Vychází

čtvrtletně

ww w. h r u s o v a n yu b rna .cz

Červen 2007

zpr avodaj.m e.cz

Obsah
3 Slovo starosty

Účast v DSO. Kanalizace. Obchvat.
Fotbalové hřiště. Rozšíření mateřské školy.
Dětské koutky. Sběrný dvůr. Strategický
rozvojový plán. Revitalizace rybníka.
Budování chodníků a odstavných ploch.

Akce Pomoc pro Jeníka pro opatření
prostředků na pořízení polohovacího
a stavěcího lůžka pro J.D. v komatu.

Usnesení č. 5/ZO/07
Usnesení č. 6/ZO/07
Kontejnery, termíny svozu sep. odpadu
Rekonstrukce chodníků
Rekonstrukce mateřské školy

léto klepe neúprosně na dveře a Vy se už těšíte na
zasloužené dovolené a řada z Vás i na cestování po jiných
nezapomenutelných destinacích.

40 Falcons

Přeji Vám hezké zážitky a šťastný návrat domů,
a nezapomeňte si vzít s sebou i nějakou hezkou knihu
z naší knihovny.

40 Hokej: Pátý titul BHL v řadě, exhibiční
utkání s celkem Olympu Praha,
tvořeném herci televizního seriálu
Poslední sezóna.
41 Fotografie K. Vodáka z exhibičního
utkání
42 Florbal, turnal Falcons cup 2007
43 Cyklo, 3. ročník Ytong Bike Tour,
44 Pekelná zkouška aneb reportáž
účastníka závodu Ytong Bike Tour
45 Fotografie ze závodu

10 Komise pro bezpečnost

Chyby v osazování dopravního značení
na vyhrazená parkovací místa. Statistiky
radarů. Jak se bránit při přepadení.

16 Informace OO PČR

Informace o Obvodním oddělení Policie
České republiky Židlochovice: Adresy,
telefony, fax, email, personální obsazení.

47 Kulturní a sportovní akce

17 Redakční rada

v měsíci červenci, srpnu a září

Další informace o internetových stránkách
tohoto časopisu.

48 Tablo mateřské školy

18 Mateřská škola

Kolik dětí chodilo do MŠ v uplynulém
školním roce. Rekonstrukce budovy na
sídlišti. Jak probíhal školní rok. Foto.
Zpráva o sběru papíru.

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 2/2007
vychází v červnu 2007

21 AZ Občasník kronikáře

Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17,
Hrušovany u Brna, IČ: 281824

SK Hrušovany. Ozvěny času - rybník
Šimlochy. Druhá světová válka ve
vzpomínkách účastníka.

Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Ing. Josef Valoušek, Rudolf Schmidt,
Vlastimila Adamová, Petra Boháčová,
Ing. Geminidas Masteika,
Jiří Sklenář.

29 TJ Sokol

Dětská letní diskotéka.

30 Základní škola

30 Beseda se spisovatelkou Ilonou
Březinovou
31 Sportovní aktivity dětí ZŠ
31 Den Slunce
32 Škola v přírodě Jindřichův Hradec
33 Škola v přírode aneb jak jsme se stali
piráty (Prudká u Tišnova)
34 Kultura v ZŠ
35 Den dětí
35 Konec školního roku. Prázdniny.

Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2007.
Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě
nebo na email valousek@volny.cz
Redakční rada příspěvky stylisticky ani
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá
autor.
Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375
půlstránka, 188 čtvrtstránka apod.

2

Vážení spoluobčané,

38 TO Táborníci

38 Oddílové závody
39 Zálesácké závody zdatnosti
Třebíč 2007

6 Informace obecního úřadu
6
8
8
9
9

Slovo starosty

36 Nadační fond

Nebo možná i tento zpravodaj, ze kterého můžete získat
pár informací, o které se s Vámi rádi podělíme.
Co se týká účasti naší obce v DSO1) Region Židlochovicko: Byl schválen
závěrečný účet svazku. Obec Hrušovany u Brna zde přispívá částkou 11,- Kč na
obyvatele. V roce 2006 obdržel svazek dotace ve výši 221.000,- Kč, výdaje svazku
byly použity na propagaci Regionu Židlochovicko, kam se řadí i Hrušovany. Náplní
činnosti regionu na rok 2007 je spolupráce s cyklistickou stezkou Brno-Vídeň,
příprava Regionálního rozvoje v turistické oblasti, tj. vytvoření nabídky, aby se náš
region mohl stát cílovou destinací pro turisty z celé ČR.
Nejdůležitějším úkolem je připravit zmapování potřeb sociálně potřebných
občanů naší obce z důvodu účinnosti zákona č. 108/2006 Sb. - o sociálních službách.
Jde o střednědobý plán, který zajišťuje Jihomoravský kraj.
Činnost obce se nyní musí více nasměrovat na silnější působení ve Svazku
vodovody a kanalizace Židlochovicko (dále VaK). Při tempu rozvoje Hrušovan
začíná být problémem stáří kanalizační sítě a největším problémem je kanalizační
sběrač na ČOV2) a odlehčovací komora OK 4. Musí dojít k nové výstavbě těchto dvou
záležitostí, aby mohlo být zrušeno zamítavé stanovisko DSO-VaK Židlochovicko. Je
požádáno o vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu a je připravována stavební
dokumentace. Při této akci musíme vyřešit také pozemkové záležitosti, neboť část
panelové cesty do Unkovic leží na soukromých pozemcích a musí být získán souhlas
majitelů.
Řešení kanalizační sítě bude spočívat v jejím vyčištění v roce 2008 a provedení
kamerových zkoušek, aby mohl být stanoven stav a posudek o akutnosti lokalit.
Následně vyhotovit harmonogram řešení.
1 DSO - Dobrovolný svazek obcí
2 ČOV - Čistička odpadních vod
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Obchvat Hrušovan u Brna - z hlediska obce bylo dosaženo dohody o finanční
spoluúčasti na této akci, o darování pozemků a o převzetí místních komunikací po
dokončení akce.
Změnou v této oblasti je fakt, že chodník pro pěší v lokalitě U tří mostů musí obec
realizovat sama, bude dodána projektová dokumentace a rozpočet. V roce 2008
bude tato akce mimořádně zahrnuta do úkolů pro rok 2008 a rozpočtové náklady
jsou ve výši cca 250.000,- Kč. Ze strany obce je schválení smluv posledním krokem,
který musíme učinit a pak vyčkat, zda finanční prostředky z Evropské unie budou
včas k dispozici. Toto má na starosti Jihomoravský kraj. Ten teď řeší svůj vnitřní
problém, jak zajistit finanční prostředky na vlastní spoluúčast. Financování bude
formou 20% kraj + 80% EU. Obec přispěje fin. částkou 6,5 mil. Kč a darováním
vykoupených pozemků.
Další akcí je fotbalové hřiště. Bylo již vydáno stavební povolení a probíhá
administrace ohledně státní dotace. Není to lehká záležitost, neboť byly velmi
zpřísněny podmínky a celý postup je velmi složitý. Dodavatelem stavby je firma
BUILDSTEEL, s.r.o. Hustopeče u Brna. Termín dokončení 30. 11. 2007.
Zde bych chtěl zvlášť poděkovat řediteli ing. Martinu Polákovi a celému vedení
společnosti Xella CZ, s.r.o. za neuvěřitelný počin a to je – dar obci ve výši 1.200.000,Kč na stavbu kabin fotbalového hřiště. Vzhledem ke státní dotaci 4 mil. Kč a daru
Xelly CZ, s.r.o. máme k dispozici 5,2 mil. Kč z jiných zdrojů.
Sbor dobrovolných hasičů obdrží dotaci JmK ve výši 50.000,-Kč na vybavení
a mateřská škola 200.000,-Kč na zřízení nové 4. třídy v budově MŠ na Sídlišti (také
od Jihomoravského kraje, částky již odsouhlasilo zastupitelstvo kraje).
Rozšíření MŠ o jednu třídu je potřebné z důvodu zvyšujícího se počtu dětí. Tato
rekonstrukce není levnou záležitostí, neboť finanční rozpočet na tuto akci vyžaduje
částku 3.8 mil. Kč. Nechceme jít cestou utlumování MŠ, ale vyhovět potřebám
rodičů.
Dotace na projektovou dokumentaci sběrače ČOV bude krajem projednávána
v měsíci červnu 2007.
Firma DIRECT MEDIA, s.r.o. Brno zahájila budování dětských koutků
v Hrušovanech. Dokončení prací se předpokládá koncem června 2007. Vybudování
multifunkčního dětského hřiště na Sídlišti bude možné po bezúplatném převodu
pozemku od Pozemkového fondu ČR na obec.

Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí na stavbu Sběrný dvůr a připravuje
se stavební projektová dokumentace a žádost pro EU na finanční prostředky.
V této souvislosti bych chtěl vyslovit myšlenku, abychom možnost vytvoření
podniku místních služeb spojili s dokončením sběrného dvora a připravili materiál
v roce 2008 – zda nezřídit místní technické služby.
Strategický rozvojový plán je ve fázi vyhodnocování. Po ukončení strategického
rozvojového plánu musí obec dle nového stavebního zákona do čtyř let připravit
nový územní plán obce a tyto podklady budou sloužit jako vodítko.
Jako další úkol bude příprava podkladů pro pozemkové úpravy v obci, aby mohlo
být účelněji využito pozemků, potřebných pro zájmy obce, ale také řešení situace
neobdělaných pozemků apod.
Neméně důležité bude zmapování stavu rekultivací v pískovnách a řešení tohoto
úkolu ve spolupráci se zemědělským družstvem a životním prostředím JmK.
V oblasti životního prostředí bychom měli spolupracovat s obcí Vojkovice
a společně připravit projekt revitalizace rybníka a okolních lokalit. Obec by měla
podpořit vytvoření areálu pro volný čas v oblasti rybníka s tím, že podpoříme
projekt zbudování jezdeckého ranče a babiččina dvora v oblasti obecních pozemků,
s možností agroturistiky – vyjížděk na koni, babiččin dvůr – malá ZOO domácích
zvířat, koupání a půjčování loděk. Pomoc obce by byla v oblasti výhodného pronájmu
zemědělských pozemků a podpory při tvorbě projektu.
Čeká nás samozřejmě také další budování chodníků a odstavných ploch pro
osobní auta. Dále také pravidelná údržba a úklid obce a její běžný chod. Zde bych
chtěl poděkovat svým spolupracovníkům za poctivou práci.
Pokud však nebudete s něčím spokojeni zavolejte či zašlete email. Věřím tomu, že
při společné týmové práci jsme schopni dosáhnout výrazných výsledků s vědomím,
že něco nemusí vyjít, ale i na to musíme být připraveni.
Velmi mne také těší bohatý kulturní a sportovní život, který obcí pulsuje. I zde
bych chtěl poděkovat všem, kteří toto vše zajišťují.

Bylo vydáno demoliční rozhodnutí na bývalou hasičskou zbrojnici. Po schválení
zastupitelstvem obce přistoupíme k demolici svépomocí a dáme možnost občanům
získat z této budovy využitelný stavební materiál.

Dětem přeji hezké prázdniny a nezapomenutelná dobrodružství a všem ostatním
hezké léto a zasloužený odpočinek.
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Miroslav Rožnovský, starosta obce

Informace obecního úřadu
Výběr z usnesení č.5/ZO/07
z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna,
které se konalo 14. 5. 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu

I . Z a stupitelst vo ob ce b ere na vě d omí :
1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 19. 2. 2007
2. Zprávu starosty obce
3. Zprávu místostarosty obce
4. Informaci starosty o stavu kanalizační sítě v obci
I I . Z a stupitelst vo ob ce s chva luje:
1. Za ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání Zastupitelstva obce Hrušovany
u Brna Bohumila Haraštu a Bc. Ladislava Najmana
2. Program jednání zastupitelstva obce, tak jak byl předložen a který tvoří
samostatnou přílohu zápisu
3. Závěrečný účet obce Hrušovany u Brna za rok 2006, jehož obsahem je:
		 - plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2006 – Výkaz FIN 2-12
		 - hospodaření s majetkem – rozvaha + zápis hlavní inventarizační komise
		 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006
		 - vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům
a rozpočtům krajů a obcí
		 - hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2006
		 - přehled čerpání fondů obce
		 - přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2006
		 - cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
		 Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením roku 2006
bez výhrad.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2007 a č. 2/2007
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky Obce Hrušovany u Brna
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, o místních poplatcích
7. Smlouvu o zajištění výkonu činností Městské policie Židlochovice (finanční
částka bude v r. 2007 alikvotně snížena)
8. Smlouvu o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby
9. Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva dle nařízení vlády
č. 614/2006 Sb.
10. Demolici budovy staré hasičské zbrojnice, Jiřího z Poděbrad 198, Hrušovany
u Brna
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11. Smlouvu o budoucích smlouvách a o budoucím použití pozemků pro výstavbu
silnice „III/41619 Hrušovany u Brna, obchvat“ mezi obcí Hrušovany u Brna
a Správou a údržbou silnic JmK
12. Smlouvu k činnostem pro zajištění stavby „III/41619 Hrušovany obchvat“
mezi obcí Hrušovany u Brna a Správou a údržbou silnic JmK.
13. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu silnice „III/41619 Hrušovany
obchvat“ mezi obcí Hrušovany u Brna a Správou a údržbou silnic JmK
14. Převzetí silnice III/41619 v km 1,260 – 3,100 + napojení na obchvat a III/41618
od křižovatky se stávající silnicí III/41619 po napojení na obchvat
15. Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK na rekonstrukci MŠ Sídliště ve výši
200.000,- Kč
16. Spoluúčast obce ve výši 3,4 mil. Kč na stavbu „Hrušovany u Brna – Dostavba
areálu fotbalového hřiště“
17. Záměr nabytí majetku, bezúplatný převod pozemku parc. č. 1460 (přídělový
plán-grafický příděl) od Pozemkového fondu na obec Hrušovany u Brna
18. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemků parc. č. 1852/64, výměra 21 m2 a 1852/76, výměra 21 m2,
k. ú. Hrušovany u Brna
19. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemků parc. č. 1852/65, výměra 21 m2 a 1852/77, výměra 21 m2,
k. ú. Hrušovany u Brna.
20. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej části pozemku parc. č. 1726/88, výměra asi 4 x 53 m, k. ú. Hrušovany u Brna
za cenu dle znaleckého posudku, s upozorněním na břemeno – kabely nn.
21. Plán práce kontrolního výboru na rok 2007
III. Z astupitel st vo ob ce rozho d l o :
1. o odpisu majetku obce – budova staré hasičské zbrojnice
2. o odpisu a vyřazení majetku z evidence obce, dle návrhu
3. o poskytnutí půjčky ze SFRB na modernizaci RD
4. Předat zprávu finančního výboru ohledně možnosti poskytování služeb
občanům, zastupitelům obce a tento bod zařadit na příští jednání zastupitelstva
obce
IV. Z astupitel st vo ob ce p ověř uj e :
1. starostu obce k podpisu darovací smlouvy s firmou Xella CZ, s.r.o. o poskytnutí
daru – materiálu na dostavbu areálu fotbalového hřiště. Celková výše daru činí
1.029.365,- Kč bez DPH v r. 2007
2. pověřuje starostu k podpisu smluv – dohod o neinvestičních nákladech na
žáky v okolních školách, v roce 2007
7

Výběr z usnesení č.6/ZO/07
z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna,
které se konalo 11. 6. 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu

I . Z a stupitelst vo ob ce s chva luje:
1. Za ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání Zastupitelstva obce Hrušovany
u Brna Martina Horra a Petra Halásze
2. Program jednání zastupitelstva obce, tak jak byl předložen
3. Rozpočtové opatření č.3/2007
4. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemku parc. č. 765/84, výměra 163 m2,ostatní plocha, k. ú. Hrušovany
u Brna, za cenu dle znaleckého posudku.

Kontejnery v obci – 6. 8. – 8. 8. 2007
Obecní úřad v Hrušovanech u Brna oznamuje občanům, že do naší
obce budou přistaveny velkoobjemové kontejnery pro potřeby
občanů. Kontejnerů bude 5 ks a budou umístěny na obvyklých místech
v obci od pondělí 6. srpna a odvezeny budou ve středu 8. srpna.
Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad a odpad, který
je možno odevzdat např. ve sběrných surovinách.
Žádáme občany, aby udržovali v okolí kontejnerů pořádek.

Sklo

Datum

Den

Datum

Den

12. červenec 2007
24. červenec 2007
9. srpen 2007
21. srpen 2007
6. září 2007
18. září 2007

čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý

3. červenec 2007
11. červenec 2007
17. červenec 2007
25. červenec 2007
31. červenec 2007
8. srpen 2007
14. srpen 2007
22. srpen 2007
28. srpen 2007
5. září 2007
11. září 2007
19. září 2007
25. září 2007

úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý

Datum

Den

26. červenec 2007
23. srpen 2007
20. září 2007

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

Plasty

Papír

Termíny svozu separovaného odpadu červenec - září 2007
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Rekonstrukce chodníků v obci v roce 2007

I v roce 2007 bude zabezpečována postupná rekonstrukce chodníků v naší obci.
V zásadě se jedná o rozebrání staré nevyhovující dlažby a vybudování nových
chodníků ze zámkové dlažby. Práce zabezpečuje stejná organizace z Břeclavi jako
v minulých letech.
Předpokládané náklady budou vyšší jak dva miliony korun.
V letošním roce bude rekonstrukce chodníků zabezpečena v těchto ulicích:
• ulice Tyršova
• oboustranně ulice Palackého
• ulice Příční
• část ulice Nádražní.
• část nových chodníků na Sídlišti
Termín dokončení rekonstrukce chodníků je smluvně stanoven do 23. 11. 2007.
Dále se v rámci rekonstrukce chodníků počítá i s vybudováním odstavných ploch
pro osobní auta, hlavně na ulici Havlíčkové, a s rekonstrukcí dalších menších částí
chodníků a cest.

