradní péče. Na nádraží ČD byla
nalezena odložená štěňata, která byla také
umístěna do náhradní péče. Obci bylo doporučeno vydat OZV, která by stanovila
pravidla pro volný pohyb psů.

Spolupráce a začlenění
Obecní policie při výkonu své činnosti,
úzce spolupracuje s obvodním oddělením
Policie ČR Židlochovice. Tato spolupráce je
na dobré úrovni. Mj. je OP Hrušovany zapracována ho havarijního plánu a krizového řízení v případě vzniku mimořádných
událostí. Strážníci jsou členy komisí při OÚ
Hrušovany u Brna.

Vybavení a výzbroj OP
Mezi základní vybavení a výzbroj OP
Hrušovany u Brna patří mj. prostředky
pro odchyt zvířat, radiostanice Motorola,
notebook vč. SW AMIS, digitální technika,
zásahové vesty, osobní svítilny, halogenové svítilny s dlouhým dosvitem, distanční tyče, pistole Glock 17, obranný spray,
motorové vozidlo s výstražným zařízením
a další. Vzhledem ke zvyšujícím se projevům agrese a verbálního napadání strážníků, bude vybavení OP doplněno o zařízení
umožňující pořizování audiovizuálních
záznamů.

Obecní úřad

Informovanost veřejnosti
Obecní policie v průběhu sledovaného
období spolupracovala s médii – televize
RTA a regionálními deníky. Široká veřejnost je průběžně informována prostřednictvím vlastních webových stránek www.
mphrusovany.cz .Na stránkách obecní policie lze nalézt aktuality z činnosti OP, dopravní výchovu dětí zábavnou metodou,
zprávy o činnosti, odtažených vozidlech,
odchycených zvířatech a v neposlední
řadě také rady, jak postupovat při řešení
různých životních situací.

Statistické údaje za sledované
období září - prosinec 2009:
22x kouření na zastávkách hromadné přepravy osob
32x nepovolený zábor veřejného
prostranství
3x odchyt psa
53x špatné parkování
2x škoda způsobená motorovým
vozidlem
1x dopravní nehoda se zraněním cyklisty
2x močení na veřejnosti
21x přijato tel. oznámení od občanů
28x přestupek řešený domluvou (z toho
14x v dopravě)
12x kontrola podezřelé osoby
7x závada – převážně vyvrácené dopravní
značení
1x autovraky
10x kontrola rybaření
2x podnapilá osoba
1x podezření z TČ poškozování cizí věci
5x nález (4x doklady, 1x jízdní kolo)
1x přestupek proti majetku
1x řešen TČ krádeže, zajištěno vozidlo
s odcizeným materiálem – předáno
PČR
1x použití donucovacích prostředků při
poškozování majetku
26x uložena bloková pokuta

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010

13

Policie

Policie České republiky

Služební místnost PČR v Hrušovanech u Brna
V oblasti bezpečnosti, nastaly po novém roce určité změny. Od 1. února slouží
v Hrušovanech Policie ČR. Z důvodu ekonomické situace nebyly sice naplněny
naše představy umocněné slibem o pěti
policistech, ale byl v rámci možností dohodnut dočasný kompromis o pravidelných službách a úředních hodinách pro
veřejnost v úterý a čtvrtek. Další rozšířené
služby zde vykonává oddělení dopravní
policie a pořádkové policie z doprovodu
vlaků, která provádí hlídkovou činnost
v ulicích obce. Lze konstatovat, že se
od začátku února frekvence pohybu a viditelnosti policie ČR v ulicích Hrušovan
zmnohonásobila a uvedené složky policie
jsou v obci vidět téměř denně. Stejně tak
můžete potkat i společné hlídky policie ČR
a strážníků Obecní policie. Na stránkách
obce a Obecní policie najdete odkazy
na úřední hodiny pro veřejnost a telefonní
číslo na hlídku PČR (tel: 724 349 227).

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý a čtvrtek
10.00 – 11.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
V době nepřítomnosti služby
a mimouvedené úřední hodiny:
Tel.: 724349227
14
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Sběrný dvůr odpadů

Obecní úřad

Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze
kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom
už často nezabere. České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným
způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm
současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili
nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků,
zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat.

Rada první: Zapomeňte na kutilství!

Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom
unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé
elektrospotřebiče může každý občan odevzdat
zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě,
že jsou kompletní!

Rada druhá: Vyhněte se popelnicím!

Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový
fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá:
do směsného odpadu nepatří žádný z nich.
Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu
financování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků.
Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města
a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je
beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený
do popelnice nebo postavený vedle ní můžete
navíc dostat pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné místo!

K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného odběru.
Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo
třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím
výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší
takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice –
www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem
obecním či městském úřadě. Samozřejmostí už
dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce,
který k vám domů dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz!

Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu
daleko, počkejte, až vaše obec či město příště
zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát
do roka. ELEKTROWIN například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující
kontejner, který je možné pro obec zajistit
i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen
také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné
koše mají k dispozici i školy, které se zapojily
do ekologického projektu Ukliďme si svět!.

Rada pátá: Buďte na sebe hrdí!

Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti.
Přispíváte totiž významně k ochraně životního
prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej
a do vzduchu freony, ale také například šetříte
elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se
totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných
k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno
zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství
elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010
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Obec

E-Publikace na internetu

Knihovnička e-publikací o Hrušovanech
Už několik let si můžete z internetových stránek www.hrusovanyubrna.cz, tj. ze stránek
Hrušovan u Brna, stahovat Hrušovanský zpravodaj. Kromě toho ale bylo v minulosti vydáno několik publikací, které jsou už beznadějně vyprodány a nelze čekat jejich znovuvydávání. Tytu publikace postupně zveřejňujeme na obecních internetových stránkách
v sekci O obci > Publikace. Všechny jsou dostupné ve formě pro rychlé prohlížení ve formátu Adobe Flash, který vyžaduje přítomnost příslušného doplňku pro internetový prohlížeč (ten bývá ve většině případů instalován spolu s prohlížečem). Kromě toho je většina publikací také ve formátu Adobe Acrobat PDF a na převodu zbývajících se pracuje.

Kronika obce Hrušovan 1252-1925

se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka.
Václav Kubíček

KRONIKA
OBCE HRUŠOVAN 1252-1925
SE VZPOMÍNKAMI NA POBYT

PRESIDENTA MASARYKA.
SEPSAL VÁCLAV KUBÍČEK

Rok vydání: 1925
Počet stránek: 80

Pan Václav Kubíček se narodil 23. 4. 1885 a zemřel 9. 7. 1969.
Povoláním byl berním správcem, ale kromě toho působil
jako hrušovanský kronikář. Knihu Kronika obce Hrušovan
psal po silném zážitku návštěvy prvního presidenta Československé republiky dne 17. června 1924. Autor popisuje
své rozhovory s pamětníky pobytů T.G.M. v Hrušovanech
v době, kdy tady Masarykův tatínek dělal šafáře.
Kronika pana Kubíčka je základním dílem o historii Hrušovan u Brna. Citacím z textu této knihy se nevyhne žádná
z dalších publikací, zrovna tak mnoho článků zveřejněných
v Hrušovanském zpravodaji nemůže zapřít svůj původ
z této knihy.

Obrázky z minulosti Hrušovan
OBRÁZKY
Z MINULOSTI HRUŠOVAN

Sto let nové školní budovy
1892-1992

Rok vydání: 1992
Počet stránek: 70
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Sto let nové školní budovy 1892-1992
Anna Kolegarová

Druhou publikaci naší knihovničky napsala paní učitelka
a ředitelka místní základní školy paní Anna Kolegarová
v roce 1992 u příležitosti výročí 100 let nové školní budovy.
Oceníme ji my všichni, kteří jsme tuto školu navštěvovali,
najdeme zde kromě historie Hrušovan a zejména školy také
soupis všech učitelů, ředitelů, správců a funkcionářů školy,
v obrazové příloze pak fotky některých tříd a vyučujících.
Pro mnohé z nás byly Obrázky z minulosti Hrušovan první
dostupnou knihou o historii naší obce.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010

►

Místní knihovna

Různé

Březen – měsíc čtenářů
Jarmila Kresová, knihovnice

Letošní březen je věnován nejen knize, ale i čtenářům.
 Pasovali jsme prvňáčky na čtenáře.
 Už třetí rok spolupracuje naše knihovna s rozhlasem Brno
v soutěži „Řekni mi co čteš“. Posluchači i čtenáři poznávají knihy a jejich autora podle úryvků, které slyší každý
Knihovna
všední den ve vysílání nebo si je mohou přečíst v knihovně.
Po zaslání správné odpovědi mohou vyhrát pěknou cenu.
 Pořádáme besedy s dětmi ze Základní školy i z Mateřské školy. Děti se tu
učí orientovat v knihovně, seznamují se s knihami, s elektronickým katalogem, a to
všechno formou soutěží, kvízů nebo oblíbených křížovek.
 Jako každý rok v březnu i letos jsme pozvali na besedu nějakou významnou osobnost.
Letos to bude paní ilustrátorka dětských knih Vlasta Baránková.
 A samozřejmě máme stálý přísun nových knih!

► Průvodce po všelikém dění
v obci Hrušovany u Brna
Vlastimila Adamová

Průvodce
po všelikém dění

Doposud nejúplnější publikaci o historii naší obce napsala v roce 2003 paní Adamová, současná kronikářka obce
a také členka redakční rady Hrušovanského zpravodaje.
Hledáte-li informace, pak začněte zde. Co nenajdete v Průvodci po všelikém dění, pravděpodobně nenajdete ani nikde jinde.
Rok vydání: 2003
Počet stránek: 102

v obci

Hrušovany u Brna

100 let Sboru dobrovolných hasičů
Hrušovany u Brna 1906 – 2006
Vlastimila Adamová

Rok vydání: 2006
Počet stránek: 48

V roce 2006 jsme oslavovali 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Hrušovanech u Brna. U příležitosti tohoto výročí se konalo několik akcí včetně otevření nové
budovy hasičské zbrojnice, výstavy a ukázek techniky. A v
neposlední řadě jsme vydali další brožuru paní Vlasty Adamové, která vyšla v nákladu 1250 kusů.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2010
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►

Obec

E-Publikace na internetu

75 let kopané

►

v Hrušovanech u Brna 1932-2007
Vlastimila Adamová

Rok vydání: 2007
Počet stránek: 24

O kulatá výročí v poslední době nebyla nouze. Fotbalisté
dostali k výročí 75 let organizované kopané v naší obci
krásný dárek v podobě dostavby nového fotbalového
stadionu. Ten byl slavnostně otevřen 17. listopadu 2007
utkáním veteránů a VIP hrušovanských fotbalistů. A protože hrušovanský fotbal v minulost zažíval slavné okamžiky,
neobešlo se toto výročí bez další publikace. V úvodu knihy
je článek o začátku fotbalu u nás, jak jej sepsal dle vzpomínek pamětníků matrikář TJ Jiskra pan Jan Kelbl, zbytek tvoří
příloha z bohatě komentovaných fotografií.

