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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané
přijměte srdečný pozdrav a přání všeho dobrého,
zejména pevného zdraví.
Blíží se jaro a proběhly velikonoční svátky,
nejdůležitější křesťanské svátku roku, svátky nového
života, svátky jara. Přeji Vám osobní pohodu a všem
Vašim blízkým.
Chtěl bych Vás informovat o dění v obci, které byly
důvodem svolání mimořádného zastupitelstva obce.
Úvodem se zmíním, že byl schválen Plán investic 2016,
rozpočet na rok 2016, zahájili jsme další investiční činnost a budeme pracovat
na zlepšování podmínek života v obci. Proběhla kontrola hospodaření
auditním orgánem za rok 2015. Děkuji touto cestou svým spolupracovníkům
za velmi dobrou práci, neboť kontrola dopadla na výbornou.
Na 30. 3. 2016 jsem svolal zastupitelstvo obce, kde se budou projednávat
velice důležité body, které mají dopad na veřejné mínění, ale i hospodaření obce.
1. Modernizace a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice
Nejde se o výstavbu nové trati na zelené louce, trať je tam historicky a byl
pouze pozastaven provoz. Nyní se vlastník rozhodl, že provoz obnoví. Příprava,
od oznámení záměru, se rodila velmi těžce. Obec hájila, někdy opravdu velmi
tvrdě, zájmy občanů naší obce. Můžeme diskutovat, zda je trati třeba, zda
bude efektivní, atd. Vlastník asi ví, co dělá.
V každém případě obec, nyní po úpravách podmínek, jenom získá. Na hlavní
trati Brno–Břeclav budou osazeny protihlukové stěny cca za 35 milionů Kč, byl
přepracován materiál o vlivu na životní prostředí, v ulici Jízdárenská bude
osazen bezpečnostní plot, včetně nařízeného ½ ročního zkušebního provozu
a následného měření hladiny hluku. Zachování linky IDS–JMK č. 521 – přímý
spoj do Hustopečí. Byly splněny všechny podmínky, které obec specifikovala.
Chci upozornit občany, kteří nebudou souhlasit s tímto záměrem, že se obec
nemůže chovat emočně a nesouhlasit jenom proto, protože se to nechce. Vím,
že je to zásah do stavu klidu, který tu léta panoval, ale investor, SŽDC, míní
jinak. Na ochranu svých práv mohou občané, kteří nesouhlasí, využít právního
postupu, který právní řád umožňuje. Obec se musí pohybovat v právním
rámci a dodržovat zákony. Tato trať nebyla zrušena, ale pouze pozastaven
provoz. Nejedná se tedy o novou stavbu, ale její modernizaci. Následně musí
zastupitelstvo projednat smlouvu budoucí kupní na trvalé zábory pozemků.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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Slovo starosty (pokračování)

2. Odkup parkovacích ploch na ulici Nádražní:
Jedním z největších problému dopravy v obci je parkování vozidel. Plošné
uspořádání obce nikdy nepočítalo z tak masivním rozvojem automobilismu
a počtu osobních vozidel v našich rodinách. Obec přistupuje k tomuto problému
zodpovědně a pravidelně, každoročně, zvyšuje počet parkovacích míst. Bude
tomu tak i letos.
V prostoru vlakového nádraží, autobusového terminálu IDS–JMK, na ulici
Nádražní hodláme, ve spolupráci s místní společností, odkoupit 50 parkovacích
míst pro potřebu výše zmiňovaných dopravních uzlů a také pro potřebu
zdravotního střediska, pošty, nádražní restaurace, apod.
Věříme, že centrální záchytné parkoviště usnadní dopravní situaci na ulici
Nádražní. Zastupitelstvo již schválilo záměr odkupu a nyní je třeba schválit
smlouvu budoucí kupní, aby mohl začít stavební proces.
3. Jednání zastupitelů o majetkoprávních záležitostech ulice U Šatavy
V ulici U Šatavy probíhal developerský projekt, který realizovala společnost
STAVMONT BRNO a po dokončení projektu měla společnost bezplatně předat:
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, rozhlas, oddílnou kanalizaci, včetně
všech dokladů, povolení, revizních zpráv, atd.
Bohužel se tak nestalo a společnost zkrachovala.
Pozemky pod těmito stavbami získala společnost, která vyzvala obec, zda
pozemky odkoupí. Navrhla odkupní cenu 600.000 Kč. S navrženou cenou
nesouhlasím a měli bychom vyjednávat o ceně nižší. Celou záležitost předložím
zastupitelstvu obce, aby nabídku zvážilo a rozhodlo, jaký postoj zaujme v této
majetkoprávní věci.
Obec zadala znalecký posudek, který má za úkol stanovit úřední a tržní
cenu pozemků. Požádal jsem legislativně právní odbor svazu měst a obcí ČR
o stanovisko a následně předložím návrh postupu v této záležitosti. Existuje
prostor i o případnou žalobu u místně příslušného soudu.
Je zcela jasné, že jde o obchod, který tato společnost realizuje, a udělala si
z výhodných nákupů a následných dražších prodejů výhodný byznys plán.
Obec bude postupovat v souladu s povinnostmi při správě majetku a dobrého
hospodaření, ale také tak, aby veškeré konání bylo ve veřejném zájmu a v zájmu
bydlících občanů.
Doporučuji pozvat společnost k jednání, vyjasnění stanovisek a přijetí
vlastního rozhodnutí, které respektuje zájem občanů.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
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Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Výběr z usnesení č. 1/ZO/2016 z jednání ZO Hrušovany u Brna 15. 2. 2016
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Slib člena ZO p. Vladimíra Lazara
2. zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2015
3. zprávu o činnosti OP Hrušovany u Brna
za rok 2015
4. zprávu finančního výboru ZO k plnění
rozpočtu 2015, k plánu investic na rok
2016, důvodovou zprávu pro sestavení
rozpočtu obce na rok 2016 a kontokorentnímu úvěru
5. stručný přehled plnění rozpočtu za rok
2015

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. volbu aklamací při volbě předsedy
a členů Bezpečnostního výboru
2. zprávu kontrolního výboru – kontrola
vyúčtování poskytnutých dotací obce
za rok 2015
3. 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 2016
do 31. 12. 2016. Přijatá rozpočtová
opatření budou předložena na vědomí
na následném jednání zastupitelstva
obce
4. Investiční plán obce 2016, včetně stavební a finanční činnosti na rok 2016,
jako podkladový materiál pro rozpočet
obce 2016, který z těchto podkladů
vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření
na rok 2016, včetně schválení potřebných smluvních ujednání pro potřeby
realizace uvedených akcí
5. důvodovou zprávu pro sestavení rozpočtu obce Hrušovany u Brna pro rok
2016

6. Rozpočet obce Hrušovany u Brna
na rok 2016 v závazných ukazatelích,
v členění na §, dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, včetně sociální
fondu
7. navrženou minimální síť sociálních
služeb v ORP Židlochovice, včetně
nadregionální sítě JMK, včetně podpory subjektů vybraných obcí, garantuje
spoluúčast v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 v oblasti sociálních
služeb a samostatnou finanční podporu vybraných doplňkových subjektů
8. smlouvu o kontokorentním úvěru, jako
bezpečností pojistku rozpočtu obce,
mezi Obcí Hrušovany u Brna a ČS, a. s.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
9. Kupní
smlouvu
na
pozemky
parc. č. 1728/1, 1728/4 a 1727/1 (díl
a, b, c), k. ú. Hrušovany u Brna mezi
společností Tymet real estate, s. r. o.,
Údolní 8, Brno a Obcí Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
10. Kupní
smlouvu
na
pozemky
parc. č. 531/16, 1656/110 a 1656/111,
k. ú. Hrušovany u Brna mezi Obcí Hrušovany u Brna a společností Tymet real
estate, s. r. o., Údolní 8, Brno pověřuje
starostu jejím podpisem
11. Kupní smlouvu na pozemky parc.
č. 25/1 včetně staveb a 26/1, k. ú. Hrušovany u Brna mezi Obcí Hrušovany
u Brna a manželi Táborskými, Masarykova 143, Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem
12. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 83
včetně stavby mezi Moravským rybářským svazem, o. s., Brno a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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Výběr z usnesení zastupitelstva obce

13. Smlouvu č. 1030028131/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-01430036686/001 mezi E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
15. Dodatek č. 6 Smlouvy o neinvestičním příspěvku pro FK 1932 Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku
16. členský příspěvek, pro DSO Svazek
VaK Židlochovicko, jako členská obec,
na rok 2016, ve výši 3.566.000 Kč
17. Kupní
smlouvu
(pozemek
parc. č. 435/5, k. ú. Hrušovany u Brna)
a pověřuje starostu jejím podpisem
18. Kupní
smlouvu
(pozemek
parc. č. 452/2, k. ú. Hrušovany u Brna)
a a pověřuje starostu jejím podpisem

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m zákona 128/2000 Sb., o obcích, za předsedu

bezpečnostního výboru p. Bohumila
Haraštu
2. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m zákona
128/2000 Sb., o obcích, členy bezpečnostního výboru p. Miroslava Rožnovského, Ing. Mgr. Pavla Kadlece, Ing. Jaromíra Komendu, p. Petra Galocha

IV. Zastupitelstvo obce zřizuje:

1. v souladu s ustanovením § 117 odst.
2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, Bezpečnostní výbor obce. Výbor bude pětičlenný

V. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. p. Bohumila Haraštu řízením Obecní
policie Hrušovany u Brna s okamžitou
účinností po schválení zastupitelstvem
obce

VI. Zastupitelstvo obce revokuje:

1. usnesení č. 25/26/2014 ze dne
6. 10. 2014 – kupní smlouvy mezi panem Pavlem Novákem, Havlíčkova 194,
Hrušovany u Brna a Obcí Hrušovany
u Brna.

Upozornění: Obecní poplatky
Oznamujeme, že 31. 3. 2016 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. 2016. Děti do 6 let poplatek neplatí. 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.

!
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Nebudou‑li poplatky zaplaceny včas a 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.
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Informace

Obec

Bezplatná daňová složenka

Finanční správa zavádí k 1. březnu tzv. daňovou složenku, díky které mohou občané
uhradit své daně kdykoli na kterékoli z 3.200 pošt i v těch nejmenších obcích, a to zcela
zdarma. Nemusejí už tak v úřední dny cestovat až k pokladnám finančních úřadů.
Bezplatná daňová složenka bude od 1. března standardně k dispozici na všech pobočkách České pošty. Touto složenkou může fyzická osoba zaplatit: daň z nemovitých věcí,
daň z nabytí nemovitých věcí, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů fyzických osob
podávajících přiznání.
Při platbě složenkou je potřeba dbát na vyplnění správného variabilního symbolu, kterým je celé rodné číslo občana. Rovněž je třeba uvést správné předčíslí a číslo účtu úřadu.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Daň z příjmu fyz. osob podávajících přiznání  . . . . . 721 - 77628621/0710
Daň z nemovitých věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7755 - 77628621/0710
Daň z nabytí nemovitých věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7691 - 77628621/0710
Daň z převodu nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7763 - 77628621/0710
Bezplatná daňová složenka bude od 1. března standardně k dispozici na všech pobočkách České pošty. Touto složenkou může fyzická osoba zaplatit: daň z nemovitých věcí,
daň z nabytí nemovitých věcí, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů fyzických osob
podávajících přiznání.
Další informace na www.financnisprava.cz a na všech pobočkách České pošty.

Přijďte se svým miminkem na vítání občánků.
Narodilo se Vám miminko, máte trvalé bydliště v Hrušovanech u Brna
a chtěli byste se zúčastnit slavnostního aktu - Vítání občánků?
Obec Hrušovany u Brna pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto
slavnost v obřadní síni Obecního úřadu
Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka Obce
Hrušovany u Brna, je k dispozici ke stažení zde na stránkách obce,
nebo na podatelně obecního úřadu.
Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu
úřadu. Přihláška bude zařazena vždy na nejbližší termín a pozvánku Vám
zašleme poštou, zhruba 2 týdny před obřadem.
Srdečně se na vaši návštěvu těšíme.
Miroslav Rožnovský, starosta obce
Mgr.Jarmila Krausová, předsedkyně KPOZ
Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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O lhostejnosti a nepořádku
Mgr. Ing. Pavel Kadlec, místostarosta

Občas žasnu, když vidím, jak jsou někteří
lidé lhostejní a bezohlední ve vztahu k pořádku na veřejných prostranstvích v obci.
Pracovníci údržby zeleně každodenně
sbírají odpadky, což si asi mnozí občané
mylně vysvětlují jako povolení k jejich
odhazování. Bohužel jsou mezi námi tací,
kteří nejsou ochotní udělat o pár kroků víc
a dojít k odpadkovým košům, které jsou
na každém rohu. Asi si říkají: „Však on
to někdo z obce uklidí."

