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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
přijměte srdečný pozdrav a přání všeho dobrého,
zejména zdraví.
Vstoupili jsme do nového volebního období
s odhodláním sloužit své obci a občanům. Zastupitelstvo
obce schválilo rozpočet na rok 2015 a Plán investic 2015.
Vše bude zveřejněno v Hrušovanském zpravodaji a můžete
se podívat na navrženou činnost. Dobrovolně jsme zřídili
registr smluv, abychom učinili obec transparentnější.
Práce nás čeká dost a věřím, že obec posuneme zase
o kousek dál. Letos dokončíme územní plán obce, zahájili jsme proces přístavby
základní školy – zejména zvýšení počtu míst v školní družině, provedeme novou
soutěž na likvidaci odpadů, včetně větší míry separace, abychom snížili provozní
náklady, jednáme o převedení správy rybníka Vodárna do správy obce, budeme
provádět opravy chodníků, vozovek, zvýšíme počet parkovacích míst a další.
Jsem rád, že se podařila rekonstrukce zdravotního střediska a zřídili jsme umístění
bankomatu na tomto objektu.
Chceme pracovat ve prospěch občanů a potřebujeme soustavnou komunikaci,
abychom měli přehled a znali Vaše názory.
Budeme podporovat zájmové a sportovní organizace formou dotačního programu,
zejména v podpoře programů pro dětí a mládež.
Vyjádřili jsme zásadní nesouhlas s praxí spádovosti nemocnic a pacientů. Prosím
touto cestou občany, aby se nenechali odbýt a nepřijetí požadovali písemnou formou.
Spádovost zdravotnických zařízení neexistuje, je to arogance některých subjektů,
které poskytují zdravotní péči nebo rozhodují o přijetí.
Spolupracujeme na změně zdravotní legislativy v oblasti nedostatečné koordinace
mezi obcemi, psychiatry a policí, abychom uměli reagovat na excesy typu Žďár nad
Sázavou nebo Uherský Brod.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem kolegům ze zastupitelstva obce, kteří
pracují na tvorbě priorit a řešení různých problematik, kolegům s obecního úřadu,
kteří zabezpečují správu a chod obce a poděkovat spoluobčanům za náměty, včetně
občasné kritiky naší práce.
Blíží se jaro a s ním i velikonoční svátky. Přeji Vám pohodu, zdraví a příjemné
prožití velikonočních svátků.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
Hrušovanský zpravodaj Březen 2015
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 2/ZO/2014 z jednání ZO Hrušovany u Brna 15. 12. 2014
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. složení slibu nového člena ZO – Miroslava
Šebelová.
2. schválené rozpočtové opatření č. 12/2014
provedené radou obce na základě pověření
vydaným ZO.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. zprávu starosty – prosinec /2014.
2. zprávy o provedených veřejnosprávních
kontrolách v příspěvkových organizacích –
ZŠ, MŠ
3. Veřejnoprávní smlouvu o sociálně- právní ochraně dětí mezi Městem Židlochovice a Obcí Hrušovany u Brna, s účinností od
1. 1. 2015 a pověřuje starostu jejím podpisem.
4. zveřejnění záměru – prodej nemovitosti
(pozemku) parc.č. 387/2 (část pozemku PK
2929/2), k.ú. Hrušovany u Brna
5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při
zajištění podmínek pro výstavbu díla Hrušovany u Brna – intenzifikace ČOV (vyúčtování) a pověřuje starostu jeho podpisem
6. Darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany
u Brna a Tělocvičnou jednotou Sokol Hrušovany u Brna o převodu nemovitosti č. p.
19, včetně pozemků p. č. 172 a p. č. 173, vše
v k. ú. Hrušovany u Brna, včetně návrhu na
vklad do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu jejím podpisem
7. OZV č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8. zástupce obce, p. Miroslava Rožnovského,
pro DSO VaK Židlochovicko a DSO Region
Židlochovicko na období 2014 – 20108
9. vymezení kompetencí starosty, I. místostarosty a II. místostarosty, dle návrhu
10. aktualizovaný dotační program obce, platnost na roky 2014–2018
11. pravidla dotačního programu na období 2014–
2018
12. Smlouvu č. 2022877339/14 o kontokorentním
úvěru a pověřuje starostu jejím podpisem
13. Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí
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Hrušovany u Brna a Základní školou T.G. Masaryka Hrušovany u Brna, příspěvková organizace a pověřuje starostu jeho podpisem
14. rozpočtové provizorium obce na rok 2015,
včetně písemné přílohy. která je nedílnou
součástí rozpočtového provizoria
15. Přílohu dle čl. II. odst. 2 Smlouvy o zajištění pečovatelské smlouvy na rok 2015 mezi
Městem Židlochovice a Obcí Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem.

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. o doplnění programu ZO: vkládá se bod
24a) Příloha dle čl. II. odst. 2 Smlouvy o zajištění PS na r. 2015.
2. o zrušení usnesení ZO č. 19/16/2013 ze dne
9. 9. 2013.

V. Zastupitelstvo obce potvrdilo:

1. určení pana Ing. arch. Dušana Knoflíčka jako
určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu a změn územního plánu obce
Hrušovany u Brna a to při návrhu zadání či
vyhodnocování výsledků jejich projednání,
tak jak to ukládá stavební zákon.

VI. Zastupitelstvo obce stanovilo:

1. v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce, dle předloženého návrhu a s platností uvedenou v návrhu, tj. od 1. 1. 2015.

VII. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. tajemnici – zapracování kompetencí starosty
a místostarostů do právních dokumentů obce
s účinností od 1. 1. 2015 (organizační řád).

VII. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Radu obce vyhlášením záměru o výpůjčce sokolovny. Termín: po zápisu darovací
smlouvy do KN.

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Výběr z usnesení č. 3/ZO/2015 z jednání ZO Hrušovany u Brna 16. 2. 2015
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. bezpečnostní zprávu Policie ČR za rok 2014
2. zprávu finančního výboru ZO k inventarizaci
majetku, k plánu investic na rok 2015 a důvodovou zprávu pro sestavení rozpočtu obce
3. schválené rozpočtové opatření č. 13/2014
provedené radou obce na základě pověření
vydaným ZO.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. zprávu starosty 1/2015, včetně zprávy o plnění plánu kontrol za rok 2014
2. zprávu kontrolního výboru – kontrola vyúčtování poskytnutých dotací obce za rok 2014
3. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014
4. Pověření Zastupitelstva obce Hrušovany
u Brna pro Radu obce Hrušovany u Brna
k provádění a realizaci potřebných rozpočtových opatření nutných k financování
obce v období od schválení rozpočtu pro
rok 2015 do 31. 12. 2015. Přijatá rozpočtová
opatření budou předložena na vědomí na
následném jednání zastupitelstva obce
5. Smlouvu o investičním příspěvku mezi Obcí
Hrušovany u Brna a FK 1932 Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem –
smlouva bude podepsána až po předložení
kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
6. členský příspěvek pro DSO VaK Židlochovicko na rok 2015 ve výši 1 606 000 Kč, bude
provedeno bezhotovostním převodem na
účet DSO VaK Židlochovicko
7. Smlouvu o zajištění školení strážníků mezi
Obcí Hrušovany u Brna a Statutárním městem Brnem- Městská policie Brno a pověřuje I. místostarostu jejím podpisem
8. Smlouvu č. 1040006574/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Hrušovany u Brna a E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice a pověřuje starostu jejím
podpisem
9. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-14/088
mezi Obcí Hrušovany u Brna a ČR-Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých, územní pracoviště Brno a pověřuje
starostu jejím podpisem
10. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-14/087
mezi Obcí Hrušovany u Brna a ČR-Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno a pověřuje
starostu jejím podpisem
11. Smlouvu č. 1030021751/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Hrušovany u Brna a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice a pověřuje starostu jejím podpisem
12. Dodatek č. 5 Smlouvy o neinvestičním příspěvku pro FK 1932 Hrušovany u Brna a pověřuje starostu podpisem smlouvy
13. Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Tělocvičnou jednotou Sokol Hrušovany u Brna z důvodu veřejného zájmu a pověřuje starostu jejím podpisem. Předmětem
výpůjčky jsou pozemky parc. č. 172, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
19 a parc. č. 173, ostatní plocha, vše zapsáno
v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec
a k. ú. Hrušovany u Brna u Katastrálního úřadu
pro JMK. Předmětem výpůjčky není bytová
jednotka umístěná v budově č. p. 19.
14. Plán hlavních investic, oprav, údržby…
(Hlavní úkoly) obce na rok 2015, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2015,
který z nich vychází a pověřuje radu obce
realizací potřebných rozpočtových opatření
2015, včetně schválení potřebných smluvních ujednání - SOD pro potřeby realizace
výše uvedených akcí
15. důvodovou zprávu pro sestavení návrhu
rozpočtu obce Hrušovany u Brna pro rok
2015
16. Rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok
2015 v závazných ukazatelích, v členění
na §, dle odvětvového třídění rozpočtové
skladby, včetně sociální fondu.

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. realizaci projektu zabezpečení (uzavírání)
podchodu ČD, včetně jeho spolufinancování
se SŽDC Brno.
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Obecní úřad

Informace z obecního úřadu

Upozornění: Obecní poplatky
Oznamujeme, že do 31. 3. 2015 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. 2015. Poplatek od letošního roku neplatí děti do 6-ti let.

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.

Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem
v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří mají adresu na ohlašovně.
Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů i osoby pobývající na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení

Dne 1. listopadu 2014 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, která zpřísňuje režim povolování kácení dřevin
na soukromých zahradách.
Nově není požadováno povolení k pokácení dřevin pouze u ovocných dřevin,
rostoucích na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku
zeleň. Přitom se nemusí jednat pouze o uzavřené zahrady, ale i o volně přístupná
prostranství, důležité je pouze kritérium druhu pozemku v katastru nemovitostí.
Pro ostatní druhy dřevin nadále platí výjimka, která nepožaduje povolení k pokácení
dřevin o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nebo porostů dřevin,
nepřesahujících plochu 40 m2. Ruší se tedy výjimka z ochrany dřevin na uzavřených
zahradách u rodinných nebo obytných domů.
Podle ministerstva životního prostředí mezi ovocné dřeviny patří: angrešt, rybíz,
broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec (aronie), jeřáb obecný moravský (sladkoplodý),
kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, maliník,
ostružiník, slivoň, třešeň a višeň.
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Obecní úřad

Rozpočet

Plán investic obce na rok 2015
Zpracoval Miroslav Rožnovský
Hlavní úkoly obce na rok 2013 vycházejí ze základních dokumentů „Program obce Hrušovany
u Brna“ 2014–2018, aktualizovaného strategického rozvojového plánu, Plánu obnovy vodovodů
a kanalizací, schválených koncepcí obce, smluvních závazků, meziobecní spolupráce, provozních
potřeb, dotačního programu obce, atd. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející z materiálů
jednotlivých aktualizovaných koncepcí, změny územního plánu a souvislostí s tím spojených.
Je závazným dokumentem pro schválení rozpočtu obce na rok 2015, včetně důvodové zprávy
rozpočtu a rozpočtových opatření, které vycházejí z mimořádných plánovaných a neplánovaných
situací. Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během
kalendářního roku 2015, na základě případných úspěšných žádostí o dotace změnou priorit.

1. Investiční akce

Rozpočtová skladba §

Odpovědnost

rozpočet
rozpočet
rozpočet

2219
2219
2219

Rožnovský, Kadlec
Rožnovský, Kadlec
Rožnovský, Knoflíček

3412

Rožnovský, Knoflíček

3612

Rožnovský, Knoflíček

2212

Rožnovský, Kadlec

3412+6171

Rožnovský, Hybler

6171
2219
3111

Kadlec
Rožnovský, Kadlec
Rožnovský

3111
3745
3639

Rožnovský
Kadlec, Hodec
Kadlecová, Rožnovský

Realizace odstavných míst – Viniční
Výstavba tržního místa
Rekonstrukce nádvoří – Vodárna
+ smlouva o přeložce EON
Realizace ubytovny SA – změna užívání

Rozpočtové
opatření
Opatrovnické byty – Vodárna
Rozpočtové
(stav. povolení + žádost o dotaci)
opatření
Přechod pro chodce – Havlíčkova – úprava dopravy – rozpočet
zpomalovací retardery
Modernizace kotelen SA + OÚ(dotace)
Rozpočtové
opatření
Nákup serveru obce
rozpočet
Vjezd k ZŠ (zásobování)
rozpočet
Rekonstrukce oplocení MŠ - Sídliště
Rozpočtové
opatření
Výstavba oplocení hřiště MŠ - Havlíčkova
Rozpočet
Nákup malotraktoru - zeleň
rozpočet
Převod pozemků Tymet, Žižkova, Stávání (výkup)
rozpočet

2. Projekty

Rozpočtová skladba §

Odpovědnost

Přístavba základní školy (studie, projekt, stavební
řízení a žádost o případnou dotaci)
Architektonická studie Sokolovna + žádost o dotaci

rozpočet

3117

rozpočet

3412

Modernizace kotelen (tepelná čerpadla OÚ + SA)

Rozpočet +
dotace
rozpočet
rozpočet

3412+6171

Knoflíček,
Rožnovský
Knoflíček,
Rožnovský
Rožnovský, Hybler

3633
2219

Rožnovský, Knoflíček
Rožnovský, Knoflíček

rozpočet

3412

Rožnovský, Knoflíček

Rozpočtové
opatření
rozpočet

3631

Rožnovský, Piliar

3612

Rožnovský, Knoflíček

TI Stávání – územní rozhodnutí
Odstavná místa Havlíčkova,
(projekt a stavební řízení), Sídliště
Architektonická studie plochy za SA
Projekt rekonstrukce VO + VR
(digitální povodňový plán
Projekt opatrovnických bytů + žádost o dotaci

Hrušovanský zpravodaj Březen 2015
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Rozpočet

