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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem Vás všechny zdravím a těším se
na přicházející jaro, které je symbolem života
a příslibem tepla, které nám již chybí.
Pomalu se blížící jaro nám připomíná, že nastává čas úklidu a vylepšení tváře naší obce. Chci Vás
všechny poprosit o spolupráci a požádat o jarní
úklid kolem svých domů. Pracovníci obce budou
samozřejmě provádět jarní úklid, ale když se zahledíte do příkopů kolem cest, vidíte jeden velký
odpadkový koš, i když máme funkční sběrný dvůr.
Začátek tohoto roku byl, díky velkým změnám v legislativním
procesu, velmi hektický. Museli jsme řešit inventarizaci obce, tvorbu
odpisových plánů, rozpočet, hlavní úkoly obce, změnu směrnic
o zadávání veřejných zakázek, vyúčtovat a připravit závěrečnou
dokumentaci přijatých dotací z EÚ, státu a kraje.
V tomto roce připravujeme řadu akcí, které zlepší dopravní obslužnost obce, zvýší její ozelenění, zvýší počet parkovacích míst, budeme
pokračovat v obnově chodníků, v plnění hlavních úkolů, které schválilo
zastupitelstvo obce.
Jednou z akcí bude i přemístění pomníku padlých sovětských vojáků
na nově budované pietní místo.
Připravujeme zadání nového územního plánu obce.
Nebudu zde provádět výčet akcí, protože o nich budeme pravidelně
informovat v kabelové televizi, internetu a zpravodaji.
Práce nás čeká mnoho a věřím, že s Vaším přispěním se nám bude
dařit vylepšovat tvář naší obce.
Ve dnech 5. 3. 2012 – 9. 3. 2012 proběhl na obci hloubkový audit,
z nařízení Rady ES, sběrného dvora odpadů. Přiznám se, že jsem měl
trochu obavy, tyto audity bývají velmi přísné a pečlivé. Také tomu tak
bylo.
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Obec

Slovo starosty (pokračování)

Nyní již mám dobrý pocit z této zátěžové zkoušky, která přišla po čtyřech letech, a hloubkový audit nenašel žádné pochybení. Byl bez závad.
Upřímně chci poděkovat všem spolupracovníkům obecního úřadu
a externím společnostem, které s obcí spolupracovaly.
Přeji Vám vše dobré, s blížícími se velikonocemi přeji příjemné prožití svátků, dětem bohatou pomlázku a věřícím spoluobčanům „požehnané velikonoce“.
Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci.
S pozdravem
					

Miroslav Rožnovský, starosta obce

Z důvodu chystané brožury pro občany Hrušovan u Brna s důležitými adresami
a telefonními čísly, jejíž vydání plánujeme v příštím roce, vyzýváme podnikatele
(řemeslníky, obchodníky, firmy), kteří mají zájem o zveřejnění údajů v této
brožuře, k zaslání těchto údajů: název firmy, sídlo, otevírací hodiny, kontaktní
údaje, předmět podnikání. Tyto informace zašlete spolu s logem firmy na adresu
adresar@zpravodaj.me.cz

Evropský audit v Hrušovanech u Brna
Miroslav Rožnovský, starosta obce

Ve dnech 5. 3. 2012 – 9. 3. 2012 probíhal audit akce „Sběrný dvůr odpadů Hrušovany
u Brna“ který nařídila Rada ES, č. 1083/2006 v Bruselu. Auditoři byli pověřeni, aby kontrolovali vybraný vzorek určených akcí v celé ČR.
Kontroloři byli velmi důslední a prováděli velmi důkladnou prověrku. Kontrola probíhala denně od 8.00 do 18.00 hod.
Výsledky v době uzávěrky nebyly ještě zveřejněny.
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z usnesení č. 7/ZO/2011 z jednání ZO Hrušovany u Brna
konaného dne 19. 12. 2011
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci z dílčího auditu přezkoumání
hospodaření obce a výsledky kontrol
příspěvkových organizací

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu starosty
2. Zprávu místostarosty
3. Aktualizaci dotačního programu obce
na roky 2012 - 2014
4. Pravidla dotačního programu obce na roky
2012 – 2014
5. Smlouvu o budoucí smlouvě
č. 4211170/001 (E.ON Distribuce, a.s.)
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni a pověřuje starostu jejím podpisem
6. Smlouvu o budoucí smlouvě
č. 4210279/001 (E.ON Distribuce, a.s.)
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni a pověřuje starostu jejím podpisem
7. Smlouvu o budoucí smlouvě
č.4211207/001 (E.ON Distribuce, a.s.) o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a pověřuje starostu jejím podpisem
8. Nákup malotraktoru za cenu dle vítězné cenové nabídky a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy, včetně uhrazení
v době rozpočtového provizoria 2012
9. Odpisové plány obce a pověřuje radu obce
ke schvalování odpisových plánů nově
pořizovaného majetku
10. Darovací smlouvu na pozemek
parc. č. 1547/11, k.ú.Hrušovany u Brna mezi
dárcem – Investice CZ, a.s. a obdarovaným
– Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
11. Kupní smlouvu ve věci:
		 - stavební část komunikace v obytné zóně
Červené Vrchy
		 - veřejné osvětlení komunikace v obytné
zóně Červené Vrchy

		 - veřejný rozhlas v obytné zóně Červené
Vrchy
		 mezi prodávajícím - Investice CZ, a.s.
a kupujícím - Obcí Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem.
12. Rozpočtové opatření č.10/2011
13. Rozpočtové provizorium pro rok 2012,
dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou zápisu
14. Pověření Zastupitelstva obce pro radu
obce k provedení možného rozpočtového opatření nutného k financování obce
v období od schválení rozpočtu pro rok
2012 do 31. 12. 2012. Přijatá rozpočtová
opatření budou předložena na následném
jednání zastupitelstvaobce
15. Pověření Zastupitelstva obce pro starostu
obce k provedení možného rozpočtového opatření nutného k financování
obce v období od poslední rady obce
do 31. 12. 2011. Přijatá rozpočtová opatření
budou předložena na následném jednání
zastupitelstva obce
16. OZV č. 2/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
17. OZV č. 3/2011, kterou se stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
18. OZV č. 4/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
19.		 Pracovní kalendář jednání zastupitelstva
a rady obce na rok 2012

III. zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O vítězi zakázky malého rozsahu, mimo
rámec zákona na nákup malotraktoru
– Traktorservis–ML, s.r.o., Moravany
2. O odpisu a vyřazení majetku z evidence
obce dle návrhů správy majetku obce
a rady obce
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 8/ZO/2011 z jednání ZO Hrušovany u Brna
konaného dne 13. 2. 2012
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu finančního výboru
2. Zprávu kontrolního výboru
3. Zprávu výboru pro ochranu majetku
4. Zprávu výboru pro realizaci
5. Plnění rozpočtu obce za rok 2011

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Zprávu starosty
2. Zprávu místostarosty
3. Hlavní úkoly obce na rok 2012
4. Inventarizaci majetku obce
k 31. 12. 2011
5. Členský příspěvek pro DSO VaK Židlochovicko pro rok 2012
6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování finančního příspěvku na zabezpečení činnosti fotbalového klubu
FK 1932 Hrušovany u Brna mimo
rámec dotačního programu obce
a pověřuje starostu jejím podpisem

7. Přílohu ke Smlouvě o zajištění
poskytování úkonů pečovatelské
smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem
8. Smlouvu o poskytnutí příspěvku
na neinvestiční výdaje Gymnázia
Židlochovice a pověřuje starostu jejím
podpisem
9. Záměr nabytí majetku dle návrhu JMK
10. Rozpočet obce na rok 2012
11. Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku a pověřuje starostu jejím
podpisem.
12. Zřizovací listinu Klubu seniorů
13. Rozpočtové opatření č. 11/2011

III. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi obce jednat o možnosti

umístění dětského hřiště na pozemku
parc. č. 701/3, k. ú. Hrušovany u Brna,
ul. Vodní

Výběr z usnesení č. 9/ZO/2011 z jednání ZO Hrušovany u Brna
konaného dne 27. 2. 2012
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Kontrolu plnění usnesení z jednání
zastupitelstva obce 13. 2. 2012
2. Prohlášení členů zastupitelstva obce,
že nikdo nemá osobní zájem (střet
zájmu) k projednávaným bodům programu
3. Kontrolu ověření zápisu a námitek
z minulého jednání zastupitelstva
obce – nebyly námitky a připomínky
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1. Program jednání ZO 27. 2. 2012
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene užívání nemovitosti (WIS Energo Ledce s.r.o.)
a pověřuje starostu jejím podpisem
3. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro E.ON – č. 6209015/001/2012-HO-AD a pověřuje starostu
jejím podpisem
4. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro E.ON – č. 4210288/001/2012-HO-AD a pověřuje starostu
jejím podpisem.

Informace: poplatky

Obecní úřad

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2012
Oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad
má termín splatnosti do 31. 5. 2012.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů***
Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa
služby spojené s provozem
Poplatky za psa dle obecně závazné vyhlášky
Poplatky z pronájmu
- pozemků a zahrádek dle smluv
Poplatek za vyhrazené parkování

500,- Kč osoba/rok

4,- Kč m2/rok
55,- Kč m2/rok

Pozn***: U tohoto poplatku není žádné osvobození a platí pro všechny občany
s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna, i pro ty, kteří mají adresu
na ohlašovně.
• Poplatky č. 2, 3, 4 + 5 jsou splatné vždy do 31. 3. 2012!
• Pro upřesnění výše plateb můžete volat 547 236 117 – p. Seďová nebo psát
na mail: sedova@ouhrusovany.cz.
• Veškeré platby je možné hradit bezhotovostně na účet obce 2022877339/0800,
VS(variabilní symbol) – číslo domu, pokud se jedná o bytovky, napište prosím
do poznámky jméno.
• Po zapsání platby za odpad na účet obce vám bude zaslána kartička na
„Sběrný dvůr“.
• Veškeré poplatky se vybírají vždy v úřední dny (pondělí a středa 6.30–17.00).
• Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem a poplatek zvýší na dvojnásobek.
• V případě, že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením ve lhůtě určené
platebním výměrem, bude tento spis předán k návrhu na exekuci.
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Obecní úřad

Ostatní informace

DIGITALIZACE k. ú. Hrušovany u Brna
Ing. Hana Táborská, tajemnice OÚ

Obnova katastrálního operátu přepracováním do digitální podoby
Katastrální úřad pro Jihomorav- a to podle zobrazení v mapách bývaský kraj oznámil zahájení digitalizace lého pozemkového katastru. Přitom se
k. ú. Hrušovany u Brna. Obnova ka- tyto parcely zpravidla označují novými
tastrálního operátu (digitalizace) se parcelními čísly, aby se zabránilo dupliprovádí postupně na celém území ČR citě a nedošlo při majetkoprávních přea je vyvolána potřebou vést katastrální vodech k záměně parcel. Následně KÚ
mapu i písemné údaje katastru nemo- vyloží na dobu 10dnů nový obnovený
vitostí v digitální (počítačové) podobě. katastrální operát v obci k veřejnému
Obnovou katastrálního operátu ne- nahlédnutí. Vlastníci mohou během
jsou dotčena vlastnická ani jiná práva vyložení obnoveného katastrálního
k nemovitostem.
operátu podat námitky. Po projednání
Digitalizaci předchází částečná re- námitek a následnému rozhodnutí je
vize území, při které jsou zjišťovány vyhlášena platnost obnoveného katazměny a ověřován dosavadní stav. strálnímu operátu.
Vlastníci nemovitostí v katastrálním
Celý popsaný proces je velmi dlouhý.
území se musí na výzvu KÚ zúčastnit V Hrušovanech u Brna proběhne digitajednání, na vyzvání předložit přísluš- lizace od března 2012 do června 2013.
né listiny. Vlastníci budou písemně
Další informace jsou uveřejněny
vyzváni jen ve zvlášť odůvodněných v Oznámeních, které jsou vyvěšeny
případech. Oprávněni zaměstnanci KÚ na úředních deskách, tedy i elektrose musí vždy prokazovat služebním nické obecního úřadu nebo se můprůkazem.
žete informovat na obecním úřadě
Při digitalizaci se doplňuje katastrál- u Ing. Táborské, tel: 547 236 117 nebo
ní mapa zobrazením hranic pozemků, 602 158 895.