Nejsou to ovšem jen nějaké drobné
obaly nebo papírky, ale odzdobené vánoční stromky, nepotřebné regály ze sklepa, starý koberec, nebo i pohovka končí
nezřídka někde u silnice, klidně uprostřed
obce. Ano, všichni jsme vděční za tyto dárky. A sběrný dvůr je tak daleko.
Mnozí pejskaři nejsou ochotní po svých
mazlíčcích uklidit exkrementy a trávníky
i chodníky jsou potom poseté smradlavými hromádkami. I tyto odpady likvidují

Zpráva o činnosti obecní policie
Mgr. Ing. Pavel Kadlec, místostarosta

V zimních měsících (od prosince
do února) se strážníci obecní policie
zabývali 56 přestupky, udělili 36 pokut
a zbytek řešili domluvou. Celkově přijali 31
oznámení od občanů. Častěji než kdy jindy museli zasahovat u rvaček a zajišťovat
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pomoc při různých zraněních souvisejících
s alkoholem. Dokonce bylo potřeba kvůli
nepřístojnému chování zraněné osoby
asistovat při převozu sanitkou až do nemocnice.
Kamerový systém umožňuje efektiv-

Informace

Obec

zaměstnanci obce pomocí speciálního vysavače, přestože by mohli dělat něco mnohem užitečnějšího. Přitom i pro tyto účely
jsou po obci speciální koše s rolemi sáčků.
Obecní policie už má pokyn posílit dohled
na chování pejskařů a zpřísnit postihy.
O to více potěší, když se setkáme
s nezištným jednáním lidí, kteří dělají
pro obec i něco nad rámec svých povinností jen proto, že jim prostředí obce není
lhostejné. K nejzářivějším příkladům patří
spoluobčané, kteří dobrovolně sbírají odpadky kolem rybníku Šejba. Jistý muž
z vlastní iniciativy a nezištně pomohl obci

s ořezáním vrb podél Šatavy. Oceňujeme
i „pouhé“ odhrnování sněhu nebo posypání chodníku před domy, přestože zákonem připadla povinnost údržby na obec.
Dík patří kromě jiných i lidem, kteří si
všímají podezřelého dění ve svém okolí.
Na základě oznámení všímavého občana,
který pohotově kontaktoval obecní policii,
se podařilo chytit muže zakládajícího černou skládku, a to přímo při činu.
Obec vždy je a bude přesně taková,
jací jsou lidé, kteří v ní žijí. Čím více lidí
v Hrušovanech nebude lhostejných, tím
lepší a hezčí Hrušovany budou.

nější odhalování přestupků a také slouží
při následném dokazování. Díky tomu
se prohloubila spolupráce s Policii ČR, která si často žádá o záznamy z kamerových
systémů.
Přímo při činu se podařilo dopadnout
pachatele, který zakládal černou skládku.
Jsme přesvědčení, že udělená pokuta přispěje k tomu, že si příště své chování roz-

myslí. Děkujeme všímavým lidem, že jim
není lhostejné, co se v jejich okolí děje,
a na podezřelé chování upozornili.
Na obec se obracejí občané, kteří jsou
nespokojení s čistotou ulic. Konkrétně si
stěžují na chování pejskařů, kteří neuklízejí
exkrementy. Strážníci se na tyto přestupky
zaměří i pomocí kamerového systému
a budou přísně postihovat.
Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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Obec

Právní rady

K ochraně manžela povinného při provádění exekuce
Mgr. Marianna Sušková, advokání koncipientka v AK Hubený

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dnes se zaměříme na změnu právní úpravy, která s sebou přinesla důraz na ochranu manžela povinného
při exekuci (a výkonu rozhodnutí)
prováděné na společném jmění manželů, a na zodpovězení otázky, co dělat, aby nebyla nadále postihována
mzda ani jiný příjem manžela povinného.
Dne 01. 07. 2015 nabyla účinnosti
novela exekučního řádu a občanského
soudního řádu č. 139/2015 Sb., která s sebou přinesla změnu ustanovení týkajících se postihování majetku
manžela dlužníka.
Dle § 42 odst. 4 zákona č. 120/2001
Sb., exekuční řád, od 01. 07. 2015 platí,
že „Jde‑li o vydobytí dluhu, který patří
do společného jmění manželů, nebo
dluhu povinného, pro který lze vydat
exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci
přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.“.
Stejného znění se dočkalo i ustanovení § 262a odst. 4 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád.
To znamená, že od 01. 07. 2015
lze exekucí či výkonem rozhodnutí postihnout pouze pohledávku
z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, nikoliv mzdu nebo
jiný důchod manžela povinného.
Exekutorům není od účinnosti novely umožněno vydávat exekuční
příkazy srážkami ze mzdy nebo
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jiného příjmu manžela povinného.
Co však s exekučními příkazy vydanými před tímto datem?
Na to pamatuje ustanovení § 55
odst. 1 exekučního řádu, dle něhož
může manžel povinného podat návrh na zastavení exekuce v části týkající se provádění exekuce srážkami
z jeho mzdy nebo jiného jeho příjmu. Jako důvod zastavení exekuce
je vhodné uvést, že je exekucí postižen takový majetek ve společném
jmění manželů, který exekucí nelze
postihnout.
Aby v mezičase nedošlo k další srážce ze mzdy nebo jiného příjmu, doporučuji současně s návrhem na zastavení exekuce podat i návrh na odklad
exekuce.
Závěrem bych chtěla poukázat na to,
že i z praxe naší advokátní kanceláře
je nám známo, že k provádění srážek
ze mzdy nebo z jiných příjmů manžela
povinného dle exekučních příkazů vydaných před červencem 2015 dochází
i nyní, a že obrana manžela povinného
v podobě návrhu na zastavení a odklad
exekuce s odkazem na nemožnost takového postihnutí bývá úspěšná.

Právní rady

Obec

Běžná údržba v nájemním bytě
Mgr. Petr Sopuch, advokání koncipient v AK Hubený
S pojmy „běžná údržba“ a „drobné opravy“
a centrálního vysavače, výměny ventilů u rozvose můžeme setkávat ve smlouvách o nájmu,
dů plynu, opravy umyvadel, bidetů, vestavěných
při užívání bytů i v zákoně a médiích.
skříní, van, opravy kotlů a kamen na pevná paliPohlédneme‑li na problematiku očima záva (nikoliv opravy radiátorů a rozvodů ústředníkona, pak najdeme úpravu v zák. č. 89/2012
ho topení), a obdobné. Tento výčet je příkladmý
Sb., občanský zákoník. Zde se v ust. § 2257 říká,
s tím, že při posouzení je vhodné nahlédnout
že „Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt
přímo do uvedeného nařízení vlády.
a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce
Jako drobné opravy jsou považovány také
provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné
další nespecifikované opravy bytu a vybavení,
opravy související s užíváním bytu.“ Uvedené
které nepřesáhnou částku 1.000 Kč na jednu
pojmy byly užívány za „starého“ i za „nového“ obopravu. Zde vidíme zřetelný rozdíl oproti původčanského zákoníku. Zajímavostí však je, že výklad
nímu nařízení vlády, které stanovovalo 500 Kč.
toho, co se pod nimi skrývá, nebyl konstantní.
Závěrem pak jsou drobné opravy limitovány
Do 31. 12. 2013 platilo nařízení vláfinanční částkou, a to jako částka 100 Kč/m2 poddy č. 258/1995 Sb. Následně od 1. 1. 2014
lahové plochy bytu ročně. I zde je oproti původní
do 31. 12. 2015 nebyla detailní úprava zaúpravě zvýšení, když platila částka 70 Kč/m2.
Domnívám se, že je vhodné doplnit,
kotvena, neboť občanský zákoník nařízení
že od zde uvedeného se můžeme ve smlouvě
vlády zrušil. Situace byla napravena nyní,
odchýlit. Zákon takovou změnu dovoluje však
když od 1. 1. 2016 platí nové nařízení vlády
pouze ve prospěch nájemce. Je tedy přijatelné
č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržsjednat nižší limity anebo zcela vyloučit poba a drobné opravy související s užíváním bytu.
díl nájemce na opravách a údržbě. Nelze však
Podívejme se nyní na již účinné a praktické
naopak zakotvit podmínky pro nájemce horší,
definice toho, co tedy nájemce hradí a provádí
než stanoví zákon a nařízení vlády. Zákon tedy
na svůj náklad v pronajatém bytě.
nájemce vůči pronajímateli chrání.
Běžná údržba je „udržování a čištění bytu
Pakliže budeme uzavírat nájemní či jinou
včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí
smlouvu k užívání bytu, pak je vhodné zvážit
obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malovátyto limity a také možnost své postavení jako nání, opravu omítek, tapetování a čištění podlah
jemce ještě vylepšit a nákladů na opravy se zbavčetně podlahových krytin, obkladů stěn a čišvit. Je vhodné přihlédnout k výši nájemného,
tění zanesených odpadů až ke svislým rozvostavu bytu, osobním vztahům s pronajímatelem.
dům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování
Naopak pronajímatelé bytů by se neměli
zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné propokoušet přenést na nájemce více nákladů,
hlídky a čištění digestoří, dřezů, kuchyňských
než stanoví zákon a nařízení vlády, neboť pak
linek a dalších, kontrola funkčnosti termostase vystavují riziku účinné právní obrany nájemtických hlavic s elektronickým řízením, kontrola
ce, když se k takovým zkracujícím ujednáním
funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje,
proti nájemci ve smlouvě nepřihlíží.
kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.“
Drobné opravy pak jsou opravy bytu
a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto
vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví
pronajímatele.
Drobné opravy jsou dále vymezeny
věcně zejména jako opravy podlah, prahů,
krytin, opravy dveří, oken, klik, žaluzií, opravy vypínačů, vypínačů, zásuvek, klimatizace

Hrušovanský zpravodaj Březen 2016

11

Školy

Mateřská škola

Nový rok v mateřské škole
Kolektiv MŠ

Jen co jsme se po Vánocích všichni opět sešli
v našich třídách, už jsme se začali těšit na to,
co nám přinese nový rok v MŠ.
Pravda, nemuseli jsme ani čekat dlouho, hned
v úterý 5. 1. 2016 nás čekala návštěva místního
kostela, kde jsme si prohlédli betlém. V tomto
týdnu nás také potěšila sněhová nadílka, kterou
jsme náležitě využili k bobování, koulování
a stavění sněhuláků. A aby toho nebylo málo, naši
předškoláci byli 7. 1. 2016 na návštěvě v ZŠ a hned
19.1 a 20. 1. je čekal zápis do ZŠ, na který se velice
těšili.
V úterý 9. 2. 2016 se v naší obci najednou
objevily děti, převlečeny za pohádkové postavičky
a v „Masopustním průvodu“, za doprovodu hudby,
procházely obcí.
Konec měsíce února nám zpříjemnily paní
učitelky Černíková, Hradská a Sladkovská,
které nám přišly do všech školek zazpívat krásné
písničky. Všem se nám to moc líbilo a již se těšíme
na další koncert, který si pro nás připraví.
A co nás ještě čeká? Začátkem března
navštívíme místní knihovnu, na velikonočních
dílničkách si s rodiči a dětmi vyrobíme drobné
dekorace na Velikonoce. Čeká nás vynášení
Moreny,
návštěva
Wikylandu,
loutkové
představení v divadle Radost, výlety, rozloučení
s předškoláky a dalších akce, na které se již teď
moc těšíme.