Vjezd k ZŠ - zásobování
Projekt náměstí Adolfa Loose

rozpočet
Rozpočtové
opatření
rozpočet

Nádvoří Vodárna + ÚR

3. Opravy, údržba a provoz:

2219

Rozpočtová skladba §

Členské příspěvky pro VAK, kanalizace garáže
(Sídliště)
Úhrada úvěrů, včetně úroků
Veřejné zakázky VZMR +OVŘ + žádosti o dotace
Dokončení ÚPO + úhrada ÚPO
Vyúčtování příspěvku na ČOV (smluvně)
Vyúčtování příspěvku na ZŠ Židlochovice (smluvně)
Projednání – VAK a VAS (vyhodnocení měření tlakových poměrů – Sídliště- vodovodního řadu a přijetí
opatření
Oprava odstavných míst a vjezdu zdravotního
střediska + JzP.
Odkup odstavných ploch - Nádražní
Oprava vozovky ul. Sušilova, včetně odstavných míst
+ projekt
Oprava suterénu zdr. střediska (oprava omítek,
podlah a malba
Opravy chodníků – Sídliště, Nádražní, Masarykova,
Sušilova, Žižkova, dvůr OÚ, atd.
Oprava komunikací parku
Opravy místních komunikací – opravy výtluků
Opravy vozovek – výměna povrchů – Stávání I. (změna na obytnou zónu)
Oprava místního rozhlasu + žádost o dotaci
Snížení provozních nákladů – vnitřní osvětlení
Malba podchodu SŽDC (spoluúčast)
Oprava přístřešku letního kina
Alokace finančních prostředků – plán obnovy
kanalizací
Obnova školních zahrad MŠ– 2015, 2016, 2017
Rekonstrukce VO – žádost o dotaci + přílohy
Prodloužení VO – u hřbitova
Oprava VO - Sídliště
Rozpočty příspěvkových organizací a org. složek
obce ( ZŠ, MŠ, knihovna,Klub seniorů, KPOZ, SDO)
JSDH (hasiči)
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2219
2219

rozpočet

2321

rozpočet
Rozpočet

Knoflíček, Rožnovský
Rožnovský
Knoflíček, Rožnovský

Odpovědnost
Kadlecová, Rožnovský

8124,6310
Dle konkrét.
zakázky
rozpočet
3635
sledovat
2321
sledovat
3113
Zajistit případné 2321
posílení

Kadlecová
Rožnovský, Kadlec

rozpočet

2219

Rožnovský, Kadlec

Rozpočtové
opatření
rozpočet

2219

Rožnovský

2212+2219

Rožnovský, Kadlec

rozpočet

3613

Rožnovský, Kadlec

rozpočet

2219

Rožnovský, Kadlec

rozpočet
rozpočet
rozpočet

3745+2219
2212
2212

Rožnovský, Kadlec
Hodec, Kadlec
Rožnovský, Kadlec

Rozpočet +
dotace
rozpočet
Rozpočtové
opatření
rozpočet
rozpočet

3341

Rožnovský, Kadlec

6171
2219

Rožnovský,
Rožnovský

3313
2321

Knoflíček, Rožnovský
Rožnovský

Rozpočtové
opatření
Rozpočtové
opatření
Rozpočtové
opatření
Rozpočtové
opatření
rozpočet

3111

Rožnovský

3631

Rožnovský, Piliar

3631

Hodec, Rožnovský

3631

Hodec, Rožnovský

Dle příjemce
5512

Kadlecová

rozpočet
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Knoflíček, Rožnovský
Kadlecová, Rožnovský
Kadlecová, Rožnovský
Rožnovský

Kadlecová

Obecní úřad

Rozpočet
Věcný záměr rozvoje školství (příloha k žádosti o
dotaci
Obrazová galerie – historie kin Hrušovany u Brna
Smluvní finanční závazky (DSO Reg. Svazek, VAK…
IDS, pečovatelské služby, SOD, SMO, OSPOD (sociálněprávní ochrana dětí), atd.)
Prořezy stromů a keřů (plán prořezů) +bezpečnostní
prořez
Majetkoprávní vztahy ( intravilán + extravilán)
Čistění kanalizace ( VAK )
Čistění kanalizačních vpustí MK + deratizace
Obnova zeleně (Tyršova + povolení)
Doplnění nového dopravního značení
Smlouva s FK 1932 – fin. příspěvek + investiční
dotace (sekačka)
Kamerový systém obce ( vyhodnocení a případné
rozšíření)
Řešení podchodu ČD – uzavírání spolufinancování

Organizační záležitosti

vypracovat

3117

rozpočet
rozpočet

Rožnovský, Knoflíček,
Motlíčková
3613
Rožnovský
Dle příjemce Kadlecová

rozpočet

3745

rozpočet
sledovat
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet

3639
2321
2321
3745
2212
3419

Dratvová, Hodec,
Kadlec
Rožnovský
Hodec, Kadlec
Kadlec, Hodec
Dratvová,Rožnovský
Kadlec, Hodec
Rožnovský, Táborská

Rozpočtové
opatření
Rozpočtové
opatření

5311

Rožnovský, Kadlec

2242

Rožnovský, Kadlec

Rozpočtová skladba §

Výpověď MRS – vlastní rybářské právo
(vratka podílu)

Odpovědnost

Vypracovat
případné uhrazení podílu MRS
– rozpočet
Zřízení org. složky – Klub rybářů Hrušovany
vypracovat
Zřízení registru smluv / od 50.000,- Kč
splněno
Jednání o odkoupení rybářské nemovitosti
Rozpočet
Měření rychlosti na obecních komunikacích
vypracovat
Inventarizace majetku obce
vypracovat
Zavedení správních řízení (externě při poškození
Rozpočtové
nebo znečištění majetku obce, včetně vzhledu obce) opatření
Audit obce 2015 (dílčí 1. 4. – 2. 4. dokončení 2014)
požádat

-

Rožnovský,

6171
3639
5311
-

Rožnovský
Kadlec, Rožnovský
Rožnovský
Kadlec
Kadlec, Rožnovský
Rožnovský, Kadlec

-

Vyklizení plochy u Wembley

Rozpočtové
opatření
Realizovat +
rozpočet

3745

Kadlecová,
Rožnovský
Kadlec, Dratvová

6171

Rožnovský,
Kadlecová

rozpočet
Rozpočtové
opatření
zajistit

3349+3341
-

Najman, Valoušek
Rožnovský

-

Rozpočet

3399

Ruinerová,
Rožnovská
Rožnovský

rozpočet

3421

Aktualizovaný dotační program obce, včetně
pravidel (čeká se úprava zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech – zhoršení podmínek a
nového nastavení)
Vydávání zpravodaje + Infokanál
Pokus o KPÚ + zmenšení DP
Opatrovnictví obce
Finanční dar na opravu věže kostela a realizaci vzduchotechniky (50%)
Finanční příspěvek – dar, Skřivánek

Kadlecová,
Rožnovský

Hrušovanský zpravodaj Březen 2015

9

Obecní úřad

Rozpočet

Koncept naučné stezky
Delegace zástupců obce do DSO (svazek a region)
Podpora DDS, Oblastní charita Rajhrad, Svaz neslyšících, Roska
Převody pozemků od ÚZSVM

Žádost o dotaci na opatrovnické byty
Ozelenění obchvatů a jiných ploch
Geometrické plány
Plnění ročního plánu kontrol – veřejnosprávní kontrola PO obce, atd.
BOZP + jiná školení školení pracovníků obce
Evidence odcizeného a poškoz. veřejného majetku
Plán kulturních akcí 2014
Spolurealizace Archeoskanzenu (ÚP + smlouva)
Řešení lokality Sádky (legalizace vodní plochy a
stavby, případně pronájem plocha)

Řešení vnitřního využití SA
Monitoring a likvidace černých skládek
Pietní akt k osvobození obce
Babské hody 2015

Rozpočtové
opatření
zajistit
rozpočet
Vypracovat +
sledování +
rozpočtové
opatření
vypracovat
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
kontrola
Vypracovat +
kontrola
Rozpočtové
opatření
Rozpočtové
opatření +
možný výkup
budovy
vypracovat
Kontrola + likvidace - rozpočet
rozpočet
rozpočet

Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš)
rozpočet
Svátek matek - KPOZ
rozpočet
Zahájení jednání o obnově kanalizační infrastruktury Rozpočtové
opatření
Evidence nepotřebného majetku obce
vypracovat
Odpadové hospodářství – smluvně obec Vojkovice
rozpočet
Externí smlouvy TDI, BOZP – hodnocení projektů
Rozpočtové
(DPS + vyhl.230
opatření

3745

Knoflíček, Uminský

splněno
Dle příjemce
-

Rožnovský
Rožnovský,
Kadlecová
Rožnovský

3612
3745
3639
-

Rožnovský
Dratvová, Kadlec
Táborská, Rožnovský
Rožnovský,
Ruinerová
Dle zařazení Kadlec, Hodec
Hodec
Horr
-

Rožnovský, Knoflíček

3639

Rožnovský

3412
3729

Knoflíček, Rožnovský
Hodec, OP, Kadlec

3399
3399
3399
3399
2321

Rožnovský, Kadlec
Kadlecová ,
Rožnovský
Rožnovský, Hodec
Krausová
Rožnovský

3729
-

Rožnovský, Kadlec
Rožnovský, Hodec
Rožnovský

Nezařazené akce
Zřízení muzea Adolfa Loose

neurčito - sledovat

Projekt obřadní síně obce

2016

Rekonstrukce bytů Vodárna I. NP (vnitřní sítě)

2016 projekt

Adaptace SA – ubytovna

2016 změna užívání

Projekt ul. Palackého + projekt ulice Vodní

2016

Projekt komunikací u hřbitova

2016

Chodník Komenského – k BKE

2016
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Rozpočet
Projekt náměstí Adolfa Loose

2016 + realizace

Projekt – Komunikace Unkovice (Pfaffl + obec) 2016

2016 + realizace

Obecní úřad

Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 9,438 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 parametrických úprav výdajové stránky rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje Investiční plán obce, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2015, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2015, který z nich
vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2015, včetně
schválení potřebných smluvních ujednání – SOD pro potřeby realizace výše uvedených akcí.

Bankomat
Dne 25. února byl zprovozněn bankomat
při vchodu do zdravotního střediska, Nádražní 195.
Po mnoha jednáních s bankami se jako nejvýhodnější ukázala banka Fio, která si ale klade podmínku
minimálního počtu 700 výběrů měsíčně. Při méně
výběrech musí obec za každý chybějící výběr určitou částku doplatit. Neváhejte tedy používat náš
bankomat, ušetříte sobě za cestu k nejbližšímu dalšímu bankomatu do Židlochovic nebo Pohořelic,
obci pak ušetříte poplatky při nedodržení minimálního počtu výběrů.

Výsledky Tříkrálové sbírky
Oznamujeme občanům, že v Tříkrálové sbírce, která proběhla v v sobotu 10. ledna, bylo vybráno v naší obci celkem 57.648 Kč. Výtěžek byl předán Oblastní charitě
Rajhrad, která tímto děkuje Vám všem, kteří jste přispěli a pomohli tak mnoha potřebným lidem v nouzi. Velký dík patří i samotným koledníkům z řad TJ Sokol, Táborníků
a dalších. Hlavně díky jejich zapojení v posledních letech má výtěžek sbírky v Hrušovanech u Brna obdivuhodně stoupající tendenci: 2013: 31.706 Kč, 2014: 47.002 Kč,
2015: 57.648 Kč.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2015
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Obec

Různé

Zpráva o činnosti obecní policie
Ing. Mgr. Pavel Kadlec, místostarosta
V zimních měsících se obecní policie kromě
svoji běžné činnosti musela zabývat také
několika mimořádnými případy. Samotní
občané Hrušovan se v období od prosince
do února na strážníky obrátili v 48 případech.
Celkový počet řešených přestupků je 86,
přičemž polovina byla řešena domluvou.
Relativně častou příčinou zásahů obecní
policie je chování podnapilých osob: rušení
nočního klidu, výtržnosti, agresivní chování,
poškozování majetku nebo se třeba jen
dotyční uloží ke spánku na chodníku, což je
v zimě může stát život. Případy s opilými museli
strážníci řešit celkem jedenáctkrát.
Starosti nám dělají zaběhlí nebo toulaví
psi, jejichž odchyt strážníci prováděli celkem
pětkrát. V případě, že by se nenašli původní
majitelé nebo později noví zájemci o psa, byla
by obec nucena vynakládat nemalé prostředky
buď na péči v obecním kotci, nebo v souvislosti
s jejich umístěním do některého z útulků.

Objevily se stížnosti občanů na to, že
pejskaři po svých mazlíčcích neuklízí výkaly.
Povinností je udržovat čistotu veřejného
prostranství a jeho znečištění může být dle
zákona o přestupcích trestáno až do výše
20 000 Kč. Obecní policie byla pověřena
k nulové toleranci a přísnému pokutování,
pokud by takový přestupek řešila.
V blízkosti železničního nádraží byly v únoru
nalezeny injekční stříkačky a jehly. Chlapci,
kteří je objevili, informovali strážníky a ti
zajistili odbornou likvidaci. Upozorňuji, aby
nikdo v podobném případě na stříkačky ani
jehly nesahal a bezprostředně nález ohlásil
strážníkům.
V poslední době se v Hrušovanech a okolí
opakovaně objevují černé skládky, především
starých pneumatik nebo stavební suti. Pokud
se setkáte s případem jejich zakládání,
okamžitě informujte obecní nebo státní
policii.

Nový tendr na provozovatele svozu odpadů
může zlepšit třídění odpadu
Ing. Mgr. Pavel Kadlec, místostarosta

Obec připravuje nový tendr na svoz
odpadů, který by měl prověřit výhodnost
stávající smlouvy s provozovatelem
a umožnit jeho konkurenci nabídnout své
služby. V rámci zadávacích podmínek se
vychází z aktuální kvality služeb, ale zároveň
chceme rozšířit třídění odpadů už na úrovni
domácností.
Základem nového systému je možnost
domácností pořídit si kromě popelnice
na směsný komunální odpad také další
popelnice na tříděný plast nebo i papír.
Každá popelnice by byla opatřena speciálním
čipem, pomocí kterého by se zaznamenalo
množství tříděného odpadu a jeho podíl

12

Hrušovanský zpravodaj Březen 2015

na celkovém množství odpadu jednotlivé
domácnosti. Výše poplatku za svoz odpadů,
který je nyní 550 Kč na osobu starší 6 let, by
byla v následujícím roce odstupňována podle
podílu vytříděného odpadu. Čím vyšší podíl
tříděného odpadu by byl zaznamenán, tím
méně by daná domácnost za odpad platila.
Výsledek svého třídění by si mohl každý
občan průběžně kontrolovat přes internet
pod svým přihlašovacím jménem a heslem.
Hlavní výhody tohoto systému pro obec
spočívají ve snížení nákladů za ukládání
odpadu na skládku a ve zvýšení příjmu
za separaci odpadu. Výhodou pro občany
je to, že sami mohou přímo ovlivnit slevu

Různé

Obec

Rekonstrukce kabelového rozvodu
E.ON Česká republika, s.r.o.
Vážení občané,
společnost E.ON každoročně navyšuje
objem finančních prostředků do obnovy
a posílení distribučního zařízení elektrické
energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro
stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu
a spolehlivost dodávky, současně způsobem
šetrným k životnímu prostředí.
I ve vaší městské části zrealizujeme v období
březen-duben 2015 rozsáhlou investiční akci
v hodnotě 1,4 mil. Kč, když zrekonstruujeme
v katastrálních územích Hrušovany u Brna
kabelový rozvod nízkého napětí na sídlišti
Niva.
Vážení zákazníci, snažíme se, abyste
byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich
služeb. To je také důvodem, proč realizujeme
tuto rekonstrukci sítě, která umožní
spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické
energie do vašich odběrných míst, výrazně
prodlouží životnost energetického zařízení

a je také předpokladem pro další navyšování
odběrných míst ve vaší obci.
Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí
bude spojeno i přerušení dodávky elektrické
energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme
vás tímto zdvořile o pochopení tohoto
omezení, jež bude pro uvedenou investiční
akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky
budeme informovat dle platné legislativy
způsobem v místě obvyklým v součinnosti
s vaším obecním úřadem např. vyvěšením
na úřední desce.

na poplatku za svoz odpadů. O ekologických
výhodách v souvislosti se zvýšením množství
tříděného odpadu také není pochyb.
Tento systém je založen na dobrovolnosti.
Každý se může rozhodnout, jaké popelnice
bude používat, zda kromě směsného
komunálního odpadu bude chtít popelnici
na papír i plast, nebo třeba jen na jednu
z popelnic na tříděný odpad, nebo zda bude
chtít zůstat jen u směsného komunálního
odpadu ať už z neochoty třídit nebo
jakýchkoli jiných důvodů.
Specifický přístup bude v případě
bytových domů, které se budou moci zapojit
ne v rámci popelnic za domácnosti, ale
v rámci celých vchodů nebo i domů, pro které
budou určené kontejnery. Konkrétní způsob
řešení se v tomto případě bude ještě řešit
a dolaďovat.