Nové zdravotní středisko za obchodním domem
Od 1. 4. 2012 MUDr. Eva Matoušková – psychiatrická ambulance
Út, St, Čt

Tel. 723 100 101

8.00–15.00

pondělky jen objednaní pacienti

PhDr. Iva Filoušová, Ph.D – psychologická ambulance
Út, St, Čt

Od 1. 5. 2012 MUDr. Helena Říčková – neurologická ambulance



Tel. 720 228 128

8.00–13.00

Po–Čt

7.30–15.00

Pá

7.30–12.00
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Tel. 547 211 856

Ostatní informace

Obecní úřad

Nekalé praktiky k vylákání hotovosti
Nprap. Petra Hrazdírová

V poslední době jsme byli upozorněni na nekalé praktiky, které pachatelé využívají k vylákání hotovosti od starších občanů.
Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, kdy se při hovoru vydávají za rodinné příslušníky a snaží se od nich vylákat peníze. Nejčastěji uvádí, že potřebují peníze např. na koupi vozidla nebo, že se stali účastníky dopravní nehody
a potřebují peníze na odtah a opravu vozidla. Dále uvedou, že hotovost si nemohou vyzvednou, proto pro peníze posílají známého, kterému mohou plně
důvěřovat.
Varujete spoluobčany a zároveň je upozorněte, aby ihned volali na bezplatnou tísňovou linku policie 158 v případě, že je někdo takto bude
kontaktovat.
Za Vaši ochotu a spolupráci děkujeme.

Česká televize v DDS
Miroslav Rožnovský, starosta obce

Dne 7. 3. 2012 natáčela Česká televize reportáž z Domu důstojného stáří v Hrušovanech u Brna. Toto zařízení je velmi prospěšné a má nezastupitelnou roli
v rozšíření sociálních služeb v Hrušovanech u Brna.
Spolupráce sdružení Betánie a obcí Hrušovany u Brna je velmi dobrá a obec
finančně podporuje tyto služby. Otevření přineslo péči pro naše staré spoluobčany, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a poskytuje nezastupitelné služby
v sociální a zdravotní oblasti.
Otevření této léčebny přineslo i nových 15 pracovních míst.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012



Obec

Obecní policie Hrušovany u Brna

Zpráva o činnosti OP Hrušovany u Brna za rok 2011
Bohumil Harašta, pověřený řízením obecní policie
Ve sledovaném období leden – prosinec 2011 byla prováděna pěší hlídková činnost v kombinaci se služebním vozidlem. Hlídková činnost byla realizovány v souladu s denním plánem služeb se
zvýšeným zaměřením na rizikové lokality.

Běžná kontrolní činnost

Mezi pravidelnou činnost denní služby patří mj. i ranní dohled a zajištění bezpečnosti
žáků na přechodu před základní školou. 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 veřejného prostranství, zakládání
nepovolených skládek, kontroly dětských hřišť
a dalších veřejně přístupných míst, dále 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, usměrňování dopravy při pořádání veřejných akcí, zajištění bezpečnosti techniky při odklízení sněhu,
dohled nad dodržováním veřejného pořádku
při konání různých kulturních akcí apod.

Problematika dopravy

Hrušovany se i v roce 2011 nadále potýkaly
se spoustou problémů a nešvarů. Mezi zcela
zásadní patří opět nerespektování dopravního značení (zákaz vjezdu do vybraných lokalit
a částí obce, včetně jízd do protisměru v jednosměrných ulicích), jízdy v protisměru na přechodech pro chodce a parkování na místech,
kde je to zakázáno. S podstatným snížením dopravního zatížení obce, s ohledem na silniční
obchvat se snížil se i počet přestupků v oblasti
nedodržování rychlostních limitů. V obci i nadále přetrvává nedostatek parkovacích míst.
Největší problémy způsobuje nedostatek míst
na Sídlišti. I v roce 2011 bylo na Sídlišti tolerováno částečné stání na zeleni. V roce 2012 by
mělo na Sídlišti vzniknout alespoň 30 nových
parkovacích míst.
Obecní policie realizovala druhý ročník dopravní výchovy pro předškolní děti a základ-
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ní školu, opět ve spolupráci s BESIP. Strážníci
Obecní Policie pomáhají dětem pochopit
zásady správného chování na komunikacích, základní dopravní značky, řízení křižovatek světelnými signály a pokyny policistů.
Dopravní výchova je se skládá ze dvou částí,
teoretické a praktické. Na závěr každé akce
si děti mohou prohlédnout služební vozidlo
a vyzkoušet maják se sirénou. Všechny děti
jsou odměněny upomínkovými předměty
a nějakou sladkostí.

Odchyt zvířat

Obecní policie disponuje prostředky pro
odchyt zvířat a čtečkou čipů. V průběhu roku
2011 byli v Hrušovanech odchyceni pouze dva
psi a byli po provedeném šetření vráceni zpět
majitelům.

Spolupráce a začlenění

I v roce 2011 spolupracovala Obecní policie
při výkonu své činnosti s obvodním oddělením
Policie ČR Židlochovice a složkami kriminální
policie Brno venkov. Spolupráce s kriminální policií je na dobré úrovni. Obecní policie
Hrušovany je nedílnou složkou v rámci havarijního plánu a krizového řízení v případě vzniku
mimořádných událostí.

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, světelné stavěcí terče, halogenové svítilny s dlouhým dosvitem, distanční
tyče, pistole Glock 17, obranný spray, mobilní
zařízení umožňující pořizování audiovizuálních
záznamů v HD kvalitě. V roce 2011 byla Obecní
policie dovybavena čtyřmi mobilními záznamovými zařízeními k monitorování a záznamu
vandalismu, černých skládek apod.

Obec

Obecní policie Hrušovany u Brna

Veřejnost je o činnosti průběžně informována prostřednictvím webových stránek Obecní
policie „www.mphrusovany.cz“. Na stránkách
obecní policie lze najít aktuality z činnosti OP,
dopravní výchovu dětí, měsíční stručné zprávy

o činnosti, odtažených vozidlech, odchycených
zvířatech, výroční zprávy a v neposlední řadě
také rady, jak postupovat při řešení různých
životních situací. Stránky jsou průběžně aktualizovány a jejich návštěvnost je dle statistiky
poměrně vysoká.

Přehled statistických údajů za sledované období leden - prosinec 2011
Měsíc roku 2011

1

sousedské spory

1

vykázání osoby z veřejných prostor

2

přijatá oznámení od občanů

5

špatné parkování
přestupky řešené domluvou

2

3

4

5

6

7

9

2

5

5

3

6

3

5

5

2

1

4

5

12

15

9

8

9

15

16

14

36

2

1

1

1

1

14

20

zjištěné závady

12

14

3
10

13

7

13

10

9

8

9

9

13

12

4

9

1

1

1

37

21

15

5

175

2

1

1

9

1

3

4

7

5

1

2

88

9

6

6

6

117

1

1

2

2

49

4

odchycená zvířata
kontrola podezřelých osob

11

2
6

3

10

1

autovraky
uložené blokové pokuty

8

celkem

Informovanost veřejnosti

2

zadržení stíhaného vozidla
2

zadržení podezřelé/hledané osoby

1

3

útok vozidlem na strážníka
postoupení přestupku spr.orgánu
likvidace injekčních stříkaček

2

1

1

3
1

otevření bytu-ohrožení zdraví
vykázání prodejce
přijatá oznámení-poranění osoby
bezpečnostní akce pro MŠ a ZŠ

1

1

2

kontrola čipování psů
zjištění černé skládky

1

1

2

nepovolené zábory veř. prostranství

2

2

4

1

nálezy věcí

2

1

1

2

1

2

3

2

4

13
1

2

výjezd k dopravní nehodě

16
5

1

1

Uložené blokové pokuty do 30. 11. 2011
pokuty na místě zaplacené

36.000,- Kč

pokuty na místě nezaplacené

49.700,- Kč

uložené pokuty celkem

85.700,- Kč

neuhrazené pokuty-exekučně vymáháno

13.000,- Kč
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Kde a jak se můžeme zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na místě zpětného
odběru, které k tomuto účelu byla vytvořena ve sběrném dvoře odpadů v Hrušovanech
u Brna. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité
části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování
elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními.
Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou
k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci
dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu.
Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco
jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto
pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo
plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to
u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí
prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její
recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné
suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší.
Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby
spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu
energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější
řeči „domácího šetření“, můžeme si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik
energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká
lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton
nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy
ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště,
ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává
z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
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Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi
šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze
spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů
ze starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze
zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé
elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři
i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze
starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se
ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména
jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální
omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení
a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při
výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří
pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka
výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se
o ně mohli postarat odborníci?

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012
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Obec

Komise životního prostředí

Přírodní zahrada aneb zpátky ke kořenům
V únoru proběhla v městské knihovně v Židlochovicích beseda na téma přírodní zahrada. MC Robátko pozvalo židlochovickou rodačku Ing. Zitu Zapadlovou z ekologického institutu Veronica, aby lidem přiblížila
principy a filozofii přírodních zahrad. Přednáška byla uspořádána v souvislosti s tím, že MC Robátko ve spolupráci s městem Židlochovice usiluje o  certifikaci zahrady Robertovy vily jako „Přírodní zahrady“.
Co to vlastně znamená, když se řekne přírodní
zahrada?
Přírodní zahrada je název pro tendenci v zahradničení, která se snaží využít přírodních zákonitostí při navrhování zahrady i péči o ni. Vznikla z přirozené touhy člověka
žít v souladu se svým prostředím, nebojovat proti tzv.
škůdcům či plevelům v zahradě chemickou cestou, ale
pochopit důvod jejich přemnožení a vytvořit přirozeně
fungující a druhově bohatý systém podobný přírodním
systémům, který je schopný určité samoregulace, a tudíž v něm nedojde k přemnožení jednoho organismu
na úkor jiného. V přirozených systémech, jako je např.
druhově bohatá louka či věkově a druhově bohatý les,
pojem škůdce neexistuje, každá rostlina a živočich zde
mají své místo, vzájemně se ovlivňují, pomáhají si či se
jeden druhým živí, ale nikdy nedojde k takovému vychýlení z rovnováhy, které by znamenalo pro celý systém
zkázu. Opačným systémem je např. jednodruhový lesní
nebo polní porost, kde dochází ke kalamitním stavům
přemnožení jednoho druhu živočicha či rostliny, který
má ideální podmínky k životu a široko daleko žádné
predátory. Chemické postřiky hubí nejenom tzv. škůdce, ale i jejich přirozené nepřátele a v půdě zanechávají
nebezpečná rezidua. Výsledkem je nezdravá půda, nezdravé potraviny, nezdravé prostředí, úbytek dříve běžných živočichů z naší krajiny, alergie, ekzémy, civilizační
choroby…

Vracíme se k zahradám našich babiček?
Možná je v tom trochu nostalgie, vzpomínka na dětství, všechny ty vůně, barvy, chutě, divoká neupravená
zákoutí, pampelišky v trávníku, chuť kyselého rybízu,
letních hrušek, zvířata v zahradě a na dvorku, klid, jednoduchost a smysl všech věcí… I když moje babička
už znala chemické postřiky, stále ještě hnojila hnojem
(uleželým), aby zvýšila úrodnost zahrádky. Tak to dělal
její tatínek a před ním generace zpět. Lidé zužitkovali ze
zahrady a z pole, co mohli, zbytek zkrmili, chlévská mrva
se zkompostovala s dále nevyužitelnými organickými
zbytky a zase se dostala na zahradu či pole. V zahradě
fungoval koloběh a lidé věděli, že co „zasejí, to také sklidí“. Chemie sice tenkrát nebyla dostupná, ale kdyby byla,
stejně by znamenala pro sedláka nekvalitní výpěstek.
Lidé si to dnes již uvědomují a chtějí opět žít ve zdravém
prostředí a jíst zdravé potraviny, proto se vracíme ke kořenům a k tomu dobrému a osvědčenému, co znali naše
babičky a dědové.
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Jaké jsou podmínky pro fungování přírodní zahrady?
Nejdůležitější podmínka je vyloučit chemické postřiky a hnojiva. Ty jsou hlavní příčinou neúrodnosti
a kontaminace půdy, záhuby užitečného hmyzu i ptáků.
K hnojení a k zlepšení stavu půdy nám postačí kompost
a po navrácení přirozené rovnováhy do zahrady nebudeme potřebovat ani ekologicky šetrné postřiky na přemnožené škůdce. Důležité je znát i podmínky na naší
zahradě a nesázet rostliny, které potřebují velkou změnu
prostředí či náročné obhospodařování. A z druhé strany zase znát nároky rostlin a sázet je na vhodná místa.
Pokud tyto zkušenosti nemáme, můžeme se bavit se
starými zahradníky z okolí či se sousedy a zjistit, čemu
se v okolí nejvíce daří, a s tím začít, postupně pak třeba
dosazovat i náročnější druhy rostlin.

