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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás srdečně zdravím.
Zahájili jsme rok 2014 a stanovili úkoly, ve kterých chceme
naši obec dále zvelebovat a zajišťovat stabilní rozvoj.
Pokračujeme v tvorbě nového´územního plánu obce, který
je takřka hotov, ale je nezbytné, abychom do něj začlenili
nové plochy průmyslu, které mohou být zdrojem nových
pracovních míst.
Hospodaření obce je na velmi dobré úrovni, umíme
získat finanční prostředky a budeme v tom pokračovat.
Audit obce za rok 2013 dopadl výborně a děkuji všem svým spolupracovníkům
za tento výsledek.
Jsem rád, že máme funkční radu i zastupitelstvo a hlavně jasný koncepční program,
který je postaven na výrazných úsporách provozních výdajů a systémovém zajišťování
potřeb občanů. Schválili jsme rozpočet obce na rok 2014, plán investic a oprav na rok
2014, včetně dobře provedené inventarizace majetku obce.
Všechny tyto informace najdete v hrušovanském zpravodaji.
Budeme pokračovat v tvorbě nového územního plánu, dokončíme rekonstrukci
zdravotního střediska,zahájíme přípravu na realizaci projektu sociálního bydlení,
musíme řešit majetkoprávní vztahy ohledně pozemků, budeme pokračovat
v obměně povrchu chodníků, zvýšíme počet parkovacích míst, obnovíme činnost
místní skládky, připravujeme případné převzetí místní sokolovny do majetku obce
a přípravu na možnou rekonstrukci.
V roce 2014 nás čekají komunální volby a budeme Vám skládat účty o naší
činnosti. Doufám, že se nebudeme muset stydět. Přiznám se, že svoji činnost
považuji za službu své obci a svým spoluobčanům.
Úkolů nás čeká dost, věřím, že se jich zhostíme se ctí, že budeme mít Vaši důvěru
a podporu, abychom neustále zlepšovali život obce a zabezpečovali potřeby občanů,
aby se cítili ve své obci opravdu jako doma.
Chci poděkovat radním, zastupitelům, pracovníkům úřadu a obce, členům
komisí a výborů, pracovníkům příspěvkových organizací a všem občanům, kteří
pomáhají na úrovni spolků, kulturních, sportovních a charitativních organizací,
prostě všem lidem dobré vůle.
Miroslav Rožnovský – starosta
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 21/ZO/2013 z jednání ZO Hrušovany u Brna 16. 12. 2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce – Vlastimila Adamová

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zprávu starosty č. 6/2013
2. zprávu místostarosty č. 2/2013
3. zprávu o výsledku kontroly PO
– základní škola
4. zprávu o výsledku kontroly PO
– mateřská škola
5. zprávu o výsledku kontrol dle ročního
plánu obce za rok 2013
6. Rozpočtové opatření č. 18/2013
7. Rozpočtové opatření č. 19/2013
8. Pověření Zastupitelstva obce pro
starostu obce k provedení možného
rozpočtového opatření nutného k financování obce v období od poslední
rady obce do 31. 12. 2013. Přijatá rozpočtová opatření budou předložena
na vědomí na následném jednání ZO.
9. Pověření Zastupitelstva obce pro radu
obce k provedení možného rozpočtového opatření nutného k financování
obce v období od schválení rozpočtu
pro rok 2014 do 31. 12. 2014. Přijatá
rozpočtová opatření budou předložena
na vědomí na následném jednání ZO.

10. Rozpočtové provizorium pro rok 2014,
dle předloženého návrhu, které je samostatnou přílohou zápisu
11. Směrnice – Schvalování účetní závěrky
12. Pravidla pro pronajímání pozemků,
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna
13. Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě
ze dne 27. 1. 1997 mezi Obcí Hrušovany u Brna a f. AGRO Brno-Tuřany, a.s.
a pověřuje starostu jeho podpisem
14. Dohodu mezi Obcí Hrušovany u Brna
a f. AGRO Brno-Tuřany, a.s. v záležitosti
spolupráce při těžbě štěrkopísku a pověřuje starostu jejím podpisem
15. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013,
o místním poplatku za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek 550,- Kč/osobu a rok)
16. Harmonogram jednání ZO v roce 2014
17. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 055/13
mezi Obcí Hrušovany u Brna a f. EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava a pověřuje starostu jeho podpisem

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. o odpisu a vyřazení majetku dle návrhu č. 1-ZŠ-Z-2013.

Oznamujeme občanům, že do 31. 3. 2014 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. 2014. 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.
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z usnesení č. 22/ZO/2014 z jednání ZO Hrušovany u Brna 17. 2. 2014
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Bezpečnostní zprávu Policie ČR
za rok 2013
2. Zprávu výboru pro ochranu majetku
za rok 2013
3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru
za rok 2013
4. Zprávu finančního výboru včetně doporučení důvodové zprávy a rozpočtu
na rok 2014
5. Schválené rozpočtové opatření
č. 20/2013 provedené radou obce na základě pověření vydaným ZO
6. Schválené rozpočtové opatření
č. 21/2013 provedené starostou obce
na základě pověření vydaným ZO
7. Stručný přehled plnění rozpočtu obce
za rok 2013

řuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření 2014, včetně schválení potřebných smluvních ujednání
– SOD
7. důvodovou zprávu pro sestavení návrhu rozpočtu obce Hrušovany u Brna
pro rok 2014
8. Rozpočet obce Hrušovany u Brna
na rok 2014 v závazných ukazatelích,
v členění na § dle odvětvového třídění
rozpočtové skladby, včetně sociálního
fondu

VI. Zastupitelstvo obce ukládá:

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zprávu starosty č. 1/2014
2. zprávu místostarosty č. 1/2014
3. zprávy kontrolního výboru o výsledku
kontrol dotací podle dotačního programu obce
4. Inventarizaci majetku obce
k 31. 12. 2013, včetně důvodové zprávy
Mateřské školy – specifikace
5. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu ZŠ Židlochovice
– sportovní areál mezi městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna (v rozpočtovém období 2014) a pověřuje starostu
jejím podpisem
6. Plán hlavních investic, oprav, údržby,… (Hlavní úkoly) obce na rok 2014,
jako podkladový materiál pro rozpočet
obce 2014, který z nich vychází a pově-

1. ředitelce Mateřské školy Hrušovany
u Brna, příspěvková organizace
		 a) Provedení opatření vyplývajících z in
ventarizace PO, a to do 28. 2. 2014
		 b) Upravit směrnici MŠ o inventarizaci –
účetní PO bude členem dílčí inventarizační komise

V. Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. přeřazení chodníku č. 109d, uvedeného
v pasportu chodníků z 30. 5. 2008 do pasportu místních komunikací. Uvedený
chodník bude zařazen do kategorie účelových komunikací, jako účelová komunikace sloužící k dopravní obslužnosti
bytového domu 543–545

VI. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Ing. Jiřího Homolu, Ph.D přísedícím
k Okresnímu soudu Brno-venkov
na funkční období 2014–2018
2. p. Margitu Bódišovou přísedícím k Okresnímu soudu Brno–venkov na funkční období 2014–2018.
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Rozpočet

Hlavní úkoly obce na rok 2014
Zpracoval Miroslav Rožnovský, Bohumil Harašta
Hlavní úkoly obce na rok 2014 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 2014 a rozpočtových opatření, které vycházejí z mimořádných plánovaných
a neplánovaných situací. Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů
během kalendářního roku 2014. Hlavní úkoly jsou koncipovány i s ohledem na komunální volby
2014(ukončení mandátu – říjen 2014).

1. Investiční akce

Rozpočtová skladba §

ČOV /dofinancování/ SFŽP + (smlouva o půjčce)
Zvýšení počtu odst. míst (Sušilova 2x, Havlíčkova 8x,
Hybešova 8x + VZMR
Modernizace kotelny ( MŠ – Havlíčkova)+VZMR
Rekonstrukce parku – střed obce
Zřízení přístřešků zastávek VHD
Zdrav. středisko – dokončení + bankomat

2. Projekty

Přechodová lávka SDO ( stezka Vojkovice?, projekt a
stavební řízení)
Přechod pro chodce Havlíčkova (aktualizace projektu
a stavební řízení)
Odstavná místa Havlíčkova, Hybešova, Sušilova(projekt a stavební řízení)
Projekt sociálních a opatrovnických bytů(projekt,
stavební řízení a žádost o dotaci)
Projekt Vodárna – oprava nádvoří, včetně odvodnění
Projekt – obslužná komunikace za hřbitovem

3. Opravy, údržba a provoz:

2321
2219

Rožnovský
Rožnovský, Harašta

rozpočet
rozpočet
Rozpočtové
opatření
rozpočet

3111
3745
2212

Harašta, Hodec
Harašta, Rožnovský
Harašta, Rožnovský
Rožnovský

Odpovědnost

rozpočet

3117

Rožnovský

Rozpočtové
opatření
rozpočet

3412

Knoflíček,
Rada obce
Rožnovský

rozpočet

2219

rozpočet

2219

rozpočet

3612

rozpočet
rozpočet

2219
2212

2219

Rozpočtová skladba §

Členské příspěvky pro VAK

rozpočet

Veřejné zakázky (realizace malých zakázek)

rozpočet

Dokončení ÚPO + úhrada ÚPO

rozpočet

Oprava suterénu zdr. střediska (oprava omítek,
podlah a malba
Elektronická aukce plyn pro obec (na dva roky)
Provoz skládky inertních materiálů (označení)
Úhrada úvěrů, včetně úroků

Rozpočtové
opatření
realizace
rozpočet
rozpočet
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3613

Rozpočtová skladba §

Přístavba základní školy (projekt, stavební řízení a
žádost o případnou dotaci)
Rozpočtová Studie Sokolovna (v případě převodu)

Odpovědnost

rozpočet
rozpočet
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2321

Rožnovský,
Knoflíček
Rožnovský,
Dvořáček
Rožnovský,
Knoflíček
Rožnovský
Rožnovský

Odpovědnost

Rožnovský,
Kadlecová
Dle konkrét. Rožnovský,
zakázky
Gottwald
3635
Knoflíček,
Rožnovský
3613
Rožnovský,
Dvořáček
Rožnovský, eCentre
3729
Rožnovský, Piliar
8124/6310 Kadlecová

Rozpočet

Obec

Zřízení pozice 1 pracovník obce terénní úpravy

rozpočet

3729

Rožnovský, Harašta

Oprava místního rozhlasu

rozpočet

3341

Harašta, Hodec

Převod pozemků Tymet – Žižkova, (výkup)

rozpočet

3639

Usilovat o KPÚ

vypracovat

3639

Opravy chodníků a vjezdů – (Havlíčkova, JzP,
Sídliště 503, Jízdárenská)- rozdělit-vjezd=silnice

rozpočet

2212/2219

Rožnovský,
Táborská
Rožnovský,
Dratvová
Harašta, Rožnovský

Oprava odstavných míst a vjezdu zdravotního střerozpočet
diska a hřbitova + VZMR rozdělit
Úhrada akce Hrušovany u Brna – zadní příjezd BOTEX rozpočet

2212/2219

Rožnovský, Harašta

Oprava drobných sakrálních staveb, včetně zastřešení smírčího kříže (vlastní zdroje nebo nadace ČEZ)
Oprava manipulační plochy - Botex

3326

Dotační program obce

rozpočet, dotace nadace ČEZ
Rozpočtové
opatření
rozpočet

2212

3745

Rožnovský,
Dvořáček
Harašta

Rozpočty příspěvkových organizací a org. složek
obce ( ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, SPOZ, SDO)
JSDH (hasiči)

rozpočet
rozpočet

Dle příjemce
Dle příjemce
5512

Oprava balkonu FS

rozpočet

3412

Dopravní značení průmyslových zón

Rozpočtové
opatření
rozpočet

2212

Harašta, Hodec

2212

Harašta, Hodec

rozpočet

Dle příjemce
3745
3639
2321
2321
3745

Kadlecová

6171

Táborská, Kadlecová

Opravy místních komunikací – opravy výtluků
Smluvní finanční závazky (DSO Reg. Svazek VAK…
IDS, pečovatelské služby, SOD, SMO, atd)
Prořezy stromů a keřů (plán prořezů)
Majetkoprávní vztahy ( intravilán + extravilán)
Čistění kanalizace ( VAK )
Čistění kanalizačních vpustí místních komunikací
Výsadba zeleně (Tyršova)