Rekonstrukce Mateřské školy na Sídlišti

Počátkem měsíce června letošního roku byly zahájeny práce na rekonstrukci
celého objektu Mateřské školy na Sídlišti. K celkové rekonstrukci muselo dojít
hlavně ze dvou důvodů:
1. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí v Hrušovanech byla vyvolána potřeba
otevřít čtvrtou třídu ve školce.
2. Stejně důležitým důvodem byla nutnost respektovat všechny požadavky Krajské
hygienické stanice pro Jihomoravský kraj pro bezpečný provoz školky.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy školky budou činit téměř 4.000.000,Kč. Dodavatelem stavby bude na základě výběrového řízení spol. s r. o. Japez
Vranovice.
V rámci rekonstrukce se jedná především o tyto práce:
• výměna dřevěných oken a dveří za
• rekonstrukce vodovodních řádů
a instalace nových zařizovacích
plastová na celé budově
• vybourání a zbudování všech nových
předmětů (baterie, sprchy)
• malování a nátěry
hyg. a soc. zařízení v celé budově,
včetně zařizovacích předmětů
• vybavení výdejen jídla, včetně kuch.
linek a zařízení
• veškeré nové podlahy ve třídách
• signalizační a zabezpečovací zařízení
a přilehlých místnostech
• kompletní vybavení jedné třídy
• oprava elektroinstalace, včetně
novým nábytkem
výměny osvětlovacích těles
Termín dokončení je smlouvou dán na první týden měsíce srpna, aby v průběhu
zbylé části měsíce byl čas k přípravě celé školky k zahájení provozu od 1. 9. 2007.

Kameník Václav, místostarosta obce
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V tomto čísle zpravodaje jsme
se původně chtěli věnovat pouze
problematice přepadení. Bohužel se
musíme vrátit opět k problematice
rychlosti a navíc vám ukážeme, jak to
vypadá u nás v „Kocourkově“, když se
osazuje dopravní značení na vyhrazená
parkovací místa.
Jistě jste již někteří pozorovali, že se
sídliště začíná zaplňovat vyhrazenými
parkovacími místy. Míst k parkování je
na sídlišti nedostatek a tak se občané
snaží zajistit si pro své plechové miláčky
trvalé parkovací místo, aby měli jistotu,
že zaparkují. Obec se snaží žadatelům
vyjít vstříc a za směšný poplatek
800,- Kč/rok vydává žadatelům
povolení k označení vyhrazeného
parkovacího místa. Ve snaze
sjednotit dopravní značení, je
součástí každého vydaného
povolení metodický pokyn
(podrobný návod), jak osadit
na vyhrazené parkovací místo
dopravní značku. Jaké dopravní
značení má být použito, aby bylo
v souladu se zákonem, jakým
způsobem a v jaké výšce má být
značka umístěna.

Zřejmě jsme udělali chybu, že ke
každému povolení nedodáváme metr od
jediného výrobce. Je totiž docela dobře
možné, že výrobci metrů mají rozdílné
normy. Tím by se pak vysvětloval ten
rozdíl výšky dopravního značení. Pro ty,
kteří na procházky nechodí, přikládáme
pár fotografií. Takže nám nezbývá,
než sjednat nápravu a do budoucna se
bude dopravní značení osazovat pouze
a výhradně za přítomnosti pracovníka
OÚ. Největší naší ostudou je to, že na
tuto skutečnost poukazují návštěvníci
Hrušovan s poznámkou „Co vám to tam
vyrostlo za hrůzu, to snad v 21. století
není ani možné“. Myslím, že další
komentář je celkem zbytečný.

Jen pro názornost uvádíme statistiku z radaru za měsíc květen:

Statistika radaru ul. Komenského za květen 2007
Počet vozidel – příjezd do obce:

59 014

Průjezd vozidel – výjezd z obce:

49 524

Celkem projelo obcí oběma směry:

108 538

vozidel

Rychlost [km/h]

Příjezd
Počet vozidel

Vážení spoluobčané,

a nepravidelně prováděna měření včetně foto
dokumentace a tyto přestupky budou tvrdě
a nekompromisně postihovány strážníky
MP, příslušníky PČR a přestupkovou komisí
odboru dopravy. Současně se zaměříme na
nekompromisní postihování mladistvých,
kteří jezdí bez řidičského oprávnění. Kde
nepomáhá prevence, musí zákonitě přijít
tvrdá a nekompromisní represe.

Počet vozidel

Komise pro bezpečnost a ochranu majetku

Nyní ke zmíněné rychlosti. Statistiky
z radarů za měsíc květen jsou více než
alarmující. Doposud jsme pouze monitorovali
dodržování rychlostních limitů v obci,
abychom si udělali průměrné měsíční
statistiky počtu projíždějících vozidel a jejich
rychlosti. Vzhledem k razantnímu nárůstu
překračování rychlostních limitů, jsme nuceni
tuto situaci radikálně řešit. Budou proto častěji

Kdo neviděl… neuvěří!?!?!?
Stačí si udělat malou
procházku po sídlišti a člověk se
nestačí divit. Chvílemi si myslí, že
zabloudil někam do Rumunska.

Výjezd
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Rychlost [km/h]
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Nyní pár slíbených rad, jak se bránit při přepadení
Děti, dívky, ženy, senioři a handicapovaní občané se často a velmi snadno se
stávají oběťmi násilné nebo majetkové kriminality. Tyto skupiny občanů patří
k nejohroženějším skupinám obyvatelstva.
Strategie obrany
Při kontaktu s útočníkem jde především o to, že ho musí napadená osoba překvapit
a šokovat. Tím může odradit útočníka od jeho dalšího útoku nebo alespoň získat čas
na rozmyšlení, co dělat dál či přivolat pomoc. Reakci napadené osoby lze jen těžko
předem odhadovat. Mnohdy má napadená osoba pouze jenom několik sekund, kdy
se musí rozhodnout, co podnikne a jak se bude bránit.
Nepřipravenost a improvizace obrany nevede většinou k úspěchu. Lépe je na tom
ten, kdo s možností útoku “počítá”, třeba tím, že si pořídil některý z technických
prostředků osobní ochrany. Například obranný sprej, paralyzér, plynovou pistoli,
osobní alarm, intenzivní svítilnu či speciální přístroj. Ale ani v tomto případě
se nedá s určitostí předpokládat, jak si bude napadená osoba počínat, zda vůbec
technický prostředek použije. O to více je útočník překvapen, když se napadený
například senior začne efektivně bránit a dá tak najevo, že není žádnou pasivní
obětí. V mnoha případech útočník od svého záměru upustí a bude hledat štěstí
jinde. Je prokázáno, že osoby, které se chovají sebevědomě, jsou mnohem méně
napadány či přepadány.
Pomohou nám kolemjdoucí?
Jak napadený, tak i svědek události si vyhodnocuje situaci a rozhoduje se, co bude
dělat dál. Musíme počítat s tou nejhorší variantou, a to s nevšímavostí spoluobčanů.
Ti jsou většinou rádi, že se jich to netýká, nebo se bojí či si nevěří, že by napadenému
pomohli efektivně pomoci.
Rada pro přihlížející je jednoduchá: snažte se alespoň přivolat hlídku Policie České
republiky nebo strážníky městské policie.
Policie se bude zajímat o popis útočníka. Soustřeďte se a zapamatujte si následující
znaky: pohlaví, rasa, věk, výška, váha, účes, způsob řeči, barva vlasů a očí, oblečení,
jeho pach apod. Velmi tím usnadníte pátrání po útočníkovi.
Případy využití technických prostředků
Jsme napadeni při odemykání vchodových dveří domu či rodinného domku.
Zloděj či násilník nás přepadne na chodbě, ve výtahu, v dopravním prostředku, na
ulici v parku apod.
Jsme napadeni nebezpečným nebo zdivočelým zvířetem.
Nenadále nás postihne nevolnost, záchvat nebo se ocitneme v bezvýchodné
situaci apod.
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Stručný popis vybraných technických prostředků
Obranný sprej slouží k dočasnému zneschopnění útočníka a současně
k jeho případnému označení neviditelnou barvou, která je znatelná pouze pod
UV lampou. Obranné spreje se plní látkami jako je Chloroacetopfenon (CN),
Chlorbenzylidenmalonitril (CS) a Oleoresin Capsicum (OC). Látky způsobují
palčivou bolest, dočasnou ztrátu vidění (pálení a slzení), obtížné dýchání (rýma,
kašel), nevolnost a sníženou koordinaci pohybů. Normální vidění se obnovuje
často až za 24 hodin. Látka bývá uvolněna buď ve formě oblaku, pěny nebo tenkého
pramínku – tzv. tekutá střela. Dobře působí i proti zdivočelým zvířatům.
Pro ženy a dívky jsou vhodné obranné spreje v provedení psacího pera, zapalovače
nebo rtěnky, což nebudí pozornost útočníka. Potom záleží již na konkrétní situaci
a nejvhodnějším okamžiku použití přístroje.
Paralyzéry zlikvidují agresora okamžitě se sekundovým účinkem, aniž by byl
zraněn. Při použití spínače umístěného v rukojeti a zasažení útočníka (dokonce i přes
silnou vrstvu oděvu - 1,5 cm) dostane dotyčný elektrický výboj do neurosvalového
systému. Paralyzéry působí na celé tělo útočníka; nejzranitelnějšími částmi jsou
třísla, stehna, spodek hrudního koše, ramena a týl, krk a šíje. Uvedené pomůcky
využívají elektrošoku o napětí 75, 150 nebo 200 kV.
Paralyzér kombinovaný z obranným sprejem vypouští náplň například látku OC
jedním z elektrických kontaktů. Přidáním obranného spreje se rozšířilo použití
paralyzéru při obraně až na vzdálenost 2 až 3 m. K ovládání přístroje stačí pouze jedna
ruka. Napadený může operativně použít ten způsob obrany, který je vhodnější či
oba způsoby vhodně kombinovat. Přístroj se tak stává účinnějším a variabilnějším.
K ochraně před napadením lze využít i kombinace prostředků:
Obušek s paralyzérem, doplněný bombičkou s dráždivým sprejem.
Paralyzér se zábleskovým světlem, případně s dráždivým sprejem a sirénou
apod.
Plynové pistole slouží k vystřelování látky s dráždivým účinkem (jako u sprejů) až
na vzdálenost 5 metrů. Trh nabízí slzotvorné náboje s dráždivou látkou CN, CS a PV
(Nonivamid - technický pepř). Mohou vystřelovat i signální nábojky nebo nábojky
akustické, které jsou uzpůsobeny pro vytvoření hlukového efektu. Plynové pistole
mají většinou podobu pistole nebo revolveru některé renomované firmy a k jejich
přednostem patří i odstrašující účinek zvukového a světelného efektu při střelbě.
Například plynových revolverů je celá řada. Jsou nabízeny ve třech variantách jako
startovací, plynové a poplašné. Prodej těchto zbraní je povolen jen osobám starším
18 let. Zbrojní průkaz není třeba.
Tato výhoda se může v některých případech změnit v nevýhodu. Především při
použití plynové pistole proti útočníkovi, který je ozbrojen pistolí opravdovou. Tím
13