Kde lze získat podrobnější informace?
Mohu zmínit např. knihu Moje přírodní zahrada −
Příručka zahradního vědění (L. Krčma, M. Petrová, D.
Křivánková), Biozahrada – praktická příručka (Annelore
a Susanne Brunsovy) či Tradiční zahrádka (Inga-Maria
Richbergová). Nejraději bych doporučila knížku Heleny
Vlašínové Zdravá zahrada, která je však nyní bohužel
rozebraná, dá se ale půjčit v knihovnách. Informace se
dají získávat i na webových stránkách, např. www.prirodnizahrada.eu, www.ekozahrady.com, na diskusním fóru
www.permaweb.cz, www.permakultura.cz. Odpovědi
na zajímavé dotazy týkající se zahrad jsou zveřejňovány na stránkách ekologické organizace Veronica z Brna
− www.veronica.cz v sekci Ekoporadna, v sekci Přírodní
zahrada jsou informace o projektu Přírodní zahrady bez
hranic. Každý, kdo splní jednoduchá kritéria respektující život v zahradě, má možnost přihlásit se do projektu.
Ekologická organizace dále nabízí různé vzdělávací akce
zaměřené i na šetrné obhospodařování zahrady.
Co děti a přírodní zahrada?
Přírodní zahrady díky tomu, že jsou zde podporovány
jen ekologické způsoby obhospodařování, jsou pro děti
ideálním místem her, odpočinku a bádání. Je zde více
života, více různých rostlin, zajímavých zákoutí a skrýší,
a tak mají děti co pozorovat, co prozkoumávat, s čím si
hrát.
Co sousedé, kteří používají herbicidy, pesticidy ap.?
Uplatňovat na zahradě šetrné způsoby obhospodařování je otázkou životního přesvědčení. Přeci jen je to
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ještě něco nového (spíše znovu objeveného) a navíc to
nemá okamžité výsledky. Např. pokud máme na zahradě přemnožené mšice, může to být způsobeno několika
faktory. Nezdravou půdou, nesprávným umístěním rostliny či přemnoženými mravenci. Přírodní zahradník pátrá
nejdříve po příčině problému a pak najde nejvhodnější
způsob, jak rostlinám pomoci, a to není vždy tak jednoduché řešení jako sáhnout po chemickém prostředku.
Proto záleží na sousedovi samotném, jestli bude přístupný změně uvažování. Můžeme jít ale příkladem. To, co si
sami na zahradě odzkoušíme a osvědčí se nám, může být
zajímavé i pro něho.

být prospěšná. Říká se totiž, že na zahradě roste samo
přirozeně to, co nejvíce potřebujeme pro svoje zdraví.
Využívám např. ptačinec žabinec, violku, smetanku lékařskou, kopřivu, bršlici kozí nohu a další.
Příliš velký pořádek na zahradě znamená, že v ní není
mnoho místa pro živočichy, proto v mojí zahradě má
místo i hromada klestí, vyskládané kameny, trouchnivějící dřevo jako úkryt pro ptáky, pavouky, ještěrky, slepýše, hlemýždě, škvory a další. Odkvetlé bylinky a okrasné
trvalky ostříhávám až na jaře, stejně jako suché listí ze
stromů hrabu až na jaře, zde se totiž přes zimu ukrývají
hmyzí pomocníci.

Jak si co nejvíce ulehčit práci na zahradě?

Kudy vedla tvoje cesta k „přírodě“ a jak se snažíš žít v souladu s přírodou ty sama?

Možností je neomezeně, tak jako je neomezená příroda, kde se můžeme inspirovat pozorováním. V zahradě
nám bude pomáhat spousta užitečných živočichů, pokud jim poskytneme potravu, úkryt a místo na rozmnožování. Můžeme na zahradu přilákat ptáky, připravit jim
hnízdní budky, husté křoviny či hromadu větví jako úkryt,
místo s vodou pro suché období a v zimě plnit krmítka
olejnými semínky. Za to nám v létě pomohou s redukcí
hmyzu a housenek. Pokud máme zahradu přístupnou
i pro živočichy pohybující se pouze po zemi, můžeme
do zahrady přilákat ještěrky a slepýše navršením hromady kamení nebo vystavěním suché zídky na slunném
místě. Zbaví nás hmyzu a slimáčích vajíček.
I hmyz může být pro naši zahradu užitečný. Např.
pestřenky, zlatoočka, parazitické vosičky, slunéčka a další pomáhají s redukcí hmyzu pro nás méně vítaného.
Spousta těchto bezobratlých živočichů potřebuje k životu kvetoucí rostliny. Ideálně je můžeme nechat vykvést
v trávníku či louce.

Jakého principu přírodní zahrady můžeme využít v našem kraji, kde je často sucho?
Určitě hnojit zahradu vlastním uleželým kompostem
či hnojem, tím dodat do půdy organickou hmotu, která
má schopnost zadržovat vláhu. Také bych doporučila
mulčovat záhony se zeleninou, květinami i vysazené
keře. Zeleninu mulčovat např. senem, slámou, nevykvetlými pleveli či listy z velkolistých rostlin. Možností je i kartonové mulčování, kterým zároveň odplevelíme pozemek. Na prokypřenou a srovnanou půdu navršíme asi tři
vrstvy kartonů, které zatížíme slámou či senem. Karton
při výsadbě proděravíme, vyhloubíme do země jamku,
do které vysadíme předpěstovanou rostlinku či vysejeme
semínka rostlin. Můžeme jim ještě přilepšit kompostem.
K mulčování se dají využít i mulčovací textilie.

Co pro tebe znamená „pořádek“ na zahradě?
Pro mě pořádek v zahradě znamená, že vím, kde co
pěstuji, ale vždy se ráda nechám překvapit nějakou zajímavou planou rostlinkou a ráda si zjišťuji, čím mně může

Pro mě je návrat k „přírodě“ životní nutností. Jedinou možnou cestou, jak smysluplně žít a udržet život
pro další generace. Že bych já sama mohla a měla
něco dělat pro podporu uzdravování Země, si uvědomuji intenzivněji asi deset let. Například se snažím
redukovat množství obalů při nakupování, nosím si
vlastní obaly třeba na pečivo a jiné zboží. Upozorňuji prodavačky, aby mně nebalily každou koupenou
ponožku do igelitového sáčku. Vybírám si potraviny, které byly pěstovány bez chemických prostředků, a vůbec dávám přednost zboží vyrobenému co
nejblíže místu, kde žiji. Zeleninu nakupuji ve větším
množství od ekozemědělců v okolí. Při cestování, pokud nepřepravuji příliš těžké věci, dávám přednost
hromadné dopravě před individuální. Dávám přednost věcem vyrobeným z přírodních, obnovitelných
materiálů. Peru ekologicky šetrnými pracími prášky.
Zjistila jsem, že znečištěné sanitární zařízení se dá
vydrhnout kartáčkem a mýdlem, případně octovou
vodou, a to stejně kvalitně jako kupovanými přípravky… Těch věcí je spousta a mohla bych pokračovat
dál… Nyní žiji s přítelem v malém domku na Vysočině. Máme např. kompostovací záchod, samozřejmě přírodní zahradu s kompostem, zeleninovými
a bylinkovými záhony, ovocným sadem s včelami.
Abychom ještě více redukovali množství obalů, které
se při nakupování nechtěně získávají, vymyslel přítel
tzv. bezobalový obchod (www.opobchod.cz). Prodáváme především suché potraviny ve větším množství
lidem, kteří si svoje obaly přivezou nebo pošlou poštou, alternativně balíme do papírových či plátěných
obalů. Každý, komu není kvalita jeho života lhostejná
a kdo přemýšlí nad původem věcí a dopadem svého
konání, si přírodě šetrné možnosti v každodenním
životě postupně sám nachází.
Za rozhovor děkují Mirka Šenkyříková
a Pavla Dratvová
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Pozvánka: Klub seniorů v Hrušovanech u Brna
Za „Klub seniorů“ Pospíšil Stanislav

Klub seniorů zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se
kulturně vyžít: přijďte mezi nás. Scházíme se pravidelně každou středu ve 14 hodin
v pěkném prostředí ve „Společenské místnosti“ Obecního úřadu (ve dvoře OÚ – vstup
z ul. Havlíčkova).
Kromě pravidelných schůzek organizujeme jednodenní zájezdy, jak autobusem, tak
i vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy.
Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte
rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Plán kulturní činnosti klubu v roce 2012
Březen
Duben

7. 3. 2012
14. 4. 2012
19. 4. 2012

Květen

16. 5. 2011
19. 5. 2012

Červen
Červenec
Září
Listopad
Prosinec
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5. 12. 2012
12. 12. 2012

Oslava Mezinárodního dne žen s živou hudbou a tombolou.
Divadelní představení v Boleradicích "Za scénou".
Autobusový zájezd na "Floru Olomouc" a návštěva zámku v Náměšti Na Hané.
Oslava Svátku matek, vystoupí děti z MŠ odpoledne živá hudba.
Divadelní představení v Boleradicích "Úžasná svatba".
Autobusový zájezd zámek Český Krumlov a Klášter Zlatá koruna.
Zájezd vlakem - prohlídka Brněnského podzemí.
Autobusový zájezd hrad Bítov a zámek Vranov.
Návštěva divadelního představení.
Mikulášská nadílka s živou hudbou.
Vánoční besídka, vystoupí děti z MŠ.
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Malá historie Klubu seniorů
Marie Kalábová

Klub seniorů pracoval v Hrušova
nech u Brna již v dřívějších letech.
V roce 2000 jsem seniory navštěvovala jako členka sociální komise.
Byli to lidé již vysokého věku, a bohužel pomalu jeden po druhém
odcházeli, takže v roce 2002 klub
skončil.
Ale roku 2003 jsem se rozhodla,
že klub seniorů musí pokračovat.
Oslovila jsem paní Annu Musilovou,
aby mi pomohla seniory navštívit
a pozvat je na posezení ke Šmídům.
Sehnali jsme jich tehdy devatenáct.
Tak jsem objednala dobré pohoštění. Moc se jim to líbílo, a to tak, že
jsme to museli zopakovat. Při této
příležitosti jsem je pozvala do bývalého klubu u obchodního domu.
Přišlo jich šestnáct, a tak se obnovil
klub seniorů.
Scházeli jsme se jedenkrát týdně, ale moc dlouho ne, museli jsme
klub opustit, protože byl prodán.
Nastěhovali jsme se do bývalé hasičské zbrojnice. Seniorů přibylo,
a když už nám byly prostory hasičky malé, pozvala jsem pana starostu Kameníka, aby se přesvědčil, že
máme o klub zájem, a kolik nás je.
Řekla jsem mu, že by se nám hodila
školní jídelna. Slíbil, že to budou řešit, a povedlo se.