12

Hrušovanský zpravodaj Březen 2016

Hrušovanský zpravodaj Březen 2016

13

Školy

Základní škola

Uplynulé měsíce školního života
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Pěvecký sbor – HRUŠČATA
V tomto školním roce se do sboru
přihlásilo 67 dětí z prvního až pátého
ročníku ZŠ.
Malí zpěváčci se ukázali na vystoupení
před Vánocemi pohádkovými písničkami.
Starší děti měly program náročnější –
během prosince vystoupily v Brně
na Zelném trhu, na rozsvícení vánočního
stromu u ZŠ, na Vánočních dílničkách
a vánočním koncertě v hrušovanském
kostele.
V únoru proběhla již potřetí soutěž „Hlas
Hruščat“. Mezi těmi nejmenšími zvítězila
Barbora Lazarová s roztomile zazpívanou

Zápis.
V úterý 19. 1. 2016
a ve středu 20. 1. 2016
proběhl zápis dětí
do 1. ročníku.
Zapsali jsme 56 dětí.
O odklad školní docházky požádalo 7 rodičů.
Budoucí prvňáčky
přivítali jejich starší
spolužáci.
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písničkou autorů Svěráka a Uhlíře Červená
Karkulka.
Mezi staršími si prvenství vyzpívala Jitka
Skalická s písní Vánoce bílý.
Ocenění za první místo si zaslouženě
odnesl i duet Petry Ondráčkové a Veroniky
Vítové s písní Buchet je spousta.
Veronika
Vítová
se
představila
i v duetu s Denisou Smetanovou a s písní
od Kryštofa Cesta si odnesly druhé místo.
Do konce školního roku nás čeká ještě
několik vystoupení. Za zmínku stojí
zpívání a společné vystoupení s kapelou
na Babských hodech.
Mgr. Markéta Dvořáková, vedoucí Hruščat

Technické muzeum. Ve čtvrtek 28. 1. 2016 navštívili žáci pátého ročníku Technické muzeum v Brně. Prošli jsme se „ULIČKOU ŘEMESEL“, kde jsme se přenesli v čase do období
20. – 30. let minulého století. Rázem jsme se ocitli na předměstí Brna a měli možnost
nakouknout do krámků drobných obchodníků a dílen zručných řemeslníků. Děvčatům
se líbil krejčovský salon, kluci se usadili v místní „hospůdce“… Žáci poměrně přesně
doplňovali výklad lektora svými znalostmi vlastivědných dějin a byli za to pochváleni.
V druhé části jsme zavítali do Technické herny, kde se děti zábavnou formou seznámily
s různými zákony fyziky, a to v duchu zásady:„dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte“.
Výlet jsme zakončili trochu netradičním rozdáním vysvědčení. Tentokrát nám k tomu
totiž vyhrával starý ORCHESTRION.
Mgr. Monika Betášová

Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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Vybíjená na ZŠ T. G. Masaryka v Hrušovanech u Brna
V pátek 19. února 2016 se v naší škole konal X. ročník tradičního turnaje ve vybíjené
„O školní pohár“.
Turnaje se zúčastnilo šest základních škol včetně té naší. Hostující týmy k nám přijely
z Modřic, Židlochovic, Rajhradu, Vranovic a Žabčic. Hrálo se systémem na dvě skupiny
a podle pravidel platných pro soutěže AŠSK. Na základě výsledků každé skupiny sehrály
školy další utkání o první, třetí a páté místo. Celý turnaj
se odehrál v duchu fair play, žáci v publiku fandili svým
POŘADÍ
týmům, hrálo se s velkým nasazením a to dohromady
1. ZŠ Hrušovany
vytvářelo zdravou soutěživou sportovní atmosféru.
2. ZŠ Vranovice
Pro všechny účastníky klání byly připraveny diplomy a také
3. ZŠ Žabčice
malé občerstvení, pro první tři vítězné týmy navíc i cenné
4. ZŠ Rajhrad
poháry.
5. ZŠ Židlochovice
První místo v celé soutěži nakonec obsadilo družstvo
6. ZŠ Modřice
naší školy, které se ve finále utkalo s týmem ZŠ Vranovice.
Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
V pondělí 22. 2. 2016 se žáci celé školy sešli
v tělocvičně, kde měl připravený program
všem dobře známý ilustrátor časopisu Sluníčko
a mnoha knih s dětskými říkadly. Nejdříve žákům
představil všechny pomůcky, které potřebuje
k práci. Vysvětlil rozdíl mezi malířem a ilustrátorem
a ukázal dětem, že kreslení není zas tak těžké,
když při něm využijeme geometrické tvary.
Vyvolal několik dětí, které po něm při hlasitém
předříkávání říkadla napodobovaly jeho kresbu,
a dal jim pár nakreslených hádanek. Ilustrátorův
projev byl velmi energický a dokázal po celou
dobu besedy udržet pozornost a zájem žáků.

Mgr. Jitka Coufalová
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Na třetím místě se umístil tým ze ZŠ Žabčice. Věříme, že kromě cen si hráči odvezli
i jedinečné sportovní zážitky.
Všem školám děkujeme za účast a spolupráci.
Sláva vítězům, čest poraženým!
Mgr. Michal Řihánek
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Projekt VESELÉ ZOUBKY
Před jarními prázdninami žáci prvních
tříd prošli edukativní výukou, při které si
osvojili zásady správné péče o chrup.
Děti shlédly projekci filmu „Jak
se dostat Hurvínkovi na zoubek“, povídaly
si o správném čištění zoubků a proč
navštěvovat zubního lékaře.
Součástí výuky byl i interaktivní
program, ve kterém žáci plnili úkoly
na interaktivní tabuli.
Na závěr děti dostaly preventivní
taštičku s produkty péče o zoubky:
zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky
bez cukru, antibakteriální kryt na zubní
kartáček, přesýpací hodiny určené
ke sledování délky při čištění, samolepky.
Děkujeme dm drogerii markt, s. r. o.,
která program i s dárky pro děti připravila.
Mgr. Markéta Dvořáková
Střípky ze školní družiny
Astronomické jaro ještě sice nezačalo,
přesto se děti ze školní družiny rozhodly jej
přivítat. Možná doufají, že jejich příprava
na příchod jara, toto roční období popožene a ono přijde o chviličku dřív. A čím děti
jaro vítají a vábí? V pvní řadě z nástěnek
odstranily všechny sněhuláčky, zasněžené
chaloupky a sněhové vločky. Místo nich
paní vychovatelky na nástěnku připevnily
první posly jara – sněženky. Samo sebou,
že ty, které předtím s dětmi poskládaly
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z papíru. Ale sněženkami to pouze začalo.
A tak se družinové nástěnky začínají plnit
barevnými výkresy s jarní tématikou. Celá
škola se tak začíná vysvlékat ze zimního kabátu a obléká si jarní větrovku.
I některé děti už začaly chodit nalehko oblečené. Protože však v rámci školní
družiny chodíme často ven, je lepší se s vítáním jara zase tolik neukvapovat. Děti
ze všech oddělení mají ve velké oblibě
vybíjenou, hlavně zakzvanou „vracečku“.
Populární je také hra se jménem Maják,

Foto: divadlopolarka.cz

Návštěva divadelního představení v Polárce v Brně
V pondělí 7. března 2016 se vydali žáci druhého ročníku na návštěvu divadelního
představení Pět báječných strýčků podle stejnojmenné knihy Františka Nepila. Kdo
by nechtěl mít báječného strýčka! Hlavní hrdinka malá Minka jich měla pět. Začalo
to tím, že našla pod vánočním stromečkem lyže a brzy nato vyjela s tatínkem a jeho
pěti kamarády na hory. Tam zažila úplně jiná dobrodružství, než čekala, protože místo
lyžování musela ležet s angínou v posteli. Každý den jí však jeden ze „strýčků“ vyprávěl
neuvěřitelný, zaručeně pravdivý, příběh ze svého života. Strýčka Řehoře zachraňoval
v Alpách bernardýn, Roman operoval v Grónsku, Hanuš a Arno se předháněli ve velké
krmítkové sázce a strýček Aleš rýžoval zlato na Aljašce. Minka si užila vlastně mnohem
víc než na sjezdovce. A jak to dopadlo se strýčky? To zjistíte, když navštívíte divadlo sami,
půjčíte si knížku, nebo se zeptáte našich druháčků.
Mgr. Jitka Coufalová
Recitační soutěž. V prvním březnovém týdnu jsme pro děti uspořádali recitační soutěž.
3 nejlepší recitátoři z každého ročníku soutěžili v ZŠ v Židlochovicích. Nejlépe se umístili tito žáci: Markéta Malíková – 2. ročník (3. místo), Elen Lazarová – 3. ročník (1. místo),
Jan Kovařík – 3. ročník (2. místo), Nela Padělková – 4. ročník (3.místo) a Petra Ondráčková – 5. ročník (1. místo).
Všem našim příznivcům přejeme slunné jarní dny a dobrou náladu.
Mgr. Jarmila Motlíčková
Honzo vstávej, přehazovaná. Některé hry
se však lépe hrají vzadu na školní zahradě,
a tak už se moc těšíme, až země po zimě
proschne a družinové děti budou moci vyrazit i tam. Zatím velmi poctivě využíváme
školní tělocvičnu, kde hrajeme nejrůznější
pohybové hry.
Zpravidla každý měsíc se v rámci školní
družiny uspořádá jedna větší akce. V měsíci únoru to byla kouzelnická soutěž. Děti si
připravily nejrůzněší kouzelnická vystoupení a dávaly tak na obdiv svůj um. Nutno

říct, že všem dětem se čáry a magie skutečně povedly. Ti nejlepší kouzelníci si pak
odnesli hlavní výhru. Malá odměna však
čekala na každého účastníka.
V měsíci březnu se v rámci družiny uskuteční velikonoční odpoledne, které bude
plné zábavných soutěží a her. Velikonoční
tématikou však bude protkán celý březen.
Do družiny přijde rovněž na besedu zahradní architektka, které nám přiblíží krásu
rostlin a naučí nás rozeznávat květiny, stromy a keře z blízkého okolí.  Vychovatelky
Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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Klub seniorů

Klub seniorů v roce 2015
Pospíšil Stanislav

V roce 2015 jsme zahájili již 11. rok činnosti „Klubu seniorů“. Již počátkem roku
jsme si připoměli 10 let činnosti na takovém slavnostnějšim sezeni, na které přijali pozváni zástupci obce pan Rožnovský
– starosta a pan Kadlec – místostarosta.
V tomto roce bylo evidováno 44 členů
klubu. Z toho 38 žen a 6 mužů. V měsíci
srpnu zemřela dlouholetá členka klubu
paní Vlasta Šípková. Během celého roku
byly organizovány pravidelné schůzky
a to vždy ve středu ve 1400 hodin v prostorách společenské místnosti ve dvoře
Obecního úřadu. Průměrná účast byla
25 osob. Během roku 2015 slavilo 8 našich
členů významné životní jubileum. Kterým
jsme předali blahopřání a dárkový balíček. Na celý rok byl zpracován „Plán kulturních akcí“. Podle kterého se řídila naše
činnost. Samozřejmě při jeho zpracování
musíme přihlížet na věk a fysickou zdatnost jednotlivých členů. Průměrný věk
je 71,7 roků. Zde je nutné připomenout,
že většina z nás, jak je uvedeno, dosahuje
věku, kdy se již hůř pohybujem. Z tohoto
důvodu je třeba náš kolektiv omladit novými členy, jinak nám v blízké budoucnosti hrozí zánik. Přitom díky paní Kubové a Musilové, které pravidelně o naší
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činnosti informují spoluobčany v místním
„Zpravodaji“ a regionální televizi jsme
v podvědomí prakticky celé obce, přesto se nedaří rozšířit naše řady o mladší
generaci, která by pokračovala v činnosti pro seniory. Řada našich spoluobčanů
využívá hlavně naší zájezdové činnosti.
Obecní úřad nám na tuto činnost přispěl
částkou 30.000 Kč. ze svého rozpočtu,
což kvitujeme s povděkem.
V roce 2015 jsme uskutečnili následující
akce:
 25. února proběhlo již zmíněné slavnostní sezení k desátému výročí činnosti našeho „Klubu seniorů „.
 4. března jsme již tradičně oslavili
„Mezinárodní den žen“. Vystoupil zde
pěvecký sbor „Hruščata“ ze základní
školy v Hrušovanech. Vystoupení bylo
velmi pěkné. Bylo připraveno občerstvení a každá žena obdržela blahopřání
a květinu. K tanci i poslechu hrál pan
Sedláček. Naší oslavu navštívili zástupci spolku „Zdravotně postižených
Brněnska“.
 11. března se uskutečnila „Beseda
o zdraví seniorů“ s paní MUDr. Zdeňkou
Novákovou – obvodní lékařkou. Její

Klub seniorů











přednáška byla velice zajímavá a poučná. Po přednášce velice ochotně odpověděla na naše dotazy, kterých nebylo
málo.
19. dubna byl uspořádán autobusový zájezd do Boleradic na divadelní
přadstavení „Divá Bára“, které napsal
Milan Uhde na motivy povídky Boženy
Němcové.
23. dubna jsme již tradičně cestovali autobusem na jarní výstavu „Flora Olomouc“. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili v Lošticích na specialitách
z tvarůžků.
10. května proběhla již tradiční oslava
„Svátku matek“, kterou organizoval OÚ.
Prakticky všechny naše členky se této
oslavy zúčastnily. Oslava proběhla v tělocvičně Základní školy.
23. června byl uspořádán autobusový
zájezd na hrad Český Šternberk a zámek Konopiště. Zájezd po počátečních
problémech na dálnici D1 nakonec splnil očekávání účastníků.
Pro zpestření našich schůzek nás 3x navštívila pracovnice v sociálních službách
paní Jana Mikulicová, která nás naučila
celkem jednoduše a) 6. 5. leptat sklo, b)
17. 6. malování obrázků a c) 23. 9. pletení nádob z papíru. Výklad byl zajímavý
a něco nového jsme se naučili.