Jak šel čas

Hrušovany u Brna ve fotografiích
Vlastimila Adamová

Rok vydání: 2009
Počet stránek: 68

Nejčerstvější publikaci sestavila naše paní kronikářka roku
2009 převážně ze starších fotografií a pohlednic, které doplnila zajímavým povídáním. Mnohé fotografie a texty jsou
zde zveřejněny vůbec poprvé. Nenajdete zde tolik informací jako v Průvodci po všelikém dění, zato si ale pěkně počtete
a určitě se nebudete nudit. Kniha je psána poutavou formou a je určena jako dárek obce při různých příležitostech.
Vyšla v nákladu 700 kusů.

Kronika stavby kostela Panny Marie Královny
v Hrušovanech u Brna
Miroslav Rožnovský

Kronika stavby kostela
Panny Marie Královny
v Hrušovanech u Brna

Rok vydání: 2004
Počet stránek: 40
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Událostí číslo jedna začátku tohoto tisíciletí v Hrušovanech
u Brna, díky níž si u nás podávali dveře biskupové, ministři
a jiní významní lidé, byla stavba kostela. O nelehké cestě
od tehdy utopického nápadu pokusit se (v historii obce
potřetí) postavit kostel, od založení nadačního fondu, posvěcení základního kamene, od prvních výkopových prací,
až po slavné vysvěcení kostela 21. srpna 2004, o tom všem
podrobně vypráví zakladatel kostela, tehdejší předseda
Nadačního fondu Výstavba kostela v Hrušovanech u Brna,
současný starosta obce pan Miroslav Rožnovský.
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Útržky zapomenutého příběhu…
Za krátkou dobu si připomeneme 65. výročí ukončení druhé světové války.
Uctíváme památku všech, kteří tehdy položili své životy. Ale i po tak dlouhé době
se objevují pro nás neznámá fakta, o životě našich spoluobčanů za války.
Náš příběh začíná v roce 1938, kdy po mnichovské zradě utíkají z českého
pohraničí jeho čeští obyvatelé. Přichází o všechno, celý svůj majetek měli
v batohu a v kufrech. Svízelně hledali ve vnitrozemí střechu nad hlavou. Tady
začíná příběh čtyř železničářů, utíkajících ze svých domovů. Pomocnou ruku
jim podává jejich zaměstnavatel – Československé dráhy. František Krejčiřík,
Josef Oujezdský, Josef Rychecký a Václav Vacek získávají v Hrušovanech u Brna
ubytování, asi v domech ČSD č. 100 a č. 162. Stávají se tak občany obce a u dráhy
jezdí jako strojvedoucí, vlakvedoucí a topiči na lokomotivách po místních tratích.
Ke konci války jsou i oni vystaveny začínajícím útokům hloubkařů.
Ke konci 2. světové války se začaly ve vzdušném prostoru naší republiky,
ve strategicky důležitých průmyslových oblastech, objevovat tzv. hloubkaři.
Spojenecké americké stíhací letouny, které útočily na pozemní cíle. Především
na železniční a silniční dopravní prostředky.
Slovo hloubkař pochází z německého „Tiefflieger“ (tj. hloubkový letec).
V češtině se vžilo také označení kotlář, protože útoky byly namířeny v první řadě
proti kotlům parních lokomotiv.
Hloubkaři byly vyzbrojeni kulomety ráže 12,7 mm. Jejich kadence dosahovala
750 ran za minutu. Někdy útočily i pumami o hmotnosti 250 nebo 500 liber
(113 nebo 227 kg) a raketami ráže 127 milimetrů. Hloubkaři útočili na nákladní
nebo cisternové vozy bez varování. Nad osobním vlakem přeletěly nízko, aby
upozornily na svoji přítomnost a cestující mohli včas vystoupit a ukrýt se.
Na útocích se podílely stroje všech tří amerických leteckých armád, které
operovaly v Evropě.
Odhaduje se , že v protektorátu bylo takto vyřazeno z provozu nejméně 500
lokomotiv. K tomu je nutno připočítat zhruba tisíc zničených nebo poškozených
nákladních cisteren nebo osobních vlaků. Americké letectvo ztratilo při
hloubkových útocích v českých zemích celkem 29 – 30 strojů a čtrnáct pilotů
zahynulo. Obětí těchto útoků se staly stovky civilních osob.
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Poprvé ve větším rozsahu udeřili hloubkaři v českých zemích 11. října 1944
v okolí Brna. Ve 14.15 byl zahájen útok na železniční stanici Brno – Slatina. Byl
zapálen jeden vagon s benzínem a vyřazena z provozu lokomotiva č. 413.038 určená pro vlak č. 15006, s níž jela vedle strojní čety i vlaková četa. Materiální ztráty
nebyla citelné, ztráty na lidských životech byly velké – 6 mrtvých a 22 zraněných.
Jedno americké letadlo bylo zasaženo a pilot zahynul.
Vlakvedoucí Josef Oujezdský s topičem Josefem Rycheckým čekali ten den,
11. října, ve Slatině na připojení lokomotivy č. 413.038 k vlaku č. 15006. Nedočkali se. Lokomotiva ve Slatině dostala plný zásah.
Ten den se uskutečnily v našem okolí i další útoky. V železniční stanici Hrušovany u Brna, mezi Holasicemi a Rajhradem a Rajhradem a Hrušovany. Nebyli zde
mrtví ani zranění, jak se zmiňovali pamětníci, jen poškozené vozy. To dosvědčují
staniční kroniky, které si vedly záznamy o dění v železničních stanicích.