Naším štěstím bylo, že se otevřela nová jídelna při základní škole.
Koncem roku 2004 a začátkem roku
2005 jsme začali fungovat naplno.
První pěknou akcí byla oslava MDŽ
s hudbou, pozvala jsem pana starostu Kameníka a za všechny jsem
mu poděkovala.
Letos v únoru už tomu bylo sedm
roků. Scházíme se každou středu,
jsme spokojení a chodíme do klubu rádi.
Pořádáme mikulášskou s hudbou a nadílkou, vánoční besídku
s hudbou a s vystoupením dětí
z mateřské školy. Slavíme MDŽ s živou hudbou a také Svátek matek
s hudbou. Jezdíme na zájezdy, jedníme do kina do Boleradic. Někteří
senioři jezdí do termálních lázní
na Slovensko, také na koncerty dechovek a do Medlova na vánoční
koncerty.
Tak si žijí senioři ve svém klubu.
Také k nám přijde na pozvání pan
starosta Rožnovský a je rád, že klub
funguje, my mu a všem děkujeme,
že nám vychází vstříc. Tak ať se nám
v pohodě a ve zdraví žije dál.
Za klub seniorů Marie Kalábová.
P. S.: Také musím připomenout, že
nás za těch sedm roků opustilo osm
seniorů. Vzpomínáme na ně.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2012
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MDŽ v Klubu seniorů 7. 3. 2012
Za „Klub seniorů“ Anička Musilová a Eliška Kubová

Dne 7. 3. 2012 se konala oslava k MDŽ v Klubu seniorů v Hrušovanech u Brna.
Na začátku této oslavy všem přítomným ženám pánové Stanislav Pospíšil a Jan
Řišica předali přání a karafiát. Byla přítomna živá hudba v provedení pana
Františka Sedláčka a bylo podáno občerstvení. Nálada na této akci byla výborná,
velice dobře jsme se pobavili, zazpívali jsme si a zatančili.
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Pálíme (ne)bezpečně?
Npor. Ing. Bronislav Kocmaná

Dny se nám pomalu prodlužují a příroda se pomalými krůčky probouzí
ze zimního spánku. V těchto dnech se každý z nás snaží uklidit nepořádek
na svých zahrádkách a polích. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit loňského
suchého bio odpadu, je ho přímo spálit. Ne vždy takový úklid může dopadnout
dle vašich představ. Pokud je to možné, volte raději ekologičtější variantu jako
kompostování nebo odvoz do bio kontejnerů k následné likvidaci.
Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je
třeba uvědomit si, jakým způsobem ohrožuje
tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár,
který při hoření trávy vzniká (až 800°C), může
způsobit zničení většiny vývojových stádií
hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např.
ježků), kouřové zplodiny ohrožují i živočichy
na stromech a keřích.
Negativní dopad vypalování trav se týká
také rostlinných společenstev a půdních
mikroorganizmů (snížení druhové rozmanitosti
společenstev rostlin). Někteří zahrádkáři se
domnívají, že popel, který takto vznikne, je
dobrým hnojivem. Popel je však velmi často
rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se
potřebné živiny do půdy stejně nedostanou.
Ve všech ohledech je lepším způsobem
ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny
se pozvolna uvolňují, a navíc obohatí půdu
o velmi důležitou organickou složku. Aby
trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu
vyhrabat a zkompostovat.
Pálení klestí nebo suché trávy na hromadách
zakázané není, musíte však zajistit, aby se
oheň nerozšířil a nevznikl požár. Odpovědnost
za pálení nesete vy. Hasičský záchranný
sbor kraje Vám pálení nepovoluje. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou povinny
právnické a podnikající fyzické osoby předem
oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě takovou činnost zakázat. Oznámit
spalování je možné pohodlně prostřednictvím
internetu na http://paleni.firebrno.cz, nebo
na telefonním čísle krajského operačního

střediska hasičů 950 640 400. Pálení je pak
evidováno na operačním středisku hasičů. Tato
evidence slouží jen pro možnost ověření místa
pálení s možným nahlášením požáru. Spalování
hořlavých materiálů může být také upraveno
vyhláškou vaší obce.
Zákon o požární ochraně v § 5 odst. 2
zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým
osobám vypalování porostu. Toto plošné
vypalování škodí nejen životnímu prostředí, ale
v některých případech končí nešťastně. Oheň se
s ohledem na meteorologické podmínky může
vymknout kontrole. Stáčí náhlý závan větrů
a klidný oheň se může změnit v ničivý živel, nad
kterým ztratíte kontrolu. Požár pak vezme vše,
co mu stojí v cestě, ovocné stromy, zahradní
chatku nebo dopravní prostředek. Stává se,
že při těchto požárech dojde k poškození
zdraví a vážným popáleninám. Především
starší občané by neměli přeceňovat své síly
a upustit od tohoto typu úklidu pozemku.
Za vypalování hrozí viníkovi pokuta, která se
může ve správním řízení vyšplhat až do výše
25 000,- Kč.
K nejzávažnějším případům v regionu došlo
v loňském roce dne 13.3.2011, kde mezi obcemi
Těšany a Borkovany likvidovali hasiči rozsáhlý
požár trávy a náletových porostů. Požár zasáhl
plochu 16 hektarů a likvidovalo jej 6 jednotek
hasičů. Další závažná událost se stala 23.3.2011,
kdy došlo k rozsáhlému požárů na kopci Výhon
u Židlochovic. Obvod požáru dosahoval
v době likvidace 1,6 kilometru! Oheň poškodil
jednu zahradní chatku. U požáru zasahovalo
11 jednotek profesionálních a dobrovolných
hasičů včetně vrtulníků se závěsným vakem
na vodu.
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Sběrný dvůr odpadů

Černé skládky
Pavel Hodec, Správa majetku obce

V katastru obce jsou pořád místa, kde
jsou soustavně doplňovány nebo zakládány nové, černé skládky. V době, kdy
od 1. 4. 2009 máme v provozu vlastní
sběrný dvůr odpadů (SDO), je nepochopitelné uvažování některých našich spoluobčanů. Převážná část obyvatel zná
provozní dobu sběrného dvora, přesto
byla doplněna na zadní stranu kartičky,
která je předána občanovi, jenž zaplatí,
na pokladně obecního úřadu poplatek
za likvidaci odpadu. Odpad produkujeme
všichni a poplatek jsme ze zákona povinni zaplatit také.
Informace o provozu sběrného dvora, systému třídění a ukládání odpadu,
seznam druhů odpadu atd., byly již několikrát zveřejňovány, ale přesto se u ně-

kterých lidí míjí účinkem. Tímto článkem
znovu apelujeme na občany, kteří jsou zakladateli nebo rozšiřovateli místních skládek, aby si uvědomili, že jejich negativní
chování zasahuje nás všechny.
Úklid, nakládka, odvoz, uložení na sběrném dvoře, následný odvoz a uložení
na skládce společnosti, která má s obcí
smlouvu, obsahuje velký obnos finančních prostředků. Všechny tyto náklady se
potom projeví v poplatku za likvidaci odpadu každého občana.
Stávající i nově vznikající černé skládky jsou monitorovány, včetně pořizování
fotodokumentace a vyhodnocovány jako
škody na majetku obce. Nebuďme proto
lhostejní k životnímu prostředí a přírodě
okolo nás.

Jeden příklad za všechny
- černá skládka ve vjezdu
do hrušovanské pískovny.
►► ► ► ► ► ► ►
SDO mohou využívat
výhradně občané a majitelé rekreačních objektů
v Hrušovanech u Brna,
kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito
všichni 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 není určen pro živnostníky a firmy!
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Pondělí

Úterý

Středa

ZAVŘENO

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

Čtvrtek

Pátek

Sobota

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

09.00 – 14.00

AZ

Občasník kronikáře

Březen 2012

Rukovali, bojovali, umírali… (dokončení)
Obec Hrušovany měla
v počátku I. světové války asi 1 430 obyvatel.
Do války bylo povoláno
250 hrušovanských občanů, z nichž bylo v bojích
zraněno 200 vojáků, zajatých bylo 14 vojáků a dva
byli nezvěstní. Invalidních
zůstalo 28 vojáků, jeden
muž byl žalářován (MUDr. Hynek Světlík vězněn
pro své rusofilství). V bojích zahynulo 35 občanů
Hrušovan.

Nová jména padlých:

Veselý Jan – narozen 17. 10. 1895, místo narození Hrušovany č. 85, soustružník
Reinet František – narozen 3. 8. 1885, místo narození Hrušovany č. 128
Reinet Maxmilián – narozen 15. 9. 1890, místo narození Hrušovany č. p. 152
Reinet Jan – narozen 29. 4. 1895, místo narození Hrušovany č. p. 152

Druhá světová válka
Obec Hrušovany u Brna na počátku druhé světové války v roce 1939 měla
2 197 obyvatel. V den zahájení útoku na Polsko 1. září byl zatčen gestapem Čeněk
Krejčí jako člen župního předsednictva Sokola. Byl uvězněn v Buchendwaldu
a po 11 měsících propuštěn. V roce 1940 byli zatčeni hrušovanští občané František Flodr a Mořic Kubíček. Důvodem zatčení se uvádělo organizování a pořádání
sbírek pro rodiny politických vězňů. Byli umístěni v Kounicových kolejích a po devíti měsících propuštěni. Zatčeni byli Vladimír Kyzlink – odsouzen na 18 let žaláře
a František Riesner – odsouzen na 8 let žaláře. Oba zemřeli po válce na následky
vězeňských útrap.
Další naši občané byli popraveni nebo se stali obětí válečných událostí.
AZ občasník kronikáře Březen 2012

AZ-1

Padlí, popravení, umučení

Lang Miloslav

Pařil Jan

Ondráček Miroslav
AZ-2

Lang Leopold
narozen 3. 11. 1897
místo narození Hrušovany č. 151, dělník.
Pracoval ilegálně v KSČ,
zatčen 1. 5. 1941, popraven 9. 12. 1941
Leopold Lang nenáviděl útisk a bezpráví, hlavně násilný nacistický režim. Poprvé byl zatčen pro
stržení vlajky. Hrušovanští Němci vyvěsili na stožár
v parku německou nacistickou vlajku, kterou L. Lang
strhl a pošlapal. Podruhé byl zatčen v červenci 1939
za nezaplacení pokuty za tento přečin a uvězněn
na tři týdny. Po propuštění byl pod dohledem a často
vyslýchán. V květnu 1941 byl náhle zatčen a v Osvětimi 5. prosince 1941 popraven. Jednou z příčin smrti
L. Langa měl být člen četnické stanice v Hrušovanech
u Brna strážmistr Marek. Býval též dozorcem vězňů
v intervenčním táboře ve Svatobořicích. Tento strážník jmenovaného udával a eskortoval do Brna. Během
cesty jej nelidsky týral. Přišel na gestapo i s návrhem,
že návrat L. Langa je nežádoucí.
Pařil Jan
narozen 21. 12. 1899,
místo narození Vojkovice 110, karosář.
Pracoval v ilegální KSČ, odbojové organizaci Nemo
– Bílá lvice. Vězněn od 17. 11. 1942, zahynul v březnu
na pochodu smrti ve Waldheimu
Souzen byl ve Vratislavi 31. 3. a společně s třemi
spoluvězni byli odsouzeni pro přípravu k velezradě
– výroba klínů pro vykolejení vlaků, výroba výbušnin, neoprávněné držení zbraně a poslech cizího
rozhlasu. Odsouzen byl k 8 letům káznice. V Briegu,
kam byl umístěn těžce onemocněl. Ze statného muže
byl ke konci války muž vážící 48 kilo. Ke konci války
s ostatními vězni nastoupil k pochodu do lágru Waldheim. Zde dostal chrlení krve a za šest dní zemřel.
Ondráček Miroslav
narozen 22. 2. 1921,
místo narození v Opatovicích u Rajhradu, mechanik.
Účastník zpravodajské činnosti pro SSSR, zatčen
16. 5. 1941, zahynul 5. 3. 1943 ve Straubingu.
AZ občasník kronikáře Březen 2012

Oběti válečných událostí
Bartais Miloš – narozen 1931, školák
Těsně po osvobození Hrušovan u Brna šel Miloš navštívit své příbuzné
v Židlochovicích, asi v polovině cesty u silnice našel granát. Ten odjistil
a po výbuchu došlo k jeho zranění. Byl odvezen do polního lazaretu ve školní budově v Hrušovanech u Brna. Za krátkou dobu byl převezen do polního
lazaretu v Mikulově, kde zemřel 28. 4. 1945. Osobní údaje chlapce nebyly
k dispozici, společně s jedním vojákem byl pohřben do společného hrobu.
Později byl prohlášen za nezvěstného.
Lang Miloslav
narozen 14. 11. 1923,
místo narození Hrušovany u Brna, zámečník
Zemřel 16. 4. 1945 po leteckém náletu při hloubení zákopu u železniční trati do Židlochovic

Lang Miloslav

Oujezdský Josef
narozen 2. 7. 1896,
místo narození Šilperk okr. Zábřeh (dnes Štíty),
vlakvedoucí
V průběhu 2. sv. války bydlel v Hrušovanech u Brna, zastřelen byl 11. 10. 1944 při náletu spojeneckých hloubkových letců na vlakovou soupravu
v Brně-Slatině
Schierová Marie
narozená 6. 1. 1930,
místo narození Hrušovany u Brna, dělnice
Zemřela 17. 4. 1945 v místní cementárně, kde bydlela s rodiči. Němečtí vojáci 17. 4. objekt obsadili
a bojovali proti ruským vojákům, kteří postupovali
od Unkovic. Při přestřelce byla Marie usmrcena.