Organizace

 29. září byl uskutečněn autobusový zájezd do Mikulova s prohlídkou zámku
a Dietrichsteinské hrobky. Dále jsme
se zastavili v Břeclavi, kde jsme si prohlédli židovskou synagogu s podrobným výkladem. Zájezd byl hodnocen
opět dobře.
 7. prosince proběhla „Mikulášská nadílka“, kdy nás navštívi Mikuláš s andělem
a čertem. Všichni účastníci obdrželi dárkový balí ček a blahopřání k Vánocům
a Novému roku. Bylo zajištěno občerstvení. K tanci a poslechu nám opět zahrál pan Sedláček.
 14. prosince byla zorganizovaná „Vánoční besídka“. Zde vystoupily děti
z Mateřské školy. Jejich pásmo se velice líbilo. Všem účastníkům předali
přáníčka k Novému roku. Dětem byly
předány dárkové balíčky. Opět jsme
měli občerstvení. Na tuto besídku přijali pozvání starosta pan Rožnovský
a místostarosta pan Kadlec, kteří celému kolektivu popřáli k Vánocům i Novému roku.
  15. prosince jsme se společně
se zástupci OÚ zúčastnili návštěvy
„Domu důstojného stáří“, kde jsme
předali novoroční přání a pacientům zakoupené ovoce ( jablka
a pomeranče).

Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Informace o provozu a službách sběrného dvora odpadů
Terénní úpravy v k. ú. Hrušovany u Brna v lokalitě „Kelblova jama“:
Na základě schváleného provozního řádu, lze určené území zavážet vybranými
druhy odpadů. Pro jednotlivé komodity byly stanoveny poplatky za uložení.
Seznam odpadů:
Zemina, hlušina
120, - Kč/tuna
Stavební a demoliční odpad
130, - Kč/tuna
Odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky 150, - Kč/tuna
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Schválené druhy odpadů lze ukládat do této lokality v případě, že budou splněny tyto
podmínky:
 odpad zde může ukládat pouze občan obce Hrušovany u Brna, který má řádně
a v termínu zaplacen poplatek za odpady
 občan sám nebo s přepravcem přiveze odpad na sběrný dvůr a bude se řídit pokyny
obsluhy
 v případě většího množství odpadu, např. demolice, oznámí občan (původce
odpadu), obsluze předem svůj záměr a dohodne podmínky a termíny uložení
 každý odpad bude zvážen na sběrném dvoře a dle pokynů obsluhy uložen
 obsluha vystaví vážní lístek, příjmový doklad a převezme od původce odpadu
poplatek
 ostatní dříve schválená nařízení o druhu a množství odpadu jsou nadále v platnosti
Terénní úpravy „Kelblovy jamy“ mohou zavážet také stavební firmy a společnosti
místní i z okolních měst a obcí. Je však nutné předem dohodnout podmínky.
Bližší informace podá Hodec Pavel - vedoucí sběrného dvora odpadů a referent
správy majetku obce.
Kontakt: tel. 547 236 117, mob. 607 592 096 nebo e-mail hodec@ouhrusovany.cz.
Kontejnery na biologický rozložitelný odpad (BRO) po obci
Od 1. 4. 2016 bude, jako v loňském roce, zahájena služba občanům obce
prostřednictvím přistavování vlastních kontejnerů do určených míst v obci (pouze na
BRO). Nádoby položíme, dle potřeby, na místo v pátek odpoledne a odvoz zajistíme
následující pondělí. Provoz sběrného dvora ani počet kontejnerů na SDO nebude
omezen.
Stanoviště nádob:
- ulice Malinovského,
- ulice Vodní
Žádáme občany, aby kontejnery nepřetěžovali a udržovali kolem nich pořádek.

Provozní doba sběrného dvora odpadů
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

zavřeno

12.30 – 17.00

zavřeno

12.30 – 17.00

zavřeno

09.00 – 14.00
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Mlýn v Hrušovanech. (I. část)

Vyrostl jsem ve mlýně, i když ne v tom Hrušovanském. Ale i v tomto mlýně mlel
před koncem 19. století i můj děda Eduard Jabůrek.
Babička, rozená Čechová, pocházela z Přísnotic
č. 27 a v hrušovanském mlýně se narodily i jejich
první čtyři děti. Jak jsme ale zjistili v matrikách, ty
první dvě ještě v Hrušovanech pochovala. Až jako
důchodci začali jsme pátrat s manželkou po svých
předcích, já po předcích z maminčiny strany, a toto
pátrání nás přivedlo do Hrušovan.
Ve „Vlastivědě Moravské“ vydané roku 1910,
v díle Židlochovický okres jsme našli, že obec Hrušovany, dříve Rohrbach„leží při potoku Říčce“, podle
dnešních map Šatavy, a tam jsme hledali mlýn.
Mlýn r. 1590 prodal rychtář a všecka obec Hrušovanská
za 580 zl. Řehořovi Wolgemutovi, mlynáři z Komárova; po něm měla jej vdova Anna; r. 1626 koupil jej
od Magdaleny, vdovy po Kašparovi Hajnicovi, za 800
zl. Havel Paumgarten; později připadl vrchnosti, od níž
jej koupil před r. 1749 Fanta; dnes náleží Ed. Jabůrkovi.

Tak vypadal splav kdysi, foto: Alois Štauder

Mlýn, o kterém je ve Vlastivědě výše uvedená
zmínka, jsme navštívili v červnu 2011 a potom
Ze splavu zbyly jen ohnilé, kramlemi
i v červenci 2012. Ačkoliv jsme měli kopie současné
spojené trámy. Jedna z kramlí je vidět
i historické mapy, při první návštěvě jsme mlýn jen
na boku trámu.
obtížně hledali. Podle říčky, dnes Šatavy, to nešlo,
na mlýn již voda neteče.
Poté, co jsme na konci slepé uličky zazvonili u plechových vrat, vlídně nás přijal mladší pan
Šafr. Po vysvětlení proč jsme přišli, ukázal na stodolu s udržovanými nápisy Vincencia Jaburek
a L. P. 1885. To jsme opravdu nečekali…
Pan Šafr nám ukázal stavení, v jehož levé části je mlýnice, dvorem nás provedl na zahrádku,
kde je, doufám že ještě dnes, původní vodní kolo na spodní vodu a část náhonu se stavidlem,
odkud bylo možné pouštět i něco vody na zahrádku.
Obdivovali jsme dnes už historicky cenné mlýnské kameny i původní trám z bývalého
splavu. Zřejmě se jedná o trám, ze kterého se spouštělo stavidlo. Možná, že tam někde ještě
leží i zbytky z jeho kování.
Všude tam dýchala historie a plni dojmů z nečekaného objevu jsme se vraceli domů. Mlýn,
a to v původním stavu, jistě patří k nejstarším domům v obci. Byl vystavěn, tehdy jistě jako
celý dřevěný patrně již před rokem 1496, tedy někdy po husitských válkách.
AZ občasník kronikáře Březen 2016
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Stodolu postavila Vincencie r. 1885, moje prababička,
to pět let po tom, co na hrušovanském hřbitově
pochovala svého manžela Johanna. V detailech nápisy
na stodole a kolo, kdysi poháněné lanem ze mlýna. Je třeba poděkovat
současným majitelům, že tyto nápisy nezatřeli, ale naopak je pravidelně obnovují.

Podle všeho patřil obci, neboť, jak je uvedeno ve Vlastivědě roku 1590, kdy je o tomto
mlýnu uvedena první zatím známá písemná zmínka: „Toho roku rychtář a všechna obec Hrušovanská prodala mlýn za 580 zl. Řehořovi Wogelmutovi, mlynáři z Komárova." Do roku 1626
mlýn vlastnil Kašpar Hajnic a vdova po něm Anna ho za 800 zl. prodala Havlu Paumgartnerovi. Po třicetileté válce si mlýn do své přímé správy převzala vrchnost a do r. 1711 je na něm
patrně jako mistr uváděn Jan Táborský. Podle kupní smlouvy zmiňované ke dni 29. 3. 1711
kupuje mlýn od Hraběte Sigendorfa Fridrich Merkuda, po něm v roce 1749 je majitelem
Fanta a v roce 1821 Ferdinand Braun.
Tuto část historie mlýna je však třeba ještě prozkoumat, neboť údaje uvedené ve Vlastivědě a „Průvodci po zajímavostech obce Hrušovan“, vydaném roku 2002 se zcela neshodují.
Po zrušení cechů v r. 1851 kupní smlouvou ze dne 18. 1. 1860 kupuje mlýn můj praděd,
původně učitel, Johann Jaburek. Ten umírá v r. 1880 a mlýn po něm dědí jeho starší syn
Ferdinand s tím, že jeho matka Vincencie má na mlýně zajištěn výminek.
Ferdinand je mlynářem vyučeným v Porčově mlýně v Býkovicích, dnes v okrese Blansko.
I tento mlýn existuje, rekonstruovaný na muzeum, ale tam místo původního zařízení jsou
jen repliky.
Hrušovanský mlýn ale byl na „vodě nestálé“, voda na mlýn se odpouštěla z blízkého rybníka a nedalo se mlet celoročně. Proto Ferdinand k 1. 1. 1886 prodává mlýn svému mladšímu
bratru Eduardovi a odchází na mlýn do Tišnova. Můj děda Eduard pak v Hrušovanech mele
po 11 let tj. do r. 1907, kdy ho pronajímá Tomáši Kelblovi a odchází na mlýn do Dolní Lhoty
u Blanska, který je blíž rodišti jeho matky Vincencie.
Dne 13. 3. 1909 Tomáš a Marie Kelblovi mlýn od Jabůrka kupují a v roce 1926 dědictvím
přechází mlýn do rodiny Šafrů, která mlýn vlastní dosud. Tolik zatím z jeho historie, i když zatím ověřená je až od r. 1860.
Ing. B. Šimíček
AZ-2
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Část budovy vlevo
od vchodu je mlýnice.
Za vchodem jsou schody
do jejího zvýšeného
přízemí, kde je i dnes
původní strojní zařízení
a do polosuterénu,
kde je čelní kolo hřídelí,
spojené s mlýnským
kolem venku, a původní
transmise pro pohon
strojů. Okénko při zemi
vede do podkolí.
Vpravo od dveří
byl a dosud je byt
mlynářů.

Pohled na mlýn a jeho vodní kolo ze zahrady. Je vidět, že budova s malými okénky je skutečně historická.
Část pro byt mlynáře byla k němu kdysi dávno přistavěna.

Detail železného vodního kola
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Mlýnské kameny mají dnes již historickou cenu. Stejný kámen
je i před restaurací „Rychta“, kdysi mlýnu v Tišnově, kde mlel
dědečkův bratr Ferdinand. Tam je dnes jako dekorace.

AZ-3

Marie Trnková - 130 let

Před 130 lety se narodila 23. října 1886 v Hrušovanech
řídícímu učiteli Aloisovi Trnkovi dcera Marie.
V Hrušovanech vyšla obecnou školu a v brněnské
Vesně vyšší dívčí. Po matčině smrti se přestěhovala
do Brna se sourozenci, o něž převzala péči. V roce 1908
se stala archivářkou Vesny. Po vzniku samostatného
Československa vystudovala ještě Vyšší školu sociální
péče v Praze a ve Vesně rozšířila sociální odbor. Sedm
let před smrtí v r. 1929 stihla během sedmi let práce
ve spolku Ochrany matek a dětí při České zemské péči
o mládež na Moravě vybudovat a vybavit 159 poraden
pro děti a matky. Když zjistila, že dětem do tří let chybí vhodné sociální zařízení,
pomohla vzniku ústavu pro matky a kojence v Kuřimi u Brna.