ho můžeme vyprovokovat k činu, který ani původně neplánoval. Plynová pistole
se tak stává pro obránce hrozbou. Zkušenosti policistů to jenom potvrzují.
Osobní alarm pomůže při napadení, slouží k ochraně brašen, batohů atd.
Přístroj se upevní zvenku na tašku a spouštěcí tkanice se přiváže k poutku kalhot
či sukně nebo je možné si ji omotat kolem zápěstí. Při pokusu o krádež dojde
k vysunutí kolíčku na druhém konci tkanice, a tím ke spuštění sirény alarmu o síle
až 103 dB. Osobní alarmy jsou konstruovány tak, aby jich bylo možno využít
k jednoduchým ale i složitějším aplikacím při dodržení zásady snadné a hlavně
rychlé akceschopnosti. Při nebezpečí zatáhneme za poutko kolíčku osobního
bezpečnostního alarmu. Zaktivizuje se vestavěná siréna spolu se světelnou
signalizací, což útočníka určitě překvapí a odradí, a nám umožní lépe si připravit
obranu nebo přivolat pomoc. Přístroj je vybaven manuálním tlačítkem sirény. To
lze rovněž využít k odrazení útočníka, zdivočelého zvířete apod. Osobní alarm je
vybaven i kontaktem na zabezpečení dveří, oken a jiných položených předmětů proti nezvaným návštěvníkům. Lze jej využít na cestách (chata, dovolená). Kontakt
připojíme místo kolíčku s poutkem a sevřeme ho například do zavřených dveří.
Po otevření dveří se pružný kontakt rozpojí a vyhlásí poplach. Tímto způsobem
lze pohlídat i předměty s nimiž by neměl někdo nepovolaný hýbat (pokladničky,
počítače, televize apod.).
Přístroj může pracovat i jako přenosná lampička, která nám pomůže najít např.
klíče či klíčovou dírku, když se vracíte pozdě za tmy domů. Rozměry osobních
alarmů jsou asi 60 x 40 x 20 mm.
Intenzivní svítilny. Jedná se v podstatě o tzv. „baterku“, která vydává intenzivní
nepřerušované světlo nebo pracuje na principu fotoblesku. Světelný zdroj způsobuje
několikaminutové oslnění. Požadovaného efektu - oslnění útočníka lze dosáhnout
pouze za snížené viditelnosti. Při denní světle má přístroj účinek nulový. Při použití
proti útočníkovi je třeba respektovat fakt, že přístroj potřebuje nějaký čas na znovu
nabití kondenzátorů (až 10 s). Tomu je třeba uzpůsobit taktiku obrany.
Na trhu je i další výrobek - klíčenka se ”supersvítivou LED diodou”. Dioda vydává
velice intenzivní bílé nebo modré světlo. Klíčenka je vhodná i pro běžné užívání
všude tam, kde nás může překvapit tma.
Pro zvýšení bezpečnosti seniorů nebo zdravotně handicapovaných osob je možné
využít tzv. tísňová volání. V bytě zájemce je umístěna ústředna, telefon s hlasitým
provozem a bezdrátová vysílačka, která se dá volně připevnit na tělo seniora.
V případě nevolnosti, nehody či přepadení zmáčkne postižený tlačítko vysílačky.
Tím může sdělit své požadavky dispečinku a současně od něj získat pokyny
prostřednictvím hlasitého telefonu. Zařízení může finančně dotovat ministerstvo
práce a sociálních věcí.
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V případě turistiky se jako další způsob zvýšení osobního bezpečí nabízí speciální
přístroje pro případ nouzových situací. Například při turistickém výletě na
horách se stane úraz a je třeba přivolat pomoc. Přístroj po aktivaci vysílá nouzový
radiový signál. Přístroj se dá přepnout i na příjem. Ten je monitorován a příslušná
bezpečnostní služba následně poskytne pomoc. Přístroj se vejde do kapsy, je napájen
z baterie a dá se přepnout i na přijímací provoz.
Tři poznámky na závěr
1. Rozhodování o pořízení konkrétního technického prostředku není lehké.
Pořizovatel ale nikdy nesmí opomenout kvalitu výrobku danou zkušebními
protokoly a certifikací, seriózností a patřičným zázemím a servisem
zabezpečovací firmy.
2. Použití jakýchkoliv prostředků je možné jen na základě zákona, za dodržení
podmínek nutné obrany - §13 a krajní nouze - § 14 Trestního zákona č. 140/1961
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Výše uvedené rady a doporučení lze s úspěchem aplikovat na běžné násilníky
a zloděje. Ochrana proti “šílencům”, kteří neváhají použít kdekoliv a na
kohokoliv střelnou zbraň je na jiný rozbor a bohužel i na jiná profesionální
opatření.
Ještě znovu připomínám důležitá telefonní čísla

112. . . . . . . . . . . . . . Tísňová volání - centrální číslo IZS
(Integrovaný záchranný systém)

150. . . . . . . . . . . . . . Hasiči
155. . . . . . . . . . . . . . Záchranná služba
158. . . . . . . . . . . . . . Policie
724 517 330. . . . . . Strážník MP pro Hrušovany (p. Šebek)
604 290 319. . . . . . Městská policie Židlochovice
Na závěr dobrá zpráva, konečně máme znovu vlastního strážníka MP. Pan Šebek
úspěšně absolvoval zkoušky a bude sloužit pouze v Hrušovanech. Telefonní číslo na
p. Šebka naleznete v tabulce výše.
Přeji Vám všem krásné dny, plné letní pohody, dětem nádherné prázdniny
a těm, kteří se chystají na dovolenou, aby ji prožili v klidu pohodě. Před odjezdem
nezapomeňte důkladně zabezpečit svoje domovy, aby Vám pěkné zážitky z dovolené
nezkazily nepříjemné události.

Za komisi OM Bohumil Harašta
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Redakční rada
Informace o Obvodním oddělení
Policie České republiky Židlochovice

Zveme Vás na internetové stránky Hrušovanského zpravodaje. Pokud jste tak
ještě neučinili, zkuste si vyhledat stránku zpravodaj.me.cz.
Hrušovanský zpravodaj

Adresa:
Telefonní spojení:
FAX:
E-mail:

Židlochovice, Masarykova 102, 667 01
547231086, 547238103
74626447
booopzidl@mvcr.cz

Tísňová linka:
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Počet obyvatel trvale bydlících na teritoriu OOP Židlochovice (k 1. 1. 2007):
Územní rozloha služebního teritoria OOP Židlochovice:

Vedoucí oddělení:
Zástupce vedoucího oddělení:
Sekretariát:

npor. Bc. Libor Dofek
npor. Jaroslav Žilka
prap. Jan Matula

24.817
161 km2

Hrušovanský zpravodaj
Nabídka

Aktuality | Archív aktualit |
.: 10. 06. 2007 - Obrázky z táborového ohně pro děti. více...
.: 01. 06. 2007 - Obrázky z průvodu dětí více...
.: 27. 05. 2007 - Obrázky z prvního svatého přijímání více...
.: 26. 05. 2007 - Obrázky z utkání fotbalových přípravek více...
.: 23. 05. 2007 - Fotografie Karla Vodáka z hokejové exhibice více...