Schierová Marie

Veis Karel
narozen 1924,
místo narození – Hrušovany u Brna č. p. 46
Deportován na nucené práce do Německa,
zabit 29. 5. 1944 při spojeneckém náletu
na Stettin-Pölitz.
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Toulky obcemi
našeho regionu
Ledce
Obec leží při státní silnici 52 Brno – Mikulov, 6 km severozápadně od Židlochovic.
První zpráva o obci je z roku 1351. Býval tu samostatný vladycký statek. Později
zde nad potokem Šatava stával dvůr s mlýnem.

Nemovité kulturní památky:
Kaple Panny Marie Pomocnice

Osobnosti:

Josef Jiránek (1885 – 1940), hudební pedagog a klavírista. Vynikl jako interpret
děl Bedřicha Smetany, autorem řady pedagogických prací a vzpomínkových knih.

Současnost:

Katastrální výměra: 364 ha, z toho orná půda zabírá 73%
Počet obyvatel: 207, průměrný věk: 39,5
V obci je vybudována kanalizace (ČOV), plynofikace, vodovod. Není zde pošta,
škola, zdravotnické zařízení. Probíhá výstavba kanalizace.
Obec spravuje devítičlenné zastupitelstvo v čele s neuvolněným starostou. Chod
úřadu zajišťuje referentka.

Firmy v obci:

DAKO Brno, spol. s r. o.
Karvai Antonín – čalounictví a výroba nábytku
LB Mineral s. r. o.
Tesař Jiří – zámečnictví
Šichtanc Marek – voda, plyn, topení

Znak obce:

Ve zlatém štítě polovina medvěda přirozené barvy držící před sebou modrý vinný
hrozen se zeleným stonkem, listem a úponkem.
Znak je kombinací figur nejstarší známé obecní pečeti (1794) a znaku vladyků
z Ledec. Zlaté pole symbolizuje vrstvy štěrku a písku, na níž obec leží, a které
se zde odedávna těží. Polovice vzpřímeného hnědého medvěda z pečeti Jana
z Ledec. Modrý hrozen vložený do předních tlap se zelenou ratolestí ze staré
obecní pečeti. Dne 7. května 2001 udělil předseda Poslanecké sněmovny Václav
Klaus Ledcům znak a prapor.
AZ-4
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Toulky obcemi
našeho regionu
Měnín
Obec leží na soutoku říčky Litavy(Cézavy) a Zlatého potoka a 8 km
severovýchodně od Židlochovic. První zprávy o obci pochází z roku 1240, kdy
se datuje listina vydaná Václavem I. Ve 13. stol. obdržel Měnín základní městská
práva, ale již od počátku 14. stol. nikdy za město pokládán nebyl. Měnín byl
křižovatkou obchodních cest do Uher, Rakouska a Polska.

Nemovité kulturní památky:

Farní kostel sv. Markéty. Kostel pochází ze 13. století a prošel mnohými úpravami.
(čís. pam. 0817).
Smírčí kříž - pochází z roku 1556, přenesen byl do kostela, zde byl v r. 1910
zazděn do kostelní zdi (čís. pam. 0818).

Osobnosti:

Jaroslav Konečný, měnínský rodák, vynikající sportovec, který v roce 1967 byl
členem národního družstva házené, které v tomto roce získalo titul mistra světa.

Současnost:

Katastrální výměra: 2116 ha
Počet obyvatel: asi 1600, průměrný věk: 34 let
V obci je pošta, škola, zdravotní zařízení, kanalizace (ČOV), plynofikace, vodovod.

Firmy v obci:

Dřevovýroba Palán
Kontejnerová doprava Petr Sklenář
Kovovýroba Kirš
DirectorCzech Republic s.r.o.
Autoškola JM – MartinTibernský

Znak obce:

Ve 20. století se v Měníně užívá razítko se stromem a ptákem jako na starých pečetích
od 16. do 18. století.V roce 1996 zadala obec vypracování návrhu znaku. Ve stříbrném
štítě vyrůstá černý strom bez listí, na jehož levé spodní větvi sedí černý havran s červenou
zbrojí. Pták zřejmě představuje havrana, který společně se stromem bez listí připomíná
smutný čas, tedy dobu, kdy Měnín ztrácel svůj význam a upadal ve prospěch Brna.
K udělení znaku a praporu předsedou PS PČR došlo 27. 3. 2000.
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Události známé, neznámé…
Ke 120. narozeninám naší
školy, budou po celý rok
uveřejňovány
fotografie
učitelů, vyučujících na naší
škole.
Fotografie pochází ze školního roku 1975/76.
Zleva stojící: Václav Konvica, do školy nastoupil
ve šk. roce 1973/74 a odchází ve šk. roce 1984/85.
Marta Klímová nastoupila
ve šk. roce 1975/76 končila
ve šk. roce 1976/77. Zdeňka Kolegarová nastoupila ve šk. roce 1970/71 a do důchodu
odešla ve šk. roce 1997/98. Alena Nováková vychovatelka ŠD nastoupila ve šk. roce
1974/75 a ukončila zaměstnání ve šk. roce 1977/78. Magda Urbánková, vychovatelka ŠD
nastoupila ve šk. roce 1974/75 a odešla ve šk. roce 1980/81.
Sedící zprava: Ludmila Nečasová, vychovatelka nastoupila ve šk. roc 1973/74 a odešla
ve šk. roce 1978/79, o ostatních vyučujících byly informace uveřejněny v č. prosinec

Kdo byl kdo v Hrušovanech u Brna.
MUDr. Alois Luska (23. 5. 1910 – 13. 12. 1970)
Do Hrušovan u Brna se přistěhoval v roce 1939
a otevřel si tu lékařskou praxi. Brzy se stal pro všechny
občany uznávaným rodinným lékařem a zůstal jím
po celý svůj život.

Ludmila Hájková (29. 5. 1924 – 30. 12. 2005)
Po celý život pracovala v TJ Sokol a TJ Jiskra.
Pomáhala v obci jako poslankyně MNV, nechyběla
při nacvičování Besedy s mladými stárky při hodech.
Spolu s děvčaty TJ Jiskra cvičila na Spartakiádě
v Praze.
Omlouvám se čtenářům za chybné uvedení data
úmrtí pana Aloise Štaudera. Správné datum úmrtí
je 7. 2. 1982.
Foto: archiv kronikáře
AZ-6
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Hrušovanský historický kalendář 2012
1252

1512

1552
1572

1642

 Přemysl Otakar II. potvrdil zakládající listinu kláštera žďárského, je to první
písemný záznam o vsi Hrušovany.
 Uherská vojska pronikla až k Brnu a zpustošila celý kraj. Hrušovany byly pusté,
vylidněné.
 Vladislav II. zastavil hrad Špilberk, Měnín, Hrušovany, Kučerov, Líšeň a obce
s ostatním příslušenstvím za 21 500 Janu z Lomnice a na Meziříčí. Páni
Meziříčtí z Lomnice drželi toto zboží jako zástavu až do roku 1547
 Hrušovany patří opět klášteru Žďárskému
 Opatem Havlem ze žďárského kláštera byla Hrušovanům potvrzena odúmrť.
Bylo to právo vrchnosti dědit po svém podřízeném majetek pokud dotyčný
zemře bez mužských potomků.
 Rychtářem byl Urban Grimm.
 Prostor mezi obcemi Hrušovany, Nosislav a Vojkovice přeměnili Švédové
v rozsáhlý vojenský tábor, který zde byl od 11. července až do konce srpna.
 Rychtářem byl Filip Korigar

1702
 Hrabě Filip ze Sinzendorffa koupil 31. března ves Hrušovany za 42 tisíc zlatých
a přpojil ji k židlochovickému panství.
 Rychtářem byl Šimon Papoušek

1742
 Pruská vojska obsadila Hrušovany
 Rychtářem byl Antonín Klopar

1812
 Hrušovany měly 470 obyvatel a113 domů
 Rychtářem byl Augustin Kromus

1822
 Obec prodala sešlou kovárnu čp.90 a místo ní si postavila novou naproti
starému hřbitovu.
 Rychtářem byl Jan Jaroš
AZ občasník kronikáře Březen 2012
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1862
 Přes obec Hrušovany se stavěla silnice až do Židlochovic nákladem 262 zlatých
a 12 krejcarů. Vozovka byla prašná.
 Starostou obce byl Jan Jaroš

1872
 Před 140 lety byla slavnostně otevřena nová budova nádraží, za účasti mnoha
domácích i přespolních návštěvníků. Na radnici se všem účastníkům slavnosti
podávalo pohoštění. Budovu stavěl Karel Jirusch ze Židlochovic. Toto nádraží
již sloužilo i pro nákladní dopravu. V roce 1888 byla nádražní budova zvětšena
o jedno patro.
 Starostou obce byl Martin Klecl

1882

Na pohlednici vpravo nahoře původní budova cukrovaru

 Před 130 lety byla dokončena budova cukrovaru a 19. února vysvěcena.
Cukrovar postavil stavitel Jelínek ze Židlochovic. Byla to největší rafinerie cukru
na Moravě. Provoz cukrovaru přilákal mnoho dělníků a řemeslníků, kteří se
v obci trvale usadili.

Použité prameny:
Hustopečsko – Domovopisný sborník, 1928
Josef Jakubec – Kronika
Internetové stránky obcí
Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
AZ-8
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Stavby

Obec

Rozšíření čistírny odpadních vod
Vlastimila Adamová, kroníkářka obce
Intenzifikace čistírny odpadních vod
v Hrušovanech u Brna probíhá ve spolupráci
se svazkem VAK Židlochovice.
Realizací projektu dojde k intenzifikaci
mechanicko–biologické ČOV a bude vytvořen
předpoklad pro připojení na ČOV.
Projekt je spolufinancován Evropskou
unií, Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Celkové náklady 42 411 824 Kč
Dotace z EU- ZOPŽP 36 050 050 Kč
Dotace SPŽP ČR 2 120 591 Kč
Příspěvek příjemce dotace 4 241 183 Kč
Realizační firma: „Hrušovany u Brna – ČOV“
(VHS Brno a.s., ARKO Technology, a.s.
Realizační projekt by měl být ukončen
22. 2. 2014.

Oprava a odbahnění rybníka Šejba
Převzato z Vojkovického zpravodaje 2011/2, foto Vlastimila Adamová
Stavba je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Státního fondu ŽP, dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje a vlastních zdrojů, které jsou tvořeny z rozpočtu obce. Vojkovice a obce
Hrušovany u Brna koeficientem dle počtu obyvatel 1091 : 3237 = 0,337. Předpokládaný termín
dokončení stavby je srpen 2012
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Školy

Mateřská škola

V mateřské škole se pořád něco děje
Děti a paní

učitelky MŠ

Období vánočních svátků skončilo
a děti se plny dojmů a radostí ze splněných vánočních přání vrátily opět do mateřské školy. Hned na začátku nového
roku navštívil MŠ kouzelník se svým vystoupením, jehož triky se dětem velice
líbily a pobavily je.
Očekávaným dnem pro předškoláky byl
„Zápis dětí do ZŠ“, který se uskutečnil koncem ledna. Děti si kromě drobných dárečků, které pro ně připravili starší kamarádi,
odnesly také spoustu příjemných zážitků.
V únoru mateřskou školu navštívili herci, kteří si pro děti připravili pásmo známých pohádek. Dětem se představení líbilo, protože mohly spolupracovat a aktivně
se do něj zapojit.
Tak jako každý rok proběhl v MŠ
„Masopustní karneval“. Děti se nejprve

30

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012

seznámily s tradicemi Masopustu, společně si vyzdobily třídu, převlékly se svými
paní učitelkami do nejrůznějších kostýmů
a maškarní rej mohl začít. Společně všichni prožili veselé a zábavné dopoledne plné
her, soutěží a tancování.
V březnu v rámci „Měsíce knihy“ děti
postupně navštíví MLK. P. knihovnice je seznámí s prostředím a významem knihovny,
připomene jim, jak se má s knihou zacházet a na závěr určitě dětem přečte pěknou
pohádku.
V polovině března bude zahájen ,, Kurz
plavání´, který je určen pro pětileté děti
a předškoláky. Kurz je dobrovolný. Hodiny
plavání budou probíhat v krytém bazénu
v Hustopečích, vždy každé úterý dopoledne v rozsahu deseti hodin.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012
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Mateřská škola

Školy

Zápis dětí
do MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Oznamujeme rodičům,
že zápis do Mateřské školy
Hrušovany u Brna se uskuteční

ve čtvrtek 3. 5. 2012
v době od 13.30 do 15.30 hodin
pouze v budově MŠ Sídliště ve třídě Sluníček (zadní vchod)
U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a OP zák. zástupce.