Za nádražní budovou v Horních Heršpicích je do přírodního kvádru zasazena
černá žulová leštěná deska , v levém horním rohu je lept letadla útočícího na
lokomotivu. Na zbylé ploše keramické fotografie obětí a rytý zlacený nápis: Na
věčnou památku obětem povolání z doby okupace.
Jsou zde také uvedena jména všech čtyř našich železničářů.
AZ-2
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Druhý velký útok uskutečnily hloubkaři 1. dubna 1945 kdy na nádraží ve Vranovicích byla rozstřílena lokomotiva nákladního vlaku č. 275.013 a byli zabyti její
strojvedoucí Václav Vacek a topič František Krejčiřík. Nálet se ve Vranovicích ten
den opakoval a zůstal zde jeden raněný.

Na nástupišti železničního nádraží ve Vranovicích je pomník s dvěma obdélnými deskami. Nalevo je nápis:
V době poroby národa r. 1939 – 1945 zahynul v koncentračním
táboře železniční zaměstnanec Oldřich Anschlag.
Čest jeho památce.
Na desce vpravo:
V době osvobozovacích bojů v roce 1944 – 1945 zahynuli
ve službě železniční zaměstnanci
Faron Vilém		
Vacek Václav
Pezlar František
Krejčiřík František
K uvedeným událostem uvádím i písemnou vzpomínku a úryvek z kroniky:
Hrušovany přišly poprvé do kontaktu 11. října 1944 s válkou. Ten den po poledni přiletěly směrem od Brna asi tři americké stihačky, které letěly kolem železniční tratě v malé výšce několika desítek metrů a měly za úkol zničit lokomotivy
které na trati potkaly. Když přelétávaly hrušovanské nádraží , stála tam lokomotiva s nákladní soupravou. Letadla se vrátila a „U tří mostů se znovu otočily a znovu
nalítávaly na nádraží. Ve vhodném okamžiku zahájily palbu na lokomotivu. Rány
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z kulometu byly neskutečně silné, až se celé Hrušovany třásly. Lokomotiva byla
samozřejmě prostřílena a vyřazena z provozu. Posádka lokomotivy už nestačila
stroj opustit a jeden z nich, vranovský občan byl zasažen a usmrcen.

[Jan Kelbl - Rukopisné vzpomínky]
V roce 1944 byl v Hrušovanech proveden nálet hloubkovými letci nálet na železniční stanici při němž byla rozstřílena lokomotiva nákladního vlaku a byli zabiti její strojvůdce i topič.
[Kronika Hrušovan u Brna]
U vchodu do budovy brněnského hlavního nádraží je pamětní deska z roku
1946 se jmény železničářů, kteří zahynuli ve službě v době osvobozovacích bojů
v letech 1944 – 1945. Jsou zde i jména našich čtyř železničářů kteří se stali obětí
hloubkových útoků.

Prameny:
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Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
www.hloubkaři.cz
Sbírka staničních kronik, 1918–1948, Národní archiv
www.encyklopedie.Brna.cz
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Sklad drogerie
(mydlárna)
V roce 1955 byly v obci
v ulici Žižkova postaveny
budovy skladu provozovny
Drogerie Jihlava, závodu 06-81
Brno, Lidická 2. Distribuční
závod zásoboval mýdlovými,
namáčecími a čistícími
prostředky okresy Brno, Brnovenkov, Blansko, Vyškov.
Těžká manuální práce byla
později nahrazena úplnou
mechanizací skladu. Veškeré
zboží bylo uloženo na paletách
a manipulace prováděna
pomocí vysokozdvižných vozíků.
Sklad mýdla zaměstnával 15
pracovníků.
V současné době v prostorách
bývalého skladu mýdla sídlí
firmy: Termok, Prosam a Visibox.

Z historie závodů
a provozoven
v Hrušovanech
u Brna

▲ Dvorní část mydlárny.

Současný stav
budovy skladu
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AZ-5

Události
známé,
neznámé…
Určitě někde doma
máme někteří schovaný
domovský list po svých
prarodičích.
Býval to jediný průkaz totožnosti kromě
křestního listu. V našich zemích vzniklo
domovské právo v roce
1849 na základě zákona
č.170/1849.
Každý občan někam
patřil, náležel své obci.
Domovské právo bylo
možno získat pouze
narozením, sňatkem,
získáním
veřejného
úřadu a přijetím do domovského svazku. Osoba s domovským listem
měla nárok na nerušený pobyt ve své obci,
právo na chudinské
zaopatření ve stáří.
Na druhé straně obec, která
se chtěla zbavit nepohodlného
člověka, třeba po krádeži či jiném
provinění, mu domovní právo neudělila a šupem ho poslala za četnické asistence do své domovské
obce na její náklady.
AZ-6

