Vychází

čtvrtletně

w w w.hruso va n yu b rna.cz

Březen 2013

Obsah
3
5
5
6
6
6
7
10
13
16
16

Obec

Školy

26 Mateřská škola

Slovo starosty
Výběr z usnesení 14/ZO/2012
Výběr z usnesení 15/ZO/2012
Upozornění: Obecní poplatky
Výměna řidičských průkazů
Informace o složení
obyvatel
Hlavní úkoly obce na rok 2013
Jak se bránit přepadení
Zpráva o bezpečnostní situaci
Zákaz podomního a
pochůzkového prodeje
Snížení neinvestičního
příspěvku na žáka mateřské
školy

		 Začátek roku 2013 v MŠ. Pozvánka na zápis.
Pozvánka na Den otevřených dveří.

34 Základní škola

		 Hrajeme si s pohádkou. Zápis. Zdravý týden.
Pololetní vysvědčení. Bubny z celého světa.
Turnaj ve vybíjené. Cestovatelé Márovi.
Pasování na čtenáře. Veselé zoubky. Soutěž
v recitaci.

32 Gymnázium

		 Testování žáků židlochovského gymnázia.
15. společenský ples Gymnázia Židlochovice.
Přijímací zkoušky.

Organizace
25 Plán akcí

		 Hledáme koledníky na Tříkrálovou sbírku

Komise

34 Sbor dobrovolných hasičů

		 Uzlování. Výtvraná soutěž. Preventivně
výchovný program Hasík.

14 Komise životního prostředí
		 14 Jaro na zahradě
		 15 Vzácní brouci u Šatavy

AZ občasník kronikáře

17 Rukovali, bojovali, umírali…

		 Ladislav Kabátník. Kopie hlášení ztrát vojáků
7. mechanizovaného sboru. První světová
válka ještě jednou.

20 Toulky obcemi našeho regionu
		 20 Rajhrad.
		 21 Přísnotice.

22 Události známé, neznámé
		 Oprava po čtyřech desetiletích.

23 Historický kalendář

Ostatní
38 Hospic: Kavárna Slunečnice
		 Betlémské světlo 2012.

39 Novinky v KT Moravianet
39 Cestovatel Jiří Mára

2

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 1/2013
vychází v březnu 2013
Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17,
Hrušovany u Brna, IČ: 281824
Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Ing. Jan Šnajnar,
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Marie Rožnovská, Tereza Nentvichová.
Uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 2013.
Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě
nebo na email valousek@volny.cz
Redakční rada příspěvky stylisticky ani
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá
autor.
Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod (+DPH).

Hrušovanský zpravodaj Březen 2013

Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
Jaro nám klepe na dveře a každý z nás má naplánováno, co
všechno je třeba letos udělat. Stejně je na tom i naše zastupitelstvo.
Chci všem zastupitelům poděkovat za racionalitu a konstruktivní
přínos při řešení obecních záležitostí. Zastupitelstvo schválilo
hlavní úkoly 2013, rozpočet 2013, inventarizaci obce za rok
2012, rozpočtový výhled a mnoho dalších dokumentů. Všechny
podstatné dokumenty uveřejňujeme ve zpravodaji a na webových
stránkách obce. Jsme připraveni zodpovídat dotazy, které budete
na nás směrovat.
Provádíme jarní úklid obce a budeme Vám vděční, když
nám v tom pomůžete. Připravujeme spoustu akcí, které zlepší
parkování vozidel v obci, budeme pokračovat v budování chodníků, opravách vozovek, chceme
zlepšovat životní prostředí, zvyšovat zeleň v obci a další akce, které zjistíte četbou hlavních
úkolů ve zpravodaji.
Budeme, formou dotačního programu, podporovat společenské, kulturní a sportovní
organizace, aby se rozvíjel tento volnočasový fenomén. Samozřejmostí bude zodpovědné
hospodaření s majetkem obce a dodržování finanční stability. Nechci Vás zatěžovat výčtem akcí,
ale chci Vás informovat o záležitostech, které jsou z mého pohledu velmi důležité a připravuji
k nim koncepční materiál, jak zajistit realizaci těchto problémů.

1/ Rekonstrukce zdravotního střediska:

Letos spustíme zásadní rekonstrukci, která modernizuje středisko na slušnou polikliniku.
Stávající technický stav budovy je zcela nevyhovující. Zvýšíme i kapacitu tím, že přibudou nové
ordinace, zajistíme bezbariérový přístup zabudováním výtahu, včetně další modernizace. Bude
to velmi náročné a musí dojít k dočasnému přemisťování ordinací do náhradních prostor, které
budou na Letním kinu (Obecní dům) a v Klubu seniorů (dvůr obecního úřadu).
Žádám Vás touto cestou, včetně samotných lékařů, o pochopení a toleranci. Bude zde
dočasné omezení, ale budoucí výsledek za to stojí. Jinou formou nelze provést modernizaci.
Předpokládané zahájení bude, po výběrovém řízení na dodavatele stavby, asi buď 1. 6. nebo 1.
7. 2013. Dokončení předpokládáme asi 1. 6. 2014.
Důležité upozornění pro občany: po zahájení nebude možné pronajímat prostory Letního
kina a Klubu ve dvoře OÚ na soukromé oslavy a rodinné záležitosti.
V oblasti zdravotnictví jsem projednával tak zvanou spádovost zdravotnických zařízení.
V minulosti se stávalo, že nám lékaři tvrdili, že spadáme do Ivančic a jinak to nejde. Není to
pravdou. Pro toto tvrzení není žádný právní podklad a nemá oporu v zákoně. Je svobodná
volba lékaře a Vy máte právo žádat lékařskou péči tam, kde máte důvěru v lékaře a příslušné
zdravotnické zařízení.

2/ Nabídka, aby obec převzala sokolovnu do svého majetku:

Tato jednání již byla zahájena s tím, že se konkretizují podklady, aby mohlo zastupitelstvo
zodpovědně rozhodnout, zda využije tuto nabídku.
Osobně se domnívám, že jde o strategický prostor, který má svoji tradici a historii. Vím, že
to není snadné rozhodování, protože bude nutné sokolovnu demolovat a postavit zcela nový
multifunkční kulturní a společenský dům.
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Přiznávám, že to nebude levná a snadná záležitost. Připravuji koncepční materiál, který obsahuje
investiční záměr v střednědobém a dlouhodobém horizontu, abychom mohli realizovat tento
záměr bez finančních rizik. Předpoklad nákladů na nový kulturní stánek je mezi 40 -45 miliony Kč.
Osobně se přikláním k názoru, že obec má převzít tento majetek a pokusit se o realizaci nového
kulturního zázemí pro občany.

3/ Sociální bydlení a byty zvláštního určení:

Spolu s Ing. arch. Knoflíčkem pracuji na materiálu, který hodláme předložit zastupitelstvu obce,
aby rozhodlo, zda zahájíme proces výstavby sociálních bytů a bytů zvláštního určení.
Velmi přemýšlím o tom, že se řada spoluobčanů, ne vlastní vinou, dostává do situace, kde jejich
příjmy nestačí pokrývat výdaje na životní potřeby a bydlení ( nájem, energie a další). Připravujeme
realizaci pěti takových bytů, které umožní, pro nizkopříjmové skupiny, aby měli přijatelné
a dostupné bydlení. Zahájili jsme předběžné jednání s ministerstvem pro místní rozvoj a se
Statním fondem rozvoje bydlení o dotačních možnostech na tuto výstavbu. Na tuto problematiku
existují dotace a chceme zkusit, zda se to osvědčí. V případě, že ano, chceme pokračovat v další
realizaci dostupného bydlení.

4/ Důrazné snižování provozních nákladů obce:

Toto se již postupně daří. Zateplujeme budovy, modernizujeme kotelny, realizujeme úsporu
elektrické energie a hodláme v tom pokračovat. Jelikož se snižují náklady na provoz, můžeme
nastavit úhradu v Mateřské škole tak, že úhrada bude na dítě o cca 100,- Kč/měsíc, nižší. Pro rodiny
s dětmi dojde k úspoře cca 1.200,-Kč za kalendářní rok.
Připravujeme nákup energií pro obec, formou elektronických aukcí, nákup bude výrazně
levnější a dojde k úsporám veřejných financí. Chceme do tohoto režimu zapojit i domácnosti, aby
rodiny mohly také výrazně ušetřit. Až budou připraveny všechny podklady, vyzveme občany, zda
budou mít zájem o tuto formu smluv.

Důležitý vzkaz občanům:

Rada obce, svým nařízením č. 1/2013, ze dne 11. 3. 2013, zakázala podomní a pochůzkový
prodej. Buďte obezřetní a nedejte se oklamat různými podvodníky. Nechte si, než něco podepíšete,
poradit!!!
Věřím, že s Vaší pomocí a podporou se bude vše vyvíjet ku prospěchu obce. Budeme Vás
informovat o všech podstatných záležitostech, poskytovat pravdivé informace a spravovat obec
s péčí řádného hospodáře.
Všem novým spoluobčanům, kteří se do obce přistěhovali nebo stěhují, přeji, aby se v obci brzo
zabydleli, zapojili se do dění, aby byla obec pro nás všechny domovem.
Domov je tam, kde je dobře.
Přeji nám všem, osobní pohodu, jak v rodinách, tak v zaměstnání, pevné zdraví a životní
optimismus. Budeme ho všichni potřebovat.
S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z usnesení č. 14/ZO/2012 z jednání ZO Hrušovany u Brna 17. 12. 2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Zprávu starosty a zprávu místostarosty
Rozpočtové opatření č. 9/2012
Rozpočtové opatření č. 10/2012
Rozpočtové opatření č. 11/2012
Rozpočtové opatření č. 12/2012
Pověření Zastupitelstva obce pro starostu
obce k provedení možného rozpočtového
opatření nutného k financování obce v období
od poslední rady obce do 31. 12. 2012. Přijatá
rozpočtová opatření budou předložena na následném jednání zastupitelstva obce
Pověření Zastupitelstva obce pro radu obce
k provedení možného rozpočtového opatření
nutného k financování obce v období od schválení rozpočtu pro rok 2013 do 31. 12. 2013.
Přijatá rozpočtová opatření budou předložena
na následném jednání zastupitelstva obce
Rozpočtové provizorium pro rok 2013, dle předloženého návrhu
Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna
a VaK Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí
na pozemky pod ČOV a pověřuje starostu jejím
podpisem
Přílohu č. 1 ke Směrnici VB/2012 pro zřizování
věcných břemen

11. Záměr odkupu pozemku parc. č. 1858/1, k. ú.
Hrušovany u Brna z důvodu veřejného zájmu
12. Pořízení podkladové dokumentace na náklady
obce a pověřuje starostu zajištěním geodetického zaměření pozemku, včetně vytýčení,
znaleckého posudku, návrh smlouvy a předloží
tyto podklady na zasedání ZO 18. 2. 2013
13. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním
poplatku za provoz systému, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
14. Harmonogram jednání ZO v roce 2013
15. Směrnici VZMR/2012 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
16. Zahrnutí území obce Hrušovany u Brna
do územní působnosti Místní akční skupiny Podbrněnsko, občanské sdružení a souhlasí s přípravou Integrované strategie území na svém území
17. Členství obce Hrušovany u Brna v MAS Podbrněnsko prostřednictvím DSO Region Židlochovicko.