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 všechny budovy MŠ
– Havlíčkova 169, Sídliště 527, Jízdárenská 699,

a to dne 26. dubna 2012 v době od 14.30 do 16.30 hodin.
Současně si mohou rodiče vyzvednout
přihlášku k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2012 / 2013.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012
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Ostatní

Farnost Židlochovice

Něco o Velikonocích
Ladislav Najman (z knihy Velikonoce - soubor různých textů a z rozhovoru s biskupem Václavem Malým)
Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení.
Připomínají význam oběti života ve prospěch
druhých a zároveň, že smrt není konečným slovem lidského konání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který nám otevřel
právě Ježíš z Nazareta. Proto jsou Velikonoce
nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Značí
zrození nového života, který otevírá nové možnosti už během našeho pozemského putování.
Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle Hodu Božího velikonočního
je vždy po prvním jarním úplňku. Datum kolísá
od 22. 3. do 25. 4.
Velikonoce začínají večerní bohoslužbou
na Zelený čtvrtek, následuje Velký pátek, Bílá
sobota a Velikonoční neděle. Postní doba začíná na Popeleční středu a 40 dní se počítá
od Popeleční středy do Bílé soboty bez započtení postních nedělí.

ZELENÝ ČTVRTEK. Tématem večerní li

turgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž
ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské
zahradě a jeho zajetí...
Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc
vůbec nesouvisí. Název Zelený čtvrtek vznikl
přesmyčkou původního německého názvu
Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).

VELKÝ PÁTEK. Podle prastaré tradice se

dnes neslaví eucharistie, ale obřady na památku utrpení Krista. Ty mají tří části: Bohoslužbu
slova (ve které se čtou pašije) zakončenou
přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání. Velký pátek je postním dnem – postem
od masa a újmy v jídle.
• Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše
Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho
poprava i pohřeb
• v Bibli se události popisují ve všech čtyřech
evangeliích.
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• Tento den se tato část evangelií čte v tzv.
pašiích. (Z toho pak vznikly tzv. pašijové hry,
při nichž se tyto události nečetly ale hrály)
• Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování,
a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání
• Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě
– není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení
a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se
pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení,
války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, ...)
• na Velký pátek je výzdoba kostela chudá,
žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se
zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí
• v mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost křížové cesty
• Bible vypráví, že v momentě Ježíšovy smrti
se roztrhla opona, která v jeruzalémském
chrámě dělila velesvatyni od ostatních
prostor. Tím Písmo naznačuje, že Ježíšovou
smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu – k samotnému Bohu. Lidová tradice toto
poněkud opravila a vypráví o otevírání pokladů ve skalách

BÍLÁ SOBOTA. Bílá sobota je tzv. aliturgic-

kým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví
mše svatá a další svátosti, kromě pomazání
nemocných a svátosti smíření.
Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova
hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky
hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci.
Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze
židovského (resp. orientálního) počítání času,
začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná
(dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu,
anebo v noci.

Farnost Židlochovice
VELIKONOČNÍ NEDĚLE. Kristus vstal
z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”,
neboli “prvního dne po sobotě” (která byla
podle židovského kalendáře posledním
dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil
Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se
křesťané v tento den začali pravidelně scházet
k eucharistickému “lámání chleba” a tento den
nazvali “dnem Páně”.
Každá neděle v roce je tedy “oslavou
Velikonoc” – zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu
pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

Velikonoční symboly

Pomlázka a kraslice.
Po odeznění vážných náboženských svátků
se lidová tradice vrací k projevům veselí a proudícího života. Přichází velikonoční koleda – pomlázka, konaná hlavně na velikonoční pondělí.
Obchůzka po domech, veršovaná přání, polévání vodou a hlavně šlehání zelenými spletenými pruty, které údajně přináší "pomlazení".
Odtud název předmětu, dne, někde i celých
velikonoc.
Konání těchto věkovitých a vpravdě podivných zvyků se navzdory civilizačnímu proudu
dvacátého století přirozeně zachovalo dodnes
a to nejen v prostředí venkova, ale i ve velkých
městech. Dodnes chlapci a muži dovedou
uplést z osmi šestnácti i více prutů pletence
velkých i malých rozměrů. Některé kusy představují skutečná pletařská dílka s ozdobně
vytvarovanými rukojetmi, různých kombinací
barev prutů a zdobení. Podle zvyklosti jsou
malé pomlázky určeny ke šlehání, objmené
žily, korbáče a tatary nosili – a místy ještě nosí
– chlapci při koledě s sebou jako symbol svého
stavu a od vyšlehaných děvčat na ně dostávají
stuhy. Tento zvyk se stále udržuje v řadě obcí
hlavně na Slovácku.
Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně
musí platit – dárky a vejci. Vajíčko samo nese

Ostatní

pochopitelnou symboliku rodícího se života,
znak přicházejícího jara. Jako dárek musí být
vajíčko plné a omalované. Tradiční a nejvýmluvnější je červená – krásná barva, barva života. Odtud též obecně užívaný název pro malované vejce – kraslice.
Velikonoční beránek
• k velikonocům patří velikonoční beránek
• symbol beránka byl velmi rozšířený již
v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí
pastevci
• v hebrejské tradici symbolizovaly ovce
Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský
Bůh je označován za pastýře, který bere své
ovce do náručí
• v křesťanské církvi se beránek stal symbolem
Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství
• spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek
zbíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví
Symbol kříže
• symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali ho už staří Egypťané, Číňané
či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen
s problémem orientace v kosmu, v prostoru
mezi nebem a zemí a chápán jako propojení
božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem
věčnosti
• dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke smrti ukřižováním
• trest ukřižování patřil k trestům výjimečně
krutým a ponižujícím, na kříži končili ti, kteří
si zasloužili pohrdání
• kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X
(tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž
řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní
částí označovaný jako latinský.

Velikonoční obřady 2012 ve farnosti Židlochovice

Zelený čtvrtek 20 hod. Velký pátek 20 hod. Bílá sobota 21 hod.
Velikonoční neděle: Hrušovany 10.00 hod. Židlochovice 10:30 hod.
Velikonoční pondělí: Židlochovice 10:30 hod.
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Zkratky: MRS – Moravský rybářský svaz, K.Seniorů - Klub seniorů, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Organizace
Den

Pořádá

Plán akcí

Akce

Duben
1.4.
1.4.

KPOZ
SOKOL

1.4.
6.4.

SOKOL
SDH

7.4.

SOKOL

13.4.

OBEC

14.4.

OBEC

14.4.

TÁBORNÍCI

16.4.

ZO KSČM

28.4.

MRS

29.4.

MRS

30.4.

SOKOL

K.seniorů

vítání občánků ve 14 hod
Velikonoční dílnička pro
děti od 14:00 - 19:00
- sokolovna
Železná neděle
vyhodnocení výtvarné a
literární soutěže PO očima
dětí
zájezd do Hodonína NA
PAINTBAL
oslava výročí osvobození
obce - 760 LET OBCE
pietni akt - znovu odhalení
pomníku padlích - 11:00,
ukázka bojového umění
- 14:00 - 760 LET OBCE
jarní úklid odpadků při
stezce na Židlochovice
Veřejné shromáždění k
oslavě osvobození obce
- zasedací místnost OÚ
rybářské závody pro
dospělé členy ryb.svazu na
rybníčku Vodárna
rybářské závody mládeže
do 15let na rybníčku
Vodárna
Čarodky na sokolovně
pro děti od 14:00, večer
hudební festival od 17:00
hraje ČOKOVOKO a další
(akce za podpory OBCE)
autobusový zájezd na Floru
Olomouc a návštěva zámku
v Náměšti Na Hané

Květen
1.5.
1.5.

TÁBORNÍCI
KSČM

5.5.
8.5.
8.5.

SDH
SOKOL
SDH
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Branný závod družstev
oslava 1. máje - svátku
práce v 9:00 - v prostorách
Letní Kino
oslavy svatého Floriána
Zajezd do neznáma
pořádání soutěže žáků v
Přísnoticích
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Den

Pořádá

Akce

9.5.

K.seniorů

13.5.

KPOZ

26.5.

SOKOL

28.5.

SOKOL

31.5
- 3.6.

TÁBORNÍCI

oslava Svátku matek s živou
hudbou
svátek matek veřejná oslava
ve 14 hod v prostorách
tělocvičny základní školy
MÁJOVÁ ZÁBAVA od 20:00
na sokolovně
Turnaj ve volejbale sokolovna
4-denní vodácký výlet
VLTAVA 2012
zájezd na hrad (akce za
podpory OBCE)
oddíl tenisu: tradiční zápas
Svitavy - Hrušovany
zájezd jednodenní

SOKOL
TJ JISKRA
KDU-ČSL
Červen
2.6.

OBEC

2.6.

TJ JISKRA

23.6.

MS LÍPA

24.6.

KPOZ

MDD - lanové centrum,
dětské atrakce, šermířské
vystoupení skupiny EXULIS
a další soutěže pro děti
- sokolovna
oddíl stolního tenisu:
spoluůčast na dni dětí
- sokolovna
měsíc myslivosti - posezení
spojené s letní nocí, muzika,
myslivecká kuchyně od
12:00 na myslivně - 760
LET OBCE (akce za podpory
OBCE)
vítání občánků

29.6.

SDH

zakončení školního roku

29.6.

OBEC

29.6.

TJ JISKRA

rozloučení se školním
rokem, opékání špekáčků,
skupina PARADOX od 17
hodin - sokolovna
oddíl stolního tenisu:
spoluúčast na rozloučení se
školním rokem - sokolovna
autobusový zájezd - zámek
Český Krumlov a Klášter
Zlatá koruna

K.seniorů

Organizace

Plán akcí

Pravidelné akce – Sokol
středa
pondělí až
středa
pondělí a
čtvrtek
pondělí a
čtvrtek

cvičení dětí 17:00 - 18:30
AEROBIK 19,30- 21.00

úterý
info

Cvičení ŽENY 19:00 - 20:00

úterý
info

Ženy volejbal 20:00 - 21:30

Volejbal mládež 18:30 - 21:00
LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na
tel: 602552476 nebo 603843065
Volejbal mládež 18:30 - 21:00
LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na
tel: 602552476 nebo 603843065

Pálení čarodějnic Hrušovany – 30. 4. 2012

Strakatý Sokec 2012

Hrušovanské pálení čarodějnic je populární
akcí, na níž v minulých letech vystoupili přední interpreti alternativních žánrů
kultury. Tuto tradici míchání stylů a žánrů
zachová i letošní ročník, který přivítá hvězdy
nezávislé scény, jako je ČOKO-VOKO - kapelu, která šokuje a baví, nebo Jiřího Schmitzera – herce a písničkáře, jehož hity jako je
Prase jede na kole baví již řadu let.
Již poněkolikáté v Hrušovanech vystoupí
i Trio de Janeiro – rytmy latiny, plné energie,
přinesly kapele řadu ocenění a především
nadšené publikum, které kapela dokáže
roztančit.
Hrušovany jsou také domovem opravdu
reprezentativního počtu kapel, jejichž je
Sokolovna základní scénou. Můžete se těšit
na domácí Propaganju, kterou není třeba
přestavovat, jistě je však i toto jejich vystoupení podpořit. Vystoupí i Tři lidi, mladý
a nadějný písničkář Zbyněk Dovrtěl a řada
dalších.
Martin Horr, který věnuje přípravám
spoustu času a energie, k akci uvádí: „ chtěli
jsme dát prostor všemu, co v Hrušovanech
v muzice má ohlas – bude iscéna, zaměřená
na drum and base, ska a punkové kapely,
místní oblíbenci a abychom přilákali i široké
okolí, pozvali jsme i některé celorepublikově známější hosty.“
Samozřejmostí akce bude obrovská vatra,
vynikající občerstvení, milá obsluha a pohodová atmosféra Sokolovny, kde se setkávají
lidé a umělci různých názorů a zaměření.