Někdy obec umožnila aby občan žil v obci bez domovního práva nepřetržitě až čtyři roky.
Zákon z C. a K. Rakouska platil
v našich zemích i po roce 1918 až
do roku 1948.
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Hrušovanský historický kalendář 2009
1979 Na základě dohody ČSSR a Kubánské republiky nastoupilo do obuvnikého

závodu ZGK Hrušovany u Brna 28 kubánských pracovníků (20 žen a 8
mužů). Měli zde dočasné zaměstnání a odbornou přípravu v trvání čtyř
roků.
V druhé polovině roku byla předána OÚNZ Židlochovice dětská poradna.
Základní školu navštěvovalo ve školním roce 1979/80 225 žáků, školní
družinu 78 dětí.
Do mateřské školy ve školním roce 1979/80 chodilo v ul. J. z Poděbrad
do dvou tříd 60 dětí, Havlíčkova ul. 35 dětí. Do mateřské školy na sídlišti
chodilo celkem 70 dětí, dalších 17 dětí bylo převáženo autobusem
do mateřské školy v Syrovicích.
Předsedou MNV byl pan Karel Kališ.

Kubánští dělníci na oslavě 1. máje u závodu ZGK Hrušovany u Brna

1989 K 1. lednu bylo uzavřeno místní kino. Toto rozhodnutí učinila Správa kin
z důvodů nevyhovujícího stavu jak elektroinstalace, tak i celé budovy.

V Banské Bystrici převzala vedoucí místní knihovny Alena Ivičičová
z rukou zástupců ministerstva kultury ČSR čestné uznání v soutěži
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„Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Byla ohodnocena její dobrá
práce se čtenáři a bohatá kulturní činnost. Knihovna registrovala
487 čtenářů, kteří si vypůjčili 31 508 knih a časopisů.
Místní organizace Čs. červeného kříže v tomto roce byla vyhodnocena
jako nejlepší v okrese Brno-venkov.
Byla dokončena přestavba hasičská zbrojnice.
Základní školu ve školním roce 1989/90 navštěvovalo 154 dětí.
Mateřskou školu na sídlišti navštěvovalo 59 dětí, Havlíčkova ul. 52 dětí
a 15 dětí logopedickou třídu.
Předsedou MNV byl pan Stanislav Pospíšil.
Listopad 1989 přinesl zásadní politické změny v republice, komunistická
strana předala moc opozici.

1999 V tomto roce bylo založeno Občanské sdružení Sluníčko na podporu
volného času dětí a mládeže v Hrušovanech u Brna.

Obec dne 2.srpna bezplatně uvolnila obecní pozemky u hřbitova
Nadačnímu fondu na výstavbu kostela a byl dán souhlas biskupstvím
a obcí ke stavbě kostela.
Byla provedena rekonstrukce železniční trati ČD, včetně vybudování
podchodu k nádraží ČD z ulice Žižkova.
Byly položeny telefonní kabele do země, včetně kabelové televize.
Bylo dokončeno vybudování kanalizačního sběrače, kanalizace a celkové
rekonstrukce čistírny odpadních vod. Stavba byla zkolaudovaná
19. listopadu v částce 35 000 000 korun.
Ve školním roce 1999/2000 navštěvovalo základní školu 195 žáků, školní
družinu 47 žáků.
Mateřskou školu Havlíčkova ul. navštěvovalo 52 dětí, na Sídlišti 28 dětí.
Starostou obce byl pan Václav Kameník.

Připravila kronikářka obce
Vlastimila Adamová
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Ostatní informace

Obecní úřad

Zateplení školských budov v obci
Tisková zpráva

Minulý rok byl zdárně dokončen
projekt „Zateplení školských budov v obci
Hrušovany u Brna“, který byl realizován
z prostředků Evropské unie v rámci
Operačního programu životní prostředí Fondu soudružnosti. V rámci projektu bylo
provedeno zateplení objektů Základní
školy a Mateřské školy v Hrušovanech.
Byly zatepleny střechy, obvodové pláště
budov a provedena výměna oken.
Celkové náklady projektu byly 8 513 030
Kč, z toho celkové způsobilé výdaje
představovaly částku 7 494 530 Kč.
Celková dotace z OPŽP byla 6 745 077 Kč.
Obec na spolufinancování projektu
vynaložila celkem částku 1 018 500 Kč.
Rekonstrukce budov začala v květnu
2009. Základní škola byla do užívání

předána dne 18. 11. 2009 a Mateřská
škola “Sídliště“ byla předána 26. 11. 2009.
Realizací zateplení jsou předpokládány
úspory energie v celkové výši 757 GJ/rok,
což představuje snížení emisí CO2 o 42,1 t
ročně. Budou tak naplněny cíle projektu,
kterými jsou především: snížení spotřeby
energií a paliv, snížení produkce emisí a
snížení nákladů na vytápění.
Na projektu se podíleli
Dodavatel stavby:
Svoboda a syn, s.r.o.
Projektant stavby: BUILDSTEEL s.r.o.
Energetický audit:
STAVOPROJEKTA, spol. s r. o.
Zpracování žádosti, dotační management:
ECO - Management, s.r.o.
Technický dozor: Jaroslav Goš