III. Zastupitelstvo obce revokuje:

1. Usnesení č. 13/26/2012 ze dne 5. 11. 21012.

IV. Zastupitelstvo obce deklaruje:

1. Převzetí přístupových komunikací od f. Úlehla,
pokud budou splněny všechny náležitosti (nová
výstavba ul. Vodní).

Výběr z usnesení č. 15/ZO/2012 z jednání ZO Hrušovany u Brna 18. 2. 2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru
Zprávu výboru pro ochranu majetku
Plnění rozpočtu za rok 2012

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Jednací řád Zastupitelstva obce Hrušovany
u Brna
2. Rozpočtové opatření č.13/2012
3. Zprávu starosty
4. Inventarizaci majetku obce k 31.12.2012
5. Investiční transfer mezi obcemi Hrušovany
u Brna a Vojkovice v souvislosti s dofinancováním investiční akce: „Oprava a odbahnění
rybníka Šejba“
6. Hlavní úkoly obce na rok 2013 jako podkladový
materiál pro schválený rozpočet obce 2013,
který z nich vychází, včetně potřebných rozpoč-

tových opatření 2013
7. Členský příspěvek pro DSO VaK Židlochovicko
pro rok 2013 ve výši 3 907 000,- Kč
8. Rozpočtový výhled obce do roku 2018
9. Smlouvu č. 0082121700069 o zajištění školení
strážníků mezi Obcí Hrušovany u Brna a Statutárním městem Brnem-Městská policie Brno
a pověřuje starostu jejím podpisem
10. Přílohu ke Smlouvě o zajištění poskytování
úkonů pečovatelské služby a pověřuje starostu
jejím podpisem
11. Odkup pozemku parc.č.1858/1díl a, výměra
235 m2, z důvodu veřejného zájmu
12. Kupní smlouvu na odkup pozemku parc.č.1858/
1díl a, výměra 235 m2, k.ú.Hrušovany u Brna
13. Rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok 2013
v závazných ukazatelích, v členění na § dle
odvětvového třídění rozpočtové skladby, včetně
důvodové zprávy
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Obecní úřad

Informace z obecního úřadu

14. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o změně
Obecně závazné vyhlášky č.1/2011, o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní videoloterijní
terminály
15. Smlouvu č. 014990016217/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí
Hrušovany u Brna a E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem
16. Smlouvu č. 014990016215/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí

Hrušovany u Brna a E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. o odpisu, vyřazení a likvidaci majetku dle předloženého návrhu.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Finančnímu a kontrolnímu výboru zapracovat
termíny vyplývajících z plánu kontrol do svých
plánů činnosti.

Upozornění: Obecní poplatky

Oznamujeme, že do 31. 3. 2013 jsou splatné hřbitovní poplatky, poplatky za psa
a platby z pronájmu pozemků, zahrádek a za vyhrazené parkoviště.
Platba za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je do 31. 5. 2013.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří dlužníkovi 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 soudnímu exekutorovi, jehož služeb využíváme.
Dále upozorňujeme držitele psů, že jsou dle Obecně závazné vyhlášky povinni ohlásit
správci poplatku, tj. na obecní úřad vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců.

Výměna řidičských průkazů v roce 2013

Jedná se o průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 !!!
Lidé je musí vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013, po tomto datu budou neplatné a nelze s nimi řídit. Průkazy vyměníte na MÚ Židlochovice, odbor dopravy, k výměně je třeba,
řidičský průkaz, občanský průkaz (pas), průkazová fotografie 3,5x4,5 cm.
Výměna je osvobozena od poplatku.
Ministerstvo dopravy doporučuje výměnu neodkládat, při pozdější výměně hrozí delší
čekací lhůty u přepážek.

Informace o složení obyvatel v naší obci k 31. 12. 2013
Muži
Ženy
Celkem:
Přistěhovalo se do naší obce:

Do 30 let

31-60

61-100

celkem

573

774

301

1.648

589

754

391

1.734

1.162

1.531

692

3.382

152

Úmrtí:

16

Přestěhování v rámci obce:

58

Sňatek:

25

Odhlášení z obce:

78

Rozvod:

9

Narození:

40
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Rozpočet

Hlavní úkoly obce na rok 2013
Zpracoval Miroslav Rožnovský, Bohumil Harašta
Hlavní úkoly obce na rok 2013 vycházejí ze základních dokumentů „Program obce Hrušovany
u Brna“ 2010–2014, Strategického rozvojového plánu, Plánu obnovy vodovodů a kanalizací,
schválených koncepcí obce, smluvních závazků, provozních potřeb, dotačního programu,
atd. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející z materiálů jednotlivých aktualizovaných
koncepcí, změny územního plánu a souvislostí s tím spojených. Jsou závazným dokumentem pro
schválení rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtových opatření, které vycházejí z mimořádných
plánovaných a neplánovaných situací. Mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících
úkolů během kalendářního roku 2013.

1. Investiční akce

Rozpočtová skladba §

ČOV /dofinancování/ snížení podpory od SFŽP
Zvýšení park. míst (Sídliště, Havlíčkova, Hybešova,
autobus – BOTEX, za hřbitovem, Viniční, Sušilova,
Rekonstrukce kotelny ( MŠ - Sídliště)
Zadní vjezd Botex + výběrové řízení
Rekonstrukce ZS + výběrové řízení
Terénní úpravy Hrušovany
Tržní místo
Zakoupení 2 ks aut (policie, SMO)
Přechodová lávka – (Šatava) u sběrného dvora
Nákup kopírky
Nákup radlice zimní údržby

2. Projekty

3. Opravy, údržba a provoz:

2321
2219

Rožnovský
Rožnovský,Harašta

rozpočet
rozpočet
Rozpočet + úvěr
rozp. opatření
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet

3117
2333
2333
3745
2219
5311, 6171
2219
6171
3745

Rožnovský,Harašta
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Harašta, Rožnovský
Harašta
Harašta, Rožnovský
Harašta
Harašta, Hodec

Rozpočtová skladba §

Kruhový objezd v obci (studie)
Kotelny SA, OÚ
Nový územní plán obce + soutěž
Obřadní síň obce
Projekt Vodárna
Personální audit, audit vnitřního kontrolního systému
Parkovací místa – Sídliště
Projekt Jízdárna – multifunkční hřiště
Dopravní spojení Bystlíky (vyřešit drážní pásmo)
Projekt náměstí Adolfa Loose (studie)

Odpovědnost

rozpočet
rozpočet

rozp. opatření
rozp. opatření
rozpočet
rozp. opatření
rozp. opatření
rozp. opatření
rozpočet
rozp. opatření
rozp. opatření
rozp. opatření

2212
3412/6171
3635
3399
2219
6171
2219
3412
2212
2219

Rozpočtová skladba §

Členské příspěvky pro VAK
Veřejné zakázky (realizace malých zakázek)

rozpočet
rozpočet

Oprava střechy OÚ
Úhrada příspěvků rybníky (Šejba, Vodárna)
Úhrada úvěrů, včetně úroků
Zřízení pozice strážníka + 1 pracovník obce
Oprava místního rozhlasu
Převod pozemků Tymet – Žižkova,
Usilovat o KPÚ

rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
vypracovat

2321
Dle konkrét.
zakázky
6171
2333
8124/6310
5311/3745
3341
3639
3639

Odpovědnost
Rožnovský
Rožnovský
Knoflíček, Rada obce
Rožnovský
Rožnovský, Knoflíček
Rožnovský
Rožnovský, Dvořáček
Rožnovský
Harašta
Harašta, Rožnovský

Odpovědnost
Rožnovský, Kadlecová
Rožnovský,
Gottwald
Harašta
Kadlecová
Kadlecová
Rožnovský, Harašta
Harašta, Rožnovský
Rožnovský,Táborská
Rožnovský,Dratvová

Hrušovanský zpravodaj Březen 2013
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Obecní úřad

Rozpočet

Opravy chodníků (specifikaci)+ úprava dlažby ul. Koziny
Zrušení chodníku Kosmákova + zřízení vstupů z RD
na komunikaci
Dotační program obce •
Rozpočty příspěvkových organizací obce (ZŠ, MŠ,
knihovna, Klub seniorů, SPOZ)
Investiční a dárcovský fond
JSDH (hasiči)
Nájmy pozemků (Terénní úpravy)
Opravy pomníků + instalace kopie smírčího kříže

rozpočet
rozpočet

Zpevnění místních komunikací
Obnova osvětlení Sídliště
Smluvní finanční závazky (DSO Reg. Svazek VAK…
IDS,pečovatelské služby, atd)
Prořezy stromů a keřů (plán prořezů)
Majetkoprávní vztahy ( intravilán + extravilán)
Čistění kanalizace ( VAK )
Čistění kanalizačních vpustí místních komunikací
Opravy mobiliáře (oplocení Sídliště)
Zvýšení zeleně (východní obchvat, Kosmákova)
Audit obce (závěrečná zpráva)
Havarijní opravy vozovek
Kontrola naplňování SRP obce
Smlouva s FK 1932
Doložení podmínek FÚ – Zahradní ulice
Zateplení správcovského domu SA
Obnova studánky u rybníka Vodárna + revitalizace
území
Energetické štítky budov obce
Oprava balkonu FS
Prodej 1 ks vozidla – Škoda Felicia
Modernizace kotelen (OÚ, SA, MŠ – Havlíčkova)
Oprava vchodu MŠ – Sídliště + přilehlý chodník
Oprava plotu a odstranění přístřešku aut. nádraží
Instalace přístřešků VHD

rozpočet
rozpočet
rozpočet

Organizační záležitosti

rozpočet
rozpočet
rozp. opatření
rozp. opatření

Harašta,Rožnovský
Rožnovský, Dvořáček

rozpočet
Dle
příjemce
6171
5512
3745
3639

Dle příjemce
Kadlecová

rozpočet
rozpočet
sledovat
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
sledovat
rozpočet
rozp. opatření
rozp. opatření
rozp. opatření

2212
3631
Dle
příjemce
3745
3639
2321
2321
2310
3745
6171
3419
3612
2333

rozpočet
rozpočet
rozp. opatření
rozp. opatření
rozpočet
rozp. opatření
rozp. opatření

Dle příjemce
3412
5311
Dle objektu
3111,2219
2219
2212

Rozpočtová skladba §

Aktualizace ROV 2013 - 2018
Řešení nabídky daru - sokolovna
Vydávání zpravodaje + Infokanál
Cyklostezka Vojkovice - Hrušovany
Opatrovnictví obce
Studie sociální prevence (lidé bez domova, soc.
případy, vč. rodin s dětmi…)
Podpora DDS, PS Židlochovice, Oblastní charita
Rajhrad, Linka bezpečí, Svaz neslyšících, Roska
Převody pozemků od JMK a ÚZSVM
Smlouva se Zemědělským družstvem
Jednání s MMR (výjimka ulic Zahradní)
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rozpočet

2219
2219

Kadlecová, Rožnovský
Kadlecová, Harašta
Rožnovský,Táborská
Rožnovský,
Knoflíček
Rožnovský,Harašta
Harašta,Hodec
Kadlecová
Dratvová,Hodec
Rožnovský
Rožnovský
Harašta,Hodec
Rožnovský,Harašta
Dratvová,Hodec
Táborská,Kadlecová
Harašta,Hodec
Kališ
Rožnovský,Táborská
Harašta,Rožnovský
Rožnovský, Dvořáček
Rožnovský
Rožnovský
Harašta, Rožnovský
Harašta
Rožnovský
Harašta, Rožnovský
Harašta, Rožnovský
Harašta, Rožnovský