Obec objednané popelnice zdarma
zapůjčí do každé domácnosti. Bude
požadováno, aby občané mimo svozové dny
uschovali všechny popelnice mimo veřejná
prostranství (za bránou, na dvoře,…). A právě
nárůst počtu popelnic je největší nevýhodou
tohoto systému. Dle informací od starosty
obce Vranovice, kde popisovaný systém
v loňském roce zavedli, se lidé i s tímto
snadno vypořádali.
Nový tendr je zatím ve fázi formulace
zadávacích podmínek. Nicméně zkušenost
z Vranovic, ale i jiných obcí, kde tento systém
funguje, je velice příznivá, proto i my věříme,
že projekt bude mít úspěch a že ušetříme
nejen peníze, ale i přírodu. Uvedení systému
do praxe předpokládáme ke konci letošního
roku. Pokud budete mít jakékoli dotazy, rádi
je zodpovíme.

Pro zjištění možnosti individuálního
oznamování plánovaného přerušení dodávky
el. energie kontaktujte prosím bezplatnou
zákaznickou
linku
naší
společnosti
800 77 33 22.
Pevně věříme, že nám zachováte Vaši
přízeň.
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Elektronovela zákona o odpadech
ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice
do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá
její ustanovení nabyla účinnosti ihned,
jiná během roku 2015. Poslední změny
vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/
EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - na základě
uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti
výrobce - dosáhlystanovené minimální
úrovně sběruvypočítané z průměrného
množství elektrozařízení uvedených
na trh za předcházející tři roky.V roce
2016 to má být 40%, v roce 2021 už 65%.
Pro splnění tohoto cíle plánuje
Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu odpadového
hospodářství ČR pro roky 2015-2024,
meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5%. Stávající úroveň sběru
se pohybuje na úrovni 30%.

Nové povinnosti

V novele je s platností od 1. 10. 2014
uzákoněna například povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší
než 400 m2 zdarma odebírat a předávat
k recyklaci všechny malé spotřebiče bez
nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce
nebo provozovatel sběrného dvora či
jiného místo zpětného odběru, už také
nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory,
pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo
s provozovatelem kolektivního systému,
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tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím
souvisí také ta část novely, podle které
vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv
upravovat, využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je
nyní povinné informovat o způsobu
zajištění jeho zpětného odběru, sběrná
místa musejí být povinně zřízena ve všech
obcích a městských částech s více než
2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se
týkají nových povinností výrobců a jimi
zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci
toku zpětně odebraných spotřebičů
z míst zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má
také vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací
pro spotřebitele o možnosti odevzdat
elektrozařízení. Údaje do něj budou
poskytovat prostřednictvím dálkového
přístupu všichni výrobci a provozovatelé
míst zpětného odběru. Tento registr tak
bude jediným a jednotným zdrojem pro
občany, pokud budou hledat, kde mají
odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách
jednotlivých systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze
stávajících 10 se stane pouze šest. Změna
ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018
a bude mít dopady především na výrobce
a zpracovatele.

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

Hrušovanský zpravodaj Březen 2015
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Různé

Nespokojenost s tzv. spádovostí nemocnic
Otevřený dopis

Otevřený dopis starosty obce M. Rožnovkého vedoucímu Odboru zdravotnictví JMK
ohledně nespokojenosti občanů s tzv. spádovostí nemocnic a odpověď Ing. Čupery,
vedoucího odboru zdravotnictví.
Vážený pane,
obracím se na Vás s žádostí o projednání a návrhu řešení opakující se problematiky v oblasti
zdravotnictví.
Z řad občanů Hrušovan u Brna vzrůstá nespokojenost s tzv. spádovostí nemocnic. Spádovost
za současného právního stavu je třeba posuzovat pouze podpůrně, ale nemá zákonnou
podporu. Podle ustanovení § 28 z. č. 372/2011
Sb., – nelze odmítnout pacienta, který projeví
svou vůli, kde chce být ošetřen nebo léčen.
Podle téhož ustanovení má pacient právo
na výběr lékaře a zdravotnického zařízení, kteří
jsou ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně u které je pacient registrován. K odmítnutí
může dojít pouze tehdy, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení.
Naši obvodní lékaři tuto zvyklost potvrdili
a potvrdili i to, že průvodním listem poslali pacienta do nemocnice v Brně a vzápětí pacient
přistál v Ivančicích. Psychický stav pacienta,
který nechce být léčen tam, kde má nedůvěru,
ničemu nepomůže. Občané jsou odmítání s tím,
že do zdravotnického zařízení nemůžou být
přijati, protože spadají do spádové nemocnice.

Chtěl bych projednat kdo a kdy stanovil
tzv. spádovost a deklaroval, že obec Hrušovany
u Brna patří do spádovosti nemocnice Ivančice.
Podotýkám, že tato tzv. dohoda nemá zákonnou
podporu, dále chci, aby naši občané měli důvěru
v lékařské zařízení a lékaři, včetně pohotovostní
sanitní služby, respektovali plně přání pacienta
nebo rodiny, sděluji, že přirozená spádovost
Hrušovan je Brno, neboť zde pracuje až 65%
občanů a ti současně využívají přítomnost
v Brně k návštěvám svých blízkých. Dopravní
obslužnost Hrušovan je k Brnu vynikající, ale
k Ivančicím naprosto neuspokojivá. Dojezdová
vzdálenost Brno – 17 km, Ivančice – 25 km, navíc o sobotách a nedělích je dostupnost Ivančic
velmi špatná.
Chtěl bych ubezpečit občany Hrušovan
u Brna, s Vaší pomocí, že tato praxe a postup
je neetický a nezákonný. Bylo by vhodné, aby
tato problematika byla řešena na úrovní vedení
zdravotnických zařízení v Brně.
Argumentů je samozřejmě více, které podporují spádovost do Brna. Rád bych úspěšným
jednáním, které bude respektovat potřeby
a přání občanů, předešel petiční akci, která mi
byla signalizována.
Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že společným
úsilím podpoříme naše
občany. Bude to rozumný
krok do budoucna s tím, že
občané určitě vyhodnotí
toto jednání pozitivně.
S pozdravem
Miroslav Rožnovský,
starosta obce
◄ O této problematice
psal také článek
v Rovnosti 13. 3. 2015.
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Různé

Odpověď
Vážený pane starosto,
k Vašemu podání ze dne 2. 3. 2015 týkajícímu
se spádovosti nemocnic sděluji:
V souladu se zněním § 11 odst. 1 písm. b) zák.
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má pojištěnec právo
na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále
jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu
k příslušné zdravotní pojišťovně a na výběr
zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele.
Obdobně i § 28 odst. 3 písm. b) zák. č. 372/2011
Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zdravotních službách“) stanoví, že
pacient má při poskytování zdravotních služeb
právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají
zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické
zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní
předpisy nestanoví jinak.
Znění § 29 odst. 2 zákona o zdravotních službách uvádí jmenovitě, na které případy poskytování zdravotních služeb se nevztahuje možnost
volby poskytovatele a zdravotnického zařízení.
V případě, že se nejedná o poskytování těchto
vyjmenovaných zdravotních služeb, může poskytovatel odmítnout přijetí pacienta do péče
v případech vyjmenovaných v § 48 odst. 1 zákona o zdravotních službách, a to pokud:
a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné
pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo
technické a věcné vybavení zdravotnického
zařízení; překročením únosného pracovního
zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním
zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo
ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již
přijatým,
b) by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost
výkon návštěvní služby,

c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se
kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce
z jiných států Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států s kterými má Česká
republika uzavřenu smlouvu o sociálním
zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu
nároky na zdravotní péči.
V případech uvedených v § 48 odst. 3 a 4 zákona
o zdravotních službách poskytovatel pacienta
odmítnout nesmí. V případě odmítnutí přijetí
pacienta do péče vydá poskytovatel pacientovi
v souladu se zněním § 48 odst. 5 zákona o zdravotních službách písemnou zprávu, ve které
uvede důvod odmítnutí.
Vazba mezi místem poskytování zdravotních
služeb a bydlištěm pacienta není žádnou legislativní normou upravena s výjimkou § 48 odst. 1
písm. b) zákona o zdravotních službách, kde je
uvedeno, že poskytovatel, kterého si pacient
zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče,
pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
a praktické lékařství pro děti a dorost výkon
návštěvní služby.
Ředitelky a ředitelé zdravotnických zařízení
poskytujících lůžkovou zdravotní péči na území
Jihomoravského kraje byli písemně požádáni
o dodržování platné legislativy. V případech
odmítnutí na poskytnutí zdravotních služeb
doporučuji vyžádat od poskytovatele písemnou
zprávu s uvedením důvodu odmítnutí a dále
postupovat dle znění § 93 zákona o zdravotních
službách, tj. zaslat písemnou stížnost poskytovateli, který pacienta odmítnul převzít do péče
v případech, které legislativa neupravuje.
V případě, že stěžovatel s vyřízením stížnosti
nesouhlasí, může podat stížnost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
S pozdravem Ing. Jan Čupera,
vedoucí odboru zdravotnictví
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Obnova stromořadí v ulici Tyršova
Ing. Mgr. Pavel Kadlec, místostarosta
Přibližně třetina bříz na ulici Tyršova již byla poškozená, ve špatném zdravotním stavu nebo se
sníženou stabilitou, a v blízké době (nebo okamžitě) by konkrétní stromy musely být odstraněny.
Tento zákrok by mohl ohrozit stabilitu dalších stromů. Z tohoto důvodu obec přistoupila
k celkové obnově stromořadí, ponechány byly jen dvě lípy, které mají perspektivu do budoucna.
V průběhu jara budou ještě odfrézovány pařezy a srovnán terén. Druhá fáze proběhne
na podzim. Bude vysazeno 19 kusů javoru babyky (Acer campestre „Elsrijk“). Přes zimu mohou
stromy lépe zakořenit a budou mít více vláhy, než kdyby byly vysazeny před horkým létem.
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Obec

Takto bude v budoucnu stromořadí na ulici Tyršova vypadat ▲.

Hrušovanské dění na Facebooku
Redakční rada Hrušovanského zpravodaje
Pro příznivce Hrušovan a Facebooku jsme založili stránku
Kulturní a společenské dění v Hrušovanech u Brna s podtitulem
Informativní stránka o veřejném dění v Hrušovanech u Brna. Pozvánky,
fotogalerie, reportáže, informace, kde přinášíme co možná nejaktuálnějsí
zprávy a oznámení. Využijte tuto stránku také k informování o vašich
plánovaných akcích, pozvěte nás na ně a přinášejte ostatním reportáže.

https://www.facebook.com/kulturahrusovany

Hrušovanský zpravodaj Březen 2015
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Právní rady

Výměnek
Mgr. Hugo Hubený, advokání koncipient, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři
v nastávajících dílech bych Vás rád seznámil s právy, která souvisí s nemovitostmi.
Rozhodl jsem se seriál věnovaný
nemovitostem zahájit podle mého názoru užitečným institutem občanského zákoníku, a to tzv. „výměnkem“.
Často se v praxi setkávám s požadavkem vyřešit majetkové poměry nemovitostí, které jsou ve vlastnictví nejstarší generace v rodině. Obvykle jsou
pokládány otázky, jak to máme nejlépe
udělat? Závěť? Darování? Úvodem je
potřeba si uvědomit, že na prvním místě při podobných úvahách by měl být
zájem na pokojném stáří nejstaršího
člena rodiny a jeho jistotách. A právě
k takovému řešení slouží tzv. výměnek.

Práva odpovídající výměnku mohou mít různou povahu od práva
bydlení, přes poskytování stravy, poskytování úklidu a osobní hygieny, až
po právo na slušný pohřeb apod.
Zákon váže vznik výměnku na okamžik změny vlastníka nemovitosti, nejčastěji darováním či kupní smlouvou.
Oprávněný z výměnku si tedy právě
při převodu nemovitosti vyhradí pro
sebe výhody, které bude požadovat,
a které mohou spočívat napříkladtaké
v opakovaném poskytování pravidelných plateb v určité výši.
Právo výměnku lze uzavřít také tak,
že bude zatěžovat nemovitost a bude
zapsáno do katastru nemovitostí.
Informace o výměnku tak bude veřejně dostupná.