Občanské sdružení Strakatý svět opožděně
děkuje Hrušovanům za milé přijetí na loňské akci Strakatý Sokec, která soukromým
útulkům přinesla 9 700 Kč z prodeje bazarových věcí, didaktického pořadu a koncertů. Celá suma byla plně využita na péči
o zvířata.
Rádi bychom navázali i letos na spolupráci a vstřícnou atmosféru v Hrušovanech
a ve dnech 8. – 9. 6. V Sokolovně uspořádáme řadu akcí pro všechny generace.Pro
mateřskou a základní školu to bude didaktické dopoledne s pohádkou a výtvarnou
dílničkou, v sobotu uspořádáme další
Kočičí bál s tancem a hrami. Pro všechny
tvořivé a spořivé bude po oba dny otevřen
bazar všeho možného, který je zajímavý
tím, že cenu, kterou chcete zaplatit, si
určíte sami, takže kdo dřív přijde, má větší
možnosti výběru. Večerní akce nepochybně dají prostor některé z domácích kapel
a představí i jednu naprostou novinku
- Trapný večírek – hravý večírek pro dospělé, kam je vstup jen a pouze v trapném
oblečení, samozřejmě na výhradně trapný
program.
Gabriela Sarai Březinová, místopředsedkyně o.s. a obyvatelka Hrušovan, vzkazuje: „
Doufáme, že Sokolovna a její hosté i na naší
obhájí svou dobrou pověst v zábavě a přijde
za námi řada dětí i dospělých.“
Dakne
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Organizace

FK 1932 Hrušovany u Brna

FK 1932 v činnosti i v zimním období
Jaromír Kudělka, člen výboru FK 1932

Hrušovanský fotbal v zimním období, když se nedá hrát na venkovním hřišti,
nezahálí a nečeká na jarní slunce a provozuje svoji činnost i přes zimu.
Ještě na konci loňského roku se starší
přípravka v listopadu a prosinci zúčastnila halové ligy v Žabčicích. Naše družstvo sice obsadilo poslední 10. místo, ale posbíralo další cenné
zkušenosti od zápasů se soupeři z jiných skupin
přípravkových soutěží a celků z Brna, které budou
moci v jarních mistrovských utkání doufejme zúročit. Mj. o jedno vítězství v zápase je připravila
inkasovaná branka necelých deset sekund před
jeho závěrečným hvizdem.
STŘELCI FK 1932 V HALOVÉ LIZE 2011:
3 – Pokorný Matyáš, 2 – Hýsek Daniel,
1 – Zemánek Lukáš, Kresač Miroslav.
►

Dále družstvo získalo jedno z ocenění na závěr ligy,
když nejlepším brankářem byl vyhlášen Jiří Kilberger.

Starší přípravka
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FK 1932 Hrušovany u Brna
Naše mládežnická družstva (mladší i starší
přípravka, starší žáci) neznají zimní přestávku,
v trénincích pokračovali hned od měsíce listopadu. Docházejí pravidelně 2x týdně na sportovní
halu.
Družstva dorostu a mužů zahájila přípravu až
od měsíce února, v úterý halou, čtvrtkem a sobotou výběhy do okolí.
V přípravě je počítáno i s několika přípravnými přátelskými utkáními, jak družstva mužů, tak
i družstva dorostu. Na měsíc březen má FK 1932
zamluveno pronájem hřiště s umělým povrchem
v Brně-Komárově na stadionu Sparty Brno pro následné soupeře.
NE 04.03.2012 od 13:00 hod. – Sokol Vin.Šumice
NE 11.03.2012 od 13:00 hod. – Sokol Přísnotice
NE 18.03.2012 od 13:00 hod. – FK Ořechov
Dále je domluvené generálkové utkání na přírodní trávě na našem stadionu:
NE 25.03.2012 – Sokol Prštice
Přípravné utkání dorostu – umělka Sparty Brno
v Brně – Komárově:
NE 18.03.2012 od 11:00 hod. – Moravská Slavia
Brno ml.dor.
A ještě jedno utkání před zahájením mistrovských utkání na přírodní trávě.
Dále výbor FK 1932 musel řešit v zimě novou
povinnost. Přihlášení veškerých svých členů klubu, kteří budou uváděni na zápisech o utkání, do
nově vzniklé Fotbalové Asociace České Republiky
(FAČR) a zaplacením pravidelného členského příspěvku.
Také se zabývá přípravami kulatého jubilea organizované kopané v obci, která v letošním roce
slaví již 80. výročí od svého založení v roce 1932.
Oslavy jsou plánované na konci měsíce června,
kdy budou sehrána postupně utkání všech družstev působících v klubu a vrcholem bude utkání
mužů s atraktivním soupeřem.
Vše o fotbalovém dění v hrušovanském
FK 1932 se můžete blíže dočíst na webu
fk1932.vysledky.com, kde jsou podrobnější informace.
SPORTU ZDAR A FOTBALU VZLÁŠŤ
VZHŮRU DO JARNÍCH BOJŮ!!!

Tabulky fotbalových soutěží
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

III. třída skupina A – Brno-venkov  – muži
Tým
Z V R P Skóre
Opatovice
14 12 1 1 43:13
Blažovice
14 11 0 3 52:21
Rajhrad B
14 7 4 3 42:20
Mělčany
14 6 4 4 46:27
Kupařovice
14 7 1 6 24:31
Žabčice
14 6 2 6 29:28
Těšany
14 5 5 4 28:31
Tvarožná
14 5 3 6 31:26
Vin.Šumice
14 5 3 6 32:32
Kobylnice
14 6 0 8 36:37
Pozořice
14 4 4 6 28:33
Moutnice B
14 4 3 7 22:24
Blučina
14 4 2 8 27:35
Hrušovany
14 0 0 14 8:90

B
37
33
25
22
22
20
20
18
18
18
16
15
14
0

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OP, skupina B - Brno-venkov – dorost
Tým
Z V R P Skóre
Domašov
9 6 3 0 31:07
Dolní Loučky
9 6 2 1 33:16
Kupařovice
9 6 2 1 31:14
Rajhrad
9 6 1 2 42:14
Rosice
9 5 3 1 35:08
Střelice
9 3 1 5 26:30
Hrušovany
9 3 1 5 15:36

B
21
20
20
19
18
10
10

8.

Dol.Kounice

9

2

1

6

10:25

7

9.

Želešice

9

1

0

8

10:36

3

10.

Modřice

9

0

0

9

3:50

0

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OP, skupina A – Brno-venkov – st. žáci
Tým
Z V R P Skóre
Mokrá
9 8 0 1 76:10
Rajhrad
9 7 1 1 30:05
Újezd
9 6 1 2 51:14
Měnín
9 5 1 3 35:13
Pozořice
9 5 0 4 40:31
Blažovice
9 5 0 4 24:31
Hrušovany
9 4 0 5 26:41
Vin.Šumice
9 2 0 7 4:35
Želešice
9 1 1 7 7:38
Ochoz
9 0 0 9 5: 80
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19
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15
12
6
4
0
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FK 1932 Hrušovany u Brna

OP, skupina B - Brno-venkov – starší přípravka
#
Tým
Z V R P Skóre
B
1.
Ivančice
10 10 0 0 110: 7 30
2.
Střelice
10 8 1 1 73: 7
25
3.
Rosice
10 8 0 2 86: 18 24
4.
Zbýšov
10 6 2 2 37: 21 20
5.
Vojkovice
10 6 0 4 15: 20 18
6.
Rajhrad
10 5 0 5 56: 42 15
7.
Ořechov
10 4 1 5 33: 33 13

OP, skupina A - Brno-venkov – mladší přípravka
#
Tým
Z V R P Skóre
B
1. Rajhrad
8 6 1 1 81:31 19
2. Modřice B
8 6 1 1 49:34 19
3. Židlochovice
8 6 0 2 76:42 18
4. Blučina
8 4 2 2 59:37 14
5. Šlapanice B
8 3 1 4 33:48 10
6. Modřice A
8 3 0 5 34:60
9
7. Vojkovice
8 2 1 5 33:51
7

8.

Hrušovany

10 3

0

7

17: 53

9

8.

Šlapanice A

8

1

2

5

29:50

5

9.

Kupařovice

10 1

0

9

10: 72

3

9.

Hrušovany

8

1

0

7

22:63

3

10.

Želešice

10 1

0

9

12: 84

3

11.

Troubsko

10 1

0

9

11:103

3

Rozpis fotbalových
soutěží Jaro 2012
16 Ne
17 Ne

III. třída, skupina A - muži FK 1932
1.4 10:30 Tvarožná
Hrušovany
8.4 15:30 Hrušovany

Kobylnice

18 So

14.4 16:00 Pozořice

Hrušovany

19 Ne

22.4 16:00 Hrušovany

Blučina

20 Ne

29.4 16:00 Mělčany

Hrušovany

21 Ne

6.5 16:30 Hrušovany

Moutnice B

22 Ne

13.5 10:30 Vin. Šumice

Hrušovany

23 Ne

20.5 16:30 Hrušovany

Opatovice

24 Ne

27.5 16:30 Blažovice

Hrušovany

25 Ne

3.6 16:30 Hrušovany

Žabčice

26 Ne

10.6 16:30 Kupařovice

Hrušovany

14 Ne

17.6 16:30 Hrušovany

Těšany

OP, skupina B – přípravka st. FK 1932
13 So

7.4

9:30

Hrušovany

Ivančice

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

OP, skupina B - dorost FK 1932
15.4 13:30 Hrušovany
Rajhrad
22.4 13:30 Hrušovany
Domašov
29.4 13:45 Modřice
Hrušovany
6.5 14:00 Hrušovany
D. Kounice
13.5 14:00 D. Loučky
Hrušovany
20.5 14:00 Hrušovany
Střelice
27.5 14:00 Želešice
Hrušovany
3.6 14:00 Hrušovany
Rosice
10.6 14:15 Kupařovice Hrušovany
OP, skupina A – st. žáci FK 1932

13 Ne

8.4 10:30 Hrušovany

Pozořice

14 Ne

15.4 14:00 Měnín

Hrušovany

16 Ne

29.4 13:30 Vin. Šumice

Hrušovany

17 Ne

6.5 10:30 Hrušovany

Újezd

18 So

12.5 10:30 Želešice

Hrušovany

19 Ne

20.5 10:30 Hrušovany

Blažovice

20 Ne

27.5 14:30 Rajhrad

Hrušovany

21 Ne

3.6 14:00 Ochoz

Hrušovany

22 Ne

10.6 10:30 Hrušovany

Mokrá

OP, skupina A – přípravka ml. FK 1932

14 Ne

15.4 10:00 Troubsko

Hrušovany

10 Pá

13.4 16:30 Šlapanice B Hrušovany

15 So

21.4

Střelice

11 Ne

22.4

9:30

Hrušovany

Blučina

16 Ne

29.4 13:00 Vojkovice

Hrušovany

12 Ne

29.4

9:00

Vojkovice

Hrušovany

9:30

Hrušovany

Modřice

9:30

Hrušovany

12 Út

1.5

9:30

Hrušovany

Rajhrad

13 Ne

6.5

17 So

5.5

9:30

Hrušovany

Kupařovice

18 Út

8.5 11:00 Modřice B

Hrušovany

18 So

12.5 15:00 Zbýšov

Hrušovany

14 Pá

11.5 16:30 Šlapanice

Hrušovany

19 So

19.5

Želešice

15 Ne

20.5

Židlochovice

20 Ne

27.5 10:00 Rosice

Hrušovany

16 Ne

27.5

Ořechov

17 Ne

3.6

21 So
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9:30
9:30
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9:30

Hrušovany

9:30

Hrušovany

VOLNO
Rajhrad

Organizace

TJ Jiskra Hrušovany u Brna

TENISOVÝ KLUB Hrušovany u Brna
Miroslav Sopoušek

Plány na novou sezónu 2012
1. Celoročně 2012 – provoz tenisové akademie
pro mládež (s možností
přihlásit se pro nové zájemce)
2. 04/2012 - vybudování veřejně přístupné tenisové
stěny (závisí od schválení
a financování projektu
OÚ)
3. 04-10/2012 – hlavní tenisová sezóna (možnost
využití kurtů jak pro členy
TK tak i pro veřejnost)
4. 04-10/2012 – 3. ročník
celoročního singlového
turnaje mužů (s možnosti
zúčastnit se pro širokou
veřejnost)
5. 05/2012 – tradiční zápas
Svitavy – Hrušovany
(přijďte nám fandit)
6. 9. 6. 2012 – 5. ročník turnaje JISKRA CUP ve čtyřhře (s možnosti zúčastnit
se pro širokou veřejnost),
doprovodný program dětský sportovní den
7. 08/2012 – tradiční zápas
Hrušovany - Svitavy (odveta)
8. 09/2012 – 3. ročník turnaje BURČÁK CUP ve čtyřhře
(s možnosti zúčastnit se
pro širokou veřejnost),
doprovodný program dětský sportovní den.