Odpovědnost

vypracovat
Vypracovat, RO
rozpočet
rozp. opatření
zajistit
vypracovat

3349+3341
2219
-

Rada obce
Zastupitelstvo
Šnajnar, Valoušek
Rožnovský
Ruinerová,Gottwald
Gottwald

rozpočet

Dle příjemce
-

Rožnovský,
Kadlecová
Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský

vypracovat
vypracovat
vypracovat

Hrušovanský zpravodaj Březen 2013

Obecní úřad

Rozpočet
Aut. zastávka Sušilova (řešit po předání pozemků)
Příspěvek městu Židlochovice (gymnázium)
Úhrada kontejnerů ASA (nákup)
Geometrické plány
Výkupy potřebných pozemků (Sídliště, Stávání)
BOZP - školení pracovníků obce
Evidence odcizeného a poškoz. veřejného majetku
Plán kulturních akcí 2013
Spolurealizace Archeoskanzenu (smlouva)
Monitoring a likvidace černých skládek
Vymáhání pohledávek obce (řešit formou výzev,
splátkových kalendářů a exekucí)
Elektronické aukce nákupu energií
Setkání zastupitelstva s podnikateli (dopravní obslužnost, bezpečnost, ÚP)
Pietní akt k osvobození obce
Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš)
Svátek matek - KPOZ
Kolaudace rybníka Vodárna
Předložení revize kan. Šachet od VaK
Řešení vnitřního využití SA
Projednat výkup parcely KN 97, č. p. 180(info +WC)
Evidence nepotřebného majetku obce
Bankomat v obci
Digitalizace území obce + KPÚ
Nová směrnice o finanční kontrole + plán ročních
kontrol
Žádost o audit obce 2013
Spádovost zdravotnických zařízení

sledovat
rozpočet
rozpočet
dle potřeb,
rozpočet
rozpočet
rozpočet
kontrola
vypracovat +
kontrola
rozp. opatření
kontrola
kontrola

2212
3121
3729
Dle příjemce

Rožnovský
Kadlecová
Kadlecová
Táborská, Rožnovský

3639
Dle zařazení
-

Rožnovský, Táborská
Harašta, Hodec
Pospíšil,Hodec
Horr

-

Rožnovský, Knoflíček
Hodec,OP
Táborská

vypracovat
rozpočet

Dle objektu
6112

Rožnovský
Rada obce + ZO

rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
kontrola

3399
3399
3399
2333
-

rozp. opatření
vypracovat
umístit v ZS
rozp. opatření
vypracovat

3613
3936
-

Rožnovský,Harašta
Harašta, Hodec
Krausová
Rožnovský
Rožnovský
Knoflíček, Rožnovský
Harašta, Rožnovský
Harašta,Rožnovský
Rožnovský
Táborská, Rožnovský
Rožnovský

vypracovat vyřešit
-

Táborská,Kadlecová
Rožnovský, Cikán

Nezařazené akce
Řešení umístění detašovaného rehabilitačního střediska Modřice
Zřízení technických služeb obce
Sledování rekultivací pískoven a ostatních ploch, iniciovat kontrolu harmonogramu
Zpevnění komunikace - Unkovská
TI - Stávání
Příprava osvětlení hřbitova
Příprava pasportu dopravního značení obce
Dopravní značení průmyslové dopravy

Hlavní úkoly byly schváleny Zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna, dne
18. 2. 2013.Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 4. mil Kč + kontokorent
3,5 mil. Kč, Nespecifikovaná rezerva může klesnout na minimální hranici 2,5 mil. Kč.
Výše současného stavu je připravena na krytí postupně realizovaných rozpočtových
opatření. V příjmech není zahrnuta skrytá rezerva. (podhodnoceny příjmy ve výši 20%
- cca 1,4 mil.Kč)
Příjem ČS, a.s. 0,5 mil. Kč + kontokorent 3,5 mil. Kč.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2013
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Obec

Různé

Jak se bránit přepadení
Bohumil Harašta, místostarosta

Děti, dívky, ženy, senioři a handicapovaní občané se často a velmi snadno se stávají obětmi násilné nebo majetkové kriminality. Tyto skupiny občanů patří k nejohroženějším skupinám obyvatelstva. Protože prevence
není nikdy dost, nabízíme Vám k přečtení následující řádky.

Strategie obrany

Pomohou nám kolemjdoucí?

Při kontaktu s útočníkem jde především
o to, že ho musí napadená osoba překvapit
a šokovat. Tím může odradit útočníka
od jeho dalšího útoku nebo alespoň získat
čas na rozmyšlení, co dělat dál či přivolat
pomoc.
Reakci napadené osoby lze jen
těžko předem odhadovat. Mnohdy má
napadená osoba pouze jenom několik
sekund, kdy se musí rozhodovat, co
podnikne a jak se bude bránit.

Jak napadený, tak i svědek události
si vyhodnocuje situaci a rozhoduje se,
co bude dělat dál. Musíme počítat s tou
nejhorší variantou, a to s nevšímavostí
spoluobčanů. Ti jsou většinou rádi, že se
jich to netýká, nebo se bojí či si nevěří,
že by napadenému pomohli efektivně
pomoci.
Rada pro přihlížející je jednoduchá:
snažte se alespoň přivolat hlídku Policii
České republiky nebo strážníky městské
policie (telefonní čísla 158, 156, tísňové
volání z mobilu 112).
Policii bude zajímat popis útočníka.
Soustřeďte se a zapamatujte si
následující znaky: pohlaví, rasa, věk,
výška, váha, účes, způsob řeči, barva
vlasů a očí, oblečení, jeho pach apod.
Podstatnou měrou tím můžete usnadnit
pátrání po útočníkovi.

Nepřipravenost a improvizace obrany
nevede většinou k úspěchu. Lépe je na tom
ten, kdo s možností útoku “počítá”, třeba
tím, že si pořídil některý z technických
prostředků osobní ochrany. Například
obranný sprej, paralyzér, plynovou
pistoli, osobní alarm, intenzivní svítilnu či
speciální přístroj. Ale ani v tomto případě
se nedá s určitostí předpokládat, jak si
bude napadená osoba počínat, zda vůbec
technický prostředek použije.

Případy využití technických
prostředků

O to více je útočník překvapen, když
se napadený například senior začne
efektivně bránit a dá tak najevo, že není
žádnou pasivní obětí. V mnoha případech
útočník od svého záměru upustí a bude
hledat štěstí jinde. Je prokázáno, že ty
osoby, které se chovají sebevědomě,
jsou v mnohem menším počtu případů
napadány či přepadány.

Jsme
napadeni
při
odemykání
vchodových dveří domu či rodinného
domku. Zloděj či násilník nás přepadne
na chodbě, ve výtahu, v dopravním
prostředku, na ulici v parku apod.
Jsme napadeni nebezpečným nebo
zdivočelým zvířetem.
Nenadále nás postihne nevolnost,
záchvat nebo se ocitneme v bezvýchodné
situaci apod.
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Stručný popis vybraných technických prostředků
Obranný sprej slouží k dočasnému
zneschopnění útočníka a současně k jeho
případnému
označení
neviditelnou
barvou, která je znatelná pouze pod
UV lampou. Obranné spreje se plní
chemickými látkami, které způsobují
palčivou bolest, dočasnou ztrátu vidění
(pálení a slzení), obtížné dýchání (rýma,
kašel), nevolnost a sníženou koordinaci
pohybů. Normální vidění se obnovuje
často až za 24 hodin. Látka bývá uvolněna
buď ve formě oblaku, pěny nebo tenkého
pramínku – tzv. tekutá střela. Dobře
působí i proti zdivočelým zvířatům.
Pro ženy a dívky jsou vhodné obranné
spreje v provedení psacího pera,
zapalovače nebo rtěnky, což nebudí
pozornost útočníka. Potom záleží již
na konkrétní situaci a nejvhodnějším
okamžiku použití přístroje.
Elektrické
paralyzéry
zlikvidují
agresora okamžitě se sekundovým
účinkem, aniž by byl zraněn. Při použití
spínače umístěného v rukojeti a zasažení
útočníka (dokonce i přes silnou vrstvu
oděvu - 1,5 cm) dostane dotyčný
elektrický výboj do neuro svalového
systému. Paralyzéry působí na celé tělo
útočníka; nejzranitelnějšími částmi jsou
třísla, stehna, spodek hrudního koše,
ramena a týl, krk a šíje. Uvedené pomůcky
využívají elektrošoku o napětí 75, 150
nebo 200 kV.
Paralyzér kombinovaný s obranným
sprejem vypouští náplň například látku OC
jedním z elektrických kontaktů. Přidáním
obranného spreje se rozšířilo použití
paralyzéru při obraně až na vzdálenost 2 až
3 m. K ovládání přístroje stačí pouze jedna
ruka. Napadený může operativně použít
ten způsob obrany, který je vhodnější či

Obec

oba způsoby vhodně kombinovat. Přístroj
se tak stává účinnějším a variabilnějším.
K ochraně před napadením lze využít
i kombinace prostředků:
 Obušek s paralyzérem, doplněný
bombičkou s dráždivým sprejem.
 Paralyzér se zábleskovým světlem,
případně s dráždivým sprejem
a sirénou apod.
Plynové pistole slouží k vystřelování
látky s dráždivým účinkem (jako u sprejů)
až na vzdálenost 5 metrů. Trh nabízí
slzotvorné náboje s dráždivou látkou
(technický pepř). Mohou vystřelovat
i signální nábojky nebo nábojky akustické,
které jsou uzpůsobeny pro vytvoření
hlukového efektu. Plynové pistole mají
většinou podobu pistole nebo revolveru
některé renomované firmy a k jejich
přednostem patří i odstrašující účinek
zvukového a světelného efektu při střelbě.
Například plynových revolverů je celá
řada. Jsou nabízeny ve třech variantách
jako startovací, plynové a poplašné. Prodej
těchto zbraní je povolen jen osobám
starším 18 let. Zbrojní průkaz není třeba.
Tato výhoda se může v některých
případech změnit v nevýhodu. Především
při použití plynové pistole proti útočníkovi,
který je ozbrojen pistolí opravdovou. Tím
ho můžeme vyprovokovat k činu, který ani
původně neplánoval. Plynová pistole se
tak stává pro obránce hrozbou. Zkušenosti
policistů to jenom potvrzují.
Osobní alarm pomůže při napadení,
slouží k ochraně brašen, batohů atd.
Přístroj se upevní zvenku na tašku
a spouštěcí tkanice se přiváže k poutku
kalhot či sukně nebo je možné si ji omotat
kolem zápěstí. Při pokusu o krádež dojde
k vysunutí kolíčku na druhém konci
tkanice, a tím ke spuštění sirény alarmu
o síle až 103 dB.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2013
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Obec

Různé

Osobní alarmy jsou konstruovány
tak, aby jich bylo možno využít
k jednoduchým ale i složitějším aplikacím
při dodržení zásady snadné a hlavně
rychlé akceschopnosti. Při nebezpečí
zatáhneme za poutko kolíčku osobního
bezpečnostního alarmu. Aktivuje se
vestavěná siréna spolu se světelnou
signalizací, což útočníka určitě překvapí
a možná i odradí. Nám pak umožní lépe si
připravit obranu nebo přivolat pomoc.
Přístroj je vybaven manuálním tlačítkem
sirény. To lze rovněž využít k odrazení
útočníka, zdivočelého zvířete apod.
Přístroj může pracovat i jako přenosná
lampička, která nám pomůže najít např.
klíče či klíčovou dírku, když se vracíte
pozdě za tmy domů. Rozměry osobních
alarmů jsou většinou kolem 60 x 40 x
20 mm.
Intenzivní svítilny. Jedná se v podstatě
o tzv. "baterku", která vydává intenzivní
nepřerušované světlo nebo pracuje
na principu fotoblesku. Světelný zdroj
způsobuje několikaminutové oslnění
útočníka. Požadovaného efektu (oslnění)
lze dosáhnout pouze za snížené
viditelnosti. Při denní světle má přístroj
účinek nulový. Při použití proti útočníkovi
je třeba respektovat fakt, že přístroj
potřebuje nějaký čas na znovu nabití
kondenzátorů (až 10 s). Tomu je třeba
uzpůsobit taktiku obrany.
Pro zvýšení bezpečnosti seniorů nebo
zdravotně handicapovaných osob, je
v jejich obydlí možné využít tzv. tísňová
tlačítka. V případě nevolnosti, vloupání,

úrazu či přepadení, zmáčkne postižený
nouzové tlačítko. Tím je aktivováno
volání na přednastavená telefonní čísla.
Osoba, na kterou je volání směrováno, je
automaticky informována, že se dotyčný
senior dostal do nouzové situace. Tuto
službu pro naše seniory poskytuje
Obec, prostřednictvím OÚ a Obecní
policie.
V případě turistiky se jako další
způsob zvýšení osobního bezpečí nabízí
speciální přístroje pro případ nouzových
situací. Například při turistickém výletě
na horách se stane úraz a je třeba přivolat
pomoc. Přístroj po aktivaci vysílá nouzový
radiový signál. Přístroj se dá přepnout
i na příjem. Ten je monitorován a příslušná
bezpečnostní služba následně poskytne
pomoc. Přístroj se vejde do kapsy, je
napájen z baterie a dá se přepnout
i na přijímací provoz. Většinou se jedná
o kombinace systémů GPS/GSM.