Smluvní omezení vlastníka nemovitosti
Mgr. Hugo Hubený, advokání koncipient, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tento článek se bude věnovat zajímavé novince v českém právu. Konkrétně
se budeme zabývat možnostmi smluvního omezení vlastníka nemovité věci
s jejím nakládáním. Právo v tomto
ohledu doznalo obratu. Dřívější právní
úprava spíše vylučovala takové smluvní omezení vlastníka nemovitosti.
Mám pocit, že také v této oblasti
se nová právní úprava snaží vyhovět
lidem. Nejednou jsem slyšel povzdech
klienta, že by i daroval tu chalupu synovi, ale má obavy, že ten by ji obratem někomu prodal, či daroval své
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přítelkyni, nebo jinak zatížil. A právě
tyto obavy lze podle nové právní úpravy rozptýlit. Darovací smlouva, nebo
kupní smlouva může totiž obsahovat
i taková ustanovení, která nového
vlastníka omezí v dispozici s nemovitostí. Taková omezení pak mohou
být i zapsána do katastru nemovitostí tak, aby se každý případný zájemce
o předmětnou nemovitost mohl s tímto omezením vlastníka veřejně seznámit.
Sjednat zákaz zatížení a zcizení
nemovitosti lze podle § 1761 zák.
č. 89/2012 Sb., v rámci tohoto zákazu

Právní rady
bude vhodné do smlouvy naformulovat, že se vlastníkovi zakazuje nemovitost ani práva k ní nepřevést, nepostoupit, nezcizit, ani jinak neumožnit
nabytí jakéhokoliv věcného práva

Obec

k nemovitosti třetí osobě. Zvláště pak
lze ujednat i zákaz zřízení zástavního
práva, a to v souladu s § 1309 odst. 2.
zák. č. 89/2012 Sb.

Nový druh odpovědnosti v podnikání
Mgr. Hugo Hubený, advokání koncipient, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jižní
Morava je inspirativní kraj, je opěvovaná v písních, literárních dílech, a jak
jistě víte, v nedávné době vznikl také
televizní seriál Vinaři, který nalézá inspiraci v místním koloritu. Jižní Morava
však byla též inspirací pro tvůrce občanského zákoníku, a to konkrétně při
tvorbě právní úpravy tzv. rodinného
závodu, který je upravený v § 700 až
§ 707 občanského zákoníku.
Zákonodárce měl těmito ustanoveními v úmyslu upravit vztahy uvnitř
rodiny, které vznikají při hospodaření
a společné práci na vinici, ale nejen
tam. Rodinný závod vznikne, jestliže
v něm společně pracují manželé nebo
alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a je ve vlastnictví některé
z těchto osob, aniž mezi nimi existuje
nějaká smlouva. Takové vztahy však
nemusí vznikat jen při pěstování révy,
ale i v jiných provozech např. v pohostinství či v zemědělství. Jako příklad bych mohl uvést vinici, která je
ve vlastnictví nejstaršího člena rodiny, děda, který nejlépe ovládá výrobu
vína. Při této výrobě mu však pomáhají jeho děti a vnoučata, kdy společně

pak tvoří rodinný závod.
Právní úprava rodinného závodu
pak stanoví, že členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se
podílejí na zisku z něho i na věcech
z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající
množství a druhu své práce. A dále
se také uvádí, že rozhodnutí o použití
zisku z rodinného závodu nebo jeho
přírůstků, jakož i rozhodnutí týkající se
záležitosti mimo obvyklé hospodaření
včetně změn základních zásad závodního provozu nebo jeho zastavení se
přijímají většinou hlasů členů rodiny
zúčastněných na provozu rodinného
závodu.
Můžeme tedy uzavřít, že zákon chrání ty, kteří se podílejí na provozu svou
prací tak, že jim náleží podíl na zisku
a právo rozhodovat. V našem případě
tedy děd, ač nejstarší a nejzkušenější,
nemůže sám rozhodnout např. o prodeji vinice a musí se shodnout většina
členů rodinného závodu.
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Školy

Mateřská škola

Mateřská škola od ledna do března
Děti a zaměstnanci MŠ

Vánoční svátky nám daly „Nashledanou“ a děti se plny zážitků vrátily
do svých tříd. Od ledna je čekají další
zajímavé akce. A že jich bude plno…
První akcí byl zápis do 1. třídy základní školy. Naši předškoláci se pilně
připravovali, aby se jim první vstup
do školy podařil. Je přece velice důležité zvládnout všechno, na co se
jich jejich budoucí učitelé zeptají. Ze
zápisu se děti vrátily velice nadšené
a do školy se všechny moc a moc těší.
V úterý 17. února na „Masopust“
se naše děti spolu s p. učitelkami
oblékly do masopustních masek a vyrazily do ulic naši obce. Z obecního
rozhlasu nám do kroku zněly pěkné
písničky a o naši bezpečnost se staral
obecní policista, který nás celou cestu
doprovázel. Všichni jsme měli sraz
u obchodního domu. Odtud jsme šli
ulicí Palackého, Masarykovou a Havlíčkovou v masopustním průvodu.
Průvod vedl pan „Masopust“ (paní
učitelka Eva Černíková) s housličkami,
kterého doprovázela postava „Lesního muže“ s vozembouchem a mladá
harmonikářka. Hudbou a zpěvem nás
provázeli celým průvodem. Za to jim
moc děkujeme. Průvod jsme zakončili
ve školce na Havlíčkově ulici, kde nám
paní kuchařky připravily tradiční pohoštění „Boží milosti“. Potom jsme se
všichni odebrali opět do našich školek

k dobrému obědu.
Po masopustu přišly jarní prázdniny.
Po nich jsme se už těšili na další akci.
11. března jsme v sokolovně v Židlochovicích shlédli představení divadla
Věž „Včelí medvídci zpívají“. Děti si
představení velmi užily a společně se
„Včelími medvídky“ si zazpívaly jejich
krásné písničky.
Letos nás opět navštívili dobrovolní
hasiči. Na besedě se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí o práci
hasičů. Každoročně také pořádají
výtvarnou soutěž, které se úspěšně
zúčastňujeme.
V březnu děti navštívily v rámci
„Měsíce knih“ místní knihovnu. Paní
knihovnice si připravila zajímavé
povídání o knihách. Formou hádanek vyzkoušela naše děti ze znalostí
nejznámějších pohádek. Děti byly
šikovné a hodné a paní knihovnice jim
za odměnu přečetla krásnou pohádku.
A co nás ještě čeká? Ještě jedna
pohádka, tentokrát v divadle Radost
a sice známí „Broučci“ Jana Karafiáta.
Čekání na velikonoční svátky si zkrátíme „Velikonoční dílničkou“, kde si děti
společně s rodiči vyrobí velikonoční
dekorace. Po Velikonocích pojedeme
na celé dopoledne zadovádět si do „Wikylandu“. Ještě se budeme těšit na děti
a rodiče, které se přijdou podívat
do školky na „Den otevřených dveří“.

Děti a zaměstnanci MŠ přejí všem krásné prožití Velikonočních svátků.
22
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70 let od konce druhé světové války

Před 70 lety 8. května 1945 byla ukončena 2. světová válka. Začala přepadením
Polska Německem 1. září 1939 a skončila v Evropě 8. května 1945, na Dálném
východě proti Japonsku 2. září 1945.
Trvala celkem 2 194 dní a proti Německu se bojů
zúčastnilo 70 států. Válečné fronty probíhaly celkem na území 40 států a ovlivnily životy celkem
80% obyvatel zeměkoule. Do vojenské služby
bylo zmobilizováno 110 miliónu osob, ztráty
na životech jsou odhadovány na 50 miliónů
mrtvých a 35 miliónů raněných.

Vzácné dokumenty

Unikátní záznamy o průběhu bojové činnosti
93. gardové střelecké divize plukovníka P. M.
Marolja vydal nález vzácných dokumentů, které
řadu let schovával v Hrušovanech u Brna ve svém
domě č. p. 56 Jindřich Táborský. Po jeho smrti přinesl
tyto dokumenty jeho syn na MNV. Šlo o 70 listů psaných
na ruském stroji a mapových příloh. Ukázalo se, že jsou to unikátní záznamy o průběhu bojové činnosti 93. gardové střelecké divize plukovníka
P. M. Marolja od 1. ledna do 22. dubna 1945. Vojáci divize se podíleli od poloviny
prosince 1944 na bojích za naše osvobození. Nejprve to bylo v prostoru Šahů,
potom bojovali na jižním a středním Slovensku. Přes rakouské území se dostali
na jižní Moravu, kde
osvobodili 22. dubna Mikulov a odtud
vedla jejich cesta
do Hrušovan u Brna.

Na fotografii
Jindřich Táborský
a dům čp. 56
Foto: archiv kronikáře
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Vzpomínky Jana Kelbla na konec války

… Ještě před příchodem fronty se občas objevily v novinách zprávy o chování
sovětských vojáků k civilnímu obyvatelstvu. My jsme si na dvoře udělali v zemi
jámu a do ní jsme dali v bedně nějaké věci, jako lepší šaty, boty, atd. Ovšem sovětští
vojáci byli již zkušení. Když jsme se na toto místo přišli po přejití fronty nenápadně
podívat, viděli jsme, že to bdělým vojákům neuniklo pozornosti a co jsme schovali,
bylo pryč.
… První i další noc po osvobození museli občané většinou strávit ve sklepích,
kde bylo většinou bezpečněji než venku v bytech. Teprve za několik dní se začali
postupně stěhovat do svých rozházených domů a bytů. Mezi vojáky byly různé
povahy, tak jako mezi našimi lidmi. Několik dní po přejití
fronty nebylo radno, aby se ženy a děvčata ukazovaly venku, některé na to doplatily. Ovšem když nějaký občan přišel
za sovětským důstojníkem, setkal se vždy s rychlou pomocí.
…
Osvobozením Brna se Hrušovany u Brna konečně dostaly z přímého dosahu fronty a poměry se začaly
lepšit. Obyvatelé se již nebáli vycházet na ulici. První sled
sovětských armád postupoval za stále rychle ustupujícími
německými vojsky a právě z těch prvních postupujících
jednotek byla oprávněně největší obava. V Hrušovanech
zůstaly další, zřejmě týlové jednotky a v některých domech
byli ubytováni sovětští důstojníci. S těmi všemi se již obyvatelé seznámili a spřátelili. Došlo-li přece ještě k nějakému incidentu, zakročili již obyvatelé spolu se
sovětskými vojáky. Viděl jsem jednou, jak z ulice Jana Koziny utíkal sovětský voják
směrem do dědiny a za ním pan Gusta Nováček, který vojákovi hlasitě nadával
a střílel za ním do vzduchu ze samopalu. Pak nám vyprávěl, že onen voják v Hrušovanech již známý výtržník, vnikl do jednoho domu s nečistým úmyslem a při
potyčce s ním mu vyrval samopal a pak ho společně vyhnali ven. Samopal pan Nováček s vysvětlením předal veliteli Hrušovan kapitánovi Borisovovi, který měl sídlo
ve vile po statkáři Fischovi. Bylo to nebojácné a účinné, ale riskantní. Poměrný klid
byl ovšem jenom v blízkém okolí Hrušovan. Někde nedaleko se nacházely skupiny
německých vojáků, kteří se nevzdali a chtěli se zřejmě rychle přesunout na západ.
… Celou tu dobu trval válečný stav, sovětští důstojníci stále dbali na přísné zatmění, vlaky nejezdily, elektrický proud byl stále přerušen.
Ve středu ráno 9. května brzy po půlnoci vzbudila obyvatele mohutná palba ze
všech lehčích zbraní a poplašení obyvatelé v prvních chvílích mysleli, že nastal
útok německých jednotek, které se podle pověstí zdržovaly někde v blízkosti
Hrušovan. Když vyšli lidé z domů ven, viděli ozářenou oblohu od různých raket
a svítících střel. A od rozjásaných sovětských vojáků se dověděli, že „vojna je kaput“,
že skončila po téměř šesti letech válka porážkou Německa.
AZ-2
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… Při přechodu fronty zabrala sovětská vojska všechny koně rolníků pro svoji
potřebu. Ze začátků to bylo kritické, pole se musela urychleně obdělávat a nebyly potahy. Ovšem až se situace poněkud uklidnila tj. koncem dubna a v květnu,
sovětská armáda již koně tolik nepotřebovala, dávali vojáci zase koně rolníkům,
nebo je prostě pustili a rolníci si koně vzali sami. Byli to ovšem koně jiné, většinou
vyčerpané, nemocné nebo zraněné. Ale i s takovými koňmi se dala pole obdělat
alespoň nouzově a trvalo dlouho než se podařilo koupit, sehnat koně lepší.
… Sovětská armáda také ze začátku zabírala – konfiskovala dobytek, prasata
a krávy do vojenských kuchyní, ale to většinou německých obcích ve Vojkovicích,
Medlově, Smolíně atd. Nebylo prostě možné uživit takové mohutné seskupení
armád normální cestou.
… Sovětští vojáci byli po válce ještě několik měsíců v Hrušovanech u Brna. V tělocvičně Orla vedle domu č. p. 1 měli nějaké zásobovací středisko, pak skladiště
u kterého byla nepřetržitě vojenská hlídka. Pak začali vojáci postupně Hrušovany
opouštět, až do podzimu opustili Hrušovany všichni.
Po skončení války byli v některých prázdných domech
v Hrušovanech intervenováni němečtí občané z okolí,
většinou ženy, děti a starší muži.
Při odchodu nechávali sovětští vojáci svým novým
přátelům na památku své fotografie s věnováním.
◄ Na zadní straně je věnování:
V posledních dnech pobytu v dobré vesnici, mezi dobrými lidmi daruji fotografii svým nejlepším kamarádům.
Lídě a Irině. Kdyby se někdy stalo, že bychom se setkali, přál
bych si potkat stejné kamarády s jakými se loučíme teď.
Vasilij II.XII.45

Na zadní straně fotografie
skupiny vojáků je napsáno:
Na dobrou dlouhou památku
Kubovým Irině a Lídě
od Nikolaje, Vasilije a Ivana.
Ať fotografie zůstane
vzpomínkou na naše
přátelství.
8/VII- 45
Fotky: archiv kronikáře
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Hrušovanská výročí v roce 2015
1595 – 420 let

Smírčí kříž: Nejstarší zachovalá kulturní
památka obce Hrušovany u Brna, 1 metr
vysoký kámen ve tvaru kříže, který stojí již
420 let při cestě z Pohořelic do Hrušovan.
V září v roce 2014 byla u kostela Panny
Marie Královny slavnostně odhalena
schránka zakrývající reprodukci kříže.
Originál
kamene
zůstal
ponechán
na stávajícím místě, kde byl odborně
ošetřen proti působení vnějších vlivů.
V následujících letech obec plánuje realizaci
naučné stezky, která bude ukončena právě
u originálu této památky. Současně dojde
k realizaci vhodného přístřešku.
1610 – 405 let
Robotní vzpoura: V roce 1610 byli hrušovanští poddaní žalářovaní pro robotní
vzpouru. Kardinál Ditrichštejn nepotvrdil její robotář z roku 1563, kdy na den
sv. Štěpána osvobodil opat Štěpán z kláštera žďárského od všech robot (orných,
ženných, vína vození a vyšenkování vína).
Podle kterého jím byla robota reluována
(vykoupení robotních povinností za přesně
stanovenou peněžní částku). Také žádná
další hrušovanská vrchnost nepotvrdila obci
osvobození od všech robot.