Z dopisů Marie Trnkové

…Skoro mne dojalo, že jste se octla v Židlochovicích. Víte, to je můj rodný kraj.
Ve staré škole hrušovanské jsem se narodila, v nové vyrůstala. Do zámecké kaple,
tiché a skryté, chodily jsme do kostela, do parku na procházku.
…Jako malá holčička vítala jsem snad asi před 30 lety arcivévodu Bedřicha
s chotí. Proslovila jsem stručné uvítání a podala kytici oranžových květů. Jako
dítě viděla jsem mnoho Habsburků přijíždět na hony. Byli to tvrdí lidé, neměli
žádného vztahu k lidu a myslím, že je nikdo neměl rád.
…Můžete si představit, jak na mne působí, když pan president přijíždí do tohoto
kraje, když sídlí v židlochovickém zámku, když vyjíždí na koni do Nosislavě,
Blučiny(?), Němčic. Když z celého kraje sjedou se děti na žebřiňákách
do židlochovického parku k slavnosti, kdy vidí pana presidenta, kdy jsou
poděleny třešněmi. Sledovala jsem v duchu každé hnutí a živě si představovala,
jak bylo rušno na silnicích k Hrušovanům, Hunkovicím, Žabčicím, Přísnoticím,
Ledném, Sobotovicím, Syrovicím, a jak se ty všechny dědiny jmenují. Bože, jaký
to rozdíl před 30 lety a teď.
… A tam v té nové hrušovanské škole umřela před 23 lety moje maminka.
Byla krásná srpnová neděle, byly hody, naproti v radnici se muzikanti chystali
vyhrávat, a mně maminka skonávala. Už v pátek předtím se s námi se všemi
rozloučila a mně odkázala svoje 4 děti. Na hrušovanském hřbitově spí se svými
rodiči pod červenými růžemi.
AZ-4
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Mýtus, nebo pravda? 2. světová válka ve vzpomínce pamětníka
Rodion Jakovlevič Malinovskij (1898–1967)
Maršál SSSR, ministr obrany SSSR velitel 2. Ukrajinského frontu,
který v roce armády 1945 osvobozoval jižní Moravu a Brno
Dopoledne v úterý 17. dubna 1945 bylo vidět a slyšet, že se fronta přibližuje z jižního prostoru obce Hrušovany u Brna. Byla slyšet
střelba a mezi Židlochovicemi a Unkovicemi po polích postupovali
sovětští vojáci a obyvatelé uslyšeli ve sklepích střelbu z lehkých
zbraní, a to znamenalo, že první vojáci jsou v obci. Ulice Hrušovan
přeplnily nejrůznější útvary Rudé armády, které rychle odjížděly
osvobodit Brno. V obci zůstaly další, zřejmě týlové jednotky a v některých domech byly ubytováni sovětští důstojníci. Velitel sovětských vojsk v obci kapitán Borisov, byl se svým štábem ubytován
ve vile po statkáři Fischovi.
Pozdější kronikář do kroniky Hrušovan napsal drobné připomenutí:
“Významnou událostí byl pobyt maršála Malinovského na Nivě. Přijel 18. dubna na velitelství sovětské divize. Jedna ulice byla poctěna jménem maršálovým na paměť jeho návštěvy v Hrušovanech a jako projev díků za osvobození“.
Navštívil opravdu maršál Malinovskij Hrušovany? Jak se občané dověděli o pobytu
maršála? Jeden z žijících pamětníků vypráví:
„V době osvobození mi bylo 16 let a v tu dobu jsem bydlel s celou naší rodinou u svých příbuzných na Nivě v ulici Mrštíkova (dnes Malinovského).To proto, že náš dům v Kuzině neměl
sklep, a tak v obavách blížící se fronty jsme se stěhovali alespoň na pár dní do bezpečí. Při pobytu ruských vojsk jsem byl přítomen rozhovoru jednoho našeho občana, který uměl rusky,
jak rozmlouval s ruským řidičem. Později jsem se zájmem na dvorku s ostatními poslouchal
překlad tohoto rozhovoru. Řidič uváděl, že vozí maršála Malinovského, který je na návštěvě
velitelství“.
Tato zpráva se asi rychlostí blesku roznesla po obci a byla písemně zaznamenána. Je otázkou, zda byla pravda, co řidič vyprávěl.
Všechny zaručené zprávy o přítomnosti velitele 2. Ukrajinského frontu v okolí Brna
jsou pouze nepodložené informace. Podle dokázaných informací byly prokázány dvě
návštěvy maršála, a to na pozorovatelně 18. Gardového střeleckého sboru na vrchu Čertoraj nad Křepicemi a návštěva 23. dubna 1945, kdy přijel do Žabčic a spolu generálporučíkem jezdectva I. A. Plijevem velitelem 1. GJMS posuzovali předpokládaný průběh
nadcházejících bojů o Brno.
V kronikách některých obcích našeho okolí byly údajně zaznamenané návštěvy maršála Malinovského. Byly to ale jen dohady nebo záměna s jiným velitelem. Maršál ihned
po bojích v Evropě byl odvelen na Dálný Východ na frontu proti Japonsku.
Na památku údajného pobytu maršála Malinovského v Hrušovanech u Brna byla ulice Mrštíkova po válce přejmenována na ulici Malinovského. Druhá část ulice u hřbitova
se původně jmenovala ul. Hřbitovní. Změna nastala až v 60. letech min. století, kdy bylo
rozhodnuto prodloužit ul. Malinovského až ke hřbitovu.
AZ občasník kronikáře Březen 2016
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Události známé, neznámé…
Pamětní, nebo smírčí kříž?

Tato otázka vznikla v poslední době, kdy na webové stránce naší obce a také v tomto Zpravodaji
je uváděn nejstarší artefakt naší obce jako smírčí
kříž, ačkoliv předtím se mluvilo a psalo jako o pamětním kříži nebo kamenu. Svědčí o tom Kronika
obce Hrušovan z roku 1925, kde je takto uveden.
Autor kroniky přitom čerpal z Vlastivědy moravské.
Také v naší škole jsem jako její žák slýchával od našich učitelů, že nejstarší památkou u nás je pamětní
kámen.
Současníci doby krátké po vzniku kamene jej považovali dokonce za náhrobní kámen, protože podle
pověsti tam byl zemřelý údajně pochován. To však
bylo patrně chybné, protože ani při rozšiřování pískovny nebyly nalezeny na původním místě žádné
lidské ostatky. Kámen byl pak přemístěn na zcela
nevhodné místo. Za další důkaz pro název „pamětní“ považuji samotný nápis, který byl kromě jména
Foto: J. Valoušek
nebožtíka již dávno čitelný. Z něj je zřejmé, že zde někdo zemřel, nepochybně tragickou smrtí, protože památníky se na místech přirozené
smrti, pokud je mi známo, nestavějí. Také přesné datum a čas úmrtí je v nápisu jasné:
večer na sv. Matěje (24. února) LP 1595. Neznámé zůstávalo tedy jen jméno zemřelého.
S mým přítelem Lubomírem Rottrem, který měl historické vzdělání, jsme se je pokoušeli marně rozluštit. Po jeho smrti jsem se o to pokoušel sám. Podařilo se mi to takto: Nejprve jsem si ověřil z dostupných materiálů, že jméno REWBAW, což se zdálo
původně takto čitelné, neexistuje. Na originále kříže i jeho fotografiích jsem pátral
dále, až jsem došel k závěru, že prví písmeno příjmení není „R“, ale „N“, a že poslední
písmeno není“W“, ale „R“, které jsem dříve považoval za zkratku slova“Ritter“ (rytíř).
Takže celé jméno nebožtíka je s jistotou Hans Neubauer, které se tehdejším pravopisem NEWBAWR. Toto jméno se v obci Těmice (TAEMITZ) na okrese Jihlava, dodnes
vyskytuje.
Tato výše uvedená zjištění jsem si nechal ověřit podle zaslané fotografie brněnskou
historičkou z MU Milenou Flodrovou, která je manželkou hrušovanského rodáka
Ph.Dr. Miroslava Flodra. V dopise mi dala plně za pravdu. Plně souhlasila také s mým
názorem, který je spíš přáním, že nemůže‑li být originál naší památky umístěn na původním místě ani u kostela, pak jediné důstojné místo pro něj je na místním hřbitově,
kde by bylo snadno přístupné nejširší veřejnosti.
Na závěr se ještě pokusím odpovědět, proč k záměně názvů došlo. Domnívám se,
že se tak stalo, protože památkáři evidují smírčí i pamětní kříže v jedné stejné kategorii.
Ing. Vladimír Uminský
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Historie hrušovanských
domů č. p. 1 až po č. p. 204
Dům č. p. 34 – chalupa 30 mír
nyní bez polnosti
Mahovský Matouš. Od Mahovskýho koupil chalupu Jan Večeřa. Po smrti Večeřů obdržel
chalupu jeho syn Šimon Večeřa a postoupil ji svému synovi zas Šimonu Večeřovi asi roku
1872. Po smrti obdržel syn Jan Večeřa.
Dům č. p. 35 – 32 mír pole, teď jen málo polí
Měřínský Josef. Od Měřínského koupil chalupu roku 1832 Hanuska František. Od Hanusky
koupil zas chalupu František Studený ze Žabčic. Po smrti Studeným pozů‑stalá vdova se provdala za Ondřeje Kolegara z Hrušovan. Po smrti Kolegaru prodala manželka pouze sídlo
Ignátci Kuglerovi, a postavila sobě ze stodole dům ve kterémž bydlela. Tento dům prodala
Rudustýnu Studenému a ten jej zas prodal sestře provdaném Karla Vlka. Po smrti zdědila
vdova Františka.
Dům č. p. 36 – chalupa 32 mír
Mahovský Karel. Od Mahovského koupil chalupu Josef Hromádka. Po smrti Hromádku pozůstalá vdova se provdala za Matěje Sopouška. Po smrti Sopoušku obdržel chalupu jeho syn
Jakub Sopoušek. Tento jmenovaný ji zas prodal Janu Vaňkovi ze Židlochovic. Při této chalupě
byla – dosti velká zahrada, kterou Vaněk jakož i velké sídlo rozprodal na stavební místa a z celého sídla nezůstalo nic než malá
chaloupka, kterou později koupil
Josef Kafka a prodal ji Ferdinandu
Kolegaru, obuvníkovi z Hrušovan.
Kolegar ji prodal Josefu Hiršovi
z Pohořelic. Tento prodal dům
nyní již bez polí Josefu Důjsíkovi,
brzy zemřel a dům dědila vdova,
která se provdala za Hájka.
Dům č. p. 37 – 17 ¼ lánských
polností
Dvůr pana arcivévody Bedřicha. V tomto dvoře se pěstuje
vždy jen hovězí dobytek a krávy
na užitek.
Autobusové nádraží, na protější straně
ul. Vodní zleva důmy čp. 40, 39, 38.
Foto: archiv kronikáře
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Dům č. p. 38 – domek bez polnosti
Měřinský Vavřin. Od Měřinského koupil tento domek Sopoušek Anton, tehdejší hostinský
v radnici a po smrti Sopoušku obdržela domek Kateřina která se provdala za Matouše Pokornýho. Po smrti Pokornym obdržel domek jejich jejich syn Jakub Pokorny.
Dům č. p. 39 – domek
Jeřábek Jakub. Po smrti jeřábka koupil domek Matěj Štěpánek. Od Štěpánka koupila tento
domek vdova Kromuska (s čísla 15) a prodala ho zas Václavu Odvárkovi, který sobě obchod
s uhlím za Lazarovou stodolou zařídil. Po sebevražedném pokusu zemřel a domek jest prodán Janu Fialovi z Hrušovan.
Dům č. p. 40 – obecní
Číslo 40 vždy slouží obci za byt pro pastýře. Z domku obecního roku 1901 znova
postavená malá nemocnice a pastouška.
Dům č. p. 41 – 37 mír polnosti
Sopoušek Anton. Po smrti Sopoušku
obdržel hospodářství syn Šebestyán Sopoušek. Po smrti Sopoušků syn Jan Sopoušek.
Po smrti jeho obdržel hospodářství jeho syn
Bartoloměj Sopoušek, kterýžto na tomto
domě mnoho postavil a kupecký krám
a trafiku zavedl. Roku 1904 obdržel dům syn
August Sopoušek. Po jeho smrti převzal syn
Augustýn Sopoušek. Ten po smrti předal
synu Janu, který od roku 1948 je bez pozemků. Tyto mu byly zabrány Národním výborem
a dány do nucených nájmů.
Dům č. p. 42 – 32 mír pole, teď bez polnosti
Jeřábek Jan. Po Jeřábku byl jakýs Filipek.
Od Filipka koupil chalupu židlochovský mlynář Komárek a po čase ji zase prodal pánům
z Robertů. Po delším čase koupil jmenované
sídlo Josef Edlar, dráb ve Velkém Dvoře. A konečně byla chalupa prodána Cyrilu Sankovi.