Poznámky na závěr
Rozhodování o pořízení konkrétního
technického prostředku není lehké.
Pořizovatel ale nikdy nesmí opomenout
kvalitu výrobku danou zkušebními
protokoly a certifikací, seriózností
a patřičným zázemím a servisem
dodavatelské firmy.
Výše uvedené rady a doporučení lze
s úspěchem aplikovat na běžné násilníky
a zloděje. Ochrana proti “šílencům”, kteří
neváhají použít kdekoli a na kohokoli
střelnou zbraň je pak na jiný rozbor a jiná
profesionální opatření.

Použití jakýchkoli prostředků je možné jen na základě zákona
a to za dodržení podmínek nutné obrany - §13 a krajní nouze §14 Trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12
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Různé

Obec

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012
Npor. Bc. Libor Dofek, vedoucí Obvodního oddělení PČR Židlochovice
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo za uvedené období šetřeno celkem 417 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 160 trestných činů, t.j. 38,37%. Oproti
roku 2011 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 113 trestných činů a navýšení objasněnosti trestné činnosti o 0,77 %. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné činy – krádeže prosté (122) a krádeže vloupáním (125).

Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Hrušovany u Brna

Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 48 trestných činů, přičemž u 27 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
• krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel – 4
• krádeže vloupáním do objektů firem
a garáží – 6
• krádeže vloupáním do rodinných domů,
firem, novostaveb, st. buňek a rekreačních chat – 15
• krádeže prosté – 7
• podvodné jednání – 2
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky
(alkohol, drogy) – 2

• odcizení motorových vozidel – 2
• ostatní trestná činnost – 10 případů
(jedná se zejména o tr. činy neplacení
výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení
platební karty a fyzické napadání)
U trestných činů převládají, jak je vidět
u výše uvedeného přehledu, majetkové
trestné činy, tj. krádeže vloupáním do vozidel a krádeže vloupáním do rodinných
domů a rekreačních chat.

Přehled spáchaných přestupků

Celkem bylo za uvedené období šetřeno 152 přestupků, z čehož byl u 121 přestupků
zjištěn pachatel.
Skladba přestupků:
• přestupky proti majetku – 30
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky
(alkohol, drogy) – 5
• přestupky proti občanskému soužití – 28
• přestupky v dopravě – 89

Dále bylo v obci Hrušovany u Brna provedeno 101 šetření. Tato šetření se týkala
součinnosti s ostatními složkami Policie
ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

Spolupráce s orgány obce:

Spolupráce s Obecním úřadem Hrušovany u Brna je na výborné úrovni.

Spolupráce s obecní policií:

Spolupráce s Obecní policií Hrušovany u Brna je na výborné úrovni. Dochází ke kooperaci a výměně poznatků, které napomáhají při odhalování a objasňování trestných
činů a přestupků. Do budoucna bude prospěšné tuto spolupráci zachovat na stávající
úrovni.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2013
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Komise životního prostředí

Jaro na zahradě
Pavla Dratvová a Markéta Karbanová

Kompost

Pro někoho možná nevoňavé téma, ale
správně založený kompost nesmrdí a rozhodně na zahradu patří. Přeměníme v něm
posečenou trávu, listí, slupky z ovoce a zeleniny na výbornou organickou hmotu, která velmi dobře zadržuje vláhu a zajistí rostlinám dostatek živin. Stačí pochopit princip,
že co zahradě bereme, musíme jí i vrátit.
Kompostem dodáváme do půdy nejen
živiny, ale i cenné půdní mikroorganismy.
Kompostujeme jen nezávadné věci, protože pokud hnojíme užitkovou zahrádku, tak
přeměněné formě vše sníme. Dobře rozložený kompost je to nejcennější hnojivo,
které díky svému složení zadržuje vláhu,
což je v naší suché oblasti velmi ceněné.
Do kompostu patří: pytlíky z vysavače,
hnůj, skořápky, papír – hnědé kartony bez
potisku, ubrousky, černobílé tiskoviny,
listí, podrcené větve, tráva, piliny, kávová
sedliny, nehty a vlasy.
Ano x ne - plevely se semeny a shnilé
ovoce – pouze do středu kompostu, kde
se vytváří vysoká teplota, která zničí semena a hniloby.
Do kompostu nepatří: popel z uhlí,
maso, zbytky tuku, plesnivé a vařené potraviny (lákají hlodavce), barevné tiskoviny,
křídový papír, chemicky ošetřené slupky.
Když si uvědomíme, co vše můžeme
dát na kompost a co mnozí lidé házejí
do popelnic, nemůžeme se pak divit zbytečně vysokým poplatkům za svoz komunálního odpadu, který letos činí 600 Kč
na osobu. Tato cena je určena na reálném
základě.
Zřídit si kompost je jednoduché. Buď si
pořídíme kompostér nebo ohrádku ze dřeva a můžeme začít. Jde to i bez ohrádky,
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prostě vše budeme dávat v koutě zahrady
na hromadu.
Kdo nechce mít na zahradě kompost,
může kompostovatelné „odpady“ odvézt
na sběrný dvůr, kde je kontejner určený
na bioodpad.
S jarním úklidem si někteří s nás spojují
i vypalování starých porostů namísto pracnějšího, ale ekologičtějšího vyhrabání staré
trávy a její zkompostování.

O vypalování trávy

Vypalování trávy je v České republice zakázáno několika zákony, především zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem o ochraně ovzduší a zákonem o požární
ochraně. Tento zákon říká, že kdo vypaluje
porosty, dopustí se přestupku a za něj je
možné uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba si uvědomit, 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 nebo
dokonce jejich úplné vyhubení, kouřové
zplodiny ohrožují živočichy sdružující se
na stromech a keřích. Na vypalování trávy
doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují
v mělkých myších dírách. Ničivý dopad má
také na plazy, z nichž převážná většina patří
mezi ohrožené druhy.
Vypalování nepříznivě ovlivňuje složení
travních porostů a zvýhodňuje plevel včetně mechu. Oheň totiž poškozuje především
kulturní druhy trav, které z větší části přezimují v zeleném stavu. Proto čím je travní
porost kvalitnější, tím větší škody vypalování způsobí. Mechy obsahují vždy podstatně
více vody než ostatní rostliny, takže jsou jen
slabě poškozeny, nikoliv zničeny.

Komise životního prostředí

Obec

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.
Pokud chceme, aby trávník dobře vypadal
je nejlepší starou a suchou trávu vyhrabat
a zkompostovat. Ten kdo nemá doma vlastní kompost, může odpad odvézt do sběrného dvora.

Škodlivé je také pálení shrabků (listí,
zbytků trávy) a ořezaných větví stromů.
Jedinou výjimkou je listí napadené chorobami, jejichž zárodky nelze bezpečně
zlikvidovat ani povápněním a zkompostováním.
Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který vznikne vypalováním je dobrým
hnojivem a že tím naopak obohatí půdu
o živiny. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se

Vzácní brouci u Šatavy

Ve starých vrbách u Šatavy byl prokázán výskyt zvláště chráněného brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita), který patří mezi silně ohrožené
druhy a zvláště chráněného druhu zlatohlávka skvostného (Potosia aeruginosa), zařazeného do kategorie ohrožených druhů.
Brouk páchníka hnědého dosahuje
délky kolem 30 mm. Samice kladou kolem
30 vajíček, do dutin starších listnatých
stromů. Vylíhlé larvy zde prodělávají 3–4
letý vývojový cyklus a před zakuklením
měří až 10 cm.
Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach, který mu
dal české rodové jméno. Jeho výskyt je
omezený, žije
pouze na menších lokalitách
ve trouchnivějících dutinách
starých stromů,
do kterých
neprší.

Zlatohlávek skvostný je velmi
krásným broukem. U nás je největším ze
zlatohlávků, měří 2,2–2,8 cm. Samička
klade vajíčka do suchých dutin listnatých
stromů, zejména na vrcholu stromu.
Vývoj tohoto brouka trvá 3 roky. Larvy
žijí v suchých trouchnivých dutinách
listnatých stromů
(duby, lípy). Larva
doroste velikosti
asi 6,5 cm a pak se
zakuklí.
Stejně jako
páchník žije zlatohlávek v dutinách
a podkorních
kapsách v sypkém
trouchu v listnatých dřevinách.

Ošetřování vrb, u kterých byl
výskyt těchto zvláště chráněných
brouků potvrzen, by mělo spočívat
v pravidelném ořezu, jedná-li se o vrby hlavaté, a případném
zakrytí dutiny tak, aby do ní nezatékalo.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2013
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Vyhlášky a nařízení

Nařízení č. 1/2013

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Nařízení č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Rada obce Hrušovany u Brna se na svém ČI. 3 Kontrola
zasedání dne 11. 3. 2013 usnesla vydat na Kontrolu dodržování tohoto nařízení prozákladě zmocnění dle §18 odst. 3 zákona č. vádí Obecní úřad Hrušovany u Brna pro455/1991 Sb., o živnostenském podnikání střednictvím Obecní policie Hrušovany u
(živnostenský zákon) [1], ve znění pozděj- Brna.
ších předpisů a v souladu s §11 a §102 odst. Čl. 4 Sankce
2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzic(obecní zřízení)[2], ve znění pozdějších
ká osoba, která je podnikatelem, při
předpisů, toto nařízení:
výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením,
Čl. 1 Základní pojmy
může jí být podle zvláštního právního
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
předpisu[3] uložena pokuta až do výše
a) nabídkou zboží nabídka zboží, jeho
200.000 Kč.
prodej, nabídka služeb nebo jejich po(1)
Poruší-li fyzická osoba povinnosti staskytování za úplatu.
novené tímto nařízením, může jí být
b) podomním a pochůzkovým prodepodle zvláštního právního předpisu[4]
jem nabídka zboží, která je učiněna v
uložena pokuta do výše 30.000 Kč.
objektu určeném k bydlení nebo v jeho
bezprostřední blízkosti, a to bez před- ČI. 5 Závěrečná ustanovení
chozího souhlasu nebo objednávky Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
potenciálního zákazníka. Podomním a 1. 4. 2013
pochůzkovým prodejem nejsou celo- [1]§ 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnosrepublikové veřejné sbírky a jiné cha- tenském podnikání ve znění pozdějších předritativní nabídky. Podomním a pochůz- pisů
kovým prodejem však je i prodej zboží [2]§ 1la § 102 odst. 2, písm. d zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
pro dobročinné účely.
ČI. 2 Podomní a pochůzkový prodej
Podomní a pochůzkový prodej se na území
obce Hrušovany u Brna zakazuje.

[3]§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů
[4]§ 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Snížení neinvestičního příspěvku na žáka mateřské školy
Na základě vyhodnocení ekonomických
ukazatelů provozu MŠ Hrušovany u Brna za rok
2012, ve kterých se promítly zejména úspory
energií, rozhodla Rada obce o snížení neinvestičního příspěvku na žáka MŠ Hrušovany
u Brna. Díky krokům obce v uplynulých letech
došlo k výrazným úsporám energií. Jedná se zejména o investice do zateplení školských budov
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a modernizaci kotelen. Nyní se ukazuje, že to
byl krok správným směrem.
Původní měsíční příspěvek ve výši 455,- Kč
se tímto snižuje o 100,- Kč na každého žáka. Pro
rok 2013 je stanoven měsíční neinvestiční příspěvek na žáka ve výši 355,- Kč. Každá rodina
ročně ušetří 1.200,- Kč za jedno dítě v Mateřské
škole.