1850 – 165 let

Narození prvního presidenta
Československé republiky.
T. G. Masaryk byl a je pro občany uznávanou
osobností a symbolem státní svrchovaností
a demokracie.
Dne 7. 3. 1930 se konala slavnostní
schůze obecního zastupitelstva na oslavu
80. narozenin pana presidenta v zasedací
síni radniční budovy za předsednictví
AZ-4
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starosty obce pana Františka Hodovského. Zastupitelstvo schválilo návrh rady
obce na jmenování pana presidenta prvním čestným občanem zdejší obce
v osvobozené vlasti. Návrh byl jednomyslně přijat. Při návštěvě T. G. Masaryka
v Židlochovicích v roce 1930 byl panu presidentovi odevzdán zástupci obce
diplom s jmenováním čestným občanem, na němž byla vlepena fotografie
domu č. p. 21 a celkový pohled na Hrušovany u Brna, v němž se svoji rodinou
v roce 1882 pobýval.
Svůj vztah k Hrušovanům vyjádřil při slavnostním uvítání na nádraží
Hrušovanech v roce 1924 při své první cestě na zámek do Židlochovic, jak jej
zaznamenal pan Václav Kubíček ve své kronice:
„Děkuji za milé přivítání. Nejsem zde cizí. Na Hrušovany rád vzpomínám.
V roce 1882 jsem byl v Hrušovanech přes prázdniny. Ten rok byl pro mne velice
důležitým. Rozhodovalo se, dostanu-li se za profesora do Prahy. Z Hrušovan jsem
poprvé jel se poohlédnouti do Prahy. Byl u mne také návštěvou tehdy můj dobrý
přítel prof. Radkov, Rus a tak jsme v Hrušovanech přemýšlel o svých plánech
profesorských a přítelem ruským filosofem probírali jsme všechny ruské otázky.
Netušil jsem tenkráte, že se jednou k Vám vrátím do kraje za takových nových
okolností. Přeji obci a kraji úspěch v práci pro Moravu a stát.“

Obecní zastupitelstvo v roce 1930 – fotografie
1. řada sedící zleva: Doležal Josef čp. 4, Kolegar u pomníku padlých, Kubíček Václav,
Dvořák Vladimír, řídící učitel na obecné škole, Hort Josef, krejčí, Hodovský František,
starosta obce, Kelbl František, půlláník, Kloupar František, Vysoudil František,
Krejčí Čeněk, učitel na obecné škole.
2. řada zleva: Solnička František, Hodovský František – Kozí ulice, Blažek Eduard,
Kozelek František, Pokorný Jan – Vodní ulice, Flodr Ludvík, Niva, Daňa Jaroslav, tajemník
obce, Hausar František, Prchal Filip, Šafr Jan, Voda Václav, poštmistr, Šťerba František,
Černý Antonín, listonoš, Flodr – učitel na měšťance v Židlochovicích.
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Události známé, neznámé…
Vodárna

Součástí ulice Vodní je Vodárna – velké
obytné domy, které nechal postavit v letech
1911–1912 cukrovar pro své zaměstnance.
Postavil je stavitel Karel Jirusch ze Židlochovic. Ke každému bytu patřil chlívek a dřevník.
Obě budovy byly kryté dehtovou lepenkou.
Pro sezonní dělníky byl postaven na Vodárně
ještě dům č. p. 225. Byly to první bytové domy
v obci, kde stály dosud jen rodinné domky.
Rafinerie potřebovala pro svoji výrobu
Dvůr Vodárny v 90. letech minulého století,
velké množství vody, které se zde v podzemí
foto: archiv kronikáře
nacházelo. Aby cukrovar tento zdroj vody
mohl využívat, postavil v objektu Vodárny
čtyři velké studny a v roce 1912 na místě dnešních hospodářských budov vybudoval rybník
„Fabričák“. Ten byl v 60. letech minulého století zasypán. Společně bylo zasypáno i koryto
potoka Šatava, který protékal mezi domy 223 a 225.
Na Vodárně byla v květnu 1938 ubytována část 11. hraničářského praporu, který byl přesunut pro lepší ochranu hranic republiky. Prapor měl asi 800 mužů, původně byl v Parkánu
(dnes Štůrovo) na Slovensku. Část vojáků byla ubytována na Vodárně, část v budově cukrovaru, kde byly také uskladněny vojenské zásoby. Prapor zůstal v obci až do 31. července 1939,
kdy byl poslední termín likvidace čsl. armády na počátku okupace.
Název „Vodárna“ pochází asi z doby, kdy zde nestály domy a rafinerie využívala zdejší silné vodní prameny pro své potřeby. Pro toto místo se používal název „Vodní stanice“, později
zkráceně – „Vodárna“.

Pohled na domy Vodárny z cesty od Židlochovic, 20. léta minul. století, foto: archív kronikáře
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Historie hrušovanských
domů čp. 1 až po čp. 204
Dům čp. 4 – ¼ lán, 45 měřic
Číslo 4 patřilo Tomášovi Šafrovi. Po smrti Šafra se přiženil Jan Kelbl. Nejmladší syn Šafrů
roku 18.. nastoupil hospodářství a roku 1899 odevzdal živnost své dceři, která se provdala za
Jana Lista. V roce 1899 koupil toto číslo Josef Doležal z Hunkovic rodem z Hrušovan. Tento je
v roce 1926 předal synu Janovi.
Dům čp. 4 – ¼ lán, 45 měřic
Číslo 5 patřilo Františkovi Havlíkovi, po jeho smrti se přiženil Jan Raus z Vojkovic. Nejstarší
syn Havlík obdržel hospodářství, které roku 1877 odevzdal svému synu Janovi. Po smrti dostal hospodářství syn František a ten jej zas předal synu Janovi v roce 1947.
Dům čp. 6 – ¼ lánu, 46 měřic
Číslo 6 patřilo Martinu Kölblu, po smrti Kölbla se přiženil Sopoušek, po smrti Sopoušků
se přiženil Flodr Anton. Pro špatné poměry prodal dům Menšíkovi ze Židlochovic (toho času
písařem u notára v Židlochovicích). Menšík prodal toto číslo Prchalovi a nyní jest majitelkou
jeho manželka Anna, provdaná Rambousková. Po ní převzal Prchal Jan a po smrti se vdova
provdala za Bočka četnického strážmistra. Pro špatné poměry to prodal Antonínu Studenému a ten jej předal svému synovi Cyrilovi Studenému přední půli a zadní půli se stodolou
koupil Josef Doležal z čp. 4 a postavil si tam výměnek.
Dům čp. 7 – ¼ lán, 47 měřic
Číslo 7 majitel Jakub Kleipauer po jeho smrti se přiženil Vrba, po jeho smrti byl jeho syn
František Vrba. Nynější majitel jest jeho syn zas František Vrba. Po smrti převzal synovec František Šafr, ten předal v roce 1947 synovi Jindřichovi.

Ulice Masarykova (dříve Hlavní) a zleva dům čp. 6, čp. 5, čp. 4.
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Ulice Masarykova (dříve Hlavní), dům čp. 8, obchod pana Františk a Hulaty a vedle něj dům čp. 7.

Dům č. p. 8 – ¼ lán, 60 měřic
Číslo 8 majitel Josef Flodr, po Flodru přišel Matěj Jaroš. Pro špatné hospodářství předal
dům Vavřincovi Landsmanu z Vojkovic roku 1835. Po smrti Landsmanovi dcera se provdala
za Františka Hulaty, hostinského ze Židlochovic. Po smrti Hulatů obdržel pouze jen syn František Hulata kupec v Hrušovanech, po smrti převzal obchod syn Vladimír.
Dům č. p. 9 – ¼ lán, 46 měřic
Číslo 9 Josef Vrba. Po smrti Vrby byl jeho syn Jakub Vrba, roku 1895 postoupil živnost
svému synu zas Jakubu Vrbu. Po jeho smrti převzal syn Josef. Po několika letech ještě jako
svobodný mladík pole po kusech rozprodal a dům prodal Antonínu Studenému z č. 67, jenž
to koupil pro syna Jana Studeného.
Dům č. p. 10 – ¼ lán, 41 měřic
Číslo 10 Kugler Matěj. Po smrti byl Filip Kugler. Po smrti Filipa zůstala dcera Kateřina, a matka se provdala za Jana Kelbla. Až byla Kateřina plnoletá, provdala se za Jana Míča do Vojkovic.
Po smrti Míče se provdala za Matěje Lemona ze Sobotovic a bydlí v Hrušovanech. Ten předal
synu Abínovi a ten v roce 1947 synu Aloisovi.
Dům č. p. 11 – ¼ lán, 41 měřic
Číslo 11 Jan Purk. Po smrti Purka se přiženil sem Vrba. Po smrti Vrby zůstala jediná dcera.
Pozůstalá vdova se provdala za jistého Duchoně z Hunkovic. Když Vrbova dcera byla plnoletá,
provdala se za Jakuba Veise. Roku 1872 odstoupili rodiče živnost nejstaršímu synu Františkovi Veisovi, ten nemajíc dětí předal synovci Františku Veisovi z č. 89, po smrti syn František
v roce 1947.
Použité prameny:
Jan Kelbl: Vzpomínky(rukopis), Miloslav Jurák: TGM v Židlochovicích,
František Doležal: Jména majitelů domů(rukopis), Václav Peša, Brněnský večerník 26. 4. 1988.
AZ občasník připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce.
AZ-8
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Mateřská škola

Školy

Zápis dětí
do MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Oznamujeme rodičům,
že zápis do Mateřské školy
Hrušovany u Brna se uskuteční

v úterý 5. 5. 2015
v době od 13.00 do 15.30 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 21. dubna 2015 v době od 14.30 do 16.00 hodin.
Současně si mohou rodiče vyzvednout
přihlášku k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2015 / 2016.
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Z jarních školních lavic
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Hruščata
Ve školním roce 2014/15
navštěvuje pěvecký kroužek Hruščata 58 dětí. Zpíváme nejen pro radost,
ale připravujeme i různá
vystoupení. Děti si zazpívaly na předvánočním
Moravském náměstí v Brně
a potřetí jsme uspořádali
vánoční koncert v hrušovanském kostele.
Zpestřením je soutěž
„Hlas Hruščat“. Zde malí
zpěváci předvádí svůj talent bez doprovodu hudebního nástroje a s volbou své oblíbené písničky.
Letos soutěž vyhrála Lucie Fojtíková (5. třída), která neuvěřitelně nadchla písničkou od skupiny Chinaski – Víno. Téměř profesionální výkon předvedlo dívčí trio ve složení Laura Dirbáková,
Eva Zabilová a Adéla Hrstková (všechny z 5. třídy) písničkou od skupiny Kryštof – Cesta. Velká
pochvala patří i Nele Erbesové (3. třída) a Veronice Vítové (4. třída) – obě krásně zazpívaly píseň od Tomáše Kluse – Když si Tě dívko představím. V podání nejmladší účastnice soutěže Jany
Karbanové (1. třída) jsme slyšeli roztomile zazpívanou písničku – Vadí, nevadí autorů Svěráka
a Uhlíře.
Hruščata čekají další vystoupení, na která se moc těšíme a srdečně vás zveme.
Mgr. Markéta Dvořáková

Andělský den v 1. A
V pátek 5. 12. 2014 se žáci 1.A převlékli za andílky a moc jim to slušelo. Kromě toho, že na ně byla
radost pohledět, dokázali vymyslet různá jména, místa a věci na hlásku A. Třeba, že anděl Adam jel
autobusem do Afriky a přivezl tam ananas a aktovku. Andílci hledali rozpůlené papírové mráčky,
ve dvojici z nich skládali věty a zjišťovali, co mají jako dvojice kamarádů společného. Další hodinu
pilně vypracovávali listy s úkoly, psali, počítali a vybarvovali.
Třetí hodinu jsme se sešli společně s andílky z 1.B v tělocvičně a po úvodní promenádě a tanečním reji si žáci zahráli několik seznamovacích her, třídili Mikulášskou nadílku (matematické příklady) do pytlů podle čísel, přenášeli ve dvojici mráčky (nafukovací balónky) anebo se je snažili udržet
pinkáním co nejdéle ve vzduchu.
Na závěr dne jsme si připomněli legendu o Mikulášovi, povyprávěli si příběh o nebi a pekle
a přemýšleli o vlastnostech čerta a anděla. Na památku andělského dne si žáci domů v ruce odnesli
papírového andílka, v mysli básničku o něm a v srdci snad povzbuzení ke štědrosti a laskavosti,
jakou měl opravdový Mikuláš.
Zapsala Jitka Coufalová
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Zápis do 1. ročníku
proběhl ve dnech 20. a 21. ledna 2015. Dostavilo se 57 dětí, zapsali jsme 53 dětí.
Děti byly šikovné, s úspěchem plnily nejrůznější úkoly. Největším problémem je špatná výslovnost. Je třeba s dětmi procvičovat sluchové
vnímání, povídat si s nimi, číst jim. Děti by měly
mít možnost vhodné pohybové aktivity. Měly
by se také učit vyrovnat se i s případným neúspěchem (nereagovat urážlivě a afektivně). Případný odklad školní docházky je nutné uzavřít
do 31. 5. 2015.