Rožnovský,
Kadlecová
Kadlecová
Kadlecová, Harašta

Audit obce (závěrečná zpráva)

rozpočet
rozpočet
sledovat
sledovat
Rozpočet +
Rozpočtové
opatření
rozpočet

Doplnění nového dopravního značení

rozpočet

2212

Harašta

Kontrola naplňování SRP obce
Smlouva s FK 1932
Doložení podmínek FÚ – Zahradní ul. (240.000,-)

sledovat
rozpočet
Rozpočtové
opatření
rozpočet
Rozpočtové
opatření
schválit
schválit
rozpočet
rozpočet
rozpočet

3419
-

Harašta
Rožnovský, Táborská
Rožnovský

3726
3744

Rožnovský, Piliar

2219
3632
5311

Rožnovský
Harašta, Rožnovský
Harašta, Rožnovský

rozpočet

3421

Harašta, Hodec

Úhrada BRO + realizace
Protipovodňové opatření ulic Zahradní
Inventarizace obce
Závěrečný účet + účetní závěrka
Oprava schodů - pošta
Oprava studny - hřbitov
Kamerový systém obce(problémové lokality(hřbitov,
žel. a aut. Nádraží, park)
Dětské hrací prvky ( Sídliště, Fišák)

Dratvová, Hodec
Rožnovský
Rožnovský
Harašta, Hodec
Dratvová, Hodec
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Rozpočet

4. Organizační záležitosti

Rozpočtová skladba §

Aktualizace ROV
Vypracování Plánu hlavních investic, oprav a údržby,
včetně projektové přípravy a organizačních záležitostí obce s vazbou na ROV obce
Měření rychlosti na obecních komunikacích
Vydávání zpravodaje + Infokanál
Dokončení ÚP
Opatrovnictví obce
Volby do evropského parlamentu

vypracovat
vypracovat

Vypracovat
rozpočet
rozpočet
zajistit
Rozpočtové
opatření
Komunální volby
Rozpočtové
opatření
Podpora DDS, Oblastní charita Rajhrad, Linka bezpe- rozpočet
čí, Svaz neslyšících, Roska
Převody pozemků od JMK (nenaplněná smlouva) a
vypracovat
ÚZSVM
Žádost o dotaci na sociální a opatrovnické byty
vypracovat
Jednání s MMR (výjimka ulic Zahradní)
vypracovat
Aut. zastávka Sušilova (řešit po předání pozemků)
sledovat
Příspěvek městu Židlochovice (ZŠ- dotace EU)
rozpočet
Stromořadí bříz Tyršova ( povolení + vyjádření)
rozpočet
Geometrické plány

rozpočet

Výkupy potřebných pozemků (Stávání) Tymet?)
BOZP - školení pracovníků obce
Evidence odcizeného a poškoz. veřejného majetku
Plán kulturních akcí 2014

rozpočet
rozpočet
kontrola
Vypracovat +
kontrola
Rozpočtové
opatření
rozpočet

Spolurealizace Archeoskanzenu (ÚP + smlouva)
Řešení lokality Sádky (legalizace vodní plochy a
stavby, případně pronájem plocha)
Projednání počtu uvolněných funkcí (starosta + dva
místostarostové, doporučení pro nové ZO 2014 2018)
Monitoring a likvidace černých skládek

Odpovědnost

-

Rada obce
Rožnovský, Harašta,
Vodička

3349+3341
3635
-

Harašta
Šnajnar, Valoušek
Rožnovský
Ruinerová, Gottwald
Ing. Táborská,
Kadlecová
Ing. Táborská,
Kadlecová
Rožnovský,
Kadlecová
Rožnovský

Dle příjemce
3113
3745

Rožnovský
Rožnovský
Rožnovský
Kadlecová
Dratvová,
Rožnovský
3639
Táborská,
Rožnovský
3639
Rožnovský, Táborská
Dle zařazení Harašta, Hodec
Pospíšil, Hodec
Horr
3639

Rožnovský,
Knoflíček
Rožnovský, Harašta

vypracovat

-

Rada obce

kontrola

3729

Hodec,OP

Vymáhání pohledávek obce (řešit formou výzev,
splátkových kalendářů)
Pietní akt k osvobození obce

kontrola

-

Táborská

rozpočet

3399

Rožnovský, Harašta

Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš)

rozpočet

3399

Harašta, Hodec

Svátek matek - KPOZ

rozpočet

3399

Krausová

Zahájení jednání o obnově kanalizační infrastruktury rozpočet
2014 -2020 ( zkapacitnění ?)
TI Stávání – studie v případě odkoupení pozemků
kontrola

2321

Rožnovský

3639

Rožnovský

Řešení vnitřního využití SA

vypracovat

-

Evidence nepotřebného majetku obce

vypracovat

-

Knoflíček,
Rožnovský
Harašta, Rožnovský
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Rozpočet
Digitalizace území obce + KPÚ
Žádost o audit obce 2014

Rozpočtové
opatření
vypracovat

Obec
3936
-

Táborská,
Rožnovský
Táborská, Kadlecová

5. Nezařazené akce
Sledování rekultivací pískoven a ostatních ploch
Přechodová lávka u SDO – (přemostění Šatavy + chodník)
Projekt obřadní síně obce
Projekt modernizace kotelen SA a OÚ
Zmenšení dobývacích prostor
Realizace sociálních a opatrovnických bytů
Realizace opravy nádvoří Vodárna č.p. 223 a 231
Rozpočtová studie Jízdárna - projekt
Oprava oplocení MŠ Sídliště + plocha obce

iniciovat kontrolu harmonogramu
realizace 2015
realizace 2015
realizace 2015
iniciovat 2014
realizace 2015
realizace 2015
realizace 2015
realizace 2015

Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 5,730 mil Kč +
kontokorent 3,500 mil. Kč, Nespecifikovaná rezerva může v průběhu roku
klesnout na minimální hranici 2,000 mil. Kč. Výše současného stavu je
připravena na krytí postupné realizace potřebných rozpočtových opatření,
včetně vratek pro FÚ a parametrických úprav výdajové stránky rozpočtu.

Odborné zrestaurování sedmi křížů
Rožnovský – starosta obce Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna získala finanční příspěvek na projekt „Odborného zrestaurování sedmi křížů v k. ú. Hrušovany u Brna“. Jedná se o hodnotné drobné
sakrální památky. Součástí projektu bude pořízení speciální ochranné obálky
určené pro nejstarší kulturní památku obce – smírčí kříž. Tato schránka bude
památku vhodně prezentovat a zároveň chránit před vnějšími vlivy a případným
poškozením. Projekt bude realizován v tomto roce 2014.
Projekt bude realizován díky rozhodnutí správní rady „NADACE ČEZ“, která rozhodla, že na tento projekt přispěje částkou ve výši: 500.000,- Kč, dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 02_14
Vlastní zdroje obce jsou rozpočtovány ve výši: 300.000,- Kč.
Předpokládaná cena projektu: 800.000,- Kč, včetně DPH
Cílem projektu je zvýšení uvědomění společnosti ke kulturnímu odkazu našich předků, bude mít dopad na turistiku a celkový vzhled obce, neboť památky
leží v blízkosti cyklostezek, polních cest a kostela Panny Marie Královny v k. ú.
Hrušovany u Brna.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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Obec

Elektronické aukce

Snížení nákladů pro domácnosti
Ing. Zdeňka Valouchová, Junior obchodní partner eCENTRE

Vážení občané Hrušovan u Brna, znovu se budeme společně snažit uspořit za energie,
tak jak se nám to skvěle podařilo v srpnu loňského roku.

Jste mladá rodina, senior v důchodu
nebo firma? Chcete snížit své náklady?
Zapojte se do elektronické aukce určené
pro domácnosti a firmy z celé České republiky.
Za rok 2013 s námi lidé ve 21 320 domácnostech ušetřili 210 milionů korun.
Stále častěji využívají domácnosti a firmy možnosti agregace poptávky a sdružených nákupů prostřednictvím elektronických aukcí. A dosahují tak výrazných
úspor.
Společnost eCENTRE, a.s., pořadatel
elektronických aukcí, připravuje projekt s názvem „Pojďme společně ušetřit za energie“. Občané a firmy obce
Hrušovany u Brna se tak mohou již znovu
připojit ke spoluobčanům a obyvatelům
dalších měst a obcí v České republice,
kterým se podařilo díky elektronickým
aukcím uspořit až desetitisíce korun ročně
za dodávky energií.
94 % domácností, které se zapojily
v průběhu minulého roku do e-Aukcí,
ušetřilo více než 20 % svých dosavadních nákladů na soutěžené komodity.
Mnozí klienti ušetřili v prvních aukcích
tohoto roku i více než 20 % svých nákladů
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na energie, a to i oproti ceníkovým cenám
roku 2014, u kterých byl předvídán a všeobecně oznamován pokles.
„Výsledky z prvních letošních aukcí ukazují, že tento způsob výběru dodavatele
je výhodný pokaždé, protože je postaven
na principu sdružené poptávky," vysvětluje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti
eCENTRE.
Co je elektronická aukce?
Elektronická aukce funguje jako dražba, ve které však dodavatelé přes internet
své nabídky snižují směrem dolů, a snaží
se tak získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost
celého průběhu nákupu a navíc fakt, že
dodavatelé o svého klienta férově soutěží.
Ať už mají dodavatelé jakékoliv ceníkové ceny, když mohou získat celou skupinu
klientů a tím velký objem poptávky, jsou
schopni jít s cenou ještě níž, protože mohou šetřit náklady na reklamu, nebo obchodní službu.
Slibované zlevňování velkých dodavatelů se nedotkne všech
Někteří
klienti
očekávali
před

Elektronické aukce
vyhlášením cen pro rok 2014 prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) avízované až
20% snížení cen energií na trhu. To
se však týkalo pouze vybraných tarifů a nezahrnovalo úpravu poplatků
za odběrná místa.
Podle ERÚ průměrné snížení cen pro rok
2014 je u společnosti ČEZ přibližně o 12 %,
u Pražské energetiky (PRE) 9,5 % a E.ON by
měl elektřinu zlevnit asi o 8,8 %.
ERÚ snížilo ceny za státem regulovanou část energií, tedy distribuci.
Domácnosti však, ať už jsou u jakéhokoliv dodavatele, ušetří jak na distribuci, tak
i v aukci za silovou část energie (neregulovatelnou).
Pro obyvatele i firmy je tato služba
zcela ZDARMA. Aukční poplatek zaplatí
firmě po ukončení aukce dodavatel, který
e-Aukci vyhraje.
Chtějí-li se občané a podnikatelé
do elektronické aukce na energie zapojit, je třeba:
• aby podepsali smlouvu s pořadatelskou
firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti
obou stran.
• aby pořadatelské firmě předali kopii
smlouvy se stávajícím dodavatelem
elektřiny, či zemního plynu, včetně
všech případných dodatků, (v případě,
že smlouvy nelze najít, je potřeba zavolat stávajícímu dodavateli a požádat ho
o zaslání opisu nebo výpisu smluvních
údajů) a dále kopii ročního vyúčtování
energií. U firem, které mají vysoké napětí, je navíc třeba dodat odběrový diagram.
• je třeba znát způsob platby záloh, není-li uvedeno ve smlouvě (spojovací číslo
SIPO, bankovní účet, apod.)