AZ

Občasník kronikáře
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Rukovali, bojovali, umírali… (další pokračování)
Ještě jednou 2.světová válka a Hrušovany u Brna

Před rokem jsem v občasníku při vzpomínce na oběti 2. světové války opomněla
uvést jedno jméno: Ladislav Kabátník.

Ladislav Kabátník
Narozen 20.6.1899
Místo narození Praha–Libeň
Pan Ladislav Kabátník žil Hrušovanech u Brna u své sestry
Štěpánky Fuchsové, ul. Hybešova
v domě čp. 35. Po celou dobu pobytu byl členem hrušovanské TJ
Sokol. Po přestěhování do Brna
se stal úředníkem městského
úřadu v Královém Poli a členem
místního TJ Sokol.
Za účast v odboji byl 8. listopadu 1941 zatčen a poslán do kon- Pomník rodiny Fuchsů na hrušovanském hřbitově,
na kterém je uvedena vzpomínka na Ladislava Kabátníka.
centračního tábora Mathauzen.
Byl to tábor 3. stupně, což Foto archiv kronikáře
znamenalo nejtvrdší podmínky
pro uvězněné. A mnozí uvěznění přicházeli do tábora s poznámkou „návrat nežádoucí“. Ladislav Kabátník zde umírá 5. dubna 1942. Po válce jeho spoluvězeň
vypovídal rodině o nelidském mučení pana Kabátníka.
Po ukončení války byl na I. nádvoří v průchodu Nové radnice odhalen zaměstnancům a členům zastupitelských sborů, kteří se stali obětí 2. světové války
pamětní deska. Na ní je napsán text „V letech 1939-1945 položili své životy, aby
vlast mohla žít, tito členové zastupitelských sborů a zaměstnanci města Brna"
a pod textem je uvedeno 46 jmen, mezi nimi je i jméno Ladislava Kabátníka.
Také na provozní budově městských vodáren v Brně–Pisárkách je jeho jméno
vzpomenuto na jedné ze dvou pamětních deskách. Obě obdélné desky jsou zdobeny trnovou korunou na desce vlevo na hoře a lipovou ratolestí na desce vpravo dole. Dále jsou zde uvedena jména zaměstnanců Vodohospodářské správy,
kteří se stali obětí německé okupace. Ladislav Kabátník byl jejich zaměstnancem.
Po skončení 2. světové války se tehdejší Revoluční národní výbor začal už
AZ občasník kronikáře Březen 2013
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v srpnu 1945 zabývat návrhem na přejmenování a nové pojmenování brněnských ulic, jichž bylo tehdy 1043. Aby z nich byl sňat nacistický nádech názvů.
Dne 25. září 1946 byl návrh schválen a postupně uváděn v život. Tento den byla
přejmenována i ulice Mundyho na Ponávce na ulici Kabátníkovu.
V Hrušovanech u Brna je v sále sokolovny jeho jméno připomenuto na pamětní desce se jmény obětí druhé světové válce.

Kopie hlášení ztrát vojáků 7. mechanizovaného sboru
Ráda bych čtenářům předložila dokument, který mi poslala paní Soňa Holečková
z Němčiček u Dolních Kounic, která ve volném čase pátrá po osudech padlých
ruských vojáků. Jedná se o dokument 7. mechanizovaného sboru, uvádějící
ve svých dokumentech jména mrtvých ruských tankistů, pohřbených v dubnu
1945 v Hrušovanech u Brna. Dokument získala z otevřených ruských archivů.
Po roce 2005 se otevřely ruské válečné archivy. Na ně se obracelo mnoho pozůstalých s prosbou o upřesnění nebo nalezení místa posledního odpočinku jejich
padlých příbuzných. Paní Holečková ověřuje, kde padli, ve které jednotce, jestli
jsou v dané obci ještě pohřbení nebo jestli už byli pohřbení jinde. Za své snažení převzala přímo z rukou presidenta Ruské republiky Vladimíra Putina medaili
„Znak otličia za blagodějanije“, tedy záslužná medaile za dobrodiní. Uděluje se
za aktivní společenskou činnost.
Před časem jí napsal vnuk jednoho z padlých tankistů (Dorogin Leonid Ivanovič) pohřbený v Hrušovanech s prosbou o upřesnění jeho dnešního pohřbení.

AZ-2
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Fotografie ruského vojáka, kterou daroval asi některé hrušovanské rodině
na památku i s věnováním.

V roce 1985 při 40. výročí ukončení 2. světové války a usazení nového pomníku
sovětským vojákům se MNV rozhodl zaslat příbuzným padlých dopis. Odpovědi
přišly od tří rodin. Od příbuzných G. P. Atkina, I. P. Kopasova. Za rodinu V. V. Antipova odpověděli žáci střední školy z Novokuzněcka, kteří pátrali po matce a dalších příbuzných mladšího seržanta.

První světová válka ještě jednou

V březnovém AZ občasníku z roku 2012 bylo uvedeno, že v bojích první světové války zahynulo 35 občanů Hrušovan u Brna. Do této doby jsme znali jména
třiceti padlých vo-jáků. Výroční zpráva TJ Sokola z roku 1928 uvádí další jména
padlých hrušovanských občanů. A právě ti doplňují počet na 34 padlých hrušovanských občanů.

Další nová jména padlých:

Koníček Augustin – padl v roce 1916 útrapy vojenské služby
Jahůdka R. – padl v roce 1941 na ruském bojišti
Šmíd Bohdan – padl v roce 1915 na italském bojišti
Hodovský Jan – zemřel v roce 1916 na útrapy vojenské služby

AZ občasník kronikáře Březen 2013

AZ-3

Toulky obcemi
našeho regionu
Rajhrad
Město se rozprostírá u řeky Svratky a při železničním koridoru Brno – Břeclav. Od Židlochovic je vzdáleno severně 7 km.
Rajhrad je prastará osada vyrostlá na místě staroslovanského hradu, uvedená poprvé
ve falzech, která se hlásí k roku 1045 a 1048, ale byla zhotovena ve 13. století. V pravé
listině se mluví o Rajhradě r. 1169. Povýšeno na městečko bylo 2. 11. 1234.

Nemovité kulturní památky:

Benedektinský klášter (čís. pam. 0918). Kostel sv. Petra a Pavla (čís. pam. 0919). Farní kostel Nalezení sv. Kříže (čís. pam. 0920). Fara (čís. pam. 0921). Socha sv. Floriána
na návsi (čís. pam. 0922). Socha sv. Jana Nepomuckého v parčíku u bývalého kláštera
(čís. pam. 0923). Kašna (čís. pam. 0930). Most přes řeku Svratku (čís. pam. 0935) a další.

Osobnosti:

Jan Hrůza – první rajhr. starosta. MUDr. Ferdinand Ehler (1874–1934) – významný chirurg.
Josef Zelený (1824 – 1934) – akademický malíř, učitel A. Muchy.
PhDr. Karel Uhl (1886–1960) – historik, zeměpisec, znalec života Emila Holuba.
Augustin Vrzal (A. G. Stín, 1864–1930) – rajhradský benedektin, mezinárodně uznávaný
znalec ruské klasické lit. 19. století.

Současnost:

Katastrální výměra: 948 ha
Počet obyvatel: 3250, průměrný věk 39,8 let
Ve městě je pošta, škola, zdravotnické zařízení, policie, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace.
Rajhrad obdržel 27. 10. 2000 statut města.
Ve městě je mužský klášter, tvořící centrum Benediktinského opatství, kde sídlí Státní
okresní archiv Brno–venkov a Památník písemnictví na Moravě. Sídlí tu i ženský klášter
sester Těšitelek, při kterém je Dům léčby bolesti sv. Josefa (hospic).

Firmy v obci:

Ve městě je velké množství drobných firem provozující různé služby. Je zde stolařství,
pneuservis, autodoprava, kosmetické a kadeřnické služby, obchody, restaurace, pensiony.

Znak města:

Rajhrad měl již v roce 1554 ve znaku břevnovskou opatskou ostrev (kus usekaného kmene se třemi suky) zkříženou s klíčem, který je symbolem horenského práva
– zavírání a otvírání hory.
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Toulky obcemi
našeho regionu
Přísnotice
Obec leží na rovině 4 km jižně od Židlochovic na pravém břehu Šatavy a na východ
od obce se rozprostírá Nosislavský les. První zpráva o Přísnoticích je z roku 1341, kdy
byla v Unkovicích založena fara a Přísnotice k ní byly přifařeny. Obec bývala součástí
kláštera v Dolních Kounicích, po jehož zrušení prodal král Ferdinand I. roku 1538 ves
Jiřímu Žabkovi z Limburka. Dne 12. března 1742 byla u Přísnotic svedena bitva s Prusy
za přítomnosti krále Bedřicha II. Jihovýchodně od Přísnotic stávala ves Želice, která zanikla
v letech 1485–1486.

Nemovité kulturní památky:

Smírčí kříž (čís. pam.1696)
Zdejší kostel byl postaven roku 1873 je zasvěcený sv.Václavu, stojí na místě staré kaple
z roku 1861.

Osobnosti:

Karel Lang – vynikající hokejový brankař Zetoru Brno a reprezentace ČSSR, kde odehrál
44 zápasů.
K významným rodákům patří malíř Matěj Trojan, žák Jana Zrzavého.

Současnost:

Katastrální výměra : 763 ha
Počet obyvatel : 835, průměrný věk 40,8
V obci je škola, kanalizace (ČAV ), plynofikace, vodovod. Pošta a zdravotnické zařízení zde
není.
Obcí vede značená cyklostezka Brno – Vídeň.
Významným sportovním oddílem tu je atletický klub, jehož členové úspěšně representují
svoji obec nejen v naší republice, ale i v zahraničí.

Firmy v obci :

Integra – drůbežárny. Lavimont – sklady. RAP – stolařství. Kovovýroba Olejník a další
podnikatelé.

Znak obce:

V zeleném štítě dvě kosmá zlatá zvýšená břevna, provázená nahoře dvouramenným křížem, dole šikmo dolů obráceným vinařským nožem-kosířem, kosmo přeloženým radlicí,
vše stříbrné. První znamení odkazuje kamenný smírčí kříž, druhé bylo převzato z historické pečeti.
Znak byl obci udělen předsedou Parlamentu ČR v roce 2002.
AZ občasník kronikáře Březen 2013
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Události známé, neznámé…
Oprava po čtyřech desetiletích
Před více než čtyřiceti lety jsme se já a můj přítel (†) Lubomír Rotter pokoušeli rozluštit
latinsko-německý nápis na kamenném pamětním kříži z roku 1595, který je nejstarší
památkou naší obce. Výsledkem naší snahy byla domněnka, že jméno na kříži je HANS
REWBAW R. VON TAEMITZ. Protože jsem v pozdějších letech na základě dalšího zkoumání
nápisu, konzultací s mým známým filologem a pomoci internetu došel k přesvědčení, že
naše domněnka je chybná a také proto, že byla zveřejněna v Hrušovanském zpravodaji,
na internetových stránkách obce a byla převzata i do dalších zdrojů, považuji za svoji
občanskou povinnost zveřejnit tuto
opravu:

S jistotou mohu tvrdit, že nápis je
skutečně tento:
HANS
NEWBAWR VON
TAEMITZ + AMAB. SN.
MAT THEI
ANNO DNI
MDXCV
Nápis je psán starým pravopisem ovlivněným latinou. Slovo AMAB je pravděpodobně
zkratkou německého AM ABEND (navečer), SN zkratkou z latinského SANCTI (svatý)
a ANNO DNI zkratkou latinského ANNO DOMINI (léta Páně). Volný překlad nápisu tedy
celý zní: Hans Neubauer z Těmice, †navečer na svatého Matěje léta Páně 1595.
K této opravě připojuji svoji vlastní domněnku: Jméno na pamětním kameni patřilo
zřejmě nižšímu šlechtici z Těmice. Mohlo se jednat o obec Těmice u Kamenice nad Lipou,
v etnickém ostrůvku u Jihlavy,
který byl až do konce II. světové
války osídlen Němci nebo o obec
Těmice u Hodonína. Jmenovaný
zemřel asi tragicky na místě,
kde tehdy vedla cesta do Vídně,
a na tomto místě byl umístěn
pamětní, nikoliv smírčí kříž. Rytíř
Jan Neubauer, jako příslušník
rakouské šlechty, je uveden
i v Ottově naučném slovníku.
Přimlouvám se o důstojnější
umístění kamene tak, aby byl
přístupný širší veřejnosti.