PODĚKOVÁNÍ

Dne 16. 01. 2010 se konal na Sokolovně v Hrušovanech koncert, jehož výtěžek
byl věnován Pavlovi Šulkovi na pomoc jeho zdravotní situaci, ve které se nachází.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na organizaci
koncertu, dále všem skupinám, které na koncertu vystupovaly bez nároku na
honorář, a také všem, co přispěli Pavlovi. Peníze získané touto cestou byly vloženy
na účet zřízený pro Pavla a budou použity výhradně v jeho prospěch. Věříme, že
nastane čas, kdy budeme moci vzít Pavla do domácí péče. Pak bychom chtěli pro
něj nejkvalitnější zdravotní zabezpečení. Zdravotní pomůcky pro takto postižené
lidi nejsou bohužel levnou záležitostí, proto ještě jednou velké díky všem za
projevenou pomoc.
Svatava Šulková, maminka

Inzerát: Pěkný Byt neb RD koupím hot. do 3 mil. T 737 532 350 Ne RK
Hrušovanský zpravodaj Březen 2010

27

Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Informace o sběrném dvoře odpadů
Pavel Hodec, Správa majetku obce

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

ZAVŘENO

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

09.00 – 14.00

SDO mohou využívat výhradně občané Hrušovan a majitelé rekreačních objektů
v Hrušovanech u Brna, kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané
mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.
• Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu a kartičky
vydané po zaplacení poplatku za odpad na obecním úřadě.
• Sběrný dvůr tedy není určen pro živnostníky a firmy!

Jaké odpady je možné odevzdat:
 Papír, plasty,nápojové kartony
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,
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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.
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 ZMĚNA!
Obecní rada na jednání č. 14/2009 ze
dne 15. 6. 2009 rozhodla že příjem

Sběrný dvůr odpadů
stavebních odpadů je omezen
množstevně na max. 1 přívěsný vozík
za týden.
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.
Pokyny a informace pro původce
výše popsaného odpadu podá
obsluha sběrného dvora.

Obecní úřad

 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.
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Školy

Základní škola T. G. Masaryka

Nekouříme, čteme...
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

V měsíci lednu proběhly ve 4. a 5. třídách besedy o zdravém životním stylu
zaměřené na prevenci kouření a užívání
drog.
Významnou událostí zimních měsíců
bývá každoročně zápis do 1. třídy. Ten
letošní se konal v úterý 2. února. K zápisu
se dostavilo 47 dětí. Třem z nich byl udělen odklad školní docházky. Někteří ještě
navštíví poradenské pracoviště. Do 1. ročníku bylo přijato 41 dětí. Na děti se přišla
podívat i paní ředitelka MŠ.
V loňském roce jsme poprvé na naší
škole pasovali prvňáčky na čtenáře. V této
tradici chceme pokračovat. Letošní Pasování bylo opět v příjemném prostředí hrušovanské knihovny. Děti plnily čtenářské
úkoly a poté byly pasovány panem starostou a paní knihovnicí na čtenáře. Získaly
průkazku do knihovny a pamětní čtenářskou šerpu.
V únoru se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili
již tradiční recitační soutěže v Židlochovicích. V konkurenci ostatních škol byli naši
žáci úspěšní. Sylvie Klobouková ze 4. třídy získala 1. místo a David Hýsek z 5. B se
umístil jako druhý. V březnu se do stejné
soutěže zapojí také žáci 1. – 3. ročníku.
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Žáci se svými učiteli průběžně navštěvují divadelní představení, výstavy, chodí
na exkurze.
V prvním březnovém týdnu měli žáci jarní prázdniny.
V průběhu měsíce března všechny třídy
navštíví místní knihovnu, kde pro ně paní
knihovnice chystá besedy o knihách. Završením Měsíce knihy bude ve škole čtenářský maratón a beseda s ilustrátorkou Vlastou Baránkovou.
Zapojili jsme se do celostátního projektu Ovoce do škol. Děti budou pravidelně
zdarma dostávat ovoce nebo ovocné produkty.
Pokračujeme ve vzdělávacím programu
Zdravé zuby, školní jídelna chystá Týden
zdravé výživy.
VI. ročník turnaje ve vybíjené O pohár
hrušovanské školy proběhne v pátek 19.
3. Pozvali jsme žáky těchto okolních škol:
Židlochovice, Rajhrad, Žabčice, Přísnotice
a Vojkovice.
Výzdoba školní budovy a náplň učiva
v některých předmětech v nás probouzí
radostné očekávání jara a Velikonoc.
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Slunečné jarní dny přejeme všem!

Základní škola

Školy

Školní poradenské pracoviště na ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany
V tomto školním roce úspěšně probíhá činnost školního poradenského pracoviště
v rámci projektu „Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM
Rajhrad“.
Naše škola se projektu účastní jako škola partnerská. Projekt spadá do Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Speciální pedagog pracuje na naší škole s jednotlivými žáky 2. – 5. ročníku jedenkrát
v měsíci ve dnech čtvrtek a pátek v rámci výuky. Konzultační hodiny speciálního
pedagoga jsou na ZŠ Rajhrad každé pondělí od 13.00 – 15.00 hod.
Vybraní žáci docházejí jednou týdně do dvou dyslektických kroužků.
Velký zájem je o logopedický kroužek, který se schází pravidelně každé úterý od 13.30
do 15.00 hod na ZŠ Hrušovany a každou středu od 13.00 do 14.30 hodin na ZŠ Rajhrad.
Školní logoped provádí nápravy diagnostikovaných vad řeči. S každým žákem pracuje
logoped individuálně. Potřebná je denní práce dětí s rodiči. Od 14.30-15.00 hodin jsou
konzultační hodiny školního logopeda na ZŠ Rajhrad nebo po domluvě na ZŠ Hrušovany.
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Školy