Obec

Pro ty, kteří budou mít zájem o podrobnější informace, je připraveno informativní
setkání s obchodním partnerem společnosti eCENTRE, který v krátké presentaci
představí, jak se aukce organizují, z čeho
se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit, co znamená 100% administrativní
servis a odpoví na Vaše případné dotazy.
Na presentaci jsou vítáni i ti občané, kteří
se již aukce zúčastnili, ale tyto informace
jim nebyly poskytnuty.
Kontaktní místo na presentaci bude
na OÚ Hrušovany u Brna v zasedaní místnosti dne 7. dubna 2014 od 17:00 do 18:00
hod.
Samotný sběr podkladů pro zájemce
o aukci bude probíhat již následující den:
Ut:
8. 4.
od 10:00 do 14:00
St:
9. 4.
od 13:00 do 17:00
Po: 14. 4.
od 13:00 do 17:00
Ut: 15. 4.
od 10:00 do 14:00
St: 16. 4.
od 13:00 do 17:00

Na setkání s Vámi se opět těší,
ING. ZDEŇKA VALOUCHOVÁ
Junior obchodní partner eCENTRE

Obchodní partner

®

Sídlo: Cejl 58, 602 00 Brno
Mobil: +420 776 776 844
E-mail: zdenka.valouchova@ecentre.cz
www.ecentre.cz
Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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Sběrný dvůr odpadů

Informace o sběrném dvoře odpadů
Pavel Hodec, vedoucí sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora odpadů v Hrušovanech u Brna
Leden – Březen, Říjen – Prosinec
Úterý
Čtvrtek
Sobota
12.30–17.00

12.30–17.00

09.00–14.00

Duben – Září
Úterý
Čtvrtek
Sobota
12.30–17.00

12.30–18.00

09.00–14.00

Informace o nové službě – zřízení míst zpětného odběru
Obec Hrušovany u Brna uzavřela smlouvu se společností ASEKOL s. r. o. na pronájem
2 ks kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení a baterií.
Stanoviště kontejnerů:
Komenského – sestava nádob u nově
zbudovaného vjezdu do Sídliště
Jiřího Poděbrad – sestava nádob před obchodním domem
Technický popis kontejnerů:
bubnový vhoz a schránka na baterie,
červená barva povrchu
Do kontejnerů patří:
drobná elektrozařízení z domácností, např.
mixéry, žehličky, kulmy, rychlovarné konvice,
telefony, audio a video zařízení, el. hračky atd.
Do kontejnerů nepatří:
televize, monitory, zářivky

Kontejner na textil – rozšíření sítě
Na základě smlouvy Obce Hrušovany u Brna
a Diakonie Broumov s. r. o. byla rozšířena
služba občanům o velký kontejner na textil.
Stanoviště kontejneru:
Komenského – roh parkoviště
(střed obce)
Do kontejneru patří:
textil a obuv
Do kontejneru nepatří:
koberce, špinavé hadry a jejich části, nebezpečný odpad, sklo atd.

Informace o podpoře sběru baterií z domácností
Obec Hrušovany u Brna ve spolupráci se společností ECOBAT s. r. o., zajistila kartonové
krabičky ECOCHEESE, které jsou určeny pro sběr baterií v domácnostech. Bezplatný
výdej na požádání v kanceláři správy majetku obce na obecním úřadě.
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Sběrný dvůr odpadů

Obec

Použité baterie nepatří do koše!
www.ecobat.cz

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem,
mohou vážně ohrozit životní prostředí.
Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky,
zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody.
Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví.
Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací
znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku,
205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu
a mědi.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých
baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno
vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří
zachytit.
Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT
zajišťující zpětný odběr baterií, lidé odhadují, že mají
doma v průměru 12,7 baterií. Průzkumy v západní Evropě však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti
nachází přes 100 kusů baterií a akumulátorů. Vysloužilý
monitor či rtuťový teploměr bychom do směsného
odpadu nikdy nevyhodili.
Jedna či dvě malé baterie se
však v koši snadno ztratí.
Třídit baterie je snadné.
Ve své domácnosti k tomu

můžete využít krabičku ECOCHEESE, která se hodí do každého interiéru. Na výběr
je hned několik barevných variant. Lze ji
objednat zdarma na www.ecocheese.cz
nebo na www.facebook.com/ecocheese .
Použité baterie lze pak bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci
svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou povinni od vás baterie
převzít bez ohledu na jejich značku, velikost, množství či místo nákupu. Baterie
lze odevzdávat také ve sběrných dvorech,
na školách, úřadech a v některých firmách.
(napište název obce) má sběrnou nádobu umístěnou (napište umístění). Sběrný
dvůr, který se v (napište název obce) nachází (napište umístění), je otevřený (dopište otevírací dobu). Aktuální seznam
všech sběrných míst a další informace naleznete na www.ecobat.cz.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2013 zpětně odebrala 1 031 tun baterií, což představuje 32 % baterií dodaných
na trh. ECOBAT provozuje více než 18 000 míst zpětného odběru

Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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Sběrný dvůr odpadů

Kam s nefunkční zářivkou?
www.ekolamp.cz

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad,
protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené.
Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře (kontaktní adresa). Obsluha
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sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby,
aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro naši obec (naše město) zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa,
ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu
rozpočtu ušetří část prostředků určených
pro nakládání s komunálním odpadem.
EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech je,
abychom se k němu alespoň malým dílem
připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz.

ee
m

o g ic k y
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

kol

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

Do malé sběrné nádoby patří

slí

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

my

Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí
nebo železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez
kovů vzácných zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i lokalit
výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další
země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin.
Důvod je prostý – začala je využívat sama.

Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou telefony.
Mezi prvky, které z nich dělají to, čím
jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a kvalitním zvukem - patří
Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym,
Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.
Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz
na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Hovoří se o „urban mining“, tedy „městské
těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit
nechat všechny cenné a opakovaně
použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je
třeba z nich tyto suroviny dostat zpět
a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují
efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče
vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze
využít jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře
o plasty a další materiály. Opakovaně
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je tak možné využít téměř 90 procent
hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují
ve zpětném odběru, je třeba populární
mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo.
Na celkové hmotnosti přístroje se
železné komponenty podílejí téměř
57%. Významnější podíl pak má ještě
sklo (16%) a plasty (12%).
Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje,
že naše životní prostředí neznečistí
různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například
o oleje a další maziva, nejtypičtějším
příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto
požadavky, není výdělečnou činností.
Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat
jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN.

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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Obecní úřad

Životní prostředí

Ulice Malinovského – nová výsadba
Pavla Dratvová a Pavel Hodec

V neděli 16. 3. 2014 byla vlivem silného nárazového větru vyvrácena v ulici Malinovského
borovice černá, která se položila napříč přes ulici. Štěstím bylo, že v té době zde neprocházel
žádný člověk ani neprojížděla vozidla, včetně zaparkovaných. Strom při pádu nepoškodil
majetek obce ani majetek ve vlastnictví občanů. Likvidaci a úklid provedli pracovníci
údržby obce.

Historické skutečnosti z ulice
Malinovského:
• stáří jehličnatých dřevin cca 40 let
• výkop a pokládka plynu v této lokalitě provedena v roce 1993
• následně položení kabelových
rozvodů společností Selfservis
a Telekom v roce 1998
• rekonstrukce chodníků ve stávající šířce v letech 2011 a 2013
Veškeré zásahy do pozemku, kde
byly vysázeny tyto dřeviny, měly vliv
na růst stromů, jejich vitalitu, odolnost a stabilitu. Fotodokumentace při
výkopu u jednotlivých činností, které
prováděly společnosti do roku 2011,
nebyla pořízena ani během prací ani
před zásypem, tudíž nebyl zkontrolován stav rostoucích dřevin.
Starosta obce vyvolal jednání s vedoucím Odboru životního prostředí
ze Židlochovic. Šetřením bylo zjištěno,
na této dřevině chybí jeho podstatná
část, a to hlavní kořen. Absencí tohoto dílu byla zásadně narušena stabilita
stromu. Závěrem bylo doporučeno kácení ostatních dřevin v této části ulice
v počtu 8 ks borovic černých.
Po odstranění borovic bude ulice
osázena novými stromy tak, aby půso-
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bila jednotně a uceleně a aby byl zajištěn toulavý stín. Budou použity stromy
s malou kulovitou korunou o průměru
2-3 m na dvoumetrovém kmínku, aby
byla zajištěna podchozí výška a koruny nebránily průjezdu strojů zimní
údržby. S největší pravděpodobností
budou vysazeny stromy rodu Prunus
fruticosa „Globosa“ – kulovitá třešeň
nebo Acer campestre „Nanum“ – kulovitý javor babyka, který dobře snáší
i sucho a zasolení.
V souvislosti s tímto případem
upozorňuje správa majetku obce
Hrušovany u Brna na zákaz jakékoliv výsadby dřevin na pozemcích
obce.
Apelujeme tímto na občany, aby svévolně nevysazovali stromy a jehličnany
do zelených pásů na obecních pozemcích nebo tak činili pouze po domluvě
se správcem obecního majetku panem
Hodecem nebo předsedkyní komise
životního prostředí Pavlou Dratvovou.
Vyhnou se tak případnému odstranění
nevhodně zasazených dřevin.
Mnoho takto již dříve vysazených
jedinců roste i na sítích technické infrastruktury, které mají své ochranné
pásmo a výsadby stromů zde nejsou
příslušnými zákony povoleny.

Životní prostředí

Obec

Stav 16. března 2014

Návrh nové výsadby:

Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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Školy

Mateřská škola

V novém roce s chutí do práce
Kolektiv učitelek mateřské školy

Po vánocích
Děti se vrátily plny zážitků a dojmů z vánočních svátků. Nový rok vždy začíná svátkem „ Tří králů“. Také letos jsme si připomněli tradice, rozšířili vědomosti o tomto svátku
a děti si s velkou chutí vyrobily papírové koruny králů Melichara, Baltazara a Kašpara.
Vystoupení kouzelníka
Začátkem února navštívil MŠ kouzelník,
na kterého se děti vždy moc těší, zvláště,
když součástí kouzel jsou zvířátka, která
mají děti moc rády a mohou si je také pohladit. Do samotného kouzlení se také zapojují, z čehož mají velkou radost. Pozorně
sledují a snaží se odhalit triky kouzelníka,
ale to se jim ještě nikdy nepodařilo.
Tak snad zase příště!
21.–22. 1. proběhl zápis dětí do ZŠ
Jako každoročně se naši předškoláci
na tuto událost velmi těšili a vždycky se
vrátili s hezkými pocity a radostí, že zvládli
všechny úkoly.
17.–21. 2. „Jarní prázdniny“
Některé děti si tohoto volna užívaly
s rodiči na horách nebo společnými rodinnými výlety. Pro ostatní děti byl zajištěn
provoz v MŠ.
Návštěva Wikylandu
5. 3. jsme si udělali výlet do zábavného
centra Wikylandu se spoustou sportovního a zábavného vyžití. O tuto akci měli
rodiče velký zájem, a tak se ji zúčastnila
většina dětí MŠ. Toto dopoledne se velmi
vydařilo. Děti využily nejrůznější atrakce, prolézačky, skluzavky apod. Každý si
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prostě našel pro sebe tu nejlepší zábavu.
Děti se vracely do MŠ možná trochu unavené, ale šťastné a spokojené.
Máme rádi pohádky
V měsíci březnu jsme se vypravili do knihovny. Paní knihovnice pro nás
připravila zajímavou besedu, seznámila
děti s významem knihovny, s prostředím,
prohlédli jsme si oddělení knih pro děti,
upozornila na to, jak se s knihou v žádném
případě nezachází a proč. Děti se velmi
aktivně svými názory a zkušenostmi zapojovaly do rozhovoru. Na závěr si poslechly
veršované pohádky, básně a říkadla.
Masopust
11. 3. se děti oblékly do oblíbených masek a ve svých třídách spustily „Maškarní
rej“ – tanec, zpěv, zábavné hry, při kterých
se bavily i p. učitelky, které se také představily v maskách.
Vzhledem k mírné zimně si letos děti
neužily zimních radovánek na sněhu. Jaro
přišlo brzy, a tak jsme dříve než obvykle
začali místo sněhu využívat her na zahradě a v pískovišti.
A na co se ještě v březnu těšíme?
18. 3. „Ententýky do muziky“ – hudební vystoupení v MŠ, které zajistila
p. uč. Eva Černíková. Děkujeme.
20. 3. Návštěva dobrovolných hasičů v MŠ
– beseda a vyhlášení „Výtvarné soutěže“, které se každoročně s úspěchem zúčastňujeme.
26. 3. „Vítání jara“ – divadelní vystoupení
v MŠ sponzorované p. Křápkovou, které patří velký dík za zajištění této akce.