Masopustní projektové vyučování
V úterý 17. 2. 2015 si žáci 1.A užili masopustního veselí. Celý den se nesl v duchu
masopustní lidové tradice. Zkoušeli jsme se
tvářit jako masky vyjadřující různé nálady, naučili jsme se masopustní taneček a říkanku Sedí
Káča na lavici, v ruce drží jitrnici a ve druhé jelito… Jelita žáci také vyráběli, porovnávali, která skupina má více jelit a o kolik a vybarvovali
matematické jelitové pexeso.
Podívali jsme se na krátké video s písní Karneval, kde jsme poznali, jak vypadá masopustní průvod na vesnici a po oblečení se do typických masek (kobyly, medvěda, nevěsty, turka,
strakáče aj.) jsme se v průvodu prošli po škole. Za pilnou práci byli žáci odměněni sladkými domácími koblížky. Aby to nebylo líto těm, kteří si nedonesli masky, vyrobili jsme si všichni květovanou
čepici, kterou nosívá Turek. Žáci se v ní zkoušeli za poslechu písně Vdávalo se motovidlo vzpřímeně
procházet jako králové masopustu tak, aby jim nespadla z hlavy.
Nezapomněli jsme ani na pranostiku „Masopust na slunci – pomlázka u kamen“ a jsme zvědaví,
jestli bude na Velikonoce zima nebo ne. Žáci soutěžili ve skládání nových slov z písmen sousloví
„masopustní veselí“, zjistili, kolik má basa strun a proč se pochovávala. Děti pracovaly ve skupinkách, učily se navzájem si pomáhat, poradit si, podělit se o nápady a také vyjádřit, co se jim líbilo
a na co budou vzpomínat. Už ví, že masopust a hojnost masa, sladkostí a veselí patří k sobě. Rozloučili jsme se společnou písničkou a připomenutím, že dále nás čeká příprava na Velikonoce.
Zapsala: Jitka Coufalová
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Pasování prvňáčků
na čtenáře
Úterý 3. 3. 2015 se stalo
pro žáky 1. A významným
dnem. Čekala je návštěva místní
knihovny s jejich prvním veřejným čtením, a to hned před starostou obce Hrušovany u Brna.
Nejdříve paní knihovnice žákům
ukázala, ve které části knihovny
najdou dětské knihy, jak je
rozliší od ostatních a potom je
seznámila se zákony knihovny –
království knih. Po té, co žáci slíbili, že budou zákony dodržovat
a pěkně se ke knížkám chovat,
nastala slavnostní chvíle. Žáci
po jednom přečetli panu starostovi větu a on je královským
žezlem pasoval na čtenáře a ozdobil je krásnou šerpou. Jako
dar dostali prvňáčci průkazku
do knihovny s pozváním, že
jsou jim dveře „království knih“
kdykoli otevřeny.
Z knihovny jsme šli do školy
oklikou a pátrali jsme, jestli
uvidíme první známky jara.
Přestože byl začátek března
a foukal studený vítr, sluneční
paprsky již vytáhly ze země
první sněženky a krokusy
a ozdobily větve „kočičkami“.
Stromy a keře teprve chystaly
pupeny a pole bylo připraveno
k setí. Po krátké vycházce se žáci
s chutí vrhli v teple třídy na svou
voňavou svačinku. A abychom
již přivolali jaro, vyrobili jsme
si sněženky, bledule a začali se
učit jarní písničku.
Zapsala Jitka Coufalová
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V průběhu měsíce března pro naše žáky již
tradičně pořádá poučné a zajímavé besedy
paní knihovnice. V pátek 27. 3. nás opět navštíví
rodina Márova s povídáním o Japonsku.
Ze sportovních soutěží nás v nejbližší době
čeká meziškolní turnaj ve vybíjené, který pořádáme pro 5 okolních škol. Letos účast přislíbili
žáci 4. a 5. ročníků ze ZŠ v Rajhradě, Žabčicích,
Modřicích, Přísnoticícha Vranovicích.
Naši žáci se účastní nejen soutěží sportovních. Čeká je soutěž v recitaci. Nejlepší žáci
z naší školy nás budou reprezentovat v okrskovém kole v Židlochovicích. Hodně žáků naší
školy rádo maluje a kreslí a mnozí z nich se
určitě rádi zapojí do výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“.

Školní družina

V letošním školním roce máme ve školní družině velký počet dětí. Otevřeli jsme čtyři oddělení. Potěšila nás vstřícnost našeho zřizovatele,
který nám umožnil využít prostory v Obecním
domě. Žáci z jednoho oddělení tráví tedy odpoledne v těchto prostorách.

Školní družina 1. oddělení

Ve školní družině jsme se tento měsíc zaměřili na zdravý životní styl.

Školy

Většinu času trávíme v tělocvičně, protahujeme si tělo, soutěžíme o nejlepšího atleta.
Míčové hry, cvičení na kruzích, šplh a běh
nás všechny moc baví.
Debatujeme o zdravé stravě, sportování, odpočinku a relaxaci.Děti si samy sestavily „Zdravý jídelníček“. Rozdělujeme potraviny na zdravé a nezdravé.
Minulý týden jsme se všichni chystali
na maškarní ples. Vyráběli jsme masky a převleky.
V druhém březnovém týdnu pořádáme pravidelně každý rok „ Týden psaní dopisů.“
Tato akce je u dětí velmi oblíbená. V dnešní
době mobilů a internetu jsou děti rády, že si
mohou mezi sebou napsat něco hezkého. Děti
píší spolužákům, učitelům, paní ředitelce i kuchařkám. V pátek chodí pošťák a dopisy roznáší
do jednotlivých tříd.
Už se všichni těšíme na měsíc březen, kdy
připravujeme „ Maraton ve čtení“, do kterého
se zapojí celá škola. Jelikož se blíží pomalu jaro,
budeme malovat velikonoční vajíčka a vyrábět
velikonoční dekorace. Kuřátka, vajíčka a slepičky budou výzdobou celé družiny.
Přejeme všem krásné prožití velikonočních
svátků.
Houserová Jana, vedoucí vychovatelka ŠD
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Soutěž
I letos jsme přemýšleli, jak zajistit příjemnější stolování během školních obědů. Cílem
je motivovat děti k tomu, aby se při obědech
zdržely příliš hlasitého rozprávění či jiných
nežádoucích projevů.
Stejně jako loni se družinové děti mohou
účastnit obědové soutěže. Pravidla jsou jednoduchá. Ten, kdo se chová pěkně na obědech,
obdrží družinové peníze, za které potom může
nakupovat hračky v obchůdku. První družinový
obchůdek proběhl v lednu a od sbírání penízků
si teď na nějaký čas odpočineme.
Tento rok nově sbíráme také body – za každý den si děti mohou „vysloužit“ až 3 body,
za 20 bodů si vylosují lísteček s číslem a ten potom vymění za dárek se stejným číslem. A aby
naše soutěž byla rozmanitá, budeme sbírání
Pokusy ve školní družině
Víte, že s pomocí věcí, které běžně najdeme v kuchyni,
se dají dělat kouzla a čáry?
Ve školní družině jsme se
přesvědčili, že je dokonce
možné vrátit se v čase! Vypravili jsme se do dob, kdy žili dinosauři. Tato doba je, kromě
jiného, typická množstvím
sopečných erupcí. A my jsme
u jedné z nich byli přítomni.
Divíte se, jak je to možné? Tak
my se přiznáváme… sopečný
výbuch jsme si vyrobili sami.
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bodů střídat se sběrem žetonů – za jeden den
mohou děti získat různý počet žetonů, dle
jejich chování, za 3 týdny každý přinese všechny svoje žetony a ten, kdo jich nashromáždil
nejvíce, získá automaticky plyšáka (aktuálně
hrajeme o velkého plyšáka z nové kolekce
Angry Birds Star Wars).
Soutěž o nejlepší kouzlo
V úterý 10. 2. 2015 vypukla v naší družině
dlouho slibovaná show – Soutěž o nejlepší
kouzlo. Soutěžit mohli jednotlivci, dvojice
i trojice. Někteří kouzelníci se sice těsně před
zahájením soutěže zalekli silné konkurence
a odhlásili se, ale většina se už nemohla dočkat,
až publiku předvede svoje triky, které poctivě
trénovala celé 2 týdny. A viděli jsme opravdu
profesionální výkony. Kromě kouzel s kartami

Nejdříve jsme si zhotovili
pravěkou krajinku s množstvím papírových dinosaurů.
Poté již začal samotný pokus.
Do zavařovací sklenice jsme
nalili ocet, jar a přisypali trošku práškové barvy na velikonoční vajíčka. K velkému výbuchu zbývalo přidat už jen
sodu bikarbonu.
O tom, jak výbuch vypadal, se můžete přesvědčit
z obrázků.
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si naši kouzelníci nejvíce oblíbili mizení nejrůznějších předmětů – nechali zmizet například
vodu z plastového kelímku, plyšovou veverku
nebo korunovou minci.
Během předvádění kouzel se ve tvářích
přihlížejícího publika dal číst údiv a překvapení, mnohdy ale i hrůza – například kouzlo, při
němž měla být na kusy roztrhána papírová
stokoruna, bylo doprovázeno zděšenými výkřiky některých citlivějších jedinců, kteří se v tu
chvíli zřejmě nacházeli na pokraji nervového
zhroucení. Všechna kouzla ale nakonec dobře
dopadla – zmizelé mince a veverky byly úspěšně navráceny na jejich původní stanoviště,
papírová stokoruna neutrpěla žádnou újmu.
Zbývalo tedy už JEN odměnit výkony našich
kouzelnických mistrů. Jistě si ale dovedete
představit, že porota měla opravdu nelehký

úkol. Už první hlasování skončilo patovou
situací, neboť dle názoru porotců by si zlatou
medaili zasloužili téměř všichni soutěžící.
Ale po několikaminutovém hlasování, které
publiku zpříjemnilo kouzelnické vystoupení
nejmenovaného mistra promítané na velkém
plátně, bylo rozhodnuto. Na děleném třetím
místě skončili Vojta Kocman a Tomáš Vondráček. Druhou příčku obsadila soutěžní trojice
Martin Mišák, Lucie Vachalová a Martin Antoš.
A zlatou medaili vybojovala Sofie Ondráčková
a Zuzka Sadloňová. Ani ostatní kouzelníci ale
nepřišli zkrátka a kromě malého dárečku získali
i velký potlesk a obdiv publika.
Nezbývá než doufat, že příští ročník bude
přinejmenším stejně kouzelný jako letošní a že nás
svou účastí poctí i ti, které letos opustila odvaha ☺.
Mgr. Kristýna Jandíková, vychovatelka ŠD
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Soutěž ve stavění nejen z Lega

Lego – tato nesmrtelná stavebnice má
velké fanoušky i mezi dětmi ve školní družině. Proto se vyhlášení soutěže o nejlepší
stavbu z lega setkalo s velkým úspěchem.
Některé děti vsadily na jednoduchost
a vtip, jiné prokázaly bujnou fantazii
a šikovné ruce. Soutěž vyústila v tajné hlasování, ve kterém zvítězil opravdu nadaný
stavitel Filip Kachyňa.
Díky soutěži se zjistilo, že děti z Hrušovan
mají na vytváření modelů opravdu talent.
A protože nadané děti je třeba podporovat, rozhodli jsme se, že nejlepší pro rozvoj
jejich zručnosti a kreativity bude, když je
vystavíme obtížnějšímu úkolu. Ten spočíval
v tom, vytvořit stavbu z materiálů, ze kterých se stavebnice běžně nevyrábějí. Volba
padla na špagety a bonbony Marshmallow.
Jak se se všemi úkoly děti popasovaly,
si můžete prohlédnout na přiložených
fotografiích.
Mgr. Monika Neuwirthová, vychovatelka ŠD
Všichni už se těšíme na jaro. Připravujeme jarní výzdobu, těšíme se na práci na
zahradě a na Velikonoce. Některé třídy
pojedou na školu v přírodě. Společně oslavíme Den matek. Krásné jarní dny přejeme
i našim spoluobčanům.
Za zaměstnance a žáky školy
Mgr. Jarmila Motlíčková
Inzeráty

Hledám ke koupi domek se zahradou v Hrušovanech u Brna nebo v okolí do 10 km.
Tel. 792 284 071
Koupím byt v OV nebo může být i družstevní v Hrušovanech. Tel. 722 063 341
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Zkratky: KPOZ –Komise pro občanské záležitosti, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Plán akcí

Den

Pořádá

Akce

Duben
10. 4.

Den

Pořádá

Akce

12. 5.

KPOZ

Návštěva v Domově
důstojného stáří ke Dni
matek v 10 hod

TJ JISKRA
- oddíl
tenisu

hlavní tenisová sezona
(možnost využití kurtů
jak pro členy TK tak i pro
veřejnost)

13. 5.

KLUB
SENIORŮ

oslava Svátku matek

TJ JISKRA
- oddíl
tenisu

5. ročník celoročního singl.
Turnaje mužů ( možnost
využití kurtů jak pro členy
TK tak i pro veřejnost)

28. 5. 31. 5

TÁBORNÍCI

4-denní vodácký výlet
VLTAVA 2015

30. 5.

OBEC

TJ JISKRA
- oddíl
tenisu

3. ročník celoročního
turnaje mezi vesnicemi
Pálava cup

MDD – lanové
centrum,dětské atrakce
a další soutěže pro děti sokolovna
tradiční zápas Svitavy Hrušovany

11. 4.

TÁBORNÍCI

SOKOL

Farmářské trhy

18. 4.

OBEC

jarní úklid odpadků při
stezce na Židlochovice
Osvobození Hrušovan
– 70let
– od 14:00 na sokolovně

TJ JISKRA
- oddíl
tenisu

25. 4.

TÁBORNÍCI
+ SOKOL

Branný závod družstev na
Myslivně

13. 6.

TJ JISKRA
- oddíl
tenisu

8.ročník tenisového turnaje
JISKRA CUP ve čtyřhře (
možnost využití kurtů
jak pro členy TK tak i pro
veřejnost)

13. 6.

Obec,
Triatlon ŽELEZNÝ MUŽ,
L. Šimovec, ŽELEZNÁ LADY
V. Lazar

13. 6.

MS LÍPA

20. 6.

OBEC KPOZ

měsíc myslivosti –
posezení spojené s letní
nocí, muzika, myslivecká
kuchyně od 12:00 na
myslivně, nepotvrzeno !!!
Babské HODY sokolovna
od 20:00

21. 6.

KPOZ

2. vítání občánků 14:00

SDH

Návštěva školek u hasičů

KLUB
SENIORŮ

autobusový zájezd na
zámek Konopiště a zámek
Český Šternberk

10. 4.

10. 4.

24.-25.- SOKOL
26. 4

Burza na sokolovně - velký
sál sokolovna

30. 4.

Čarodky na sokolovně
pro děti od 15:00, večer
hudební festival od 19:00
hraje: U.N.P., IAN, Skrznaskrz
a další…

SOKOL za
podpory
OBCE

KLUB
SENIORŮ

autobusový zájezd na Floru
Olomouc a návštěva Loštic známá výroba tvarůžků

Květen
2. 5.
3. 5.

8. 5.

SDH
Obec MORAVSKÝ
RYBÁŘSKÝ
SVAZ
SDH

10. 5.