Použité prameny:
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Dům čp. 41v roce 1910. Foto: archiv kronikáře.

Palackého ul. domy čp. 41,42.
Foto: archív kronikáře.

Pavla Křičková – Památce Marie Trnkové, Brno1929
Památník obětí sv. válek…, - Státní okresní archív Rajhrad, 2000
Palackého ul. domy č. p. 41,42
František Doležal – Jména majitelů domů (rukopis)
AZ občasník připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce.
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Zdraví

Ostatní

Prevence pneumokokového zápalu plic v ordinaci praktického lékaře
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.
Očkování patří bezesporu k nejvýznamnějším objevům celé historie medicíny. První Nobelova cena v tomto oboru byla udělena Emilu
von Behringovi za objev vakcíny proti záškrtu.
Podání očkovací látky aktivuje imunitní
systém lidského organismu, tedy se jedná
o naprosto přirozené a tělu vlastní procesy.
Závažné nežádoucí účinky jsou tak vzácné,
že je většina lékařů za celou svoji praxi nikdy
neviděla. Proočkovanost dětské populace
je u nás jedna z nejvyšších na světě, zatímco v očkování dospělých jsme velmi daleko
za vyspělými státy.
Zápaly plic jsou dosud jednou z nejčastějších příčin úmrtí osob vyššího věku. V příčinách úmrtí na zápal plic u osob starších 65 let
je pneumokok nejfrekvenčnějším patogenem.
Téměř každý třetí senior na toto onemocnění
umírá. Riziko onemocnění zápalem plic vzrůstá
s některými chronickými onemocněními.
Například u cukrovky stoupá riziko šestinásobně, 52násobně u chorob srdce a cév,
52násobně u chronických onemocnění plic,
34násobně u nádorových onemocnění krve

dokonce 57násobně ve srovnání se zdravou
populací. Česká onkologická společnost doporučuje všem pacientům s nádory nejprve
očkovat konjugovanou vakcínou (Prevenar 13)
a za 2–6 měsíců polyvalentní vakcínou
(Pneumo 23). Stejné doporučení platí také
pro osoby nad 65 let. Stáří hraje podobně významnou roli v oslabování imunitního systému.
Se zvyšujícím se věkem tak riziko onemocnění
zápalem plic narůstá. Také česká revmatologická společnost doporučuje toto očkování všem
pacientům s revmatickými onemocněními.
Ve zvýšeném riziku pneumokokových infekcí
jsou také pacienti s onemocněním jater, ledvin,
astmatici a rovněž kuřáci.
Pro očkování dospělých proti pneumokokovému zápalu plic jsou v ČR registrovány dvě
vakcíny, Pneumo 23 a Prevenar 13. Pneumo 23
je pro pacienty nad 65 let zdarma a přeočkování se provádí po 5 letech.
Očkování dospělých pacientů s chronickými
onemocněními a osob nad 65 let věku je jedinou cestou jak snížit nemocnost a hlavně úmrtí
na zápal plic.

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí: 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý,
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu
na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen.
Volat mohou oběti různých forem násilí včetně
násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních
nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického,
ekonomického,
či
sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného
trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů,
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní

pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo
nejblíže situované kvalitní služby.
Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují
psychickou podporu a informace o svých právech
a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají,
že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci
potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund
Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka‑pomoci.cz.
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Obec

Knihovna

Jaro v místní knihovně
Jarmila Kresová, knihovnice

Adolf Dudek

V pondělí 22. února 2016
bylo v Základní škole
v Hrušovanech hned od
rána veselo. Přijel za námi na
besedu ilustrátor dětských
knih a veliký šoumen pan
Adolf Dudek.
Hravě zvládl a zaujal
plnou tělocvičnu dětí,
zapojil je do děje
a přesvědčil je, že kreslit
umí každý – stačí mu
k tomu kolečko, čtvereček
a trojúhelník.
Po hodině smíchu,
křiku a nových informací
následovala nekonečná
autogramiáda a pokud jste
potkali děti s namalovaným
dudkem na čele – už víte
proč.

Vzácná návštěva

Začátkem března
navštívily místní knihovnu
děti z mateřské školy.

V knihovně máme
strašidlo! Nebo
nějakého skřítka!

Co jiného by to mohlo být
• když najednou zničeho
nic spadne kniha
• když slyším na půdě
šramot
• když někdo nebo něco
přehazuje knihy na
regále
• když hledám knihu a není
tam a za chvíli tam je! Asi
ji NĚKDO schovává!
Jak si ho představují děti
z 1.A, vidíte na obrázcích.
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Půjčovna nářadí
a přívěsných vozíků

průmyslová zóna - Vodní 547, Hrušovany u Brna, PSČ - 66462

www.emkotex.cz
tel: 777 249 012
IČO : 25524551
e-mail: emkotex@emkotex.cz
Poradna NRZP ČR v Brně

Cejl 892/32, 602 00 Brno
IČO: 70856478, tel: 542 214 110-1, mobil: 736 751 214,
e-mail: poradnabrno@nrzp.cz

NABÍDKA BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ
pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své
služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální
bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti
Poradna nabízí pomoc se sepisováním žádostí, správních žalob, odvolání, námitek,
opatrovnických návrhů a dalších odborných právních úkonů
Právní poradenství poskytuje Mgr. Jana Bendová
Je nutné se předem objednat u asistentky Bc. Martiny Michalcové
Kde nás najdete:
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), - 1. patro na konci chodby
Email:
m.michalcova@nrzp.cz j.bendova@nrzp.cz
Telefon:
542 214 110 - 1
Úřední hodiny právního poradenství:
pondělí, středa:
8:30 – 15:30, poslední klient v 14:30

Hledám ke koupi RD se zahrádkou v Hrušovanech a v okolí do 15 km. Tel. 792 284 071
Koupím byt v Hrušovanech. OV i DB, nejlépe s balkonem, není podmínkou. Tel. 722 063 341
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Organizace

Mezinárodní den žen
v Klubu seniorů
Eliška Kubová

Klub seniorů uspořádal ve středu dne
9. 3. 2016 pro své členky oslavu MDŽ.
Do Klubu seniorů přišla se svým
vystoupením skupina dětí „Hruščata“
pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Dvořákové. Děti zazpívaly písničky spolu se scénkami. Vystoupení
bylo velice pěkné, všem se moc líbilo.
Za odměnu byly dětem předány balíčky s cukrovinkami.
Po vystoupení dětí, se zábavy ujal
muzikant František Sedláček, zahrál
a zazpíval k tanci a k poslechu. Bylo
podáno občerstvení - bramborový
salát a řízek, káva. Po občerstvení
přišli muži z Klubu a předali zúčastněným ženám brambořík v květináči
a blahopřání k MDŽ. Zábava pokračovala až do ukončení.
Nástěnky a výzdobu k MDŽ udělala paní Ludmila Kremláčková. Dále
udělala nástěnku – koláž z fotek našich některých členů a jejich vnoučat
(Klub seniorů - naše budoucnost).
Z uvedené akce máme přiložené
fotografie.
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Zimní činnost v FK1932
Jaromír Kudělka
Fotbalový klub FK 1932 Hrušovany u Brna přes zimní období nespí
zimním spánkem a vyvíjí svoji činnost i přes toto období. V nejvíce
se činí naše nejmladší družstva, mladší přípravka a mladší žáci, kteří jsou
ještě rozděleni podle věku na starší přípravku a mladší žáky, aby měli
větší herní praxi. Všechna mládežnická družstva se zúčastnila několika halových turnajů.
Mladší přípravka pravidelně trénovala 2x týdně, vždy jednou ve sportovní hale a jednou v sokolovně. Od počátku listopadu do března, hrála pravidelně jednou za měsíc, zimní halovou ligu
v Žabčicích, kde se po počátečních nezdarech, začala zlepšovat, bodovat a v posledním kole
i vyhrávat. V této zimní lize, která je kvalitně obsazená i týmy z jiných okresů, obsadila konečné
13. místo. Střelecky se nejvíce dařilo Teodorovi Uhnákovi, který byl zároveň vyhlášen i nejlepších
hráčem družstva.
Mladší část z družstva mladších žáků, jedná se o ročníky 2005, 2006, hrála jako starší přípravka
také halovou ligu v Žabčicích, kde se postupně také každým hracím kolem lepšili a v závěrečném
kole dvěma výhrami vybojovali konečné 15. místo. Stejně jako u mladší přípravky i zde byla liga
kvalitně obsazena týmy, které oproti našemu, hrají pravidelně mistrovské soutěže.

Starší přípravka
Starší část z družstva mladších žáků, jde o ročníky 2003, 2004, doplněna o některé mladší hráče, se
zúčastnila celkem tří halových turnajů. V prosinci ve Střelicích obsadili 8. místo, v únoru v Bohunicích 6. místo a v březnu na domácím turnaji 6. místo.
Obě části trénovaly dohromady, pravidelně 2x týdně, vždy jednou ve sportovní hale a jednou
v sokolovně.
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Mladší žáci
Starší žáci ve společném družstvu s Vojkovicemi v zimě odehráli 4 halové turnaje. Nejlépe se jim
vedlo v měsíci březnu, na turnaji pořádaném Pohořelicemi, ve kterém obsadili pěkné 2. místo, když
nestačili pouze na domácí vítěze.

Starší žáci
Dorostenci trénovali v hale od začátku ledna, vždy ve čtvrtek společně s muži. V měsíci březnu
sehráli kvalitně obsazený turnaj s týmy z krajské soutěže, kde sice obsadili 5. místo, ale výsledky
byli až na jednu výjimku těsné.
Muži nastoupili do tréninku od měsíce ledna, vždy ve čtvrtek společně s dorostenci. V měsíci
březnu sehráli 3 přípravná utkání Vojkovice dorost, Rajhradice „B“ a Opatovice. Družstvo přivítalo
i několik nových hráčů, kteří se budou snažit pozvednout mužský tým k lepší hře a výsledkům, ale
také zaznamenalo i několik odchodů, či ukončení činnosti.
To jak se družstva přes zimní období pečlivě připravila na jarní mistrovské boje, poznáme již celkem brzo. Nejdříve do jarní části vstoupí družstvo mužů, když o první dubnovém víkendu hostí
Dolní Kounice „B“ a společné družstvo žáků jede do Pohořelic, za další týden začínají dorostenci
a týden po nich mladší žáci s mladší přípravkou.
Přejme jim dobré vstupy do svých soutěží a ať se jim vede lépe než v podzimní části.
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Slovo předsedy FK1932