6

Inspektoři s územní odpovědností:
prap. Petr Čapka
- Židlochovice
pprap. Jiří Tomek
- Židlochovice
prap. Jaromír Gratcl
- Hrušovany u Brna
pprap. Roman Svitálek
- Hrušovany u Brna
prap. Jiří Březina
- Újezd u Brna
pprap. Jan Hron
- Újezd u Brna
prap. Petr Kubačák
- Unkovice, Žabčice, Přísnotice
prap. Martin Klčo
- Vojkovice, Nosislav
prap. Martin Janíček
- Blučina, Měnín
prap. Roman Meloun
- Sokolnice, Telnice, Žatčany
prap. Michal Nosek
- Moutnice, Nesvačilka
prap. Mojmír Hájek
- Těšany
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Sportovní akce
Historie Hrušovan
Jízdní řády
Fórum
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Každý rok touto dobou vystavuje mateřská škola
v Hrušovanech tablo dětí, které nyní končí ve
školce a v novém školním roce už z nich budou
školáci. Tablo je nyní v uličce, tam kde má školka
vitrínku.
Zanedlouho předškoláky čeká pasování na školáky.
Podrobnosti tohoto obřadu jsou dosud pečlivě
utajovány, ale budeme přitom. Jako ostatně vždy
za posledních 5 let.

Čtvrtek, 14.06. 2007 - 17:47:05 (Přečteno: 31x)

Zobrazit celý článek | 860 bytů | Přidat první komentář

Hlášení obecního úřadu 14.6.07

25 26 27 28 29 30

Rozloučení se
školním rokem

5

30.06.07 14:00 -

Čtvrtek, 14.06. 2007 - 14:35:48 (Přečteno: 9x)

Zobrazit celý článek | 2111 bytů | Přidat první komentář | Obecní úřad

Hlášení obecního úřadu 12.6.07

1. pivní festival

02.07.07 19:00 -

Rada obce
07.07.07 -

Pivní běh

4

Účastníků: 24
Komentářů: 1
Přihlášení
Přezdívka
Heslo
Bezpečnostní kód:
Do tohoto pole vložte
bezpečnostní kód:

Přihlásit se

18 19 20 21 22 23 24

23.06.07 09:00 -

Názory zastupitelů

Výsledky
Další ankety

Tablo předškoláků

11 12 13 14 15 16 17

3

Pokec

Hlasovat

Pondělí, 18.06. 2007 - 16:50:30 (Přečteno: 0x)

červen 2007
7

Pozvánky na akce

Přidat první komentář | Obecní úřad

Kalendář akcí

6

Reportáže z akcí

2

Jste anonymní uživatel.
Můžete se zdarma
zaregistrovat zde

5

1

Hlášení obecního rozhlasu 18.6.2007

Kdo je online

4

Co byste chtěli vidět
na těchto stránkách?

Nové soubory | Sokolské akce červen-září | Pozvánka na benefiční koncert 2007 |
Výšlap |

V tuto chvíli je 13
návštěvník(ů) a 0
uživatel(ů) online.

Inspektoři pro trestní řízení:
nprap. Josef Fidler
nprap. Miroslav Kobliha
nprap. Petr Zitka

Anketa

Aktuality

· Domů
· Archív příspěvků
· Diskuse
· Doporučte nás
· Hlasování
· Interní pošta
· Kalendář
· Ke stažení
· Obsah
· Odkazy
· Prohledávání
· Připomínky
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Vložení zprávy
· Zaregistrovaní

Úterý, 12.06. 2007 - 14:23:46 (Přečteno: 7x)

Zobrazit celý článek | 1888 bytů | Přidat první komentář | Obecní úřad

14.07.07 -

Ještě nemáte svůj účet?
Můžete si jej vytvořit
zde. Jako registrovaný
uživatel získáte řadu
výhod. Budete moct
upravit vzhled tohoto
webu, nastavit
zobrazení komentářů,
posílat komentáře,
posílat zprávy ostatním
uživatelům a řadu
dalších.
Nejčtenější článek
Zatím není nejčtenější
článek.

PAINTBALL - zájezd

Starší články

Kino

Komise
Čeká na
vás spousta užitečných informací, jako: (1) Čerstvé aktuality; (2) hlášení
Kultura
obecního Ostatní
rozhlasu ve zvukové i textové formě; (3) ankety; (4) články, které jsou určeny
pro Hrušovanský zpravodaj, pro vysílání infokanálu, nebo články speciálně pro tento web,
pozvánky na různé akce, ke všem článkům můžete přidávat svůj komentář a číst komentáře
ostatních, také můžete zasílat své vlastní články; (5) kalendář, ze kterého se dozvíte, jaké akce
se v Hrušovanech chystají v nejbližší i vzdálenější době (můžete také nahlásit své vlastní
akce, abychom měli informaci i o nich); (6) a spoustu dalších věcí, jako internetové fórum,
vyhledávání, odkazy na zajímavé stránky, soubory pro staženi (plakáty, plány akcí Sokola,
čísla Hrušovanského zpravodaje v PDF), video neboli I. Hrušovanská TV atd...
http://zpravodaj.me.cz/ (1 z 3) [19.6.2007 16:14:04]
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Mateřská škola
Informace z mateřské školy
Za několik málo dní skončí školní rok 2006/2007 a než se nadějeme, budeme
v září vítat děti nové.
V letošním školním roce k nám do mateřské školy chodilo zpočátku 78 dětí,
později pak přibyly další dvě a z tohoto počtu 30 dětí odejde do školy.
K zápisu na školní rok 2007/2008 se dostavilo a bylo přijato 48 nových dětí
a s tím je spojena největší událost, týkající se MŠ – a sice otevření další, čtvrté třídy.
Nyní v červnu začala již rekonstrukce – modernizace celé budovy MŠ na Sídlišti,
kde budou od září dvě třídy mateřské školy, prostory pro sdružení Sluníčko a pro
kronikářku obce. Je na místě poděkovat představitelům obce za pozitivní přístup
k řešení otázky školství v obci, neboť náklady spojené s rekonstrukcemi, opravami
apod. téměř celé nese obec, jakožto zřizovatel základní a mateřské školy.
A jak probíhal u nás ve školce celý rok? Především hravou – nenásilnou formou
děti získávaly nové poznatky, vědomosti a dovednosti přiměřené věku, učily se žít
v kolektivu se svými vrstevníky. To vše je potřeba promyslet tak, aby se děti bavily
a ani je nenapadlo, že se vlastně něčemu učí. Práce pedagogů v mateřské škole není
nahodilá a předškolní vzdělávání je závazně vymezeno v Rámcovém vzdělávacím
programu předškolní výchovy. Oživením pobytu dětí ve školce jsou různé akce,
které se staly již tradicí, jako návštěva u hasičů, v knihovně, základní škole, v divadle,
rej masek apod. Nově jsme byli ve školním statku v Žabčicích, v Dinonoparku ve
Vyškově. Zorganizován byl den otevřených dveří v MŠ, mikulášská nadílka, vánoční
vystoupení dětí a veřejné vystoupení ke Dni matek. Děti také zpívají a recitují na
„vítání nových občánků“. Ještě nás v červnu čeká výlet na myslivnu za místními
myslivci a akce „Rozloučení s předškoláky“, spojená se zahradní slavností –
ukončení školního roku. Protože ne všechny děti si mohou užívat celé prázdniny
v rodinném kruhu, provoz školky většinu prázdnin pokračuje dál. Rodiče dětí, které
budou nadále navštěvovat MŠ nebo budou u nás nové, získají podrobné informace
o provozu v mateřské škole na svolané schůzce.

▲  Statek Žabčice ►

▲  Dinopark Vyškov ►

Závěrem mi dovolte Vám všem i zaměstnancům naší školky popřát pěknou
dovolenou, dětem radostné prázdniny, a nechť se v září všichni ve zdraví opět
sejdeme, přivítáme mezi sebou nové kamarády a společně prožijeme spoustu
krásných dnů v novém školním roce.

Jarmila Komínková, ředitelka MŠ
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▲  Návštěva u hasičů ►
19
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Sportovní Klub Hrušovany u Brna
65. výročí  založení

V letošním roce slaví hrušovanská sportovní veřejnost významné výročí
svých sportovních klubů:

▲ Sportovní dopoledne ►

95. výročí - TJ Sokol, TJ Orel
75. výročí - kopaná

Zpráva o sběru papíru v MŠ Hrušovany u Brna
ve školním roce 2006/2007

V tomto školním roce se oproti loňskému roku vybralo ještě více starého papíru
a tím se podařilo získat i více finančních prostředků na nové hračky do jednotlivých
tříd.
Celkem bylo odevzdáno 9 806,- kg papíru za 5 435,- Kč.
Děkujeme MUDr. Téralovi – Zdrav. středisko Rajhrad, p. Pešinové a mnohým
jiným občanům a rodičům, kteří naši akci podpořili.
učitelky a děti MŠ Hrušovany u Brna

Poděkování
Kolektiv mateřské školy děkuje všem svým příznivcům a sponzorům,
například manželům Rožnovským, Koukalovým, Chudosovcevovým,
Hábovým, také Agru Tuřany a Kovolitu Modřice, kteří nás různým
způsobem podporovali – věnovali sponzorský dar dětem naší mateřské
školy.
Dále děkujeme těm zájmovým a společenským organizacím, které
v průběhu roku ve spolupráci s MŠ zprostředkovaly pro děti zajímavé
zážitky (knihovna, hasiči, myslivci...).
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65. výročí - S. K. Hrušovany
50. výročí - TJ Jiskra
Až v roce 1932 byl vytvořen po
mnohých odkladech nový sportovní
klub S. K. odbor kopaná. Počátkem roku
1942 byly TJ Sokol a Orel rozpuštěny,
sportovci těchto jednot přestoupili do
S. K Hrušovany, kde byly vytvořeny
tyto odbory: házená, lehká atletika,
odbíjená, šach, kopaná.