Mateřská škola
Česká školní inspekce v mateřské škole
V říjnu 2013 jsme požádali Českou školní inspekci o kontrolu. Bylo nám přislíbeno, že naše škola bude zařazena do plánu
kontrol. Inspekce na mateřské škole proběhla ve dnech 4.-6. 3. 2014. Podle závěrečného ústního hodnocení jsme dostali
velice pěkné hodnocení.
O to větším překvapením bylo sdělení
školní inspektorky, že inspekce neproběhla
na žádost, ale z důvodu anonymní stížnosti.
Anonymní pisatel, podepsaný jako rodič, si
stěžoval na následující: učitelka nemá maturitní zkoušku, narušuje výchovně-vzdělávací činnost, na školní zahradě hlídá děti
a nezajišťuje odpovídající bezpečnost.
Všechny učitelky MŠ mají minimálně maturitní zkoušku. Všechny učitelky,
které k dnešnímu dni nesplňují kvalifikační předpoklady, studují a kvalifikaci si

Školy

doplňují. Zákon pedagogickým pracovníkům ukládá do konce roku 2014 mít vystudovaný požadovaný obor, nebo alespoň
začít studovat v oboru. Co se týká připomínky ohledně narušování výchovně-vzdělávacího procesu, tak nám není známo, na základě čeho pisatel usuzuje, že se
tak děje. V minulém ani v letošním školním
roce se žádný z rodičů osobně nezúčastnil
výchovně-vzdělávacího procesu ani jeho
žádné části. Stejně tak nevíme, na čem je
postaveno obvinění týkající se hlídání dětí
a jejich bezpečnosti.
Je smutné, že anonymní rodič – pisatel
neměl dost odvahy, aby své problémy řešil přímo a místo toho zvolil výše uvedený
způsob. O to víc si vážíme rodičů, kteří umí
a chtějí komunikovat přímo. Ona ulice Havlíčkova, Jízdárenská nebo Sídliště je mnohem blíž než ministerstvo školství v Praze.
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Obec

Právní rady

Sousede, nerušte, nebo Váš byt prodám!
Mgr. Hugo Hubený, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento
článek směřuje především k těm, kteří bydlí ve svých bytech v bytových domech.
Dovolím si tvrdit, že skoro každý bytový
dům má svého problémového obyvatele.
Některým stačí domluvit, vysvětlit jim, že
jejich chování ruší ostatní vlastníky bytů
a je klid. Ale co když to stačit nebude?
Je-li některý z vlastníků bytu ve Vašem domě původcem odpadu, vody,
kouře, prachu, plynu, pachu, hluku, otřesů, nebo jiných podobných imisí, a to
v míře nepřiměřené místním poměrům,
pak můžete při troše trpělivosti dosáhnout toho, že byt tohoto „rušitele“ bude
i proti jeho vůli prodán na základě rozhodnutí soudu.

Výše popsané řešení má oporu v §1184
zák. č. 89/2012 Sb. Zákon zde stanoví, že
na návrh osoby odpovědné za správu
domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky
toho vlastníka, který porušuje povinnost
uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních
vlastníků jednotek.
Postup je tedy takový, že nejprve na rušitele podáme žalobu, kterou se budeme
domáhat, aby soud svým výrokemzakázal
rušiteli závadné chování a pokud i poté
bude ve svém obtěžování v rozporu s výrokem soudu pokračovat, pak můžeme
soudu navrhnout, aby byl jeho byt prodán.

Klidný spánek za 200,- Kč
Mgr. Hugo Hubený, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tento článek směřuje ke každému, kdo
vlastní nějakou nemovitost. Je pravdou, že se právní úprava do značné
míry snaží předejít a zamezit možnosti
podvodného jednání s nemovitostmi,
ale jak už jsem v jednom ze svých článků
napsal, lidská tvořivost a vynalézavost je
bezbřehá.
Tímto
článkem
bych Vám chtěl nejen
poradit, jak zabezpečit svou nemovitost, ale i pochválit Český úřad zeměměřický a katastrální za užitečnou
službu poskytovanou nám občanům.
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Oficiální název je Služba sledování
změn, ale vžilo se i neformální označení, a to „Hlídací pes“. Vlastník nemovitostí díky této službě za poplatek ve výši
200,-Kč ihned zjistí, že se s jeho nemovitostí na katastrálním úřadu něco děje,
a to prostřednictvím
emailu, nebo mobilního telefonu, či datové schránky. Včasným zásahem pak lze
případné dokonání
podvodu odvrátit.
Citovaný poplatek je jednorázový, doživotní a lze díky němu sledovat až 20
nemovitostí. Službu lze zřídit osobně
na kterémkoliv katastrálním úřadu.

AZ

Občasník kronikáře

Březen 2014

Místní názvy v obci Hrušovany u Brna (dokončení)
Kasárna – budova č. p. 224
v ul. Jiřího z Poděbrad postavena
v roce 1882 jako ubytovací zařízení
pro cukrovarní sezónní dělníky.
Přesně se neví proč název kasárna,
snad zde byli někdy ubytováni vojáci, nebo jen přezdívka? Dnes je zde
umístěn poštovní úřad..
Dům č.p. 224, ulice J. z Poděbrad,
foto: 60. léta min. stol. ►

Kelblova jáma – malý hájek při cestě k rybníku Šimlochy. Patřil rodině Kelblově a v dřívější době se zde ručně těžil písek. Kluci při svých hrách zde nacházeli kamínky se zřetelnými otisky mořských živočichů. Našli i několik velkých zubů patřící tygru šavlozubému.
Později se pomalu jáma zavážela smetím a odpadky. Dnes se celé okolí upravuje.
Kubíčkova jáma – převážně akátový
hájek v dolní části Červených vrchů.
Název jámy je podle jména rodiny
vlastnící zdejší polnosti.
◄ Cesta Kubíčkovou jámou

Stávání – Název pochází asi z doby, kdy
se zde začaly ke konci 19. století stavět
nové domky. Lidé tomuto místu začali
říkat „Na stávání“, tam kde se staví. Dnes
je toto místo součástí ulice Havlíčkova.
Část ulice Stávání ►
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AZ-1

Rybník Šejba – rybník U tří mostů
dostal jméno po pozemcích, na kterém byl rybník zbudovaný. Šejba je
asi zkomolené německé Schönbach
– krásný potok. V dřívějších dobách
kolem obce protékala řeka Svratka
a ves Hrušovany se tehdy nazývala
německy Rohrbach, což znamenalo
v překladu rákosový potok. Pamětníci vzpomínali, že zde zůstávaly
mokřady a těžko se tu něco vypěstovalo.

▲ Rybník Šejba, foto: archiv kronikáře,

80. léta min. st.

Rybník Šimlochy – rybník byl
vybudován po druhé světové válce.
Než se stal chatovou oblastí, měli zde
políčka vojkovští občané. Jméno dostal
rybník po hezkém údolí v blízkosti obce
Ledce. Šimlochy v překladu z němčiny
znamená krásná díra.
◄ Chatová oblast u rybníku Šimlochy,

foto:archiv kronikáře r. 2003

U tří mostů – Při stavbě železnice
byl na místě dnešního železničního
mostu u rybníka Šejba postaven
v roce 1838 jednoobloukový most.
Po velké bouřce 5. srpna 1839 přišla
velká voda a most i železniční násep
strhla. Bylo rozhodnuto vybudovat
protizáplavový most o třech obloucích. Již 30. září 1839 byla zde
na nově vybudovaném mostě zprovozněna železniční doprava.
Při rozšiřování železnice byl
třetí, nejmenší oblouk zasypán. Dodnes se tomuto mostu říká U tří mostů.

▲ Železniční most v roce v roce 2004.

Plán stavby mostu s třemi
nestejnoměrnými oblouky
u rybníka Šejba ►

AZ-2
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Wembly – Místo za železniční tratí
u rybníka Šejba. Dříve se tu říkalo
„Za mlýnem“. V roce 1908 si zde
postavil Tomáš Kelbl cihelnu. V roce
1932 tu vybudovali nadšenci fotbalové hřiště později i lehkoatletický
ovál. Kopaná se tu hrála až do 50.
let minulého století. Hřiště sloužilo
k dětským hrám, a slouží dodnes.
Po mistrovství světa ve fotbale v Anglii v roce 1966 se tomuto hřišti začalo říkat Wembley podle stadiónu,
kde se hrálo finále mistrovství.

▲ Všesportovní den na hřišti
za mlýnem v roce 1944

Časy se mění a lidé s nimi… (ze života našich předků)
Velký význam pro formování vztahů mezi jednotlivými rodinami v obci
měl každodenní styk se sousedy. Pro
život rodiny to byly často nejdůležitější vztahy. Nejen samozřejmé účasti
na různých rodinných oslavách, ale
i nedělních či podvečerních besedách, v létě na lavičkách před domy
a v zimě u pece v jizbě.
Ve vztahu se sousedy se projevovala též výpomoc, kterou si logicky
vzájemně poskytovali při některých,
zvláště sezóních pracích, při výstavbě
a opravách domu. Za tuto sousedskou
výpomoc se nikdy neplatilo. Po jejím
ukončení bylo třeba uspořádat pohoštění
pro všechny, kdo se výpomoci zúčastnili
(například při sezóních pracích, jako draní
peří, vaření povidel, přástky, vydrhování
kukuřičných klasů). To vše bývaly kdysi
zcela výjimečné příležitosti spojené také
s vyprávěním, zábavou, hrami a sbližováním chlapců s děvčaty.
Při vzájemném styku mělo velký význam
zdravení osob, vykání a tykání. Vykalo se
rodičům, stařečkům, kmotrům, tetičkám
a strýčkům, všem starším, ženatým a cizincům. Tykalo se sourozencům, vrstevníkům
AZ občasník kronikáře Březen 2014

a mladším. Dříve i starým mládencům a starým pánům. Ještě v 50. letech minulého
století bývalo obvyklé, že děti při pozdravení
musely kmotrům dát „pac“ a políbit ruku.
Obdobně i stařečkům, pokud nežili s rodinou v domě. Jen pozdravit, například „Vítaj“nebo „Vítám vás“ nestačilo. Bylo třeba dodat
alespoň jednu větu, například „Kde idete?“
Stejně tak se při vstupu do většiny domů
zdravilo „Pochválen buď Ježíš Kristus“.
V průběhu první republiky, a zvláště
po druhé světové válce, se stále více prosazoval pozdrav„Dobrý den!“, který dnes převažuje. Ovšem zatímco dříve bylo poviností zdravit hlasitě všechny obyvatele vesnice, dnes už
zdraví jen někteří a i těch je poskromnu.
AZ-3

Toulky obcemi
našeho regionu
Žabčice
Obec leží v rovině 20 km od města Brna při železničním koridoru Břeclav – Brno a 3 km
jihozápadně od Židlochovic.
Nejstarší záznam o obci je z roku 1356. Ve vzdálenosti 1 km od obce je pahorek zvaný
„Kulatý kopec“. Byla zde tvrz Koválov a u ní malá vesnička stejného jména s kostelíkem.
Od roku 1510 se už píše jen o zaniklé vsi Koválov. Archeologický průzkum přinesl zajímavé
doklady o tvrzi a jejích obyvatelích.

Nemovité kulturní památky:

Sýpka (čís. pam. 1825). Boží muka (čís. pam. 1826)

Osobnosti:

Páter Vojtěch Slouk (15. 5. 1825 – 2. 3. 1898) rodák ze Žabčic, rajhradský benediktin. Sestrojil světové
hodiny a velkou otáčející se zeměkouli, jež dodnes zdobí hlavní sál knihovny v rajhradském klášteře.

Současnost:

Katastrální výměra: 823 ha
Počet obyvatel: 1627, průměrný věk 36,2 let
V obci je pošta, škola, zdravotnické zařízení, kanalizace(ČOV), vodovod, plynofikace

Firmy v obci:

Školní podnik Žabčice – živočišná a rostlinná výroba. A. S. A. Žabčice – skládka komunálního odpadu. PÍSEK Žabčice – těžba štěrkopísku. Stavební firma Malachta – stavební činnost. INTEGRA Žabčice – provozování líhní a produkování drůbežího masa a vajec a další
podnikatelé.