KPOZ

Červen

den se svatým Floriánem
rybářské závody pro děti
na rybníčku 6 - 12 hod Vodárna
soutěž ligy mládeže (hřiště
v Přísnoticích)
svátek matek veřejná oslava
ve 14 hod v prostorách
tělocvičny základní školy
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Klub seniorů

Výroční členská schůze k výročí 10leté činnosti Klubu
Eliška Kubová, Anička Musilová, Stanislav Pospíšil

Ve středu 18. února 2015 se konala v Klubu seniorů Výroční členská schůze
k výročí 10leté činnosti Klubu. Hlavní zprávu o uplynulém období přednesl
pan Stanislav Pospíšil – pověřená osoba za vedení Klubu jmenovaná Radou
obce Hrušovany u Brna. Této schůze se zúčastnili starosta obce pan Miroslav
Rožnovský a místostarosta Ing. Mgr. Pavel Kadlec. Zprávu o činnosti zas uplynulých 10 let Vám předkládáme.
Vážené dámy a pánové, vážení přátelé!
Naše dnešní setkání je takové slavnostnější. Kdy si připomínáme 10 let činnosti
„Klubu“ v těchto prostorách, kde naše schůzka byla 16. února 2005 za účasti 19 osob.
Samozřejmě, že i dříve „Klub důchodců
nyní „Klub seniorů“ pracoval pod záštitou
komise sociální a to od 14. února 1978,
kdy se poprvé sešel za účasti 20 osob. V té
době byl využíván prostor přímo v budově Obecního úřadu v místech, kde je
v současné době kancelář místostarosty.
Později se „Klub“ scházel v domku v ulici
Jiřího z Poděbrad, kde v současné době
stojí novostavba lékařů. Vzhledem k tomu,
že během celého období činnosti se nepřidávali mladší senioři, ukončili svoji činnost
4. 10. 2002. kdy se scházeli již jen 4 osoby.
V prvním čtvrtletí roku 2004 iniciativou členky komise sociální paní Kalábové
Marie se v březnu na oslavu MDŽ sešlo
20 žen v prostorách tehdejší cukrárny
u Schmidtů. Setkání mělo úspěch a stalo
se základem současného „Klubu seniorů“.
Pravidelná setkání začala 1. září 2004. Ještě v roce 2004 se Klub přestěhoval do bývalé Hasičské zbrojnice v ulici Jiřího z Poděbrad. Od 16. února 2005 jak je uvedeno
v úvodu se Klub schází ve stávajících prostorách ve dvoře OÚ. Krátká přerušení byla
od konce 1. dubna do konce srpna 2010,
kdy jsme se scházeli v „Obecním domě“ –
bývalé Letní kino a od poloviny října 2013
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do 24. 11. 2014 jsme provozovali svoji
činnost v nové Hasičské zbrojnici. V této
době ve dvoře OU měli ordinaci lékaři, aby
bylo možné provést rekonstrukci Zdravotního střediska. Tolik historie týkající se
stěhování.
Již 19 ledna 2005 bylo zvoleno vedení
Klubu, které prakticky existuje do dnešního dne. Složení bylo následující: Vedoucí:
Kalábová Marie, Zástupce: Musilová Anna,
Pokladník: Pospíšilová Jitka Zapisovatel
Rampáčková Marie, Revizor: Jonasová
Emilie
Od roku 2005 jsme vlastně začali organizovat kulturní akce. Do konce roku 2014
jsme uspořádali celkem 93 akcí. Z toho 25
autobusových a 11 vlakových celodenních
výletů, jak je znázorněno na nástěnce.
Dále 12krát jsme navštívili divadelní představení a 45 akcí proběhlo v místě. Byly to
hlavně oslavy MDŽ, svátku matek, mikulášské a vánoční besídky. Zde je zařazena
i řada besed jako na příklad se zpěvačkou
Moravanky pí. Magálovou, se spisovatelem o jeho knize, s policií o bezpečnosti
seniorů, nebo o lécích či léčbě různých nemocí. Již po 2 roky uskutečňujeme návštěvy v domě důstojného stáří ve vile Martha.
Z tohoto stručného přehledu je vidět různorodost naší činnosti.
Po celou dobu je vedena kronika, která
zachycuje veškeré události týkající se Klubu. O tuto kroniku se velmi pečlivě stará

paní Peňázová Anna. O tuto funkci
bychom měli rozšířit naše vedení.
Zrovna tak je třeba vyzvednout práci pí. Kubové Elišky a Musilové Anny,
které zpracovávají veškeré materiály pro regionální vysílání televize
a pravidelně přispívají do místního
zpravodaje – internetové stránky
Obce Hrušovany a Hrušovanského
zpravodaje.
Jistě všichni víte, že náročnost
našich zájezdů se snažíme dělat dle
fyzické zdatnosti účastníků. Na tuto
činnost nám ve sledovaném období, to je od roku 2005 přispěl Obecní
úřad částkou 178 000 Kč ze svého
rozpočtu. Bez tohoto příspěvku by
nebylo možné se v takovém rozsahu
věnovat uvedeným akcím. Je nutné
poděkovat OÚ za projevenou starostlivost o seniory v naší obci.
Vzhledem k tomu, že jsme vedeni
jako organizační složka obce Hrušovany u Brna, byla vydána naše zřizovací listina, dle které máme i vymezený rozsah naší činnosti. Rada obce
na základě této listiny provedla jmenování osoby zodpovědné za vedení Klubu. Shodou okolností jsem
to zrovna já. Zbytek našeho vedení
je na nás a to jestli stávající jen doplníme nebo zvolíme si nové. Tolik
z historie našeho Klubu, abychom si
připomněli ty dobré či ty horší akce
za posledních 10 let.
Dovolte mně, abych připomněl,
že v uvedeném období naše řady
opustilo osm členů a požádal Vás
o povstání a minutu ticha, jako
vzpomínku na ně.
V Hrušovanech 18. února 2015
Zpracoval Stanislav Pospíšil
Hrušovanský zpravodaj Březen 2015
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Klub seniorů

K 10. výročí činnosti připravila paní Ludmila Kremláčková
výzdobu na stoly a nástěnky.
Dále pan Stanislav Pospíšil vyhotovil nástěnku mapy České
republiky s označenými místy
našich uskutečněných výletů
po vlastech českých a moravských.
Bylo podáno občerstvení.
V klubu jsme přivítali paní Janu
Mikulincovou – pracovnici sociálních služeb Okresu Brno-venkov. Přivedla do Klubu své dva
známé muzikanty – harmonikáře, kteří se postarali o zábavu.
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MDŽ v Klubu seniorů 4. 3. 2014
Text: Eliška Kubová, Foto: Anička Musilová

Dne 4. 3. 2014 uspořádal Klub seniorů pro své členky oslavu MDŽ.
Na programu této akce bylo vystoupení pěveckého sboru „HRUŠČATA“ při Základní škole v Hrušovanech
u Brna s hudebním doprovodem paní
učitelky Markéty Dvořákové. Vystoupení žáků bylo velice pěkné a všem se
líbilo. Po skončení vystoupení obdrželi členové pěveckého sboru za odměnu balíčky s dobrotami. Poté přišli
přítomní muži s dárky. Oslavnou řeč
k MDŽ přednesl pan Stanislav Pospíšil.

Následně všem přítomným ženám
předali muži gerberu v květináči a tištěné blahopřání. Bylo nám, seniorkám
podáno občerstvení. K tanci a poslechu hrál muzikant pan František Sedláček. Na tuto akci byly pozvány členky
Spolku zdravotně postižených Brněnsko – Židlochovicko paní Jana Klobásová a paní Dana Hrubešová.
Za přípravu této akce patří poděkování panu Stanislavu Pospíšilovi
i ostatním mužům z Klubu.
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Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Lípa Hrušovany u Brna
Antonín Černý, předseda sdružení
Předsedou mysliveckého sdružení je p. Antonín Černý, mysliveckým hospodářem je Ing. Roman Říha. Myslivecké sdružení hospodaří v uznané honitbě o výměře 754 ha. Skladba honebních
pozemků - orná půda, travní plochy, sady, vinice, vodní plochy, ostatní pozemky. Nejvýznamnější
zvěří v honitbě je zvěř srnčí, zajíc a bažant. Myslivecké sdružení má v současné době 20 členů, jejichž hlavní činností je péče o zvěř. Zejména v zimních měsících je zvěř přikrmována ve 40 krmných
zařízeních, což jsou krmelce, zásypy a slaniska. Pravidelně je doplňováno seno, jadrné krmivo a sůl.
V honitbě je obhospodařováno také několik zvěřních políček, která zvyšují její úživnost a zlepšují
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životní podmínky zvěře. Tato činnost stojí myslivecké sdružení nemalé finanční prostředky. V této
celoroční práci nám velmi pomáhá dotační program obce, který nám umožňuje nákup kvalitního
krmiva pro naši zvěř. Z uvedených řádků lze usoudit, že myslivci zvěř jenom neloví, ale v první řadě
se o ni starají.
Myslivecké sdružení Lípa každoročně pořádá několik akcí, které přispívají k obohacení kulturního života obce. Následující akce se těší velké oblibě občanů:
1. Branný den s Táborníky – v měsíci dubnu.
2. Posezení pro občany s hudbou na chatě mysliveckého sdružení s názvem „Červen měsíc myslivosti“. Vždy je připraveno několik druhů zvěřinových gulášů a bohaté občerstvení.
3. Propagace myslivosti pro školy – v měsíci červnu.
4. Tradiční besídka Táborníků – v měsíci prosinci.
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Jumping

O jumpingu v Hrušovanech u Brna
Markéta Čapková
Podstatou JUMPINGu jsou jednoduché poskoky na speciálně vyvinuté trampolínce. Propracovaný zábavný program, motivující hudba,
balancování. Významně se zlepšuje koordinace
pohybu, rovnováha a kondice.
JUMPING je zábavné cvičení, u kterého se
pořádně zapotíte. Trampolínka o rozměrech
122 cm je ideálním nástrojem, vymezuje Váš
prostor pro cvičení, kde jste naprosto sami.
Na rozdíl od aerobiku, kde v případě, že nestíháte tempo či měnit kroky, tak hrozí, že Vás celý
dav nadšených cvičenců doslova smete.
Program byl sestaven tak, aby si na své přišel opravdu každý. Díky kombinacím rychlých
a pomalých poskoků se silovými prvky a rychlých sprintů, efektivně spalujete tuky. Komplexnost cviků zaručuje posílení celého těla
a tvarování jednotlivých partií. Značná
část lekce je věnovaná i balančnímu
cvičení, které je na pružném výpletu
trampolínky opravdu zábavné. Výhodou balancování je zpevnění hlubokého zádového svalstva, které jiným než
balančním cvičením neposílíte.
Při pravidelném provozování Jumpingu (alespoň 2x týdně) jsou znatelné
výsledky nejen viditelné, ale i měřitelné
a to v relativně krátkém časovém horizontu (4 až 6 týdnů). Je to také proto,
že při 50 minutách Jumpingu spálíte
500 až 650 kcal, což je několikanásobně více než u jiných sportů, a přitom
šetříte svoje klouby, protože je chráníte
před zbytečnými otřesy.
Jumping je sport pro každého nezáleží na věku, hmotnosti či fyzické
zdatnosti – lekci zvládne úplně každý.
Instruktor udává tempo, kombinuje
cviky tak, aby se procvičilo celé tělo
a při tom upozorňuje na správné držení
těla.
Jumping nemá složitou choreografii
- skáče se na místě, vychází z aerobiku
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a jeho jednoduchých kroků, proto se nemusíte
učit žádné složité kombinace cviků, abyste
s tímto krásným a energickým sportem mohli
začít.
Jumping kombinuje více druhů cviků včetně posilování problémových partií a strečink
- nabízí tak důležité procvičení a protažení
celého těla.
Jumping je perfektní pro všechny, kteří
chtějí zhubnout, zpevnit postavu, zlepšit fyzickou kondici, získat životní vitalitu.
Poskytuje relaxaci, uvolnění, rekondici a čas
k odpočinku od práce a stresu. Slouží též jako
prevence proti onemocnění, jako každý sport.
Lekci Jumpingu zvládne úplně každý, tak
neváhejte a přijďte si zaskákat!

Jumping

Organizace

Motto: „My power is jumping!“ ☺
Mé jméno je Markéta a mojí hlavní pracovní náplní je učitelství v mateřské škole – v Hrušovanech
u Brna učím již třetím rokem. K jumpingu jsem se poprvé dostala na podzim roku 2010 v Hradci
Králové, kde jsem studovala pedagogickou fakultu a okamžitě jsem tomuto sportu propadla. Bylo
to úplně něco jiného než všechny ty
aerobiky, zumby, apod. Ten příval endorfinů, který se dostavil již po 15minutách
skákání, byl hrubě návykový a nedal se
ničím jiným nahradit!
Po návratu zpět na jižní Moravu a zjištění, že nejbližší lekce jumpingu jsou tady
v Brně, jsem se rozhodla, udělat si kurz.
Školení Jumping® Basic v Pardubicích
jsem absolvovala v květnu 2013, první
lekce jumpingu jsem si rozjela v Brně pod
lektorkou Verčou ve VeraSportu na Jílové
a na podzim toho roku jsem začala rozdávat radost ze skákání i zde v Hrušovanech
u Brna.
Moje hodiny jsou sestaveny tak, aby si
Inzerce
cvičení užili nejen pokročilí sportuchtiví
jedinci, ale i začátečníci, a to bez pocitu
lítosti z toho, že se jim nedaří. Zvolenou
hudbu i tempo samozřejmě přizpůsobuji svým klientům a v případě nejasnosti
ráda poradím, předvedu, pomůžu…
To ovšem neznamená, že se na lekcích
nezapotíme! ☺ Naopak – společně zde
válčíme proti lenosti, svalové ochablosti
a výskytu tukových polštářků tam, kde je
nechceme! A u toho se mnohdy i pořádně pobavíme!
Kromě těchto
lekcí jumpingu
pro dospělé
bych si ráda
v budoucnosti
rozjela i lekce
Jumping Kids –
lekce pro děti.
Tak neváhejte
a přijďte si
zaskákat!
Těším se na Vás
na své příští
hodině! ☺
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Rybáři

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl
Dne 21. února 2015 se konala mimořádná
schůze rybářek/rybářů Hrušovan u Brna.
Schůze byla zároveň ustavující schůzí, která se
uskutečnila na Obecním úřadě v Hrušovanech
u Brna za přítomnosti starosty obce pana Miroslava Rožnovského.
Na ustavující schůzi za přítomnosti 32 místních členů byl podpořen: Lukáš Zekl, kandidující na pozici předsedy a hlavní rybářské
stráže; Tomáš Pekárek, kandidující na pozici
místopředsedy a zástupce hospodáře a Horst
Kunz, kandidující na pozici hospodáře, správce
rybníka, a to nadpoloviční většinou všech
přítomných.
Jakýsi přípravný výbor ve složení Lukáš Zekl,
Tomáš Pekárek a Horst Kunz se sešel na podzim
loňského roku a začal intenzivně jednat s panem starostou o možnosti převedení rybníka
do správcovství obce. Návrh rybářského řádu
byl sepsán panem Horstem Kunzem a Lukášem
Zeklem, kde jsme se inspirovali podle platného
řádu z Unkovic a Žabčic. Celý řád je již prodiskutován, opraven a schválen a bude platný
k prvnímu dni zahájení rybolovu na rybníku
Vodárna pod správou obce.
Ke dni 21. 2. 2015 souhlasné stanovisko
s převodem rybníka pod obec vyjádřilo 92 lidí
a nesouhlasné stanovisko, tedy proti jsou 3 rybáři. Převod rybníka pod vedení obce je v jed-

nání mezi OÚ a Moravským rybářským svazem,
kde se čeká na vyjádření Svazu a k následné
výpovědi smlouvy.
Rybník pod správou obce bude řídit a rozhodovat předseda, místopředseda a hospodář.
Důležitým orgánem kontroly na rybníku bude
rybářská stráž, ale možnost kontroly na rybníku
bude mít i obecní policie. Všichni představitelé
budou jmenováni i odvoláni Radou obce Hrušovany u Brna.
Náš rybník dlouhé roky nevzkvétal, až
v roce 2012 se za velké pomoci OÚ zrevitalizoval. Není nám lhostejná budoucnost rybníka
a jeho okolí, chceme přimět více dětí a mladých lidí k pobytu u vody a poznávání krajiny
a živých tvorů, a bylo to místo, kde všichni
budeme rádi trávit svůj volný čas, setkávat se
s přáteli a odpočívat.