Ing. Vladimír Uminský
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Hrušovanský historický kalendář 2013
1253

 V letech 1252-1253 byly Hrušovany vylidněny.

1333

 Vydal markrabě Karel a král Jan Lucenburský zákaz rakouským kupcům jezdit
po staré obchodní cestě přes Hrušovany, Blučinu, Měnín do Brna. Nová cesta vedla
přes Rajrad do Brna.

1473

 Zabral král Matyáš statky kláštera žďárského ku hradu Špilberku.

1493

 Vladislav II. zastavil Hrušovany spolu s hradem
Špilberkem Janu z Lomnice.

1563

 Na den sv. Štěpána osvobodil opat Štěpán
obec od všech robot (orných, ženných, vína
vození a vyšenkování vína).
 Rychtářem v obci byl Jan Šebek.

1593

 Před 420 lety daroval Jura Grunar s jinými
hrušovanskými sousedy unkovskému kostelu
románský kalich. Kalich je vysoký 25 cm,
v podstavci je průměr 14 cm. Šestiboká noha,
šikmé stěny končí v polokruhu, na noze
poháru jsou vyryta jména jeho dárců: Urban
Markus (rychtář), Šimon Ludle, Tomáš Šepků,
Pavel Šepků, Matouš Drštka (obecní starší)
Jura Grunar. Kalich se používal o velkých
svátcích při mši až do poloviny minulého
století. Část kalichu má obec Unkovice
i ve svém znaku.
 Rychtářem obce byl Urban Markus.

1633

 Vesnice měla 289 obyvatel. Rychtářem byl
Ondřej Šebek.

1663

 V tomto roce vnikly za první turecké války až
k židlochovickým obcím turkotatarské hordy.
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1683

 Obcí procházelo polské vojsko, které šlo pomoci Vídni, obležené Turky za druhé
války turecké.

1743

 Pro zvonici v Hrušovanech byl v Brně ulit zvon s podobou sv. Václava. Za I. světové
války byl zabaven pro válečné účely.
 Synové hraběte Sinzendorfa prodali židlochovické panství Leopoldovi
z Ditrichštejna.
 Rychtářem byl Matěj Edler.

1753

 Židlochovickou vrchností bylo povoleno založit na Předních dílech 20 achtelů
vinohradu.
 Rychtářem byl Matěj Sopoušek.

1763

 Na celém židlochovickém panství byl proveden soupis všech vinohradů podle
obcí.
 Tkadlec František Prokeš kupuje chalupu čp.39. Jeho vnuk Antonín se stal
známým vídeňským diplomatem, státníkem, vyslancem v Athénách.
 Rychtářem byl Matěj Hausar.

1773

 První písemné zprávy o pěstování včel v Hrušovanech. Celkem zde stálo 14 úlů.
 Rychtářem byl Jiří
Kelinbuer.

1783

 Byla postavena zděná
zvonice, připomínající
renesanční sloh. Zvonice
stála u domu čp. 23,
dnes Masarykova
ulice. V roce 1952 byla
zbořena.

1883

 Byla opravena zvonice.
 Starostou byl František
Weis.

Pohlednice - Náves se zvonicí v Hrušovanech u Brna,
foto archiv kronikáře

Použité prameny:

Hlas Hrušovan č. 7/1985, ČT – Týden V regionech 23. 11. 2012,
internetové stránky obcí,
Ing. Augustin Weis – výpisy archivních materiálu, SOA Brno-venkov Rajhrad
Občasník připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová.
AZ-8
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Organizace

Zkratky: KPOZ –Komise pro občanské záležitosti, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Plán akcí

Den

Pořádá

Akce

12.3. 13.4.

OBEC

13.4.

TÁBORNÍCI

16.4.

ZO KSČM

24.4.
30.4.

SOKOL
SOKOL za
podpory
OBCE

KLUB
SENIORŮ

Oslava výročí osvobození
obce.
DOBOVÁ HOSPODA 1938
Jarní úklid odpadků při
stezce na Židlochovice
Veřejné shromáždění
k oslavě osvobození obce zasedací místnost OÚ
Plavání Blučina
Čarodky na sokolovně
pro děti od 15:00, večer
hudební festival od 18:00
hraje: Plastic People of The
Universe a další
Autobusový zájezd na Floru
Olomouc a návštěva LOŠTIC

Květen

4.5.

4.5.
5.5.

8.8.
12.5.

15.5.
18.5. 19.5.
30.5. 2.6.

Pořádá

Akce

1.6.

OBEC

MDD – lanové centrum,
dětské atrakce, šermířské
vystoupení skupiny EXULIS
a další soutěže pro děti sokolovna

1.6.

TJ JISKRA
- oddíl
stolního
tenisu

spoluúčast na dni dětí sokolovna

8.6. 9.6.

SDH

zájezd na hasičské slavnosti
do Litoměřic

15.6.

SOKOL

Babské HODY sokolovna
od 20:00

19.6.

SOKOL

Plavání Blučina

22.6.

MS LÍPA

měsíc myslivosti – posezení
spojené s letní nocí, muzika,
myslivecká kuchyně od
12:00 na myslivně

23.6.

KPOZ

vítání občánků 14:00

28.6.

SDH

zakončení školního roku

28.6

OBEC

rozloučení se školním
rokem, opékání špekáčků,
skupina PARADOX od 17
hodin – sokolovna

28.6

TJ JISKRA
- oddíl
stolního
tenisu

spoluůčast na rozloučení
se školním rokem sokolovna

KLUB
SENIORŮ

autobusový zájezd – zámek
Červená Lhota a Jindřichův
Hradec

SDH

prevence Hasík pro 2. třídu

ZO ČZS

Zájezd s vinařskou
tématikou

KPOZ

rozloučení s předškoláky
MŠ

KPOZ

rozloučení se žáky 5. třídy
ZŠ

Červen

Duben

1.5.

Den

KSČM

Oslava 1. máje - Svátku
práce v 9:00 - v prostorách
Letní Kino
MORAVSKÝ Rybářské závody pro
RYBÁŘSKÝ dospělé členy ryb.svazu
SVAZ
na rybníčku Vodárna 6:00
- 12:00
SDH
Oslavy svatého Floriána
MORAVSKÝ rybářské závody mládeže
RYBÁŘSKÝ do 15let na rybníčku
SVAZ
Vodárna 7:00 - 12:00
TÁBORNÍCI Branný závod družstev
+ SOKOL
KPOZ
svátek matek veřejná oslava
ve 14 hod v prostorách
tělocvičny základní školy
KLUB
oslava Svátku matek
SENIORŮ
vystoupí děti z MŠ
SDH
výlet na kolách do Mikulova
a jeskyně Turold
TÁBORNÍCI 4-denní vodácký výlet
VLTAVA 2013
KDU - ČSL zájezd
KPOZ
Besídka v Domově
důstojného stáří ke Dni
matek s vystoupením MŠ
ZO ČZS
beseda o víně
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Školy

Mateřská škola

Začátek roku 2013 v MŠ
Mgr. Jana Hochmannová, ředitelka MŠ

Tydli, fydli, bumtarata,
otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej,
začal masopustní rej.
Jen co odezněly odchodem „Tří
králů“ poslední vánoční koledy a stromeček přišel o svoje ozdoby, už tu byl
další svátek. Hlavní roli v něm sehráli
naši předškoláčci.
Ve dnech 22. a 23. ledna se právě oni
předvedli u zápisu, co se u nás ve školce naučili. Dnes se již většina z nich
pilně připravuje na svou další roli – roli
školáčků. A co víc, moc se na ni těší.
V únoru se naše školka proměnila
na jeden den v pohádku Od rána se
po prostorách školky procházely malé
princezny, rytíři v plné zbroji, malé
čarodějky prováděly své kouzelné reje
a dopoledne se všichni sešli na „Maškarní bál“, kde se tancovalo i zpívalo.
Pani učitelky si pro děti připravily
pásmo her a soutěží, cesta pohádkou skončila odpoledne a ti, co nešly
po obědě domů, usnuly na svých
postýlkách jakoby je do vody hodil.
Pohádkám však v únoru tímto dnem
neodzvonilo.
Loutkové divadlo bývalo kdysi velkým zážitkem jak pro děti, tak i pro
dospělé. Je tomu tak i dnes, ve století
televize. V rukách pani učitelek MŠ

ožily na konci února látkové postavičky
ze známých českých pohádek. I ten
největší neposeda sledoval s očima dokořán osudy neposlušného Budulínka,
fandil všem zúčastněným při vytahování řepy a bál se o kozlíka Nebojsu.
Březen – měsíc knih, je ideálním obdobím pro seznámení dětí s prostředím čtenářů. Předškoláčci se již těší,
až si přečtou svoji první knížku a ani ti
nejmenší nepříjdou zkrátka. Navštívili
jsme místní knihovnu, kde se děti seznámily s prostředím knížek, některé
z nich si prohlédly a poslechly si z úst
pani knihovnice různé zajímavosti
o knihách.
Ve školce se pak celý měsíc březen
věnujeme knihám, hrajeme si na pány
ilustrátory, budeme si rýmovat pro
radost a hrát si z písmenky. Snad se
nám i za pomoci rodičů podaří udělat
z knížky dětem kamarádku, která je
bude provázet celým životem.
Rok pokročil, zástupy sněhuláků,
o které letos nebyla nouze roztály
a do přírody pomalu vchází jaro. První
jarní paprsky jsme letos uvítali „Velikonoční dílnou“, která měla veliký úspěch.
Děti za pomocí rodičů, prarodičů
i sourozenců vyráběly různé výrobky,
stříhaly, lepily, ale i pekly. Všichni jsme
v dnešní uspěchané době díky našim
dětem prožili krásné odpoledne.