Mateřská škola

Masopustní
karneval
Mgr. Jana Hochmannová, ředitelka mš

Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.
Pojďte rychle všichni dál,
máme tady karneval.
Masopustní veselí,
začne ráno v pondělí.
Od pondělka do pátku
změní třídu v pohádku.
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Školy

Mateřská škola

Přijímání dětí, stanovení kritérií
Mgr. Jana Hochmannová, 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.
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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Mateřská škola

Školy

Zápis dětí
do MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Oznamujeme rodičům,
že zápis do Mateřské školy
Hrušovany u Brna se uskuteční

v úterý 27. 4. 2010
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 2010/2011, 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
Navštívit můžete obě budovy MŠ – Havlíčkovou 169 a Sídliště 527,

a to dne 25. dubna 2010 v době od 14,00 do 17,00 hodin.
Současně budou k vyzvednutí tiskopisy
Přihlášky k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2010/2011.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010
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Organizace
Duben

11.4. – SOKOL
16.4. – ZO KSČM
17.4. – TÁBORNÍCI
20.4. – ZO KSČM
30.4. – SOKOL
KLUB DŮCHODCŮ
				
SOKOL
				
				
				
				
				

STUDIO SLUNÍČKO
				
				

Plán akcí
– Železná neděle
– Veřejné shromáždění k výročí osvobození obce v 18:00
– jarní úklid odpadků při stezce na Židlochovice
– beseda s kandidátem do parlamentu v18:00
– Čarodky na sokolovně pro děti, večer hudební fetiválek
– návštěva divadelního představení
– autobusový zájezd na Floru Olomouc
– cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
– AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
– Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
– Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20:00 – 21:30
– Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476
nebo 603 843 065
– Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.50
– Angličtina II. (5-7 let) od 16.20 – 17.05
– Hodiny probíhají ve čtvrtek v základní škole v Hrušovanech.

Květen
1.5.
1.5.
1.5.
2.5.
8.5.
9.5.

– TÁBORNÍCI – Branný závod družstev
– KSČM
– oslava svátku práce v 9:00 – letní kino
– MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – rybářské závody pro dospělé členy
– MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – rybářské závody pro mládež do 15ti let
– MO ČSSD
– Táto mámo pojďte si se mnou hrát II. – sokolovna
– KPOZ
– svátek matek od 14 hod v prostorách tělocvičny základní školy
pro všechny matky s vystoupením žáků mateřské a základní
školy
12.5. – KLUB DŮCHODCŮ – oslava Svátku matek s živou hudbou
29.5. – OBEC – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – MDD – lanové centrum,
dětské atrakce, šermířské vystoupení a další soutěže pro děti
OBEC – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – výlet
KDU – ČSL a ŘKF
– zájezd – pouť do Polska nebo Rakouska
STUDIO SLUNÍČKO
– Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.50
				
– Angličtina II. (5-7 let) od 16:20 – 17:05
				
– Hodiny probíhají ve čtvrtek v základní škole v Hrušovanech.

Červen

12.6. – OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – turnaj trojic v nohejbale
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE HRUŠOVAN - sokolovna
19.6. – MS LÍPA
– měsíc myslivosti – posezení pro občany spojené s letní nocí,
muzika, myslivecká kuchyně – myslivecká chata
20.6. – KPOZ
– vítání občánků ve 14 hod
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Plán akcí

Organizace

25.6. – OBEC – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
			
– rozloučení se školním rokem, opékání špekáčků,
				 vystoupení skupiny PARADOX od 17 hodin – sokolovna
STUDIO SLUNÍČKO
– Výlet do ZOO
KLUB DŮCHODCŮ
– autobusový zájezd - podzemí města Znojma
SOKOL
– cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
				
– AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
				
– Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
				
– Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.30
				
– Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
				
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476
nebo 603 843 065
STUDIO SLUNÍČKO
– Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.50
				
– Angličtina II. (5-7 let) od 16:20 – 17:05
				
– Hodiny probíhají ve čtvrtek v základní škole v Hrušovanech
TJ Sokol, Žofka z Horroru a Rutika boyz uvádí

14-tý ročník
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2010
Pro DĚTI od 1400
v masce vstup ZDARMA / BEZ masky 25Kč
Dospělí: 50Kč
•
Čarodějnická škola
•
začarovaná diskotéka
•
závodivé soutěže pro děti
•
opékání špekáčků ZDARMA
•
nejčarokrásnější masky získají ceny
•
zapálení čarodějnice č.1
…a na dvorku hnedle poté, kapelové soté…
Pokračování od 1700
vstup za 89Kč
(OPEN-AIR koncert pod širým nebem - za deště
ve Velkém sále)
•
17:00 Ha - Ha - R [jazz-blues]
•
18:00 Frog in fog [rock]
•
19:00 ZAPÁLENÍ ČARODEJNICE č.2
•
19:30 Nikola Brasco [folk-alternative]
•
20:30 Bezestopy [grunge-ska]
•
21:30 kapela XY
•
22:30 Propaganja [world music]

Hrušovanský zpravodaj Březen 2010
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Sbor dobrovolných hasičů