Mohlo by se zdát, že se v rámci fotbalového klubu v zimě nic neděje, není tomu tak,
událo se toho celkem dost a ještě víc toho
chystáme na celé jaro až do léta.
Všem týmům běžela příprava v hale, dětské týmy se účastnily zimních turnajů, jeden
turnaj jsme organizovali i u nás na sportovním areálu, zúčastnilo se ho 6 družstev.
Tímto bych chtěl velice poděkovat “bossi”
Kafkovi a “Mirkovi” Kudělkovi za skvělou
přípravu a organizaci turnaje! Děkuji!
Když jsem minule prezentoval počet členů FK1932, povedlo se nám udržet přes zimu
cca 90% členské základny, což je výborné,
bohužel, většina holek asi ztratila motivaci
a několik rodin z “internátu” bylo odstěhováno, co vysvětluje ten úbytek. Nicméně, základna se nám před jarní části stabilizovala,
máme 107 aktivních členů.
Pokud se ohlédneme za akcemi
a co se tady dělo, tak jsme již v únoru pořádali “nečekaný” přípravný zápas – lídra II. ligy
s aspirantem na postup z MSFL 1. SC ZNOJMO
FK - 1. SK PROSTĚJOV, tato akce se “upekla”
od prvního kontaktu k realizaci za necelých
72 hodin, což dokazuje, jak dokážeme být
flexibilní a veliké díky patří všem kolegů, kteří
se podíleli na přípravě hřiště a zázemí. Oba
celky na svých stránkách vyjádřili na naši
adresu velikou pochvalu, jak za organizaci,
tak úroveň prostředí a zázemí, jaké u nás
našli. Tento zápas z mého pohledu měl a má
pro FK1932 a Hrušovany u Brna obrovskou
marketingovou hodnotu, neformálně mám
přislib, že by si u nás letos mohl kopnout
přípravák některý blízký ligový tým!
Určité změny se událi v týmu dospělých,
hráčskou kariéru ukončil Michal Kameník
a dres změnil Petr Kameník, čím bych chtěl
oběma poděkovat za každý odkopaný zápas
v dresu FK1932.
To jsou odchody, větší akce byli příchody,
kdy jsem do mužstva dospělých dovedl několik
mladých hráčů. Jsou to kluci, kteří pochází tady
z Hrušovan u Brna, nebo blízkého okolí, o to víc
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jsem rád, že tady chtějí hrát. Mám rozpracované
ještě 2-3 posily, jsou to mladí kluci s velikou
perspektivou pozvednout úroveň hry týmu teď
i do budoucna.
Pojďme k tomu, co se u nás bude dít
v nejbližších 3–4 měsících, abyste si udělali
obraz o našich aktivitách. Mimo naše soutěžní zápasy se na stadionu bude například
konat příští měsíc v dubnu soutěž družstev
hasičů, jak mužů, tak žen, čeká se účast
až 200 soutěžících! V květnu budeme
hostit finále poháru OFS, organizujeme
mezitřídní zápolení dětí se spoluúčastí ZŠ,
máme domluvený exhibiční zápas „starých
pánu“ Hrušovany u Brna vs. starostové
Židlochovicka, kde bude i velice zajímavý
doprovodný program. V červnu hostíme dvě
soutěže družstev hasičů a proběhne u nás
i část závěrečného kola oslav 110. výročí
založení SDH v Hrušovanech u Brna – bližší
informace poskytneme s SDH před jednotlivými soutěžemi. V poslední pátek školního
roku budeme spolupořádat loučení žáku ZŠ
a MŠ se školním rokem 2015/2016. NA TYTO
AKCE JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI.
Aby toho nebylo málo, mimo sportovní
aktivity se nám postupně rozjíždí i různé
soukromé, školící a společenské akce
ve sportbaru.
Velmi mě těší, že se o FK1932 začíná víc a víc
v obci mluvit, že začínáme být víc vidět. Po roční odmlce se k nám sponzorsky vrátila jedna
společnost a získal jsem nového sponzora.
Tímto bych chtěl oběma sponzorům
poděkovat, jak společnosti LEMATEC, s. r. o.
a její jednateli Matúšovi Levrincovi, tak pánu
Jaroslavu Kouřilovi – OSVČ za podporu.
Tyto finanční prostředky pomůžou našim
nejmenším ve fotbalovém růstu a zlepšení
podmínek pro jejich rozvoj. Bez zajímavosti
není, že 3 ze 4 sponzorů bydlí a sídlí na ulici
Červené Vrchy, která existuje 8. rok…
Byl bych rád, kdyby se našli i další sponzoři, kterým záleží na tom, aby naše děti, vnuci
a vnučky raději trávili čas na hřišti, než někde
v podchodech, zastávkách, nádraží atd.?
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FK 1932
Závěrem bych chtěl opět a zase poděkovat všem, kdo
jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají s chodem klubu
a za důvěru, která skutečně zavazuje. Přeji všem všechno dobré
a na viděnou na fotbale, nebo ve sportbaru!
Igor Bogľarský,
předseda VV FK1932 Hrušovany Brna

Rozpisy soutěží Jaro 2016
Rozpis soutěže IV.třídy, sk. B – Muži FK 1932
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

So
So
So
Ne
So
Ne
So
So
So
So

2.4.
9.4.
16.4.
24.4.
30.4.
8.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.

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

FK 1932
Budkovice
Nová Ves
Mor.Bránice
FK 1932
Střelice B
FK 1932
FK 1932
Babice u Rosic
FK 1932

Rozpis OP, sk. A – Ml. žáci FK 1932
11 Ne 10.4.
VOLNÝ LOS
12 Ne 17.4. 10:30 FK 1932
13 So 23.4. 14:00 Blučina/Měnín
14 So 30.4. 10:30 FK 1932
N1 Ne 8.5. 11:00 Těšany/Moutnice
N2 Ne 15.5.
VOLNÝ LOS
N3 Ne 22.5. 10:30 FK 1932
N4 So 28.5. 10:30 FK 1932
N5 Ne 5.6.
VOLNÝ LOS
N6 Ne 12.6. 10:00 Kupařovice

Dol. Kounice B
FK 1932
FK 1932
FK 1932
Troubsko B
FK 1932
Oslavany B
Ořechov B
FK 1932
Židlochovice

Modřice
FK 1932
Těšany/Moutnice

FK 1932
Kupařovice
Těšany/Moutnice

FK 1932

Rozpis I. třídy, sk. B – Žáci Vojkovice/FK 1932
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

So
So
So
Ne
Ne
So
So
So
Ne
So
So

2.4.
9.4.
16.4.
24.4.
1.5.
7.5.
14.5.
21.5.
29.5.
4.6.
11.6.

9:00
9:00
9:30
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
10:00

Pohořelice
Vojk./FK 1932
Slatina
Vojk./FK 1932
Tuřany
Vojk./FK 1932
Šlapanice
Vojk./FK 1932
Újezd u Brna
Vojk./FK 1932
NORDIC Brno

Vojk./FK 1932
Svratka Brno „B“
Vojk./FK 1932
RAFK
Vojk./FK 1932
MS Brno
Vojk-/FK 1932
Kohoutovice „B“
Vojk./FK 1932
Bystrc
Vojk./FK 1932

Rozpis OP, sk. Jih – Dorost FK 1932
11
12
13
14
15
16
17
18
10

So
Ne
Ne
So
So
Ne
So
So
So

9.4.
17.4.
24.4.
30.4.
7.5.
15.5.
21.5.
28.5.
4.6.

12:00
16:00
14:15
14:00
14:00
14:15
14:00

Újezd u Brna
FK 1932
Mor.Bránice
FK 1932
FK 1932

FK 1932
Těšany/Moutnice

FK 1932
Žabčice
Měnín
RAFK/Opatovice FK 1932
FK 1932
Kupařovice
VOLNÝ LOS
VOLNÝ LOS

Zápasy na řádcích s šedým pozadím se hrají v Hrušovanech.
▼ Tučně vyznačená mužstva jsou pořadateli turnajů.
Rozpis OS, sk. A – Ml. přípravka FK 1932
1 Ne 17.4. 13:00 FK 1932
RAFK „B“
1 Ne 17.4. 15:00 FK 1932
Popůvky
2 So 23.4.
9:00 Troubsko
FK 1932
2 So 23.4. 10:00 Popůvky
FK 1932
3 So 30.4. 10:00 Blučina
FK 1932
3 So 30.4. 11:00 Ochoz
FK 1932
4 Ne 8.5.
15:00 Modřice
FK 1932
4 Ne 8.5.
16:00 Želešice
FK 1932
5 Ne 15.5. 15:00 Ivančice
FK 1932
5 Ne 15.5. 16:00 Těšany/
FK 1932
Moutnice
6 Ne 22.5. 13:00 FK 1932
Pozořice
6 Ne 22.5. 15:00 FK 1932
RAFK „B“
7 Ne 29.5. 13:30 Radostice
FK 1932
7 Ne 29.5. 14:30 Želešice
FK 1932
8 So 4.6.
13:00 FK 1932
Žabčice
8 So 4.6.
15:00 FK 1932
Radostice
9 Ne 12.6. 10:30 VOLNÝ LOS
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Rybáři

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl
Od 1. 1. 2016 nabyla účinností zřizovací
listina Obce Hrušovany a organizačně –
rybníkářský řád Klubu rybářů Hrušovany
u Brna. V loňském roce zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo dohodu o ukončení
nájmu s Moravským rybářským svazem, o. s.
a v prosinci zastupitelstvo schválilo zřizovací
listinu a organizačně – rybníkářský řád.
Od poloviny ledna probíhá rybářský kroužek v prostorách Klubu důchodců. Kroužek
navštěvuje 14 mladých budoucích rybářů.
Od dubna bude kroužek probíhat v rybářské
klubovně na rybníku Vodárna. Tímto bych
chtěl poděkovat Obecnímu
úřadu Hrušovany za poskytnutí
prostoru v obecní místnosti.
Rybářská klubovna na rybníku
Vodárna se odkoupila i s pozemkem od MRS MO Brno 5. Čeká nás
jarní úklid, aby klubovna byla
přístupná od dubna pro všechny
členy Klubu rybářů. V rybářské
klubovně bude současně kancelář předsedy klubu, který bude
k dispozici během konzultačně – úředních hodin (dny a časy
se upřesní) pro všechny tazatele
v případě veškerých dotazů.
Hlavní priorita bude individuální
přístup a věnování se novým
rybářům a pomáhat jim aktivně
s rybařením. Bude si také možné zakoupit roční, ale i denní
či závodní povolenku k lovu ryb pro všechny
zájemce. Samotný prodej povolenek k lovu
ryb byl zahájen v sobotu 5. března 2016.
Od soboty 26. března 2016 bude veškerý proLUKÁŠ ZEKL,
předseda Klubu rybářů,
rybníkářská stráž
Mobil: +420 728 788 387
Email: zeklluk@seznam.cz
klubrybaruhrusovany@seznam.cz
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dej povolenek probíhat v rybářské klubovně
na rybníku Vodárna.
V sobotu 23. dubna se uskuteční
1. rybářské závody Klubu rybářů
pod záštitou Obce Hrušovany u Brna.
Rybářské závody proběhnou od 6:00 do
12:00 pro dospělé, startovné 200 Kč. V neděli
24. dubna proběhnou závody od 7:00 do
12:00 pro mládež, a to zdarma. Občerstvení
pro oba dny zajistí Ondra ze Sokecu. Prodej
závodních povolenek bude probíhat v dubnu
na rybářské klubovně a to v sobotu 16. dubna,
v pátek 22. dubna nebo možnost zakoupení si
povolenky ráno před závody –
startovné činí 200 Kč.
Závěrem bych si dovolil ještě zavzpomínat na dlouholetého rybářského funkcionáře
pana Horsta Kunze, který nám
Všem řadu let prodával rybářské lístky. Zemřel náhle
a nečekaně dne 31. 12. 2015,
ale s námi na rybách bude
ve vzpomínkách napořád.
Bylo rozhodnuto a následně
schváleno Radou obce Hrušovany, že pana Horsta Kunze
na pozici hospodáře Klubu
rybářů nahradí pan Zdeněk
Farkaš.
Ve věci brigádnické povinnosti nebo hospodaření
na rybníku Vám na veškeré
dotazy zodpoví místopředseda či hospodář
Klubu rybářů Hrušovany.
Petrův zdar!

S pozdravem Lukáš Zekl

TOMÁŠ PEKÁREK,
místopředseda Klubu rybářů,
rybníkářská stráž
Mobil: +420 603 282 494
Email: t.pekarek@atlas.cz
klubrybaruhrusovany@seznam.cz
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ZDENĚK FARKAŠ,
hospodář Klubu rybářů,
rybníkářská stráž
Mobil: +420 774 155 423
Email: z.farkas@seznam.cz
klubrybaruhrusovany@seznam.cz
Fotografie na protější stránce ►
Lukáš Zekl, březen 2016 ►

Jedna z informačních vitrínek u rybníka Vodárna

Nová měřící stupnice na stavidle
pro kontrolu hladiny vody v rybníce

Pohled na rybník zjara
Vrby a rákosí jsou součástí rybníka

Rybářská klubovna u rybníka
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Sbor dobrovolných hasičů

Rok s SDH - 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna
Eva Malá, Kronikářka SDH Hrušovany

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Hrušovany u Brna založen Dr. Hynkem
Světlíkem v roce 1906. Od té doby je významným spolkem v obci, který se věnuje široké škále činností v oblasti požární prevence, práce s dětmi a mládeží
i pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost. V roce 2016 si sbor připomíná
110. výročí svého založení a pro laickou i hasičskou veřejnost pořádá v průběhu celého roku množství sportovních i kulturních akcí tak, aby připomínka
tohoto výročí byla důstojná a poskytovala možnost účasti co největšímu počtu
zájemců.
Tradiční hasičský ples byl u příležitosti výročí založení sboru obohacen o předtančení a v jeho rámci byly zahájeny celoroční připomínkové akce. Další kulturní
akcí bude Floriánská zábava, kterou sbor pořádá pro širokou veřejnost a je zorganizována pro připomenutí výročí sboru. V dubnu se sbor zhostí pořadatelství
okrskové soutěže v požárním sportu v kategoriích mužů a žen. Tuto soutěž bude
pořádat poprvé a ponese se v duchu zahájení oslav výročí v kruhu nejbližších
hasičských sborů.
Hlavní připomínkovou akcí jsou
budou konat dne 11. 6. 2016.
Na tyto oslavy jsou jako významní hosté zváni představitelé hasičstva, obce Hrušovany
u Brna i Jihomoravského kraje.
V průběhu dne bude moci široká
veřejnost shlédnout výstavu historické i současné hasičské techniky doprovázenou nejrůznějšími
ukázkami s hasičskou tematikou
a činností složek IZS. U příležitosti
těchto oslav proběhne slavnostní žehnání nově pořízeného
praporu sboru. Pro děti budou
v tento den připraveny atrakce ve
formě aktivního využití volného
času, např. skákací hrady či hry
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oslavy 110. výročí založení sboru, které se