Děti a zaměstnanci MŠ přejí všem krásné prožití Velikonočních svátků.
26
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Mateřská škola

Školy

Zápis dětí
do MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Oznamujeme rodičům,
že zápis do Mateřské školy
Hrušovany u Brna se uskuteční

v úterý 7. 5. 2013
v době od 13.00 do 16.00 hodin
pouze v budově MŠ Sídliště ve třídě Sluníček (zadní vchod)
U zápisu je potřeba předložit vyplněnou a od pediatra potvrzenou
přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz (zákonný 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 18. dubna 2013 v době od 14.30 do 16.30 hodin.
Současně si mohou rodiče vyzvednout
přihlášku k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2013 / 2014.
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Školy

Základní škola

Základní škola od ledna do března
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Začátkem ledna navštívili naši školu herci z divadla Slunečnice s pořadem „Hrajeme
si s pohádkou“. Šlo o divadelně ztvárněný
pořad plný písniček ze známých televizních
pohádek. Děti byly průběžně vtahovány
do děje, na závěr měly diskotéku.
Zápis do 1. ročníku proběhl na naší
škole ve dnech 22. a 23. ledna. Dostavilo se
56 dětí. Někteří rodiče zvažují odklad školní
docházky. K vyřízení potřebných doporučení (školského poradenského zařízení
a dětského lékaře )mají čas do 31. 5. Většina
dětí byla z Hrušovan. Pouze 3,92% přišlo
z okolních obcí (Rajhradu a Žabčic).
Ve školním roce 2013/2014 otevřeme
dvě první třídy, do kterých nastoupí cca
50 dětí.
Dnešní děti rády hrají počítačové hry,
umí pracovat s počítačem, používat mobilní telefon, navazují bezprostředně kontakt.
Naopak hodně dětí nevyslovuje správně
všechny hlásky, chybí jim dostatečná slovní
zásoba, neumí se samostatně oblékat,
zavazovat si tkaničky, správně držet tužku,

vystřihovat a jsou tělesně méně zdatné.
Od 21. 1. do 25. 1. probíhal ve školní jídelně „Zdravý týden“. V jídelníčku byla samá
zdravá a chutná jídla, především hodně
ovoce a zeleniny. Ve školní družině se děti
seznamovaly se zdravým životním stylem,
správnou výživou a potřebou pohybu pro
zdravý vývoj.
J. Houserová.
31. 1. obdrželi žáci svá pololetní vysvědčení, 1. 2. měli jednodenní pololetní a 11. 2.
– 15. 2. jarní prázdniny.
18. a 19. 2. Lukáš Vídeňský s kolegou připravili pro žáky krásný a poučný program
Bubny z celého světa s ukázkami různých
druhů bubnů. Děti si samy zkusili bubnovat, získaly nové vědomosti a dovednosti.
Začátkem března jsme pořádali již osmý
ročník turnaje ve vybíjené „O pohár hrušovanské školy“. Zúčastnilo se celkem šest
družstev žáků 4. a 5. tříd z okolních škol,
ve kterých hráli jak chlapci, tak i děvčata.
Naše družstvo se probojovalo až do finále,
ve kterém po vyrovnaném boji podlehli
stejně starým žákům ze Žabčic.
Naši školu reprezentovali:
Jáchym Lazar,
Petr Borovička,
Dominik Suchánek,
Jiří Koukal,
Ondřej Kilberger,
Aneta Zabloudilová,
Vojtěch Hejduk,
Jaromír Kocman,
Aneta Kolegarová,
Matěj Marek
a Sarah Abdul–Malak.
Blahopřejeme.
L. Šimovec
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7. 3. jsme se opět téměř
po roce setkali s rodinou
Márových, kteří nám vyprávěli o své cestě po Austrálii.
Touto výpravou chtěli dokázat, že i postižení lidé mohou
cestovat po celém světě.
Márovi cestovali 6 týdnů,
denně najeli kolem 1000 km,
viděli všechna nejdůležitější
a nejpozoruhodnější místa
Austrálie. O své výpravě
napsali knihu To snad není
možný a natočili DVD Kolem
země klokanů.
Ve středu 13. 3. proběhlo v místní knihovně
již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Akce se
zúčastnil také pan starosta.
Prvňáčci přečetli krátký
text, potom byli slavnostně
pasováni panem starostou
na čtenáře. Dostali čtenářskou šerpu a od paní
knihovnice
čtenářskou
průkazku.
V měsíci březnu se žáci 1. ročníku zapojili do projektu „Veselé zoubky“, který pořádá
firma dm drogerie.
Hurvínek s Máničkou v krátkém filmu dětem předvedli, co se stane, když se někdo
o své zuby nestará. Mánička dětem vysvětlila, jaké zuby máme a jak o ně správně pečovat.
V interaktivním programu děti získané znalosti použily pro vyřešení zajímavých
úkolů. Naučily se nejen něco o svém chrupu, ale také za splnění úkolů dostaly dárkovou
tašku s přípravky pro čistění zubů . Projekt se zalíbil i žákům 2. a 3. ročníků, kteří ho absolvovali bez nároku na odměnu.
M. Janošová
Ve čtvrtek 14. 3. si žáci zasoutěžili v recitaci. Školního kola se zúčastnilo 32 žáků 1. – 5.
ročníku. Z každé kategorie postoupili do dalšího kola 2 žáci, kteří budou školu reprezentovat v Židlochovicích. Jsou to: Petra Chmelíková a Nela Padělková (1. roč.), Adam Lemon
a Markéta Revilla Medina (2. roč.), Jakub Dvořák a Lucie Fojtíková (3. roč.), Gabriela
Suská a Aneta Kolegarová (4. roč.), Sarah Abdel–Malak a Michaela Sedláčková (5. roč.).
Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v Židlochovicích.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2013

31

Školy

Gymnázium v Židlochovicích

Testování žáků židlochovického gymnázia
Jiří Kubeš, ředitelka gymnázia

V prvním pololetí letošního školního
roku proběhlo na místním gymnáziu
několik testování znalostí žáků. Všechna
pořádala společnost Scio. Na tato testování
jsou mezi odbornou i laickou veřejností
rozporuplné názory.
Gymnázium v Židlochovicích se těmto
aktivitám již tradičně nebrání, a to z několika důvodů. Škola tímto testováním získává
v prvé řadě zpětnou vazbu o znalostech
svých žáků a schopnosti jejich použití jiným způsobem, než jsou žáci běžně zvyklí
v hodinách a u svých učitelů. Žáci se dále
mohou srovnávat nejen mezi sebou, ale
i mezi svými vrstevníky na jiných školách.
V posledním období také mohou sloužit
i jako příprava ke státním maturitám nebo
ověřování znalostí školní inspekcí.
V našem školním vzdělávacím programu zařazujeme již několik roků testování
do tří ročníků: primy, kvinty a oktávy. Také
letos tomu tak bylo. Letos poprvé jsme však
ve všech třech ročnících, na rozdíl od některých jiných škol, zvolili formu on-line testů.
Oproti klasickému testování v tištěné podobě se však projevilopři tomto způsobu
několik vlivů, které měly negativní dopad
na celkové výsledky. Například tam, kde
bylo nutné si dělat různé nákresy, pomocné
výpočty nebo při poslechu v cizím jazyce.
Také technické zajištění občas zaskřípalo.
Proto se příště, bude-li to možné, vrátíme

k testování v tištěné formě tak, jak například
v současnosti probíhají maturitní zkoušky.
I přes zmíněné komplikace si naše škola
nevedla špatně, celkové výsledky byly
spíše nadprůměrné, lišily se podle ročníku,
předmětu a samozřejmě žáka. Žáci zjistili,
jaké učivo ovládají lépe, které naopak
hůře. Učitelům by výsledky měly pomoci
v jejich další práci. Škola totiž dostává velmi podrobné zprávy, kde jsou rozebrány
i jednotlivé otázky, změny od předchozího
testová ní, využití studijních předpokladů
žáků apod.
V září se uskutečnilo testování kvinty
pod názvem Vektor 1, zúčastnilo se ho
6118 žáků z 254 tříd. Žáci vyplňovali celkem
11 testů a z naší školy si v průměru nejlépe
vedli Michaela Kurková a Filip Lunda. V říjnu byla testována prima, a to ve 3 testech
tzv. Stonožky. Mezi 6670 žáky z 268 tříd
patřili k nejlepším naši žáci Eliška Hroudná,
Roman Dvořák, Matyáš Bosák a Veronika
Hochmanová. Poslední testování pak měla
oktáva, a to Vektor 4, které proběhlo v listopadu. Mělo celkem 11 testů a zúčastnilo se
jej celkem 9107 žáků z 394 maturitních tříd.
Zde nejlepších výsledků dosáhli Vojtěch
Procházka a Jakub Holzer.
Začátkem května čekají naše nejstarší
žáky státní maturitní testy, v červnu pak
žáky kvarty testování školní inspekce nazvané Niqus.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, na podzim 2012 se Vaše škola zúčastnila testování, které
realizovala společnost Scio. Máme to potěšení Vám oznámit, že ve Vaší škole je žák/žákyně s jedním
z nejlepších výsledků ve vašem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním nyní posíláme OCENĚNÍ za výborný výsledek a prosíme Vás nebo třídní učitele o předání ocenění spolu s vysvědčením. Gratulujeme všem
oceněným, Vám i pedagogickému sboru Vaší školy k dosaženému uspěchu a přejeme hodně úspěchů
ve Vaší další práci.
			
Za studio Pro školy společnost Scio
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15. společenský ples Gymnázia Židlochovice

Jiří Kubeš, ředitelka gymnázia

V pátek 22. února 2013 se uskutečnil již 15.
ples naší školy. Pořadatelem plesu bylo jako každý rok Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice.
Deset rodičů ze správní rady a revizní komise
pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Stravové
věnovalo přípravě a organizaci plesu desítky
hodin volného času a mnoho energie. Do práce se také zapojila většina učitelů a žáků školy,
pomohli také někteří rodiče a další osoby.
Pořádání plesu ve dvou sálech přináší řadu
komplikací. Nedostatek stolů a židlí se již několik
roků řeší zapůjčením ze školní jídelny. Děkujeme
tímto majiteli jídelny panu Schönwälderovi
za ochotu. Stěhování je velmi komplikované,
protože stoly a židle jsou k dispozici až v pátek
po uzavření jídelny. Jen díky obětavému nasazení většiny učitelů a žáků, včetně těch nejmladších, se nám to daří zvládnout tak, aby se stoly
stihly do plesu ještě vyzdobit. Při této akci nám
letos pomáhala městská policie a přispěla k bezpečnosti při přecházení frekventované silnice.
Poděkování patří veliteli panu Šebkovi. Také
připravit sportovní sál je mnohem náročnější
než příprava kulturního sálu. Je třeba postavit
pódium a parket. Pět stovek účastníků není
zrovna malý počet, a proto musí být k dispozici
také dvě šatny a dvoje sociální zařízení. Výzdoba
obou sálů každoročně probíhá pod vedením
Mgr. Jarošové.
Na pořádek a bezpečnost při plesu dohlíží
každoročně několik členů bezpečnostní služby.

Letošní akci sponzorsky zajišťovala firma Olman
spol. s r. o. Patří jí za to poděkování, přispěla
k důstojnému průběhu plesu, bez zbytečných
incidentů.
Součástí plesu byla také tombola, ve které
se letos sešlo 314 cen. Přispěla do ní téměř
stovka dárců. Byli mezi nimi rodiče a další
osoby, řada firem a institucí místních i ze širokého okolí, včetně města Židlochovic, města
Rajhrad, Jihomoravského kraje (zřizovatel školy) a dalších. Všem dárcům je třeba poděkovat.
Na úvod plesu zatančili naši studenti polonézu, kterou připravovali přes dva měsíce pod
vedením Mgr. Markové a Mgr. Kuté. Je obdivuhodné, že se opět podařilo sestavit všech
dvacet párů ze studentů naší školy. Během
plesu oživilo atmosféru i několik tanečních
vystoupení studentů sexty a kvinty.
Letos poprvé hrála k tanci a poslechu celkem tři hudební tělesa. Již poněkolikáté to byly
skupiny Fantazie a Snails, k nim pak přibyla
cimbálová kapela Vonica. Učastníci plesu si tak
mohli hudbu vybrat podle svého zájmu.
Ohlasy na ples jsou převážně kladné. Škola
se i tímto způsobem prezentuje na veřejnosti.
Proto si přeji, aby rodičům, učitelům i žákům
zůstala motivace a elán k pořádání této akce
i v dalších letech. Občany města bych rád
pozval na 16. společenský ples Gymnázia
Židlochovice, který by se měl konat v pátek
7. 2. 2014.