Znak obce:

V červeném štítě nad sníženým
stříbrným břevnem se třemi položenými černými podkovami dva
odvrácené vinařské nože. Znak
obci byl udělen v roce 1998.

Kaple svatého Vavřince ►
AZ-4
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Toulky obcemi
našeho regionu
Žatčany
Obec leží na rovině poblíž Újezda u Brna 13 km severovýchodně od Židlochovic.
První zmínka o obci je z roku 1131. Památkou na bitvu „tří císařů“ je bývalý mlýn a zbytek hráze rybníka. Ve štítě mlýna je zazděno 5 dělových koulí z bitvy, po hrázi bývalého rybníka ustupovala kolem
hořícího mlýna poražená vojska.

Nemovité kulturní památky:

Farní kostel Nejsvětější Trojice (čís. pam. 1101)
Kaple svaté Maří Magdaleny (čís. pam.1102)
Kříž z r. 1766 (čís. pam.1103)
Hřbitov (čís. pam. 1104)

Současnost:

Katastrální výměra: 969 ha
Počet obyvatel: 772, průměrný věk 38,8
V obci je škola, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace,
není zde pošta, zdravotnické zařízení.

Firmy v obci:

Agroservis Osička – prodej zemědělské techniky SAAS
spol. s r. o., stolařství Kovotvor Osička
ZETYP s.r.o., výroba textilních etiket a další podnikatelé.

Znak obce:

Kostel Nejsvětější Trojice

V modrém štítě dvě křížem přeložené bílé ryby s červenými ploutvemi a ocasy, provázené nahoře
a dole zlatou šesticípou hvězdou. Ryby byly do symbolu převzaty ze staré obecní pečeti a vyjadřují,
že rybářství bývalo hlavním
zaměstnáním v obci,
obklopené ze všech stran
rybníky. Dvě zlaté hvězdičky
symbolizují spojení dvou
dříve samostatných obcí.
Znak byl obci udělen
18. července 1998.

Náves v Žatčanech ►
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Události známé,
neznámé…
Hrušovanské kříže
Naši zbožní předkové vyjadřovali stavěním křížů
úctu k ukřižovanému Spasiteli, poděkování za přijatá
dobrodiní a též jako znamení těžkostí pozemského
putování. Téměř ke každému kříži se váže lidský příběh, dnes už pozapomenutý. Kříže se staly součástí
historie obce a venkovské krajiny.
V obci máme pět křížů – kříž na Nivě u Domova
důstojného stáří, v ulici Jana Koziny u domu č.p. 91
z roku 1896, v ulici Masarykova č.p.6 z roku 1885, kříž
u podjezdu z roku 1781a kříž na konci ulice Vodní
z roku 1927. Na hřbitově je kříž z roku 1892.
Mimo obec stojí na Červených vrších nejstarší
a památkově chráněný smírčí kříž z roku 1595, na začátku cesty do Židlochovic stojí kříž z roku 1874,
na konci cesty stával kříž z roku 1897 který v roce
2011 byl zničen vandaly. Na polní cestě „Louky“od
Vodárny do Židlochovic je kříž z roku 1912.
Většina křížů má kamenný podstavec, na němž je
umístěn kovový kříž s litinovým Tělem Pána Ježíše
a pod ním soška Panny Marie. Celý kamenný kříž je
na hřbitově, v ulici Masarykova, Vodní, na Loukách
a smírčí kříž.
Pořízení pamětního kříže nebylo lacinou záležitostí, není proto divu že většinu křížů nechali postavit
bohatí sedláci.
Obec Hrušovany u Brna získala finanční příspěvek
na projekt „Odborného zrestaurování sedmi křížů
v k. ú. Hrušovany u Brna“. Jedná se o hodnotné drobné sakrální památky. Součástí projektu bude pořízení
speciální ochranné obálky určené pro kopii nejstarší
kulturní památky obce – smírčího kříže. Tato schránka bude kopii kříže vhodně pre-zentovat a zároveň
chránit před vnějšími vlivy a případným poškozením.
Projekt bude realizován v tomto roce 2014.
Projekt bude realizován díky rozhodnutí správní
rady "NADACE ČEZ", která rozhodla, že na tento
projekt přispěje částkou ve výši: 500.000,- Kč, dle
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU
02_14.
Vlastní zdroje obce: 
300.000,- Kč.
Předpokládaná cena projektu:
800.000,- Kč,

včetně DPH

AZ-6

▲ Smírčí kříž 2003

▲ Kříž v ulici Vodní,
foto: archiv kronikáře 2003

▲ Dnes již zničený kříž u Židlchovic,
foto: archiv kronikáře 2001
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Hrušovanský historický kalendář 2014
1554 ▪ Král Ferdinand potvrdil odúmrť a srovnání o mlýn, stav a strouhu nad židlochovickým
zámkem
1724 ▪ V tomto roce byla vedena pitná voda z místních pramenů v Hrušovanech
do židlochovického zámku.
▪ Rychtářem byl pan Eliáš
Klobása.
1764 ▪ Byl zřízen hřbitov na místě
dnešního parčíku u podjezdu,
kde jsou dnes pomníky
padlým z 1. a 2. světové války.
▪ Rychtářem byl pan Matěj
Hauzar.
1774 ▪ Do tohoto roku navštěvovali
hrušovanští
žáci
školní
vyučování v Unkovicích.
▪ Rychtářem byl pan Jiří
Kelinbuer.

Pohled na starý hřbitov před vybudováním podjezdu
v 30. letech minulého století

1784 ▪ Po smrti knížete Maxmiliána
z Ditrichštejna, zdědil všechny
statky (také židlochovický
statek i s Hrušovany) jeho syn
Jan Karel z Ditrichštejna.
▪ Přišla tuhá zima.
▪ Obec měla 481 obyvatel.
▪ Rychtářem byl pan Tomáš
Burk.
1814 ▪ 29. června přišla velká voda.
Všechno obilí shnilo. Špatný rok pro vinice.
▪ Rychtářem obce byl pan Augustin Kromus.
1824 ▪ Bylo nařízeno rušit rybníky na celém panství.
▪ Rychtářem byl pan Jan Jaroš.
1874 ▪ Na svátek Petra a Pavla 24. června vysvětil židlochovický farář Martin Langer kříž,
postavený vdovou Lansmanovou u silnice z Hrušovan do Židlochovic. Ten zde stojí
dodnes.
▪ V obci se narodilo 26 dětí manželských a 3 děti nemanželské.
▪ Starostou byl pan Jakub Koníček.
1884 ▪
▪
▪
▪

Započala výstavba rodinných domů na pastvinách za humny, dnešní ulice Havlíčkova.
Od 1. září začíná vyučovat na staré škole č. p. 69 spisovatel Alois Mrštík.
V lesích u Hrušovan bylo vymýceno 300 měřic lesa.
Byla tuhá zima. V židlochovickém zámeckém parku bylo zničeno velké množství
stromů.
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▪ Na jaře toho roku dala obec do užívání správci školy pozemek “Svobodné“ na místě
dřívější „Učitelské louky“. V tomto roce 2. září byla otevřena a vysvěcena druhá třída
na staré škole č. p. 69.
▪ Starostou obce byl pan František Weis.
1894 ▪ Obec zřizuje obecní nemocnici. K tomuto účelu obec pronajímá dům č. p. 147 v dnešní
ulici Havlíčkova. Obec platila 6 zlatých měsíčně.

Ulice Havlíčkova v 50. letech minulého století

▪ Byla započata výstavba místní železniční dráhy do Židlochovic.
▪ Od tohoto roku bylo systematizováno místo definitivní učitelky ženských prací
s povinností vyučovat 10 hodin v Hrušovanech ve 3 skupinách a 7 hodin v Unkovicích
ve 2 skupinách. Ustanovená byla paní Amálie Šrámová. Doposud vyučovala ruční práce
literní učitelka.
▪ Ve školním roce 1894/95 navštěvovalo školu 198 žáků. Správcem školy byl Alois Trnka.
▪ V tomto roce se v obci narodilo 50 dětí. Chlapců 25, dívek 20. Nemanželských dětí se
narodilo 5 z toho 1 chlapec a 4 dívky.
▪ Starostou obce byl pan František Doležal.
1904 ▪ Požádala obec Vojkovice o souhlas ke stavbě silnice z Vojkovic do Hrušovan, hrušovanská
obecní rada této žádosti nevyhověla. Hrušovany prý mají svoji cestu v dobrém stavu
a slouží dobře svému účelu.
▪ Ve školním roce 1904/05 navštěvovalo školu 185 žáků. Správcem školy byl Alois Trnka.
▪ Starostou obce byl pan Jan Kelbl.
1914 ▪ Obecní výbor se 7. května usnesl podat žádost o jmenování obce Hrušovany městysem.
Žádost byla poslána do Vídně.
▪ Obecní bubeník přečetl 28. července nařízení o okamžité mobilizaci, začala 1. světová
válka.
▪ Ve školním roce 1914/15 navštěvovalo školu 225 žáků. Správcem školy byl Alois Trnka.
▪ Starostou obce pan František Edler.
Použité prameny: internetové stránky obcí, Ing. Augustin Weis, pozůstalost
Ratíškovice – minulostí slovácké obce
Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová

AZ-8
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DOKTOR NA ZAVOLÁNÍ
Pro většinu zvířecích pacientů
je návštěva veterinární ordinace
zbytečným stresem.
Proto nabízím možnost
preventivních
i léčebných zákroků,
které provádí veterinární lékař
(vakcinace, úprava drápků,
základní klinické vyšetření,
některé drobné úkony jako odběry
krve apod.) v klidu Vašeho domova.

Služby u Vás doma:
•

•
•
•

Preventivní ošetření
Terapeutické ošetření
Diagnostická vyšetření
Drobné chirurgické
zákroky

Kontakt:
MVDr. Beata Šestákovátel.: 607 634 849
U Šatavy 731, Hrušovany
e-mail: bea.6 @seznam.cz
www.doktornazavolani.wz.cz

Školy

Základní škola

Novinky
ze školního
života

Kolektiv učitelek a učitelů základní školy
Prvňáčci
V lednu děti dostaly svá první vysvědčení, jako námořníci byly odměněny za nasbírané zlaté rybky.
V únoru jsme sledovali zimní
olympiádu, den před jarními prázdninami přišly děti oblečeny v národních barvách, vyrobily si českou vlajku a po chvilkách sledovaly a fandily
našim hokejistům.
V hodině tělesné výchovy jsme
pro děti připravili miniolympiádu.
Soutěžilo se v rychlobruslení na papíře, ve skoku na neviditelných lyžích
a papírovém koulování. Nakonec
děti vytvořily svými těly olympijské
kruhy.
V březnu jsme navštívili knihovnu, kde byly děti slavnostně pasovány na čtenáře.
Mgr. Markéta Dvořáková, tř. uč. I. A
Žáci třídy I. B navštívili v lednu
výstavu spisovatele a malíře Aloise
Mikulky v Památníku písemnictví
na Moravě v Rajhradě.
21. a 22. ledna přišlo k zápisu
do 1. třídy 49 dětí. Zapsali jsme 43
dětí, ostatní budou žádat o odklad školní docházky. Svoji školu
představili budoucím prvňáčkům
současní školáci v pohádkových
kostýmech.
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Druháci: V prosinci žáci nacvičili hudebně dramatický program nazvaný Vánoční pohádka.
Toto představení zahráli obyvatelům Domu
pokojného stáří v Hrušovanech u Brna a svým
rodičům na odpolední třídní besídce. Koledy
z celého světa si žáci vyslechli na předvánočním koncertu skupiny Mošny v Brně. Proběhla
také vánoční třídní besídka pro žáky.
V lednu si zástupci třídy vyzvedli ceny za čestné
umístění ve výtvarné soutěži pořádané Gymnáziem Židlochovice na téma Malovaná pohádka.
V den předávání vysvědčení proběhlo projektové vyučování Cestovatelé I, které mimo
jiné posloužilo k udržení motivace v celoroční
hře Cestovatelé. Žáci měli možnost virtuálně
procestovat naši vlast, Evropu, Afriku a získat
zajímavé informace o lidech a jejich způsobu
života, o kulturních památkách, zvířatech a přírodě ve vybraných zemích.
Únorová návštěva divadelního představení
Gulliver v Lilliputově v divadle Radost pomohla zpestřit výuku a zároveň přinesla podněty
do hodin slohu a literární výchovy. Očekávané
jarní prázdniny prospěly všem žákům.
Začátek března jsme využili k jednodennímu projektovému vyučování o masopustu. Žáci
se převlékli do typických masopustních masek
a předvedli krátké vystoupení v některých