Házená - dorostenky

Byla zde i zábavní a hudební sekce.
Sportovci se svými vedoucími zaznamenali největší úspěchy hrušovanského
sportu, které se již nikdy, bohužel, neopakovaly. V roce 1944 navštívilo
sportovní podniky na hřišti 7 126 diváků.
Házená
Muži během roku 1944 sehráli 14 zápasů mistovské soutěže, z toho 7 vyhráli
a 7 prohráli, skóre 73:63, získali 14 bodů. Dále tři přátelská utkání, celkem
hrálo 18 hráčů. Nejvíce zápasů sehráli Rychnovský, Resl, Kubíček. Branky Rychnovský 15, Faistl 15, Kubíček 13.

AZ občasník kronikáře červen 2007
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Dorostenci - sehráli v roce 1944 16 zápasů, z toho 9 vyhráli, 5 prohráli
a 2 nerozhodně a získali 20 bodů s aktivním skórem 83:63. Nejvíce zápasů
sehráli Faistl M., Vašut, Bartušek. Branky - Faistl V. 34, Faistl M. 33,
Mucha 4.
Dorostenky - sehrály celkem 27 zápasů, 2x mistrovství - jedno ve svazu
házené a druhé pořádané kuratoriem pro výchovu mládeže. V mistrovství
svazu hrály 12 zápasů, 9 vyhrály, 2 prohrály a 1 nerozhodně a umístnily se
na 1. místě a postoupily do I. třídy. V soutěži kuratoria vyhrály a postoupily
až do oblastního klání, kde byly jen těsně poraženy. Kromě toho pořádal
oddíl turnaj „Snů“, kde se před 260 diváky umítily na 2. místě, dále sehrály
3 přátelská utkání a zúčastnily se turnaje v Rakvicích. Celkem sehrály 27
zápasů, z toho 20 vyhrály, 3 prohrály a 4 nerozhodně. Nejvíce zápasů sehrály:
Šťastná O., Mrkosová, Hubálková M., Peprná. Branky - Šťastná O. 121,
Nováková a Vránová po 3.

Kopaná
se stala v tomto válečném období sportem celé obce. Utkání se
Židlochovicemi navštívilo 750 diváků. V roce 1944 bylo registrováno
46 hráčů. Mužstvo sehrálo 26 zápasů, z toho 15 vítězných, 3 nerozhodně
a 8 porážek, skóre 116:84 a postoupilo do I. třídy. Nejvíce zápasů sehráli
M. Novák, J. Orálek, K. Malý, J. Havlík, J. Pokorný a M. Strouhal. Králem
střelců byl Julius Orálek 35 branek, M. Novák 23 branek, J. Brabec 22 branek,
Pokorný 12 branek. Župu representovali při utkání Rajhradsko - Horácko J. Brabec, M. Novák, J. Pokorný. V utkání Židlochovicko - Brněnsko nastoupili
J. Havlík, J. Houser, M. Novák, J. Orálek - kapitán, J. Pokorný.

Turnaj volejbalistů v Přísnoticích v roce 1943
Odbíjená - Odbor odbíjené se začal zakládat v roce 1941 a v roce 1944
měl 17 mužů , 10 děvčat a 2 rozhodčí. Do mistrovské soutěže bylo přihlášeno
družstvo mužů, které sehrálo 6 zápasů 5 prohrálo a 1 nerozhodně, sehráli
přátelská utkání a turnaj v Přísnoticích, kapitánem byl Urbaněc J. Družstvo
žen hrálo 5 zápasů, 3 vyhrály, 1 prohrály a 1 nerozhodně. Kapitánkou byla
Kleinová M.
Šachy - o šachovém odboru jsme Vás informovali již ve Zpravodaji v září
2005 v Okénku do historie společenských organizací.
AZ-2
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Hrušovanská jedenáctka v roce 1941
Dorost - mužstvo sehrálo 26 zápasů, z toho 11 vítězných, 1 nerozhodně,
14 porážek, skóre 56:59. Z těchto zápasů bylo 13 mistrovských, 6 vítězství,
7 porážek, skóre 30:20. Všechny zápasy sehrál kapitán Václav Orálek
(7 branek) a K. Škarda (7 branek), J. Říčka (13 branek), Soukal a J. Svoboda,
J. Havlík (11 branek).
AZ občasník kronikáře červen 2007
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V roce 1945 registrováno 49 hráčů a 10 dorostenců. Kapitán J. Houser,
zástupce J. Pokorný. Kapitán dorostu V. Orálek, zástupce K. Škarda. Hráč
Spigel projevil přání přestoupiti do F. C. Žabčice a byl uvolněn za 1000 K.

Výsledky závodníků za rok 1944:

100 m

Měřínský
Horecký M.
Krbek
400 m
Horecký D.
Měřínský
800 m
Kelbl
Karlberger
3000 m Karlberger
Kelbl
Koule
Kameník
Prchal
Disk
Prchal
Vrba
Oštěp
Kloupar
Žiha
Výška
Kameník
Hodovský

11,7
11,7
11,8
56,2
56,2
2:08,2
2:11,9
9:42
10:19
11,18 m
10,86 m
31,20
30,20 m
44,53 m
38,15 m
1,55 m
1,55 m

Cíl přespolního běhu v roce 1937
Dálka
Štafeta
Štafeta
Štafeta

Vrba
Krbek
4x100 m
3x1000 m
4x400 m

5,88 m
5,59 m
48,9
8:20,7
3:35

Družstvo kopané - dorost 1943

Lehkoatletické
družstvo
Hrušovany
u Brna

Lehká atletika
O největší sportovní úspěchy se zasloužili sportovci odboru lehké atletiky,
který byl založen v roce 1941. Při fotbalovém hřišti byla v roce 1942 postavena
běžecká trať dlouhá 300 metrů a ostatní atletické zařízení. Závodníci - Kloupar
O., bratři Horečtí, Simon V., Kelbl J., Kameník B., Hodovský J., ale i další byli
úspěšní na závodech po celé Moravě.
V roce 1945 se hrušovanští atleti zůčastnili 18.-19. srpna prvního mistrovství
ČSR po válce v lehké atletice v Praze na Strahově. Dosáhli zde největších
sportovních úspěchů, kdy v celkové klasifikaci družstev obsadili 8. místo z 23
klubů. M. Horecký na trati 400 m byl druhý a štafeta 4x400m na třetím místě.
M. Horecký byl zařazen do reprezentačního družstva a startoval mnoho let
i v zahrahničí.
V roce 1944 se družstvo zůčastnilo 10 závodů s plným počtem závodníků
a 6 závodů jednotlivců.
AZ-4
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Prameny - výroční zpráva S. K. Hrušovany za rok 1944
AZ občasník kronikáře červen 2007
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Ozvěny času - rybník Šimlochy (druhý rybník)
Rybník Šimlochy s políčky
v pozadí (asi před 60. lety)

Rodící se chatová kolonie
Šimlochy
(70. léta 20. století)

Druhá sv. válka ve vzpomínkách pamětníka ...
(Vzpomínky hrušovanského rodáka pana J. Kelbla - druhá část)

Teď již věděli, že vsadili na špatnou kartu a prohráli. V dubnu byla již fronta
v Hrušovanech doslova „cítit“, ovšem život šel celkem normálně dál. Jezdilo
se do Brna pracovat, hrála se kina a po zimě se začaly probouzet sportovní
podniky. Atleti z Hrušovan se 1. dubna zůčastnili závodů v Třebíči. Ale
lidé se pomalu začali připravovat na přechod fronty. Většinou si upravovali
sklepy, chystali si tam menší zásoby jídla a vody, místa na spaní, různé části
oblečení apod. Kdo neměl sklep, domluvil se se sousedy nebo známými, kteří
sklep, odpovídajícím nárokům na přečkání fronty, měli. Občas se objevila
v hrušovanském prostoru sovětská průzkumná letadla, (např. 8. a 12. dubna),
ale bez bojové činnosti.
V neděli 15. dubna se ještě hrálo v sokolovně kino. Po kině se nás několik
šlo podívat do „Stříbrné uličky“(Kosmákova ul.) za domy k Říčce. Na jižní
obloze bylo již vidět velikou zář z požárů a výbuchů někde z oblasti severně
od Břeclavy a fronta se přibližovala.
V pondělí ráno 16.dubna bylo ještě nařízeno hrušovanským mužům
jít kopat malé zákopy a kryty pro jednoho vojáka do prostoru kolem
židlochovického parku, kolem lokálky do Židlochovic a u silnice do Žabčic.
Muselo se již dávat pozor hlavně u silnice, každou chvíli se přibližovala malá
sovětská letadla a v okamžiku všichni zákopníci a přítomní němečtí vojáci
zmizeli v zákopech. To byli již vystrašení mladí lidé, stěžovali si nám na svůj
osud, že se již večera nedožijí. Avšak několik důstojníků, kteří tam také byli,
se chovalo úplně normálně, jako by šlo o nějaké manévry a ne o život.