Vysoký zájem o studium na Gymnáziu v Židlochovicích
Do přijímacího řízení se přihlásilo 72 žáků. Jen 30 z nich může být přijato.
Jsou to děti z 23 základních škol a mají bydliště v 26 obcích. Dívek je 38, chlapců 34.
41 z nich mělo v pololetí páté třídy ZŠ na vysvědčení samé jedničky.
Přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech:
termín:
22. 4. (57 uchazečů)
termín:
23. 4. (15 uchazečů)
Jsme rádi, že vzrůstající počet zájemců o studium na gymnáziu potvrzuje oprávněnost
jeho setrvání v Židlochovicích a jeho kvalitu.
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Sbor dobrovolných hasičů

Začátek roku 2013 s SDH
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže SDH

Před začátkem nového roku jsme se zúčastnili místní ha- Přijeli k nám hasiči,
sičské soutěže v uzlování, která se konala na Areálu. Mladší kdo si s nimi zacvičí?
žáci ve složení – Denis Najman, Soňa Chudosovcevová, Celý den a celou noc
Tomáš Lamač a Denisa Giňová se probojovali do nejlepších jezdí k ohni na pomoc.
16-ti družstev. Družstvo přípravky si vybojovalo pěkné 3. Vytahují hadice,
místo a 2. místo. (Jan Mikoláš, Vincent Kaláb, Marek Malý, po ohni stříkají velice.
Ondřej Hradský, Daniel Dvořák, Tereza Uhnáková, Oskar Hasiči jsou borci,
Suchán a Martin Studený).
hasí ve dne v noci.
Starší žáci se umístily na 15. a 17. místě.
My k nim taky patříme,
Na začátku nového roku 2013 jsme se v měsíci lednu za- na závody jezdíme.
čali připravovat na další závod v uzlování. Soutěž se konala Snažíme se převelice,
v Brně 26.1.2013. Za Hrušovany nás v kategorii mladších medailí mít co nejvíce.
žáků jel reprezentovat Tomáš Lamač, Soňa Chudosovce- Chceme prostě vítězit,
vová, Denis Najman a Denisa Giňová, kterým se podařilo ať nás vedoucí můžou
získat body za umístění mezi prvními 16-ti nejlepšími pochválit.
družstvy.
Někdy nás to nebaví
V přípravné skupině nás podpořil Oskar Suchán a Daniel všichni se tam vztekají.
Dvořák, kterým se podařilo ve spolupráci s hasiči ze Staré- I přesto se máme rádi,
ho Lískovce získat pěkná 3. místa v soutěži v uzlové štafetě a jsme dobří kamarádi.
a v běhu na 60m s překážkami.
V únoru jsme si užívali řádného odpočinku a naše schůzky jsme vyplňovali různými
míčovými a pohybovými hry. Zopakovali jsme si i něco z hasičské teorie.
S dětmi se nyní připravujeme na výtvarnou soutěž „požární ochrana očima dětí“
a chystáme se na trénování požárního útoku a štafety 4x60m.
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Preventivně výchovný program Hasík
V pátek 19.10.2012 se náš sbor zapojil
do preventivně výchovného programu
Hasík.cz. Trojice našich členů se vydala
na třídenní seminář do Tišnova. Během
náročného víkendu jsme získali spoustu
nových informací a dovedností, které
využijeme při preventivně výchovné
práci s dětmi. Tento program je určen
pro základní školy, vypravili jsme se tedy
do naší základní školy mezi žáky druhého
a pátého ročníku.
Cílem tohoto preventivního programu
je nejen předat dětem užitečné informace,
ale i ukázat jim, že hasiči jsou jejich kamarádi a jsou vždy připraveni jim pomoci. Hned
na úvod našeho prvního setkání jsme tedy
dětem prakticky ukázali, že je možné komunikovat i s hasičem, který má dýchací
přístroj a masku, která ho mění k nepoznání. Také jsme s dětmi probrali tísňová
telefonní čísla. Přímo s operátorem tísňové
linky si děti měly možnost vyzkoušet, jak
se na tato čísla volá, jaké informace je nutné hasičům předat a vysvětlili jsme si, proč
na tísňové linky nevolat jen tak, z legrace.
Připravili jsme se společně i na možnost, že
se dobrý oheň promění ve zlý. A tak jsme si
představili táborák s výbornými špekáčky
a neposlušnou jiskru, která nám zapálila
oblečení. Dětem jsme vysvětlili, že není
dobré utíkat, ale naopak se zastavit, lehnout si a kutálením oheň uhasit. Při takové
nepříjemné příhodě se můžeme i popálit,
proto jsme si řekli, jak popáleninu ošetřit
obyčejným proudem studené vody. Žáky
pátého ročníku jsme navíc seznámili
i s ručními hasicími přístroji.
O čtrnáct dní později jsme do naší
školy zavítali podruhé. Hlavním tématem
druhého setkání s Hasíkem je požár.
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Zjišťovali jsme, kde všude může v domácnosti vzniknout požár a co dělat, když nás
v noci probudí kouř. Během této hodiny
se děti naučili, co všechno je třeba v této
situaci udělat. Po této hodině si snad již
žádné ze zúčastněných dětí nebude v případě nouze s hasiči hrát na schovávanou
a naopak v případě ohrožení viditelně
označí místo, kde čeká na naši pomoc.
Připomněli jsme si také hlavní zásady při
evakuaci z budovy školy. Na závěr hodiny
jsme dětem pustili dva známé tóny sirén
– zkoušku sirén a požární poplach. Měli
jsme pro ně však připraven ještě jeden
signál – všeobecnou výstrahu. Děti se učily tento tón odlišit od ostatních a zjistili,
co mají dělat v případě, že by tento tón
ze sirény skutečně slyšely. S páťáky jsme
probrali, co by mělo být ve skutečném
evakuačním zavazadle a jak se chránit při
chemickém poplachu pouze věcmi, které
najdou doma ve skříních.
Trojice našich instruktorů se první prosincový víkend opět vypravila do Tišnova
na supervizní seminář. Čekaly nás dva
dny intenzivního zkoušení nejrůznějších
situací, které nás ve školách mohou potkat. V neděli odpoledne jsme se ale dočkali a do Hrušovan dorazili první držitelé
akreditovaného osvědčení instruktorů
programu Hasík.cz v historii našeho sboru.
Jsme rádi, že tento program od tohoto
roku poběží i v naší základní škole a děti
tak budou mít možnost se alespoň teoreticky připravit na nouzové situace. Hasík
ještě má dětem co říci, sejdeme se s nimi
tedy ještě jednou. Tentokrát ale nepůjdou
instruktoři za dětmi, ale děti za námi.
Navštíví za odměnu stanici Hasičského
záchranného sboru v Židlochovicích.
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Ostatní

Hospic: Kavárna Slunečnice
Ing. Hana Bělehradová – PR asistent OCH Rajhrad

Kavárna Slunečnice – nová služba
pacientům i návštěvníkům rajhradského hospice,
V úterý 15.1.2013 byl v Domě léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě slavnostně zahájen provoz kavárny
SLUNEČNICE – sociálně-rehabilitačního centra, které bylo vybudováno
v rámci projektu „Resocializace ohrožených skupin v rámci ergoterapie“
za podpory Nadace ČEZ a společnosti
Delikomat.
Rodiny a přátelé těžce nemocných klientů Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa mohou nyní
trávit návštěvy svých blízkých
v příjemném prostřední nové kavárny, která se nachází v přízemí
budovy. Občerstvení v rámci ergoterapie neboli léčby prací servírují
kavárníci s různými typy zdravotního znevýhodnění, kteří našli své
uplatnění právě v této chráněné
kavárně. Speciálně proškolený
personál získal své znalosti od profesionálních baristů z Café Fara v Klentnici.
Kavárna
nabízí
bezbariérové
prostředí se sociálním zázemím
hned vedle školicích prostor, kde se
ročně vzdělává na 2000 účastníků
rozličných kurzů a přednášek. Letos
na jaře se zákazníci dočkají rozšíření o venkovní zahradní posezení. Výdělky z činnosti kavárny pak
poputují na podporu hlavní činnosti
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hospice, jíž je péče o umírající a jejich blízké.
„Chceme, aby naši klienti měli tu
nejlepší péči a cítili se u nás jako doma.
Kavárna je dalším prostředkem k tomu,
aby nebyli odtrženi od společnosti,“
uvádí Michal Šustr, ekonom DLBSH.
Naším přáním je, aby si do kavárny našli
cestu i maminky s dětmi, senioři, účastníci vzdělávacích kurzů nebo návštěvníci hospicového parku na odpolední

procházce, což posiluje soudržnost
mezi nemocnými a zdravými. Můžete
si zde v příjemném prostředí vychutnat výbornou kvalitní kávu, 100% bio
přírodní ovocné a zeleninové šťávy,
alkoholické a nealkoholické nápoje,
zákusky a další občerstvení dle denní
nabídky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba kavárny Slunečnice: Úterý – neděle: 12.00 – 17.00
hodin, pondělí: zavřeno.

Ostatní

Novinky v kabelové televizi Moravianet
Self servis, spol. s r.o. – provozovatel služeb Moravianet
Kabelová televize Moravianet připravuje
významnou modernizaci svých služeb. Proto
musí v následujícím období dojít ke změnám
ve vysílání, které se dotknout analogového
i digitálního vysílání a promítnou se do všech
stávajících programových nabídek.
Pro zákazníky jsou připraveny nové cenově
výhodné nabídky digitálních televizních stanic,
upravené podle žánrů, takže si zákazník může
vybrat a platit jen za ty, které ho zajímají. Zákazníci mají možnost vybírat z více než 100
stanic. Pokud si ale z nové palety nabídek přece
jen nevyberou, nevadí, využívají aktuální služby beze změny.
V kabelové televizi Moravianet je stále
možné sledovat analogové vysílání. Nyní je pro
zákazníky nově připraveno 19 vybraných stanic
s nejvyšší sledovaností. Tyto stanice mohou

nyní sledovat všichni zákazníci Moravia Televize
zdarma jako doprovodnou službu k objednané
digitální nabídce* (*nelze na optických sítích).
Nabídka digitálního vysílání bude dále rozšířenao stanice, které budou dostupné na televizorechs DVB-T tunerem nebo DVB-T set-top
boxem. Zákazníci tak budou moci plně využít
i televize, které nejsou vybaveny pro přímý příjem signálu z kabelové televize. Všichni zákazníci Moravia Televize budou moci sledovat tyto
stanice v plné digitální kvalitě na všech těchto
televizorech v domácnostizdarma. *
Změna programové skladby analogového
vysílání proběhnek 11.březnu 2013. Nové nabídky digitálního vysílání budou v platnosti
od 2. dubna 2013. Ke sledování nové digitální programové skladby je třeba televizory
přeladit.

Cestovatel Jiří Mára ve škole
Jarmila Kresová, knihovnice

Placená reklama

Každý rok v březnu si zveme na besedu nějakou známou osobnost. A protože se nám loni moc
líbil cestovatel a spisovatel Jiří Mára, pozvali jsme ho letos zase. Přijel se svým synem Jirkou, který
je na vozíku, a s manželkou Alenou.
Tentokrát nám vyprávěli o své cestě
kolem Austrálie. Touto cestou se
mladý Jirka dostal do Guinnessovy
knihy rekordů jako jediný vozíčkář,
který navštívil všechny kontinenty. Nám o své cestě zajímavě
povyprávěli, ukázali spoustu fotografií a videozáznamů, odpověděli
na spoustu dotazů, podepisovali se
na všechno možné, prodali několik
knih a CD – tak jak to má na správné
besedě být…

Masáže Hana Šindelářová

Provozní doba: Dle objednávky na tel. 728 086 368
Adresa:
Hrušovany u Brna, Havlíčkova 201

IČO: 887 461 119
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Táborníci Hrušovany u Brna
Masarykova 57
664 62 Hrušovany u Brna
www.tabornicihub.cz
tabornicihub@seznam.cz
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III. příměstský tábor Hrušovany 2013
Organizátor:

Táborníci
Hrušovany u Brna

Termín:

5. 8. (pondělí)
– 9. 8. 2013 (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. 2013
na emailovou adresu tabornicihub@seznam.cz.
Počet účastníků je omezen. O zařazení dítěte
do tábora rozhodne termín odevzdání přihlášky.)