třídách. Ve skupinách si procvičili již získané
znalosti a dovednosti ze všech předmětů, vytvořili obrázky masek, složili báseň a prezentovali
nově získané informace o významu lidové masopustní tradice.Mgr. Jitka Coufalová, tř. uč. II. B
Žáci třídy II.A zahájili druhé pololetí školního
roku návštěvou divadla Radost. Společně shlédli představení Gulliver v Liliputově. Vydali se
s Gulliverem na dobrodružnou plavbu po moři
a navštívili zemi Liliputů. Z napínavého i veselého představení si děti odnesly spoustu zážitků
a také poznání, jak úplná maličkost může způsobit velké nedorozumění, které se pak obtížně
vysvětluje.
V rámci výuky prvouky se žáci zapojili do akce
„Zdravé zuby“. Po splnění všech úkolů obdrželi
diplom a přešli z úrovně „Začátečník“ na úroveň
„ Mírně pokročilý“. O své zuby se tedy starat umí,
nebo alespoň ví jak.
Všichni žáci se zapojili do recitační soutěže.
Z třídního do školního kola postoupili Milena
Hodovská, Tomáš Lamač, Sofie Chudosovcevová, Martina Nováková, Tereza Uhnáková a Antonín Kostelecký. V tvrdé konkurenci obstál
Antonín Kostelecký a postoupil do oblastního
kola. Všichni recitátoři zaslouží pochvalu za svůj
výkon.
Ing. Markéta Janošová, tř. uč. II. A
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Čtvrťáci: Vysvědčení pod mamutem
Žáci čtvrtých tříd se na sklonku 1. pololetí
začali zabývat ve vlastivědě našimi nejstaršími
dějinami, a proto se 30. ledna vydali na exkurzi do brněnského pavilonu Anthropos. Tady
se se svými třídními učiteli Lenkou Šnajnarovou, Jiřím Mrázkem a asistentkou Kristýnou
Jandíkovou nejen dozvěděli spoustu zajímavostí z doby lovců mamutů, ale po společné
prohlídce muzea také převzali pod přísným
dohledem místního mamuta a jeho mláděte
svá pololetní vysvědčení. Prožili si tak zajímavé historické dopoledne a na převzetí prvního
čtvrťáckého vysvědčení určitě hned tak nezapomenou.
Mgr. Jiří Mrázek, tř. uč. IV.B
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Turnaj ve vybíjené
Každý rok pořádá naše škola turnaj
„O školní pohár“ ve vybíjené.
V pátek 28. února se konal již 8. ročník
tohoto populárního sportovního klání,
kterého se kromě reprezentantů naší školy
zúčastnili i žáci z okolních škol. Pro nejlepší
týmy byly opět připraveny krásné poháry.
Po urputných a velmi vyrovnaných bojích nakonec ve finále zvítězili naši žáci,
kteří udolali soupeře ze Žabčic 10 : 8 a obhájil tak vítězství z loňského roku.

Celkové pořadí: 1. Hrušovany u Brna,
2. Žabčice, 3. Rajhrad, 4. Židlochovice,
5. Modřice, 6. Vranovice.
Naši školu reprezentovali: Vojtěch Hejduk, Jaromír Kocman, Václav Vaszily,
Aneta Kolegarová, Gabriela Suská, Adéla
Viktorinová, Melánie Hodovská, Izabela
Hušková, Denis Ursacher, Marek Salajka,
Patrik Čaněk a Jiří Kilberger.
Všem moc gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci.
Bc. Lubomír Šimovec, tř. uč. V. A

Pěvecký kroužek HRUŠČATA
Během měsíce března měly děti možnost se přihlásit do soutěže „ Hlas Hruščat“.
Zpívaly své oblíbené písničky bez doprovodu nástroje a dá se říct, že jeden hlas byl
krásnější než druhý.
Do soutěže se přihlásilo 30 zpěváčků.
V první kategorii (žáci 1. třídy) zvítězilyHana Dovalovská a Amálie Surá, druhé místo
získaly Barbora Stejskalová a Eliška Závišková, na třetím místě skončilaVanesa Furišová.
Ve druhé kategorii (žáci 2. a 3. třídy)

zvítězila Eva Dokoupilová,druhé místo získalaNelaErbesováa o třetí místo se podělily Naďa Novotná a Veronika Vítová.
Soutěž ve třetí kategorii nás ještě čeká
a určitě se máme na co těšit.
To, že děti rády a s chutí zpívají, dokazují i naše vystoupení, po vánočním koncertě děti zpívaly v klubu seniorů, v březnu
ženám k MDŽ, v květnu budeme zpívat
maminkám a v červnu vás zveme na letní
koncert.
Mgr. Markéta Dvořáková, vedoucí kroužku
Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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V týdnu od 3. 3. do 7. 3. pro nás školní
jídelna připravila tradiční Zdravý týden.
Ochutnali jsme některé zdravé speciality: rybu na másle, bulgur s krůtím
masem, špenátové karbanátky, kuřecí
nudličky a rýžovou kaši s jahodami. Pochutnali jsme si.

Protože chceme mít pořádek také
v šatnách, vyhlásili jsme od února soutěž
pořádku v šatnách. Kontroly provádí každý den paní školnice s pomocníky z řad
žáků. V měsíci únoru měla nejlépe uklizeno třída IV.A. Za svoji pečlivost získala
mandarinkový dort.

V průběhu března již tradičně navštěvují všichni žáci se svými učiteli místní knihovnu.
Paní knihovnice J. Kresová pro ně připravuje zajímavé besedy o knihách, spisovatelích
a práci v knihovně. Žáci se učí vyhledávat knihy v katalozích, plní různé úkoly a získávají
odměny. Okruh čtenářů se tak stále rozšiřuje.
Těšíme se na další besedu s cestovatelem panem Jiřím Márou a jeho synem Jirkou,
kteří nám 27. 3. budou vyprávět o své návštěvě Afriky. Za zajímavé besedy děkujeme
paní knihovnici.
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13. 3. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Slyšeli jsme básně různých autorů: Jiřího Žáčka, Jiřího Havla, Michala Černíka, Jaroslava Seiferta, Josefa Kainara, Karla Jaromíra
Erbena, Jiřího Suchého,… Porota měla někdy těžkou práci vybrat ty nejlepší recitátory.
Na prvních místech se umístili tito žáci: Kateřina Vaculíková z I. A, Petra Chmelíková ze II.
B, Adam Kratochvíl ze III. B, Jakub Dvořák ze IV. A a Adéla Viktorinová z V.A třídy. Druhá
místa obsadili: Hana Dovalovská z I. A, Eva Dokoupilová a Nela Padělkováze II. B, Petra
Ondráčková ze III. A, Julie Bečvováze IV. B a Gabriela Suská z V. A třídy.Třetí skončili: Hana
Juráková z I.A, Antonín Kostelecký ze II. A, Sofie Ondráčková ze III. A a Silvie Kresováze III.
B, Tereza Šperková ze IV. A a Anna Kolegarová z V. A. Všichni postoupili do okrskového
kola v Židlochovicích.
V nejbližších dnech nás čekají tyto
akce: úklid parku před obchodním domem (školní družina). Naučíme se tancovat country tance. Prvňáčci budou
plnit úkoly programu Zdravé zoubky.
Žáci se zúčastní výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Čekají
na ně ekologické výukové programy,
dopravní výchova, po Velikonocích pojedou některé třídy na školu v přírodě
na Vysočinu.
Školní rok rychle utíká. Sluneční jarní
dny lákají k pobytu v přírodě, všichni se
na sebe usmíváme. Krásné jaro přejeme
i všem našim příznivcům.
Mgr. Jarmila Motlíčková,
ředitelka školy
Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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Obec

Klub seniorů

Oslava MDŽ v Klubu seniorů 11. 3. 2014
Anička Musilová. Foto: Eliška Kubová

Dne 11. 3. 2014 uspořádal Klub seniorů oslavu MDŽ pro své členky v prostoru Klubovny Hasičské zbrojnice.
Programem na této
akci bylo
vystoupení žáků Základní školy
v Hrušovanech u Brna s hudebním doprovodem paní učitelky. Vystoupení
žáků bylo velice pěkné a všem se líbilo. Po skončení vystoupení obdrželi
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žáci za odměnu balíčky s dobrotami.
Od přítomných mužů jsme obdržely
tištěné přání a primulku v květináči. Oslavnou řeč k MDŽ pronesl pan
Hýsek Jaroslav. Bylo nám, seniorkám,
podáno občerstvení. Tuto akci připravil pan Pospíšil Stanislav, ale nezúčastnil se. Přesto mu patří poděkování, taktéž i ostatním mužům z klubu.

Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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TJ Jiskra – oddíl stolního tenisu

TJ Jiskra – oddíl stolního tenisu
Tomáš Kolegar, předseda oddílu stolního tenisu

Vážení sportovní přátelé,
Máme tu opět jaro, které, zdá se, přišlo dříve
než obvykle, což pro nás stolní tenisty znamená ukončení sezony 2013/ 2014 a začátek přípravy na sezonu další. Dovolte mi tedy, abych
na úvod provedl bilanci naší sportovních úspěchů i neúspěchů. Mezi výrazné plusy patří, že
se podařilo zvýšit zájem o stolní tenis a došlo
k poměrně výraznému nárůstu členů, což nám
umožnilo opět založit družstvo „B“. Také žákovských bodovacích turnajů se v závěru sezony
účastnili tři zástupci hrušovanského oddílu.
Bohužel, tak jak to je ostatně ve většině sportovních oddílů, bojujeme s financemi, ale jsem
pevně přesvědčen, že za pomoci obce a našich
partnerů, se nám podaří udržet stávající růstový trend a stolní tenis v Hrušovanech bude mít
i nadále své místo na stolně- tenisové mapě.
Oddíl stolního tenisu v již ukončené sezoně 2013/2014 vyslal do soutěží pořádaných
svazy 2 družstva –„A“ a „B“. Družstvo „A“ se
s úspěchem vyrovnalo s cílem, které mělo, a to
bylo umístění, které zajistí udržení se v Krajské
soutěži II. třídy a pokračovat v úspěšné reprezentaci obce Hrušovany i v sezoně následující
2014/2015. O konečné umístění na 8. místě se
zasloužili tito hráči: Radek Skála, Tomáš Kolegar st., Richard Skála, Vladislav Šmarda, Oldřich
Škarda a Pavel Škarda. Nejlepší výsledky měl
nadějný Radek Skála, který patří mezi nejlepší
mladší žáky v ČR a za Hrušovany nastupoval
na tzv. střídavý start. Za ním pak následují Tomáš Kolegar st., Richard Skála, Vladislav Šmarda, Oldřich Škarda a Pavel Škarda. Tento výsledek můžeme považovat za úspěch, a pokud
by se nám vyhnuly zdravotní těžkosti, tak se
mužstvo mohlo porvat o ještě lepší umístění,
neboť soutěž je hodně vyrovnaná a mnohdy
rozhodovalo o prohře či výhře opravdu pouze pár balónků. Cíle pro příští sezonu zůstávají
podobné a budeme se snažit do našeho oddílu
získat nové hráče, kteří by družstvo „A“ posílili.
Družstvo „B“ bylo po dvou sezonách opět
obnoveno a účastnilo se základní okresní
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soutěže v rámci okresu Brno – venkov, ve které
se umístilo na konečném 11. místě. V sestavě se
vystřídali tito hráči – Jan Havlík, Pavel Hodec,
Jaroslav Šrom, Jaroslav Skála, Petr Kolstrunk,
Jakub Mahovský, Zdeněk Kijac a Tomáš Kolegar ml.. Tahounem družstva byl pan Jan Havlík,
který měl v soutěži velice málo porážek a jeho
úspěšnost byla více jak 90%. Příslibem mohou
v budoucnu být mladší hráči Petr Kolstrunk,
Jakub Mahovský a Tomáš Kolegar ml. Bude
ovšem záležet pouze na jejich tréninkové píli.
Družstvo B bude hrát základní soutěž i v příští
sezoně a věříme, že se jeho výkonnost zvedne
a svoje postavení v tabulce ještě vylepší.
Další nezbytnou součástí každého sportovního oddílu je mládež, a my jsme rádi, že
si i děti z Hrušovan našli cestu k celuloidovému míčku. Tato sezona byla pro mladé hráče
poměrně úspěšná, když na posledních dvou
okresních bodovacích turnajích se Jakub Mahovský umístil na 4. (turnaj v Ivančicích) resp.
na 5.místě (turnaj v Mokré). Denis Najman se
umístil 10. a 19. příčce a Martin Florián v Mokré
skončil na 15. místě. Základna se nám pomalinku rozšiřuje a já věřím, že se to časem projeví
i na výsledcích. Tréninky žákův vede pan Jan
Havlík, kterému bych rád za jeho práci i touto
cestou poděkoval. Dále se na práci s mládeží
podíleli panové Jaroslav Šrom, Pavel Hodec
a Jaroslav Skála. Práce s mládeží je náročná
a v našich podmínkách zcela dobrovolná bez
nárokům na jakoukoli odměnu, takže ještě jednou pánové díky za ni a doufám, že v ní budete
pokračovat i nadále.
Mimo soutěžních utkání oddíl stolního tenisu pořádal na konci loňského roku již tradiční
Vánoční turnaj pro mládež i dospělé. Účast
bohužel nebyla, tak vysoká, jak jsme očekávali, ale ti co se ho zúčastnili, tak si ho doufám
užili. Vítězem v mládežnické kategorii se stal
Martin Florian a v kategorii mužů pak Jaroslav
Sopoušek. Chci ještě jednou poděkovat všem
na přípravě turnaje a jeho organizaci a hladký
průběh. Dále děkujeme za podporu obce, která