Část chatová kolonie
Šimlochy v dnešní podobě
(foto duben 2007)

Při jednom takovém malém náletu, asi pěti letadel, začali piloti střílet
z kulometů a shazovat malé bomby na silnici u Židlochovic. Odnesly to
některé střechy domků u silnice. Nešťastnou náhodou byl při jednom
takovém náletu zasažen kulometnou palbou i zákopník Mila Lang, který po
převozu německou vojenskou sanitkou do nemocnice zemřel.
Situace se již začala vyhrocovat, nálety byly každou chvíli, a tak německý
velitel nařídil všem civilistům - zákopníkům, aby opustili prostor a vrátili se
domů. Německým vojákům, mladým lidem bylo do pláče, když se s námi
loučili, v takových chvílích stačí půl dne k důvěrnému seznámení. Věděli,
že my odcházíme - velmi rychle - domů, do poměrného bezpečí a oni musí
v dírách čekat na smrt.

AZ-6
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Jejich důstojníci od nich vyžadovali stále absolutní poslušnot
a bojeschopnost. Jakékoliv jiné jednání by pro vojáky znamenalo okamžitou
smrt.
Doma se již každý připravoval na příchod fronty, všichni obyvatelé se
pomalu stěhovali do sklepů. Z pondělí na úterý 17. dubna přespaly ještě
v Hrušovanech skupinky německých vojáků, spaly většinou ve stájích
nebo stodolách a druhý den ráno odcházely směrem k Vojkovicím. Žádné
problémy s nimi nebyly, chovaly se k obyvatelům normálně, dá se říci, za této
situace, přátelsky. Všichni prohlašovali, co by za to dali, kdyby mohli být na
našem místě.
V noci na úterý 17. dubna byl klid, sem tam bylo slyšet nějaké letadlo. Druhý
den v úterý dopoledne už bylo vidět i slyšet, že se fronta přibližuje. Bylo vidět
jednotlivé zraněné německé vojáky, kteří mohli jít, jak se přesunují směrem
na Vojkovice. Před polednem jely směrem od Židlochovic dva německé
tanky. Jeden neměl již benzín a druhý ho táhl na lanech. Do prvních línií už
zřejmě německý přísun zásob vázl. U Rylichového (ul. Sušilova) vjel tažený
tank příliš na okraj silnice a jedním pásem se probořil do místní kanalizace.
Vojáci s ním měli hodně práce, než ho vytáhli, měli již málo času, a pak odjeli
směrem na Vojkovice.
Téhož dne dopoledne zabavili němečtí vojáci koně hostinského pana Kelbla
a přes upozornění, že kůň kope, ho na ulici zapřahali do vozu. Kůň skutečně
zapřahajícího vojáka kopl do hlavy a musela ho rychle odvést německá sanitka,
ovšem jestli mu to pomohlo, nevím. Jak jsme to všichni viděli, byl to kopanec
pořádný. Pak se říkalo, že to byl první německý voják, který v Hrušovanech
padl. Koně potom němečtí vojáci vrátili zpět. Zdravotní službu měla zřejmě
německá armáda na výši, jak včera při zákopech u Židlochovic, tak dnes
přijela vojenská sanitka skoro okamžitě, přestože fronta již byla blízko.
To již byla slyšet z jižního prostoru střelba a kdo po poledni šel na okraj
Hrušovan k silnici do Židlochovic, již viděl někde mezi Židlochovicemi
a Unkovicemi po polích postupovat sovětské vojáky. Šli jak na honě,
v rojnicích. Potom kousek od posledních domků, kde dnes bydlí pan
Šťastný (zahradník) vybuchl v polích v „Zahájených“ granát a to byl konečný
signál pro obyvatele severní části Hrušovan, aby definitivně odešli do sklepů
a krytů.
V. Adamová, kronikářka obce
AZ-8
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TJ Sokol
Dětská letní diskotéka
Sokolovna 6. 6. 2007
Ten, kdo tam byl, tak zažil pořádné
horko na naší letní pláži na sokolovně.
Neodradil nás ani letní déšť, protože
jsme se rozhodli vytvořit pláž uvnitř
naší tělocvičny, kde nechyběl obrovský
slunečník, slunce nám svítilo, hrála nám
úžasná hudba (DJ Michal se pořádně
vytáhl a pořádně to tam rozjel) a nechyběl
ani plný bazén... Kdo tam byl, nevěřil svým
očím, co se zde odehrávalo a co nachystali
cvičitelé na závěr školního roku pro naše
děti.
Vzhledem k tomu, že tato naše letní
diskotéka měla obrovský úspěch, tak
plánujeme její opakování po prázdninách.
Doufám, že se nikdo nenechá odradit
počasím venku, protože uvnitř tělocvičny
je to vše úplně jiné.
Cvičení dětí bylo tento školní rok
ukončeno a moc se na všechny těšíme po
prázdninách.
V září nás opět čeká velká akce „Běh
Terryho Foxe“ a 3 denní sportovní pobyt
v přírodě.
Přejeme všem krásné letní prázdniny.
Po prázdninách pro Vás připravujeme
nejen cvičení dětí, ale také cvičení malých
dětí s rodiči.
Děkuji všem cvičitelům za jejich práci.

Mirka Mirošová
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Sportovní aktivity dětí naší školy

Základní škola

Jak je již tradičně zvykem, v jarních
měsících se děti z naší školy zúčastňují
různých soutěží.
V květnu se vybraní reprezentanti
školy stali vítězi okrskového kola ve
vybíjené a v okresním finále v Modřicích
vybojovali krásné druhé místo.
Fotbalisté bojovali v Žabčicích na
turnaji, kde obsadili druhou příčku.
Na těchto sportovních kláních nás
reprezentovali:
Tomáš Strejček, Petr Švehlík, Martin
Haman, Jana Melounová, Ondřej Hýsek,
Martin Hýsek, David Machovský,
Martin Boháč, Ondřej Kučera, Filip
Houser, Martin Lang, Petr Krytinář,
Jiří Dobrovolný, David Janíček a Tomáš
Lauterbach.

Beseda se spisovatelkou Ilonou Březinovou
Na besedu se děti těšily. Některé
si předem přečetly knihu této
spisovatelky nebo si o ní vyhledaly
informace na internetu. Zajímavé
setkání je pak čekalo 19. března
2007 u nás na škole.

Na plaveckých závodech v Hustopečích,
kam jeli i zástupci naší školy, se předvedl
ve vynikajícím výkonu Pavel Pospíšil
ze 3. a, který plaval ve finále závodu na
25 m a stal se absolutním vítězem.

Den Slunce
Po loňském úspěchu projektu Den
Země připravila letos naše ZŠ pro své
žáky Den Slunce.
Mladá autorka přivezla řadu
svých knížek. Byl o ně velký zájem.
Dětem se líbily příběhy a především
to, s jakým humorem jsou pro ně
napsány. Dozvěděly se také, jak
taková knížka vzniká, jak se píše,
ilustruje a tiskne. Knihy autorka
dětem v závěru besedy podepsala,
a tak získaly zajímavý přírůstek do
vlastní knihovničky. Některé knihy
doplnily i školní knihovnu.
Děkujeme
paní
knihovnici
Kresové z místní knihovny za
zajištění této pěkné besedy.

R. Fabiánková
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V pondělí 30. dubna se děti sešly na
školním dvoře. Akce se konala v parku
u židlochovického zámku, kam nejdříve
vyrazili páťáci v doprovodu některých
učitelů. Připravili několik stanovišť,
na kterých pak ostatní děti plnily celé
dopoledne po skupinkách praktické
i teoretické úkoly z oblasti prvouky,
přírodovědy a vlastivědy zaměřené
zejména na ekologii a životní prostředí.
Většinu úkolů připravili sami páťáci
(pod dohledem dospělých) a sami si
je také nakonec pokusili splnit. Počasí
nám přálo a tak není divu, že se celá
akce vydařila.
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Škola v přírodě Jindřichův Hradec
V úterý 5. 6. jsme se školou jeli do
Jindřichova Hradce. Šli jsme asi kilometr
k místnímu gymnáziu, kde jsme byli
ubytováni v tělocvičně. Šli jsme na
oběd a měli jsme výbornou svíčkovou
(ale mamka a babička dělají lepší). Po
obědě jsme se ještě neubytovali, protože
v tělocvičně se muselo cvičit. Potom
jsme šli do města na zámek, kde byla
černá kuchyně a bílá paní. Po prohlídce
jsme šli na hřiště. Po hodině jsme se
šli konečně ubytovat do tělocvičny. Po
ubytování se strhl velký déšť. Šli jsme
spát a pan učitel Mrázek nám hrál na
dobrou noc písničky na kytaru.
Ve středu 6. 6. ráno jsme šli na
snídani do mléčného baru Kaštánek.
Po snídani jsme šli do muzea, kde
byly Krýzovy jesličky. Potom jme
šli na oběd. Odpoledne jsme jeli
úzkokolejkou na výlet, kde jsme viděli
Vítkův hrádek u Blažejova a Hamerský
potok. Po výletě jsme šli a jeli zpátky do
Jindřichova Hradce. Do tělocvičny jsme