Průběh akcí v roce 2016
30. 1. 2016
23. 4. 2016

14. 5. 2016
11. 6. 2016
25. 6. 2016
26. 6. 2016
10. 9. 2016
29. 11. 2016
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Tradiční hasičský ples
Okrsková soutěž
v požárním sportu
mužů a žen
Floriánská zábava
Oslavy 110. výročí
založení sboru
Soutěž ligy mládeže
Soutěž přípravek
Slavnostní valná hromada
Soutěž v uzlování

Sbor dobrovolných hasičů
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s hasičskou tematikou. Sbor ve spolupráci s Agility Ráječko také v obci vystaví
sérii velkoplošných fotografií dětí s Downovým syndromem „Pozor vyletí kůň!“,
na kterých lze shlédnout i chlapce, který se aktivně účastní akcí sboru. Tato
putovní výstava byla zahájena v Pardubicích a je rozjednáno její další umístění
v Senátu ČR či Německu.
Ke konci školního roku bude sbor pro děti pořádat dvě soutěže. V rámci
Okresní ligy mládeže Brno – venkov bude pořádána soutěž, které se sbor zhostil právě u příležitosti oslav výročí založení sboru a na této soutěži budou slavnostně vyhlášeni vítězové této celoroční ligy v kategoriích mladších i starších
žáků. O den později sbor pořádá soutěž pro nejmenší hasiče ve věku 3–6 let
a tímto si připomene výročí se všemi věkovými kategoriemi hasičské mládeže.
U příležitosti výročí založení sboru budou všem zúčastněným dětem předány
upomínkové předměty.
Celoroční připomínkové akce k výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna budou zakončeny soutěží v uzlování, která je zařazena
do Otevřené uzlové ligy. Této soutěže se pravidelně účastní na 80 družstev dětí
a mládeže z Jihomoravského kraje. Na této akci sbor symbolicky ukončí rok,
v jehož průběhu si na nejrůznějších akcích připomíná výročí 110. let od svého
založení.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HRUŠOVANECH U BRNA
bude pořádat ke svému 110. výročí založení
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Sport

TJ Jiskra

Tenisový klub JISKRA Hrušovany u Brna
Miroslav Sopoušek

Tenisový klub JISKRA Hrušovany
u Brna letos otevře již 10. 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 2016
 celoročně provoz tenisové akademie
pro mládež
 03/2016 – zprovoznění tenisových
kurtů
 04-10/2016 – hlavní tenisová sezóna
 04-10/2016 – 6. ročník celoročního
singlového turnaje mužů
 4(11).6.2016 – 9. ročník turnaje
JISKRA CUP ve čtyřhře
 10. 9. 2016 – 7. 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/

Volejbalový oddíl TJ JISKRA Hrušovany u Brna
Petr Nentvich

Volejbalový oddíl má rozehranou další sezónu s osmi hráči na soupisce. I nadále
bojujeme v krajské soutěži. Uvítali bychom další mladé hráče, ale s nezájmem se
potýkají i další oddíly v soutěži. Proti loňskému roku se snížil počet družstev a do
budoucna tak lze očekávat, že ze dvou krajských skupin v soutěži bude pouze jedna.
Oddíl využívá bezvadného zázemí sportovní haly v Hrušovanech u Brna, přes léto
trénujeme na venkovních kurtech v areálu Sokolovny.
Soutěž probíhá de facto pouze v hale. Naše výsledky i rozpis útkání je možno
sledovat na: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=JM-M2
Samozřejmě rádi každého fanouška uvítame i při mistrovském utkání.
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Různé

Sport

Mladí hrušovanští sportovci reprezentující naši obec
V současné době je se svoji partnerkou Renatou Sukupovou druhým nejlepším tanečním
párem v ČR ve své kategorii.
Oba sourozenci mají předpoklady se nadále
zlepšovat a reprezentovat nejen svoji obec,
ale i českou republiku na mezinárodních závodech – blahopřejeme a přejeme hodně dalších
sportovních úspěchů.

Kateřina a František Nentvichovi se narodili
15. 6. 2003. Od pěti let se oba věnují krasobruslení v TJ Stadion Brno. Oba se již úspěšně
zúčastnili Olympiády mládeže, kde reprezentovali Jihomoravský kraj.
Kateřina se věnuje sólovému krasobruslení a v kategorii žaček zvítězila letos v únoru
na Velké ceně Brna– memoriál F. Suka. V závodě Českého poháru na
mistrovství ČR letos v březnu obsadila 5. místo v naší
republice. V kategorii žaček
(12–15 let) patří k nejmladším, a věříme, že se bude
i nadále prosazovat.
František také začínal se
sólovým
krasobruslením
a dosáhl i pěkných umístění,
ale od roku 2013 se věnuje
kategorii tanečních párů.
Byl již 2x na mezinárodním
soustředění v německém
Obersdorfu a polské Toruni.

Volejbal TJ Sokol Hrušovany
Pavel Kadlec

10. 1. 2016 jsme se zúčastnili turnaje "Station Open 2016" v Zastávce u Rosic
a dařilo se netradičně dobře, nakonec jsme po dramatickém finále obsadili 2. místo.
Posledním turnajem jsme 5. 3. 2016 v Brně zakončili sezonu 2015/2016 4. ligy AVL.
V konkurenci dalších devatenácti smíšených týmů jsme obsadili jedenácté místo.
Umístění v klidném středu tabulky považujeme za relativně dobrý výsledek
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název týmu
Úplně rovný banán
Gumové medvídky
Bezední
Apollo
CIMA
Krakeni
Sviňky z roští
Skórgazmus
PaCi Brno
Piccoli calici

Zápasů
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Body
50
47
44
43
38
33
33
31
31
29

Pořadí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Název týmu
Sokec Hrušovany
Šajze kace
Sokol Kyjov B
69
Fasťáci
OK business
Mosquitoes
wochmatici
Jiný kafe
Zahrádkáři Kersku

Zápasů
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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Body
27
25
25
21
21
18
18
16
11
9
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Plán akcí

Den

Pořádá

Akce

Den

23. 4.
23. 4.
24. 4.
30. 4.
30. 4.

Táborníci
Táborníci
Obec
MS Lípa

Louka plná broučků
Jarní úklid
Osvobození Hrušovan
Soutěž pro školy ve střelbě
ze vzduchovek
Klub rybářů Rybářské závody - dospělí
SDH
Okrsková soutěž pro muže
a ženy
Klub rybářů Rybářské závody - mládež
do 15 let
Táborníci
Branné závody
Sokol,SDH Pálení čarodějnic
Klub
Návštěva divadelního
seniorů
představení

Květen
3. 5.
11. 5.
14. 5.
26.–
29. 5.
28. 5.

Akce

Červen

Duben
2. 4.
16. 4.
16. 4.
23. 4.

Pořádá

Klub
seniorů
Klub
seniorů
SDH
Táborníci

Zájezd na Floria Kroměříž +
Bučovice
Oslava Svátku matek

FK 1932

Staří páni vs. Starostové

4. 6.
4. 6.
11. 6.
11. 6.
17. 6.
18. 6.
18. 6.
24. 6.
24. 6.
25.–
26. 6.
25. 6.
26. 6.

MS Lípa

Posezení pro občany s
hudbou na Myslivně
Obec
Železný muž,žena + MDD
SDH+Obec 110 let výročí založení
Jiskra Jiskra Cup ve čtyřhře ( i pro
tenis
veřejnost)
Táborníci
Závěrečná oddílová
schůzka
Sokol
Babské hody
SDH
Slavnostní schůze SDH
MS Lípa
Propagace myslivosti pro
školy
FK 1932
Hurá prázdniny
Táborníci
Stavění tábora
SDH
SDH
Klub
seniorů

Soutěž liga mládeže - žáci
Soutěž přípravek
Zájezd na Zvíkov a Orlík

Floriánská zábava
Vodácký výlet

Babské hody
v Hrušovanech u Brna
18. 6. 2016
13–16 hod
13.30 hod
16–19 hod

od 20 hod

Průvod stárek obcí a zvaní
na odpolední a večerní zábavu
Žádání starosty o udělení
hodového práva u obecního úřadu
Odpolední zábava na sokolovně
Hanácká beseda
vystoupení dětí Hruščata
vystoupení taneční skupiny Honky tonk
hrají Blučiňáci
hodová zábava
Hanácká beseda
půlnoční překvapení
hrají Blučiňáci a Alcoholic Melodic
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Táborníci

Výlet na rozhledny do Zaječí
Jana Šnajnarová
V sobotu 19. března se Táborníci vydali na další jednodenní výlet. Pro tentokrát byla
naplánována necelých dvanáct kilometrů dlouhá trasa do okolí Zaječí. Ráno jsme
se sešli v počtu 29 dětí a 10 vedoucích na vlakovém nádraží v Hrušovanech a mohli jsme
vyrazit. Nejprve jsme se tedy dopravili vlakem do Zaječí, kde začínala naše trasa. Zelená
turistická značka nás dovedla do centra Zaječí, odkud jsme dále po žluté pokračovali
na rozhlednu Dalibor. Z této zděné jedenáctimetrové rozhledny jsme měli krásný výhled
na Pálavu, Novomlýnské nádrže, ale také na další cíl naší cesty. Tím byla rozhledna Maják,
ke které vede tzv. Zaječský vycházkový okruh. Tato dřevěná rozhledna, vysoká 26 metrů,
nám poskytla pohled na okolní vesnice a rozlehlé vinice. Odtud naše cesta vedla na vlakové
nádraží v Rakvicích, kde jsme po chvilce čekání nastoupili do vlaku a vyrazili zpět domů.
Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další poznávání našeho okolí.
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Domov pro seniory

Rajhrad
– pomáháme seniorům vést aktivní a nezávislý život
– aktivní a soběstačný senior má jistotu, že o něho bude
dobře postaráno i při zhoršujícím se zdravotním stavu
– kvalitní služby za rozumné ceny
– máme dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory
– moderní a bezbariérové bydlení – kolaudace 2014
– senior má vždy samostatný byt nebo pokoj
– Akátový dům se nachází v centru města Rajhrad
s veškerou občanskou vybaveností a výbornou
dostupností do centra Brna.

Přijďte k nám na nezávaznou prohlídku Vašeho nového domova
Moderní a bezpečné
bydlení pro seniory
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Akátový dům

SEN Bydlení s.r.o., Městečko 52, 664 61 Rajhrad
tel.: 776 479 455, e-mail: info@senbydleni.cz
www.senbydleni.cz
/ SENBydleni
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STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ
Provádím stříhání, trimování
a úpravu srsti Vašeho pejska.

Přijímám předběžné objednávky na tel. 604 144 461 nebo
email: strihaniaupravapsu@seznam.cz
Gabriela Vintrlíková Adresa provozovny: Sídliště 518, Hrušovany u Brna
Více info na: strihani-a-uprava-psu75.webnode.cz

Vyřizujeme služby pro zaměstnance a OSVČ v Rakousku
Nabízíme Vám služby spojené s vyřizováním přídavků, rodičovského
příspěvku a daní (pendlerpaušál) v Rakousku. Dále vyřizujeme dle potřeby
zdravotní a sociální pojištění, důchody, BUAK a jiné služby.
Pro OSVČ vyřídíme povolení k přeshraničním službám v EU.

Klaus a Dagmar S C H E L L E R O V I / Zahraniční služby v němčině
Gagarinova 72 / 669 02 Znojmo / E-mail: dscheller@zahranicnisluzby.cz
Mobil.: 720 366 582 / Tel.: 515 223 267 / www.zahranicnisluzby.cz
Hrušovanský zpravodaj Březen 2016
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Táborníci Hrušovany u Brna, z.s.
Masarykova 57
664 62 Hrušovany u Brna
www.tabornicihub.cz
tabornicihub@seznam.cz

IV. příměstský tábor Hrušovany 2016
Organizátor:

Táborníci
Hrušovany u Brna

Termín:

1. 8. (pondělí)
– 5. 8. 2016 (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. 2016
na emailovou adresu tabornicihub@seznam.cz.
Počet účastníků je omezen.