TJ Jiskra – oddíl stolního tenisu
nám výrazně přispěla na věcné ceny pro účastníky. V letošním roce budeme v této tradici
pokračovat a již v dubnu budeme pořádat také
již tradiční Velikonoční turnaj, a to jak pro mládež, tak pro dospělé. Dále chceme svou přispět
k co nejbohatšímu programu tradičních akcí
pořádaných na sokolovně, a to jak na začátku
prázdnin, tak i na tradičním rozloučení s prázdninami. Pevně doufáme, že i díky těmto akcím
si i další děti najdou cestu na sportovní areál
a stanou se členy oddílu stolního tenisu. Tréninky žáků probíhají každé úterý od 18 – 19 hodin na sportovním areálu na Jízdárenské ulici.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obci
Hrušovany u Brna za podporu, kterou našemu
sportovnímu oddílu dává a současně děkuji

Organizace

za podporu všem našim partnerům. Bez podpory všech těchto subjektů bychom jako oddíl
opravdu nemohli fungovat a zřejmě bychom
byli nuceni naše sportovní aktivity omezit,
a to by dle mého názoru v dnešním počítačovém a virtuálním světě škoda. Rád bych
požádal rodiče, jejichž děti nesportují, aby se
zamysleli, jestli stolní tenis by nebyl pro jejich
ratolest zajímavou alternativou. Za nás mohu
slíbit, že se o sportovní rozvoj Vašeho dítěte
postaráme.
Děkuji Vám za pozornost a těším se na další
zájemce o tradiční sport v Hrušovanech, který
existuje nepřetržitě více jak 40 let a k dobré reprezentaci obce přispíval výraznými úspěchy
na okresní a i krajské úrovni.

Tenisový klub JISKRA Hrušovany u Brna
Miroslav Sopoušek, tel: + 420 602 951 035, mirekso@seznam.cz, http://tenis.h.sweb.cz/

Letos otevřeme již 8. sezónu svého působení. K dispozici má tři antukové kurty, všechny vybavené umělými čárami,
nacházející se v jižní části obce za sportovním areálem a fotbalovým hřištěm
u vlakové trati. Členská základna čítá
přibližně 30 členů z toho 20 dospělých
a 10 dětí. Za tuto poměrně krátkou dobu
se nám mu podařilo dát dohromady kolektiv tenisových nadšenců, založit dětskou tenisovou akademii, zrenovovat 2
stávající kurty, vybudovat zbrusu nový
třetí kurt a kompletně zrekonstruovat
celý tenisový areál včetně zázemí. Klub je
otevřen jak novým členům, tak i dětem,
které mají zájem naučit se tenis hrát. Píle
všech členů byla loni v červnu odměněna
návštěvou našeho daviscupového reprezentanta Radka Štěpánka, který se postaral o oficiální otevření nového kurtu nesoucí jeho jméno. Letos byla již venkovní
hrací sezóna otevřena 1. března a bude
trvat nejméně do listopadu. V zimě je
možno využívat sportovní areál. Klub
pořádá dvakrát ročně turnaj ve čtyřhře

a celoroční singlový turnaj s účastí otevřenou široké veřejnosti z Hrušovan i okolí.
Všichni jsou v našem klubu vítáni.
Plán činností na rok 2014

1. celoročně 2014 – provoz dětské tenisové
akademie DTA (s možností přihlásit se pro
nové zájemce)
2. 03/2014 – zprovoznění areálu
3. 04-10/2014 – hlavní tenisová sezóna (možnost využití kurtů jak pro členy TK tak i pro
veřejnost)
4. 04-10/2014 – 5. ročník celoročního singlového turnaje mužů 04-10/2014 – 2. ročník celoročního turnaje mezi vesnicemi Pálava cup
5. 05/2014 – tradiční zápas Svitavy – Hrušovany
6. 7.6.2014 – 7. ročník turnaje JISKRA CUP
ve čtyřhře doprovodný program - dětský
sportovní den
7. 08/2014 – tradiční zápas Hrušovany - Svitavy
(odveta)
8. 6.9.2014 – 5. ročník turnaje BURČÁK CUP
ve čtyřhře), doprovodný program - dětský
sportovní den
9. 10/2014 - vybudování veřejně přístupné tenisové stěny (závisí od schválení a financování projektu OÚ)
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Úvěry na bydlení
• Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček • Koupě RD nebo bytu
•  Modernizace RD nebo bytu • Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz

Hledám ke koupi menší rodinný dům v Hrušovanech. Může být
i k opravám, ale obyvatelný. Tel.: 773 568 099
Prodej bytu 3kk v novostavbě tady v Hrušovanech.
Prodáváme slunný jihozápadně orientovaný byt o celkové ploše 70 m2
(včetně balkónu). Nízké náklady na bydlení. Tel.: 775 674 544

NABÍDKA
ČESKÉ POJIŠTOVNY
PRO OBČANY HRUŠOVAN
A OKOLNÍCH OBCÍ:
SLEVA až 40 %

na Zákonné pojištění motorových vozidel
s garancí pevné ceny na 3 roky

SLEVA až 30 %

na Pojištění staveb a domácností občanů

SLEVA až 25 %
Pověřený zástupce České pojišťovny pro tuto oblast:

René Glőckner
mobil: +420 721 715 315
email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

na Úrazové pojištění
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MS MRS

Místní skupina Moravského rybářského
svazu Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl, člen MS

Dne 3. 5. 2014 se uskuteční tradiční rybářské závody pro dospělé, startovné
bude 180 Kč a 4. 5. 2014 pro mládež do 15 - ti let zdarma na rybníku Vodárna.
Samozřejmě na závodníky čekají hodnotné ceny a občerstvení je také zajištěno.

Srdečně zve výbor MS MRS
POZOR !!!
MO Brno 5 pořádá závody mládeže do 15ti let o putovní pohár, kde každý
závodník musí absolvovat všechny tři pohárové závody. Závodník musí předložit
platnou povolenku k rybolovu pro rok 2014, členskou legitimaci se známkou
pro rok 2014 a platný rybářský lístek. První závod je již 26. 4. 2014 v Syrovicích,
následuje 4. 5. 2014 v Hrušovanech a poslední závod je 10. 5. 2014 v Opatovicích.
Prosíme tedy mládež, zda by měla zájem reprezentovat naší místní skupinu Hrušovany u Brna.
Bližší informace podává:
		

Horst Kunz, místopředseda MS tel.: 739 260 160
Lukáš Zekl, člen MS tel.: 720 360 809

Místní skupina Moravského rybářského svazu Hrušovany u Brna

pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu dne 3. května 2014 pro dospělé, startovné činí 180 Kč,
start 6:00 – 12:00 hod.
V neděli dne 4. května 2014 pro mládež do 15 – ti let zdarma,
start 7:00 – 12:00 hod.

Zarybněno – hodnotné ceny – občerstvení zajištěno SRDEČNĚ ZVE VÝBOR MS MRS
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Zkratky: KPOZ –Komise pro občanské záležitosti, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Organizace

Den

Pořádá

Plán akcí duben – červen 2014

Akce

Duben
6.4.

KPOZ

Vítání nových občánků,
ve 14 hodin, program MŠ
Havlíčkova

12.4.

SOKOL

Velikonočni dilnička pro
děti

12.4.

OBEC

oslava výročí osvobození
obce

12.4.

TÁBORNÍCI

jarní úklid odpadků při
stezce na Židlochovice

16.4.

ZO KSČM

položení kytice k hrobům
padlých za 2. světové války
- 18:30

30.4.

SOKOL za
podpory
OBCE

Čarodky na sokolovně
pro děti od 15:00, večer
hudební festival od 18:00
hraje: U.N.P., Megaphone
a další

KLUB
SENIORŮ

autobusový zájezd na
Floru Olomouc a návštěva
výstavy kočárů v Čechách
pod Košířem

TJ JISKRA
- oddíl
stolního
tenisu

Velikonoční turnaj

Květen
1.5.

TÁBORNÍCI
+ SOKOL

Branný závod družstev na
Myslivně

1.5.

KSČM

oslava 1. máje - svátku
práce v 9:00 - v prostorách
Letní Kino

Obec -

rybářské závody pro děti
na rybníčku Vodárna

3.5.

SDH

den se svatým Floriánem

8.5.

SDH

soutěž ligy mládeže (hřiště
v Přísnoticích)

11.5.

KPOZ

svátek matek veřejná
oslava ve 14 hod
v prostorách tělocvičny
základní školy

3.5.
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Den

Pořádá

Akce

13.5.

KLUB
SENIORŮ

oslava Svátku matek

13.5.

KPOZ

Besídka v Domově
důstojného stáří ke Dni
matek s vystoupením dětí
MŠ

31.5.

OBEC

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

TÁBORNÍCI

Vodácký výlet

7.6. 8.6.

SDH

zájezd na hasičské
slavnosti do Litoměřic

14.6.

SOKOL

Babské HODY sokolovna
od 20:00

21.6.

MS LÍPA

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

22.6.

KPOZ

2. vítání občánků 14:00,
program MŠ

27.6.

SDH

zakončení školního roku

27.VI

OBEC

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

TJ JISKRA
- oddíl
stolního
tenisu

rozloučení sse školou ve
spolupraci se Sokolem

TÁBORNÍCI

stavění tábora

KPOZ

rozloučení s předškoláky
MŠ

KPOZ

rozloučení se žáky 5.třídy
ZŠ

Červen

28.6. 29.6.