Ohlédnutí za rokem 2009
Roman Pospíšil, starosta SDH

Seznam členů sboru dobrovolných
hasičů (SDH) na začátku roku 2009
obsahoval 64 jmen, z toho 21 mužů,
16 žen, 6 přispívajících a 21 mladých
hasičů.
Výbor sboru se v loňském roce sešel
4krát a konaly se 4 valné hromady.
Zástupci našeho sboru se účastnili 4
okrskových schůzí a shromáždění starostů sborů v Brně.
Začátkem loňského roku se nám
nepodařilo uspořádat každoroční „Tradiční hasičský ples“.
Rok 2009 byl opět nabytý soutěžemi, kterých se zúčastňovali nejen
naši mladí hasiči, ale i někteří členi
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jako rozhodčí. Zúčastnili jsme se také
školení zdravotníků, které se konalo
v Těšanech, kde nás zdravotníci z firmy
CORDIS učili jak pomáhat raněným
a zachraňovat lidské životy.
Sbor dobrovolných hasičů zapojil
do soutěže „Požární ochrana očima
dětí“ i školu a školky z naší obce, kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Děti měly za úkol
nakreslit obrázky z hasičskou tématikou. Naše školka se umístila jednom
z prvních míst.
Dne 8. května jsme ve spolupráci
s SDH Přísnotice uskutečnili soutěž pro
mladé hasiče na hřišti v Přísnoticích.

Sbor dobrovolných hasičů

Organizace

V měsíci červnu jsme uspořádali
prohlídku hasičky s ukázkami techniky pro místní školky.
Členové SDH byli požádáni pořadateli Rallye Agrotec Hustopeče, aby
12.–13. června vypomohli při závodech rallye v Hustopečích, kde jsme
se také zúčastnili. Ke konci roku nás
v Brně navštívil papež Benedikt XVI,
kde naši členové také pomáhali.
Také jako členové jednotky jsme se
podíleli na hašení požárů, technickou
pomoc a jiných aktivitách, ať už v naší
obci nebo jinde.
Byli jsme přát i našim členům, kteří
slavili své životní jubileum.
Závěrem bych chtěl poděkoval
obecnímu úřadu a všem sponzorům,
kteří nás loňský rok podporovali v naší
činnosti s dětmi.
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Sbor dobrovolných hasičů

Mladí hasiči
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže

Jednou z hlavních činností sboru
dobrovolných hasičů je práce s dětmi. I v roce 2009 jsme nový školní
rok zahájili soutěží v Kanicích, kde
se konal branný závod. Zúčastnili se
starší i mladší žáci. Starší kategorie se
umístila na 16. místě, mladší hlídka se
umístila na 11. místě.
Naší nejsilnější stránkou je již tradičně kategorie dorostu – jednotlivců.
Letos nás reprezentovala Kateřina Česlíková, která soutěž opět vyhrála.
Podzim jsme
poprvé obzvláštnili soutěží v uzlování v Drnovicích
u Vyškova. Nové zkušenosti zde získali obě družstva žáků. Nezapomněli
jsme na tradiční prosincové svátky.
Do zbrojnice zavítal Mikuláš s andělem
a čertem. Kalendářní rok jsme ukončili
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tradiční vánoční besídkou se spoustou
her a dárků. V únoru jsme využili poslední sněhové nadílky a vydali jsme
se společně sáňkovat do hrušovanských kopců.
V polovině března se naši členové
vydali do školky, kde dětem představili
činnost hasičů a nechali děti vyzkoušet
si hasičské oblečení. Na děti ze školky
se těšíme až bude tepleji. Chystáme se
pro ně i pro školu opět uspořádat den
otevřených dveří.
V letošním roce budou děti soutěžit
v novém oblečení v barvách obecního
znaku. Chystáme se reprezentovat
na soutěžích v Sivicích, Přísnoticích,
Čučicích, Kuřimi, Zástávce či Židlochovicích.

Sbor dobrovolných hasičů
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Úspěchy

Jsme mistři světa
Ne, toto není vzpomínka na dávno
zapomenutou éru sportovních úspěchů
našich hokejistů. Zvolání z titulku z tohoto
článku je ještě docela čerstvé a patřilo
dvěma sportovkyním z naší vesnice,
popřípadě nám, kteří jim fandíme a jejich
úspěch prožíváme s nimi. Zastupitelé
a pečliví čtenáři materiálů pro schůzi
zastupitelsva 7. 12. 2009 se mohli dočíst
v rámci bodu Rozpočtové opatření
č. 8/2009 o víceméně symbolickém

příspěvku dvěma mladým úspěšným
sportovkyním. I díky našemu příspěvku –
spolu s dalšími sponsorskými penězi – si
Kristýna a Vendula Řeholovy mohly splnit
svůj velký sportovní sen a zúčastnit se
mistrovství světa ve sportovním aerobiku,
které se konalo na ostrově Martinique.
Dokázaly se chopit nabídnuté šance
a svou účast proměnily v medaile. A nás
může těšit, že jsme tom měli alespoň
malou zásluhu.

Vendula a Kristýna Řeholovy se zúčastnily Mistrovství světa ve sportovním aerobiku,
které se konalo koncem loňského roku na ostrově Martinique a dosáhly těchto skvělých
výsledků:
 Kristýna Řeholová se stala mistryní světa ve sportovním aerobiku v kategorii
junioři – fitness aerobic kategorie step.
 Vendula Řeholová se stala vicemistryní světa ve sportovním aerobiku v kategorii
ženy – fitness aerobic kategorie step.

Blahopřejeme a děkujeme!
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Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci
při koupi nového. Více informací na www.elektrowin.cz