Předseda a kontaktní osoba:
MIROSLAV SOPOUŠEK
STÁVÁNÍ 609
664 62 HRUŠOVANY U BRNA
TEL: 602 951 035
E-MAIL: mirekso@seznam.cz
Web: http://tenis.h.sweb.cz/

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012
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Sbor dobrovolných hasičů

Začátek roku 2012 s SDH
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže SDH

To je ale nadělení,
Zvířetin je v ohrožení!
Hoří park! A hoří dům!
Zavolejte hasičům!

Už jsou tu však hasiči!
Oheň jen tak zasyčí,
když jej voda zaleje!
Parku svítá naděje!

Ráno v parku párek myšek
udělal si oheň z šišek.
Místo opečených párků
podpálili půlku parku.

Sluníčko skryl černý mrak,
kouř stoupá až do oblak!
Červený hasičský vůz
má to k ohni pěkný kus.

Z vršku stromu naříká,
slzami se zalyká
ustaraná veverka:
V dutině spí má dcerka!

Ohněm lehly keře, stromy,
zvířátkům shořely domy,
kde se zelenala stráň,
je teď vyhořelá pláň.

Už se ale směle řítí,
klakson houká, maják svítí,
za volantem méďa sedí,
odhodlaně k ohni hledí.

Hasiči však nemeškají,
honem žebřík vysouvají
a zrzavé mláďátko
dostanou ven zakrátko.

Nový park se vysadí!
Hasiči s tím poradí!
Hned přiloží ruku k dílu,
zapojí veškerou sílu….

V parku vládne panika,
každý honem utíká.
Želva ze všech nejvíce –
předhoní i zajíce!

Méďa hasič opatrně
pochová to malé škvrně,
zabrouká mu pod vousy,
že už se bát nemusí.

a ostatní zrovna tak!
Každý brouček, každý pták,
zkrátka celý Zvířetín
napravuje hloupý čin.

Oheň ječí, hučí, prská,
dračími ocásky mrská,
rudý jazyk vyplazuje,
všechno kolem oblizuje.

Hasičský vůz zoufá si:
park tu rostl do krásy,
všichni sem rádi chodili,
a teď zmizel ve chvíli!

Na sirky už nesáhneme!
To my, myšky, slibujeme!
Hasiči dodají vzápětí:
„Zápalky nejsou pro děti!“

Kroužek MH se začal scházet na začátku
nového roku 2012 hned v měsíci lednu.
Naši naučnou činnost jsme si zpříjemnili
novými pohybovými hrami, vyzdobili
jsme si klubovnu dle naší fantazie a mezi
sebe jsme přijali nové děti.
Na konci měsíce února jsme s prvními
slunečními dny konečně vyrazili za sportem. S nejmenšími dětmi tzv. přípravkou
jsme objevovali topografické značky
a místa kde je můžeme najít a podle čeho
poznáme kde jsme a jak se zachováme,
kdybychom se náhodou ztratili.
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S mladšími žáky jsme si protáhli naše
zimou ztuhlé svaly při schovávané a fotbalu a s nejstaršími členy jsme se začali
připravovat na nový závod v uzlování.
První bosonožská uzlová soutěž se koná
17. března v Bosonohách v místním areálu.
Jelikož s touto soutěží máme velké zkušenosti a z naší soutěže jsme si do hasičské
zbrojnice donesli 2. místo v uzlování nenecháme se zahanbit a na soutěž se pečlivě
připravíme. Zároveň jsme se začali připravovat na soutěžní sezónu ligy mládeže
a hry Plamen.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012
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Táborníci

Táborníci Hrušovany u Brna
Masarykova 57
664 62 Hrušovany u Brna
www.tabornicihub.cz
tabornicihub@seznam.cz

Y
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U

NA
BR

II. příměstský tábor Hrušovany 2012
Organizátor:

Táborníci
Hrušovany u Brna

Termín:

6. 8. (pondělí)
– 10. 8. 2012 (pátek)

Čas:

8:00 – 16:00 hodin

Místo:

klubovna Táborníků,
Masarykova 57

Věková kategorie: 7 – 15 let
Cena:

1 200 Kč

Strava:

oběd, přesnídávka, svačina a pitný režim

Program:

výlety do blízkého okolí Hrušovan pěšky nebo
na kole, sportovní soutěže a dobrodružné hry
v přírodě, rukodělné práce. V případě nepříznivého
počasí program zajištěn v klubovně Táborníků.

Závazná přihláška: na www.tabornicihub.cz
(Vyplněnou přihlášku odeslat nejpozději do 31. 5. 2012
na emailovou adresu tabornicihub@seznam.cz.
Počet účastníků je omezen. O zařazení dítěte
do tábora rozhodne termín odevzdání přihlášky.)
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TÁBORNÍCI HRUŠOVANY U BRNA
poř‡daj’ 37. letn’ stanový t‡bor.
Tento rok vyr‡ž’me opět na kolech do œdol’ řeky Rokytné na dlouhých 18 dn’ !!!
M’sto kon‡n’ t‡bora : ò jezd okr. Znojmo
Termín tábora : 4.7. – 21.7. 2012
Stavěn’ t‡bora : 30.6. Ð 1.7. 2012 - Bour‡n’ t‡bora : 4.8. Ð 5.8. 2012
Cena t‡bora : 3200+400 Kč
400,- Kč je pohybliv‡ č‡stka, kterou œčastn’k zaplat’ a bude mu vr‡ceno:
200,- Kč v případě, že někdo z rodičů pojede na stavění tábora.
200,- Kč v případě, že někdo z rodičů pojede na bourání tábora.
Pro členy odd’lu Tç BORNêCI bude poskytnuta sleva 100,- Kč
Přihl‡šku naleznete na internetových str‡nk‡ch:

www.tabornicihub.cz
Přihl‡šky na t‡bor odevzdejte na adrese:
Ing. Jan Šnajnar, ul. Vodn’ 395, Hrušovany u Brna
tel.: 603 485 865, e-mail: tabornicihub@seznam.cz
Term’n odevzd‡n’ přihl‡šek: do 30. 4. 2012

Hrušovanský zpravodaj Březen 2012
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RE/MAX Magnum, prodává nejvíce realit na světě

Rozhodujete se PRODAT-KOUPIT-PRONAJMOUT
Byt, dům, pozemek či jinou nemovitost, jsme tu pro vás.
Garance kvality služeb
Vaše makléřka Jitka Pešová, realitní makléřka
tel.: 541 215 165, mobil: 733 679 903
E-mail: jitka.pesova@remax-czech.cz
www.re-max.cz/magnum

MASÁŽE v klidu vašeho domova
R. Procházková, Sídliště 530, Hrušovany u Brna
Romča 602 413 571 – Jirka 777 634 518
www.domacimasirovani.cz








relaxační masáž, celkové uvolnění těla
indická masáž hlavy, anti-stresová
baňkování,maxování,využití akupunkt. bodů
anticelulitidová masáž, formování postavy
Dornova metoda, šetrná manuální terapie
havajská masáž, medová masáž, lávové kameny

Koupím staré pohlednice.,

z Hrušovan u Brna i staré fotky a kabinetky.
Lad. Studený, Lidická 23B, 60200 Brno
tel.739 130 854, 533 400 216, kol.20 hod. Díky za nabídku.
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Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

Rodinné domy Měnín - Vinohrádky
• hrubé stavby RD 4+kk
• domy k vnitřnímu dokončení
• rodinné domy s možností
výběru vnitřního vybavení
• jen 10 min. jízdy z Brna
vice na www.rdmenin.cz

N/RSB/5355/10

Cena od 2 299 685 Kč
Prodej bytu 2+1, Hrušovany u Brna

N/RSB/9308/11

Prodej bytu 2+1, Hrušovany u Brna

N/RSB/9208/11

• zděný byt 44,4 m2 (OV)
• spací galerie, oddělená koupelna
a WC, komora • 15 minut jízdy
z hranice Brna • parkování u domu

• udržovaný byt 55,8 m2 (OV)
• vestavěné skříně, sklep • čtyřpodlažní
cihlový dům • možnost parkování
u domu • volný dohodou

Cena: 1 150 000 Kč

Cena: 1 190 000 Kč

www.realspektrum.cz
l
kt
Volejte zdarma 800 800 099
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HOME CATERING
... CATERING, KTERÝ PLNÍ VAŠE P\ÁNÍ

PƎijedeme, uvaƎíme, obsloužíme!

Rodinné oslav
y
Svatby

NedĢláme rozdíl mezi velkou a malou akcí. Specializujeme se na úplné
zajištĢní a organizaci cateringových služeb pro rmy i soukromé osoby.
Každá akce a pƎání klienta se liší, nakonec jde ale vždy o splnĢná pƎání
našich klientƽ.
Velice rádi se s Vámi nezávaznĢ setkáme, vyslechneme Vaše pƎání,
požadavky a pƎipravíme vhodnou nabídku. Mimo klasických
cateringových služeb nabízíme i nĢco navíc…

PohoštČní a pĜ
íprava
menu pĜímo u
Vás
doma
DČtské párty
Zahradní párty

Firemní akce
Raut
a mnohom da

lšího...

Chcete uspoƎádat party pro své pƎátele, rodinu, známé nebo jen strávit pƎíjemné chvíle u dobrého
jídla a piơ? Chcete své blízké pƎekvapit a pohosƟt jako profesionál a nevíte jak na to? ChtĢli byste
zažít opravdový kulináƎský zážitek té nejvyšší gastronomie, jako v tĢch nejvybranĢjších restauracích
pƎímo u Vás doma, nebo prostĢ jen nemáte ēas trávit v kuchyni dlouhé hodiny?
Staēí nás pouze kontaktovat, vše ostatní je jen na nás, pƎijedeme, uvaƎíme, obsloužíme a samozƎejmĢ
po sobĢ uklidíme
Námi poskytované služby se neomezují pouze na realizaci základních cateringových služeb, na klíē
pro vás vytvoƎíme celou realizaci vaší slavnostní událosƟ, zajisơme všechny doplŸkové služby
a pƎípadné doprovodné akce kulturního programu.
Zajišƛujeme a rádi tak pro Vás pƎipravíme:
Rodinné oslavy, svatby, pohoštĢní a pƎípravu menu pƎímo u Vás doma - služba osobní kuchaƎ, dĢtské
párty, zahradní párty, remní akce, rauty, bankety, recepce, ēíše vína, barbecue, .....a další.
Kontakt:
Home Catering
SídlištĢ 510, 664 62 Hrušovany u Brna
telefon: +420 608 639 160
e-mail: info@home-catering.cz

Máte-li jasnĢjší pƎedstavu, mƽžete vyplnit náš formuláƎ
na www stránkách, pomocí kterého Vám pƎipravíme kalkulaci.
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www.home-catering.cz