Organizace

FK 1932

Rozpis fotbalových soutěží Jaro 2014
15 So
16 Ne

IV. třída, skupina B - muži FK 1932
29.3 15:30 FK 1932 Muži Střelice B
6.4 12:30 Oslavany B
12.4 16:00 FK 1932 Muži

FK 1932 Muži

17 So
18 So

19.4 16:00 Dolní Kouni-

FK 1932 Muži

19 So

26.4 16:00 FK 1932 Muži

Budkovice

20 So

ce B

3.5 16:30 Modřice B

Mor.Bránice A

FK 1932 Muži

21 So

10.5 16:30 FK 1932 Muži

22 Ne

18.5 14:15 Mor.Bránice B FK 1932 Muži

23 Ne

25.5 13:45 Řeznovice B

FK 1932 Muži

24 So

31.5 16:30 FK 1932 Muži

Nová Ves

25 So
26 So

Troubsko B

7.6 16:30 Dolní Kounice FK 1932 Muži
A

14.6 16:30 FK 1932 Muži

Ořechov B

17
18
19
20
21
29
22
30
23
24
25
26
27
28

OP, skupina B - dorost FK 1932 / Vojk. B
Ne 30.3 15:00 FK 1932/Vojk. B Oslavany
FK 1932/Vojk. B
So
5.4 15:30 Zbraslav
FK
1932/Vojk.
B
Rajhrad
So
12.4 13:45
Pozořice
FK 1932/Vojk. B
Ne 20.4 13:45
FK
1932/Vojk.
B
Vev. Bitýška
So
26.4 13:45
Dolní
Kounice
FK 1932/Vojk. B
Čt
1.5 14:15
FK 1932/Vojk. B
Ne
4.5 10:00 Želešice
Čt
8.5 14:15 FK 1932/Vojk. B Kupařovice
So
10.5 14:15 FK 1932/Vojk. B Modřice
FK 1932/Vojk. B
So
17.5 13:30 Troubsko
So
24.5 14:15 FK 1932/Vojk. B Blažovice
FK 1932/Vojk. B
Ne
1.6 14:15 Blučina
FK 1932/Vojk. B
So
7.6 13:00 Újezd
Ne 15.6 14:15 FK 1932/Vojk. B Žabčice
OP, skupina A – ml. žáci FK 1932

OP, skupina B – st. přípravka FK 1932
12

Ne

20.4

9:30

FK 1932 St.příp.

Ořechov

12 So

19.4 10:00

Ochoz

FK 1932 Ml.žáci

11

So

26.4

9:00

Želešice

FK 1932 St.příp.

11 So

26.4 14:00

Moutnice

FK 1932 Ml.žáci

13

Čt

FK 1932 St.příp.

Střelice

13 Čt

1.5 10:00

FK 1932 Ml.žáci

Těšany

FK 1932 St.příp.

14 So

3.5

FK 1932 St.příp.

20 Čt

8.5 10:30

Mokrá

FK 1932 Ml.žáci

Žabčice

15 Ne

11.5 10:00

FK 1932 Ml.žáci

Mokrá

FK 1932 St.příp.

16 So

17.5 10:00

FK 1932 Ml.žáci

Moutnice

Kupařovice

17 Ne

25.5 10:00

FK 1932 Ml.žáci

Ochoz

FK 1932 St.příp.

18 So

31.5 10:30

Těšany

FK 1932 Ml.žáci

Střelice

19 So

14

Ne

1.5 12:00

4.5 10:00 Dol. Kounice

9:00

1N Ne

11.5

2N So

17.5 12:00 FK 1932 St.příp.

3N So
4N Ne
5N Ne
6N So

24.5
1.6

9:00
9:30

Kupařovice

Střelice
FK 1932 St.příp.

8.6 10:30 Žabčice
14.6

9:30

FK 1932 St.příp.

7.6

VOLNO

VOLNO

Uctění památky k 69. výročí osvobození obce 18. 4. 2013
Průběh akce:
10.00–12.00
14.00–16.00
18.00–21.00

Program pro školy a školky, ukázka zbraní a výstroje
Pietní akt u pomníku padlých 1. a 2. světové války
Posezení na sokolovně s členy klubů vojenské historie
s rozpravou o osvobození obce
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Sbor dobrovolných hasičů

Začátek roku 2014 s SDH
Za SDH Hrušovany u Brna kolektiv dětí
Ve sportovní hale na Areálu (7.12.2013)
pořádali naši hasiči soutěž v uzlovací
lize mládeže.
Všechna družstva sboru
reprezentovali naši obec. Přípravná skupina
nejmenších dětí se umístila na 4. a 8. místě.
V kategorii mladších žáků jsme se umístili
na 24. místě a starší žáci skončily na 15. místě.
Mikuláš s andělem a čertem dorazili
do zbrojnice s pekelným nástupem a s ještě
zapeklitějšími úkoly. Mikuláš si tak ověřoval
nejen naši poslušnost, ale i znalost a dovednost
hasičského řemesla. Nakonec však čert
odcházel opět s nepořízenou, protože jsme se
nenechali zahanbit a úkoly jsme poctivě splnili.
Sladké překvapení od anděla bylo pro nás
odměnou.
Na závěr roku nám vedoucí připravili
vánoční besídky plné úkolů, her a zábavy.
Pod „hasičským“ vánočním stromečkem jsme
objevili nové hadice na trénování požárního
útoku, džberovky na CTIF a žíněnky na cvičení
a relaxaci.
Po vánočních prázdninách jsme se opět
začali scházet na pravidelných schůzkách –
přípravka každé pondělí od 17:00 do 18:30,
mladší žáci každou středu od 16:00 do 18:00
a starší žáci každý pátek od 16:00 do 18:00
hodin.
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V lednu jsme se v klubovně věnovali tréninku
štafety 4x60 metrů a připravovali jsme se
na další uzlovací ligu mládeže, která se konala
25. ledna 2014 v Brně – Campusu. Bratři Radim
a Marek Suchánovi se zde umístili na 5. místě
ve štafetě 4x60 metrů a domů si kromě odměn
dovezli i malý pohár. Soutěž reprezentovali
mladší i starší žáci.
15. února jsme se zúčastnili uzlové štafety
v Bosonohách, kde náš sbor reprezentovaly
za přípravnou skupinu Nikola Malá a Daniel
Dvořák, kteří se umístili na 8. místě. Marek
Malý zastupoval na těchto závodech člena
z SDH Hodějic. Tuto soutěž jsme spojily v rámci
celoroční práce se sborem dobrovolných
hasičů ze Starého Lískovce, který pravidelně
pořádá soutěže pro nejmenší věkové kategorie
a chtěli bychom jim touto cestou poděkovat
za spolupráci.
Vedoucí mládeže si pro přípravku a mladší
žáky připravili hasičský karneval (24. a 26.
února). Zatancovali jsme si a zasoutěžili.
Během karnevalu bylo pro nás připraveno
bohaté pohoštění (o které jsme se rozdělili
s maminkami i tatínky). Karnevalová zábava se
nám velice líbila. Za sponzorské dary v podobě
sladkých perníčků, bohaté hostiny a tomboly
děkujeme paní Vladimíře Suchánové, Ellen

Sarah Bartlové a sboru dobrovolných hasičů.
Letos se výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí“ zúčastní starší žáci. Výtvarné práce
se musí odevzdat nejpozději do konce března.
V březnu 3.3. 2014 se nejmenší žáci vydali
na exkurzy do hasičské zbrojnice v Syrovicích.
Celou hasičkou nás provázeli místní vedoucí
mládeže Martin a Iveta Janičkovi. Za výklad,
provedení zbrojnicí a ukázání jejich hasičské
techniky jsme jim poděkovali a na oplátku
jsme je pozvali k nám. Cílem naší výpravy
bylo seznámit děti s jinými prostory a jiným
vybavením hasičských zbrojnic, aby nenabyly
mylného dojmu, že všechny hasičské zbrojnice
jsou stejné.
V rámci přípravy na blížící se závody ligy
mládeže jsme se s mladšími žáky vydali
5.3.2014 na kolečkových bruslích a kolech
do Žabčic. Plánovaná trasa vedla z hrušovanské
zbrojnice po židlochovické cyklostezce
do Žabčic. V místní cukrárně „U Zámečku“ jsme
se na cestu zpět občerstvili, nechali se vyfotit
a prolezli celé dětské hřiště. Mladší a starší
žáci navštívili v rámci další exkurze hasičskou
zbrojnici v Žabčicích dne 7.3.2014. Zbrojnicí
je provedl náš hasič Michal Novotný, který je
zároveň i místním hasičem.
Členové našeho sboru dobrovolných hasičů
připravují další akce pro děti a dospělé např.
Den se sv. Floriánem, který proběhne 3. května
2014. Pro děti budou připraveny stanoviště
s různými druhy úkolů, které budou v rámci
svých sil plnit. Za všechny splněné disciplíny si
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pak odnesou sladké překvapení. Pro dospělé
se chystají ukázky požární techniky. V dubnu
se chystají hasiči do místní školy, kde proběhne
pro 2. a 5. třídy prevence vzniku požáru a jak se
chovat při vzniku požáru. Dále navštíví místní
školky a seznámí děti nejen s nebezpečím
ohně, ale i s práci hasičů, která je pro všechny
z nás velmi důležitá. A koncem května děti ze
školek navštíví naši hasičku. Začátkem měsíce
června členové uspořádají zájezd do Litoměřic
na Hasičské slavnosti, které byli loni zrušeny
díky rozsáhlým povodním.
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Táborníci

Jednodenní výlet do CHKO Pálava
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Katka Šnajnarová

Jarní počasí začalo převládat, a tak jsme
naplánovali jednodenní výlet do přírody.
Tentokrát byla naším cílem chráněná krajinná oblast Pálava. Datum bylo stanoveno na neděli 16. 3. a zúčastnit se mohly
všechny děti oddílu Táborníci Hrušovany
u Brna. Myšlenku na tento krásný výlet
nám začaly kazit jen předpovědi počasí,
dle kterých se měla zima ještě připomenout dokonce i se sněžením.
Táborníci ale nejsou z cukru, a proto
v neděli opravdu vyrazili vstříc veškeré nepřízni počasí. Téměř tři desítky dětí se svými vedoucími vyrazily vlakem směr Šakvice, aby pokořily Pálavu. Autobus ze Šakvic
nás vysadil až v Horních Věstonicích, na samém úpatí dominanty tohoto kraje. I tak
nás ale čekal náročný výstup přímo pod
nejvyšší a nejmohutnější skálu Pavlovských vrchů Martinku. Poté už jen příjemnou lesní cestou rovnou na zříceninu Dívčí
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hrady. Ale kdo si myslel, že to nejtěžší je
za námi, byl na velkém omylu. Titul nejnáročnějšího úseku totiž získal přechod přes
hráz Nových Mlýnů, kde foukal takový
vítr, že jsme si všichni museli držet čepice,
aby nám neulétly. Ale cestu jsme zdárně
a ve zdraví dokončili, mohli být na sebe
hrdí, jaký kus cesty jsme za sebou nechali.
V Popicích jsme nasedli opět na vlak a nechali se dovézt zpět do Hrušovan.
Po celou dobu výpravy mohly děti získat tajemné kartičky s obrázky, jejichž význam jim zůstal zatím skryt. I když jejich
zisk nebyl jednoduchý, neboť nikdo nevěděl, za co že vlastně mohou být uděleny, objevili se i tací šťastlivci, kteří získali
všechny.
Jedno je jisté. Celotáborová hra, která vyvrcholí na letošním táboře, tímto
začala…
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Táborníci Hrušovany u Brna, s. z.
Masarykova 57
664 62 Hrušovany u Brna
www.tabornicihub.cz
tabornicihub@seznam.cz
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IV. příměstský tábor Hrušovany 2014
Organizátor:

Táborníci
Hrušovany u Brna

Termín:

4. 8. (pondělí)
– 8. 8. 2013 (pátek)

Čas:

8:00 – 16:00 hodin

Místo:

klubovna Táborníků,
Masarykova 57

Věková kategorie: 7 – 15 let
Cena:

1 200 Kč

Strava:

přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim

Program:

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

Závazná přihláška: na www.tabornicihub.cz
(Vyplněnou přihlášku odeslat nejpozději do 31. 5. 2014
na emailovou adresu tabornicihub@seznam.cz.
Počet účastníků je omezen. O zařazení dítěte
do tábora rozhodne termín odevzdání přihlášky.)
Hrušovanský zpravodaj Březen 2014
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Zákaznické centrum: telefon 533 383 335, zakaznicke.centrum@selfnet.cz

Internet

Telefon

Ke kvalitním službám patří nejen moderní technologie, ale také perfektní komunikace se zákazníky.
Proto jsme opustili starý název MORAVIANET a připravili spoustu dalších zlepšení.
Věříme, že si nový název SELFNET navždy spojíte s kvalitou, komfortem a přátelským přístupem.

Vaše kabelovka v novém kabátě

JSME S VÁMI

www.selfnet.cz