Místní skupina Moravského rybářského svazu
ve spolupráci s OÚ Hrušovany u Brna pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu dne 2. května 2015 pro dospělé, začátek v 06:00 do 12:00
V neděli dne 3. května 2015 pro mládež do 15 let zdarma, začátek v 07:00 do 12:00
(závod o putovní pohár MO BRNO 5 součástí závodů pro mládež)
Zajištěné jsou hodnotné ceny, zarybněno výběrovým kaprem
a občerstvení pro všechny!

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR MS HRUŠOVANY U BRNA
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Sportovní a kulturní komise

Organizace

Železný muž, železná lady
Vladimír Lazar, Lubomír Šimovec
Sportovní a kulturní komisi
zaujala myšlenka pana starosty
uspořádat v naší obci soutěž
o nejvšestrannějšího muže
a ženu. Zvolili jsme triatlon;
sportovní odvětví, ve kterém
na sebe navazují tři disciplíny:
plavání, jízda na kole a běh.
První ročník o Železného
muže a Železnou lady závodu
proběhne v sobotu 13. června 2015 na rybníku Šejba a jeho
okolí. Závod je svojí náročností
postaven tak, aby jej zdárně
zvládli nejen aktivní a rekreační
sportovci, ale i široká veřejnost.
Délka jednotlivých tratí:
 plavání: 150 m,
 kolo: 4 800 m,
 běh kolem rybníku: 1 900 m.
Podmínky účasti:
 trvalé bydliště v Hrušovanech
u Brna (OP, ŘP)
 věk od 15 let (účastníci
mladší 18 let písemný souhlas
zákonného zástupce)
 dobrý zdravotní stav
 NUTNÁ PŘILBA pro jízdu na
kole
Prezentace účastníků:
od 10.00 hod, start (muži i ženy
společně) v 10.30 hod.
Závod se uskuteční za každého
počasí!
Přijďte si vyzkoušet své
schopnosti, jste srdečně zváni.
Další informace na tel.:
 777 288 833 Vl. Lazar
 606 185 450 Lubomír
Šimovec.
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Sbor dobrovolných hasičů

Začátek roku 2015 s SDH
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže SDH
Začátek roku 2015 se v hasičské zbrojnici
nesl v duchu příprav na soutěže ligy v uzlování.
Děti se zúčastnily soutěží v Brně a Bosonohách
a ukončily tak 2. ročník Otevřené uzlové ligy.
Uzavření zimní soutěžní sezóny jsme s přípravkou a mladšími žáky oslavili malým maškarním
rejem v hasičské zbrojnici. V březnu se všechna
družstva věnovala soutěži Požární ochrana
očima dětí, kdy děti z přípravky a mladší žáci
malovali obrázky. Starší žáci se pustili do tvorby
prezentace na téma Bezpečnost doma. V tuto
dobu začínáme s přípravami na další soutěže,
tentokrát v požárně technických disciplínách.
První soutěž nás čeká již 26. dubna ve Veverské Bítýšce. Mladší a starší žáci se zde zapojí
do jarní části Okresní ligy mládeže. Tradičně
se chceme zúčastnit i soutěže v Přísnoticích,
kterou náš sbor pořádá ve spolupráci s tamními hasiči. Nejvýznamnější sportovní
událostí je okresní kolo hry Plamen,
které se bude konat v Sivicích 23. 5. Na
tuto soutěž se chystáme se všemi družstvy - přípravkou, mladšími i staršími
žáky. Do konce školního roku bychom
se rádi zúčastnili ještě soutěží v Zastávce a Březině. Přípravu na soutěže
proložíme společnou návštěvou u profesionálních hasičů v Židlochovicích.
Přípravka s mladšími žáky se vypraví do
brněnské ZOO a starší žáci si ověří svoji
kondici celodenním výletem na kolech.
Kdykoliv v průběhu roku v našich
družstvech rádi uvítáme nové zájemce.
Děti do 6 let se schází každé pondělí od
17:00 do 18:30, mladší žáci (7 - 11 let)
se schází ve středu mezi 16:00 a 18:00
hodinou a starší žáci (do 15 let) v pátek
ve stejný čas. Každý se může nezávazně zúčastnit dvou tréninků a až pak se
rozhodnout, zda ho tato činnost bude
bavit a přidá se k nám. Na setkání se
těší kolektiv vedoucích - Jana, Verča,
Lenka a Báža.
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Dne 7. 3. 2015 se konala oslava k MDŽ
v hasičské zbrojnici v Hrušovanech u Brna.
Přítomné ženy byly obsluhovány dvěma pány
„Mirek Fiala a Marcel Dvořák“. Hudbu obstaral
Jan Bažant. Nálada byla výborná, tancovalo se
i zpívalo. Na konci oslavy každá z žen dostala
malý dárek.
Po zimní pauze začnou naše družstva žen
a mužů opět trénovat a připravovat se na
soutěže v požárním sportu. Rádi uvítáme nové
tváře na posílení našich družstev. Zájemci se
mohou informovat na schůzkách dětí v hasičské zbrojnici.
2. května 2015 pořádají hasiči oslavy svatého Floriána, kde budou připraveny zajímavé
ukázky z práce hasičů a ukázky dětí z požárních
sportů, pro děti budou připraveny zajímavé
soutěže a odměny. Všechny vás srdečně zveme.
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TJ Jiskra a Sokol

Tenisový klub TJ Jiskra
Miroslav Sopoušek
Letos otevřeme již 9. 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. Klub je
otevřen jak novým členům, tak i dětem, které mají zájem naučit se tenis hrát. 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 2015
1. celoročně 2015 – provoz tenisové akademie pro mládež
2. 03-04/2015 – zprovoznění tenisových kurtů
3. 04-10/2015 – hlavní tenisová sezóna
4. 04-10/2015 – 5. ročník celoročního singlového turnaje mužů
5. 13. 6. 2015 – 8. ročník turnaje JISKRA CUP ve čtyřhře
6. 5. 9. 2015 – 6. ročník turnaje BURČÁK CUP ve čtyřhře

Kontaktní osoba:
Miroslav Sopoušek
tel: +420 602 951 035
e-mail: mirekso@seznam.cz
web: http://tenis.h.sweb.cz/

Sokol Hrušovany u Brna - Volejbalový oddíl
Ing. Mgr. Pavel Kadlec

Od sezony 2009/2010 se účastníme Amatérské volejbalové
ligy (AVL) smíšených družstev v Brně. V letošní, čili už naší
6. sezoně, jsme bojovali ve 4. lize, zúčastnili jsme se všech
5 turnajů a celkově odehráli 19 utkání. Žádnou díru do světa
jsme svými výsledky neudělali. Po loňském boji o postup
do 3. ligy v play-off by se letos mohlo dokonce mluvit jako
o neúspěchu, ale pro nás, kteří volejbal hrajeme hlavně proto,
že se při něm scházíme s přáteli a pobavíme se, je úspěchem
každý turnaj, který dokončíme bez zranění.
V lednu jsme se vypravili do Zastávky na turnaj Station Open
2015. Náš tým nazvaný „Zuzčino vánoční cukroví“ vybojoval
výborné 4. místo. Kromě kvality naší hry jsme ocenili především
kvalitu škvarkové pomazánky, kterou pořadatelé připravili
na občerstvení.
Trénujeme v hrušovanské sokolovně každé úterý od 20:15
a noví spoluhráči jsou vítáni. Pro děti a mládež, která by měla zájem
s volejbalem začít, doporučuji také volejbalový kroužek. Koná se
každou středu od 18:00 do 19:00 v orlovně v Židlochovicích.
Výsledky našeho týmu v AVL:
Ročník
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Soutěž
5. liga
5. liga
5. liga
5. liga
4. liga
4. liga
Umístění 20.
15.
5.
1.
5.
14.

Tabulka 4. ligy AVL 2014/15
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Body

Hebkost
labutí šíje
VK FAST
VSK Mendelu
Orel Kr.Pole A
Piccoli calici
CIMA
Apollo
Šajze kace
wochmatici
Sokol Kyjov B
OK business
PaCi Brno
Do kabinetu!
Hrušovany
Sviňky z roští
Krakeni
Mosquitoes
Jiný kafe
Sokolíci
TOI TOI
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45
44
43
39
39
39
35
34
32
30
25
25
24
24
22
22
18
17
7
6
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FK 1932

FK 1932 v zimní přestávce
Jaromír Kudělka

V zimní přestávce se každou středu od listopadu družstvo mladší přípravky a od února družstva dorostu a mužů připravovala ve sportovní
hale. V předposlední březnový víkend proběhla neúspěšně volební výroční členská
schůze, která kvůli nízkému počtu zúčastněných nebyla usnášení schopná.
Mladší přípravka se od měsíce dubna přesune ve své činnosti z haly opět na fotbalový stadion, kde se bude pravidelně scházet ve středu a v pátek vždy od 16:30 do 18:00
hod. a pilně se připravovat, aby od léta mohla začít hrát mistrovskou soutěž. Na jaře mají
v plánu několik přátelských utkání.
Vítán je tu každý, kdo se chce naučit hrát fotbal anebo si chce s námi zahrát. Máme
tu hráče již od 4 let. V případě zájmu kontaktujte trenéra pana Kafku na tel.: 605 528 543.
Družstvo dorostu, jelikož mu jarní část začíná dříve než mužům, má za sebou již
tři přípravná utkání. Nejprve v začátkem února porazili ženský tým z Horních Heršpic
7:2, poté v polovině března vyhráli v Dolních Kounicích 1:0, následně s Pohořelicemi,
hrajícími krajskou soutěž, prohráli 1:4 a před zahájením mistrovských bojů sehrají ještě
generálku v Křenovicích.
Družstvo mužů čeká první přípravný zápas až v poslední březnový víkend, kdy doma
hostí Žabčice a na velikonoční víkend je soupeř ještě v jednání.

▼ Družstvo mladší přípravky

Výkonnému výboru v čele s předsedou Ing. Miroslavem Edlerem skončilo jeho
čtyřleté funkční období. Předseda Edler již z osobních a především pracovních důvodů
na žádné funkce nekandiduje, a tak na volební výroční členské schůzi měl být zvolen
nový předseda s výkonným výborem na další období. Bohužel pro nízkou účast členů
se schůze nestala usnášení schopnou a současným výborem bylo oznámeno konání
náhradní členské schůze, a to na úterý 7. 4. 2015 od 18:00 hod. v prostorách Sportbaru
na stadionu Václava Lajkeba.
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Rozpis soutěže IV.třída,skupina B – Muži FK 1932 – jaro 2015
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota

12. 4.
18. 4.
26. 4.
2. 5.
9. 5.
16. 5.
24. 5.
30. 5.
7. 6.
13. 6.

15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
12:30
16:30
15:00
16:30

Modřice B
FK 1932 muži
Budkovice
FK 1932 muži
Nová Ves
FK 1932 muži
Oslavany B
FK 1932 muži
Dolní Kounice B
FK 1932 muži

FK 1932 muži
Troubsko B
FK 1932 muži
Řeznovice B
FK 1932 muži
Ořechov B
FK 1932 muži
Střelice B
FK 1932 muži
Mělčany

Rozpis soutěže Okresní přebor - Dorost FK 1932 – jaro 2015
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15

neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

5. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
2. 5.
9. 5.
16. 5.
24. 5.
30. 5.
6. 6.
13. 6.
20. 6.

13:15
12:30
13:30
13:45
14:00
14:00
14:00
14:15
14:00
14:15
14:00
14:00

Pozořice
Troubsko
FK 1932 dorost
Měnín/Blučina
FK 1932 dorost
Podolí
FK 1932 dorost
Blažovice
FK 1932 dorost
Dol.Kounice
FK 1932 dorost
FK 1932 dorost

FK 1932 dorost
FK 1932 dorost
Moutnice/Těšany
FK 1932 dorost
RAFK/Opatovice
FK 1932 dorost
Ořechov/Želešice
FK 1932 dorost
Oslavany
FK 1932 dorost
Újezd
Kupařovice

Babské hody
v Hrušovanech u Brna
20. 6. 2015
13–16 hod Průvod stárek obcí a zvaní
na odpolední a večerní zábavu
13.30 hod Žádání starosty o udělení
hodového práva u obecního úřadu
16–19 hod Odpolední zábava na sokolovně
Československá beseda
vystoupení dětí ZŠ
hrají Blučiňáci
od 20 hod hodová zábava
Československá beseda
půlnoční překvapení
hrají Blučiňáci a Na2fáze
Hrušovanský zpravodaj Březen 2015
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Táborníci Hrušovany u Brna, z.s.
Masarykova 57
664 62 Hrušovany u Brna
www.tabornicihub.cz
tabornicihub@seznam.cz
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V. příměstský tábor Hrušovany 2015
Organizátor:

Táborníci
Hrušovany u Brna

Termín:

3. 8. (pondělí)
– 7. 8. 2015 (pátek)

Čas:

8:00 – 16:00 hodin

Místo:

klubovna Táborníků,
Masarykova 57

Věková kategorie: 7 – 15 let
Cena:

1 200 Kč

Strava:

zajištěna přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim

Program:

výlety do blízkého okolí Hrušovan pěšky, 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. 2015
na emailovou adresu tabornicihub@seznam.cz.
Počet účastníků je omezen.