Ve čtvrtek 7. 6. ráno nás vzbudil
ďábelský školní zvonek. Po HEZKÉM
probuzení jsme se šli nasnídat. Po
snídani jsme šli do města a měli rozchod.
Potom jsme šli na vyhlídkovou věž,
která byla u 15. poledníku. Pak jsme se
šli naobědvat. Měli jsme fazole. Potom
jsme se chystali na vlak a domů. Na
nádraži jsme čekali 50 minut, protože
vlak měl zpoždění, a proto jsme dojeli
domů až večer.
Jan Suský, 5. b

si uložili věci, které jsme měli s sebou.
Asi po půl hodině jsme šli na večeři do
restaurace hotelu Vajgar. Na večeři jsme
měli smažený sýr a hranolky. Po dobré
večeři jsme šli opět na hřiště. Byl večer
a nám byla zima a tak jsme se šli obléct
do teplejšího oblečení. Z tělocvičny
jsme šli na stezku odvahy. Po skoro
strašidelné procházce jsme šli spát
a znovu si poslechli krásné písničky
do spacáku (tentokrát se přidala
i p. učitelka Šnajnarová).

Škola v přírodě aneb jak jsme se stali piráty
V pondělí 21. května vyrazily třídy 3. a
se 3. b vlakem z nádraží v Hrušovanech
do rekreačního střediska Prudká
u Tišnova na školu v přírodě. Už ve
vlaku jsme plnili první úkol a než
jsme dojeli do cíle naší cesty, měli jsme
všichni nová jména. Stali jsme se piráty
a veleli nám kapitán a dva důstojníci.
Prudká se pro nás stala ostrovem
a chatky byly naše kajuty. Po krátkém
odpočinku jsme se vydali slídit po
ostrově. Objevili jsme velkou řeku
a spoustu kopců, ze kterých byl krásný
rozhled. Čekal nás také další úkol, v co
nejkratším čase a bez dotyku země
přemístit celé družstvo na žebříku.
Žebřík byl náš záchranný člun, do
kterého jsme museli přestoupit, když
naše loď ztroskotala.
Druhý den jsme si vyráběli nová
trička, protože při ztroskotání byla
naše stará trika hodně poškozena.
Odpoledne nás čekal boj o vlajku, při
kterém jsme se moc a moc nasmáli.
Večer byl zapálen slavnostní oheň,
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zasáhnout co nejvíce nepřátel. Druhá
strana se snažila ukořistit trofej. Po boji
nastal mír, ale klid nebyl, po ostrově
jsme se museli pohybovat tak, aby nás
nikdo neviděl a zároveň abychom my
objevili co nejvíce nepřátel.

zpívali jsme písničky, a když už
byla tma, druhý důstojník vyhlásil
poplach – my plavčíci jsme museli jít
jen s baterkou prohledat část ostrova
kolem řeky a potom hledat kapitánovy
ztracené drahokamy. Byly to bonbóny,
které jsme potom s chutí snědli.
Na závěr uhasili dohasínající oheň
poněkud netradičním způsobem
všichni piráti rodu mužského.
Ve středu jsme měli jít na
celodenní výlet, ale už při snídani
jsme si všimli, že prší.

Den dětí

Pršelo hodně a dlouho. Když se
déšť ztlumil, odešli jsme do svých
kajut připravit se na cestu. Kapitán
rozhodl, že se pojede vlakem. Mezitím
za námi přijela návštěva z Británie
a všichni společně jsme vyrazili na
hrad Pernštejn. Prohlídka byla prima,
navíc jsme mohli využít našich znalostí
angličtiny. Ale potom nás znovu dostihl
déšť, místo země byla jedna obrovská
kaluž a i když jsme byli schovaní pod
střechou u stánku s občerstvením,
pršelo na nás. Na cestě zpět však už na
nás opět svítilo sluníčko.

Poslední den jsme pokračovali
v průzkumu ostrova, čekaly nás další
úkoly a hlavně jsme museli najít
schovaný poklad. Na závěr udělil kapitán
s oběma důstojníky některým z nás
diplomy za příkladnou práci, hodnotilo
se například, jak jsme si udržovali své
kajuty v pořádku. Mnozí z nás dostali
odměnu.
A pak už nás čekala jen cesta vlakem
zpět a Hrušovany u Brna. Mnohým
z nás se ani nechtělo domů. Už jsme
zvědaví, kam pojedeme příští rok. Rádi
bychom jeli znovu a na delší dobu.

Odpoledne nás čekal boj o ostrov,
papírovými koulemi jsme se snažili

Kultura v ZŠ
I na poli kulturním měli na jaře žáci naší ZŠ plné ruce práce. Kromě recitačních
soutěží, ve kterých se v okrskových kolech v Židlochovicích nejlépe umístili
David Vala z 1. a, Veronika Králová ze 3. b, Ondřej Kučera ze 4. třídy a Dominika
Glöcknerová z 5. b, se konalo několik vystoupení pěveckého a flétnového kroužku
pod vedením p. uč. Jiřího Mrázka a p. uč. Lenky Šnajnarové. Bylo to v klubu důchodců
k MDŽ, při oslavě Dne matek v tělocvičně naší školy a také na Benefičním koncertě
v hrušovanském kostele.
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Den dětí jsme letos oslavili
tradičním karnevalem ve školní
tělocvičně a následným průvodem
po celých Hrušovanech. Učitelský
sbor opět vytvořil společnou
masku – klauny, nejvíce se však
v průvodu sešlo vojáků různých
armád (i raněných). Celý průvod
navštívil obě hrušovanské školky
a pobavil i řadu chodců v obci.
V pátek 29. června dostanou žáci svá vysvědčení. Budou obrazem jejich
celoroční práce. Potom je čekají vytoužené prázdniny. Přeji všem – žákům, našim
zaměstnancům i přátelům školy krásnou dovolenou, hodně pěkných zážitků
a nabrání nových sil do další práce.
Nový školní rok zahájíme opět v pondělí 3. září 2007 v 8 hodin v tělocvičně školy.
Počet žáků zůstává přibližně stejný jako v letošním školním roce – odchází 36 žáků
5. ročníku, nastoupí 32 prvňáčků, 7 žáků do 5. ročníku ze ZŠ v Medlově, někteří žáci
se stěhují. Otevřeme opět 8 tříd. Také pedagogický sbor zůstane téměř beze změny,
po mateřské dovolené se vrátí p. uč. M. Dvořáková.
V průběhu prázdninových měsíců plánujeme ve škole provést některé další
opravy – výměnu podlahové krytiny ve zbývajících třídách, opravu topení, nátěry
dveří, změny ve třídách školní družiny.
Děkuji všem, kteří škole pomohli finančně, materiálně, podporovali nás, našli
s námi společnou řeč. Po prázdninách se opět budeme těšit na další práci.
J. Motlíčková, řed. školy
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Nadační fond
Ve chvíli, kdy se 21. 8. 2004 vysvěcením kostela splnil sen zakladatelů Nadačního
fondu „Výstavba kostela v Hrušovanech u Brna“, uplynulo přesně pět týdnů od
nehody, která poznamenala život několika rodin v našem nejbližším okolí. Nyní, po
téměř třech letech, se nitky obou událostí opět spojují.
Tragıcká nehoda se odehrála v sobotu
17. července 2004 mezi 13. a 14. hodinou
na silnici č. 53, na rovném úseku silnice
několik málo kilometrů před obcí
Lechovice. Když se pozorně podíváte
na druhou fotografii z novinového
výstřižku, mohli byste uprostřed rozeznat
postavu předsedy nadačního fondu M.
Rožnovského, který byl jedním z prvních
svědků nehody. Shodou okolností jel v tu
samou chvíli pro bohoslužebné ornáty
pro nový kostel. Kdepak by tenkrát mohl
tušit, že jeden z budoucích cílů nadačního
fondu bude spjat s tímto okamžikem.
Následky nehody ještě nejsou zažehnány a lidské solidarity je stále zapotřebí.
Jeden z účastníků nehody, Jan Dostál, je stále ještě v komatu, v péči své rodiny čeká
na „návrat do života“1). Ukázalo se, že nejlepší formou pomoci z naší strany v této
chvíli bude pořízení polohovacího a stavěcího lůžka. O této potřebě nejlépe napsala
pacientova kamarádka do Burzy snů pořadu Bailando TV Nova.
Pro získání částky potřebné po pořízení lůžka nadační fond plánuje tyto akce:
5. srpna 2007 od 14:00:
Diskotéka pro starší a pokročilé na podporu Honzy Dostála.
Místo: Sokolovna
15. září 2007:
Benefiční rockový koncert na podporu Honzy Dostála.
Hraje: Beze stopy, Propaganja a další.
Místo: Sokolovna.
Veřejná sbírka:
Rada obce Hrušovany u Brna na svém jednání 21. 5. 2007 rozhodla
o konání veřejné sbírky pro J. D. na speciální lůžko ve 4. čtvrtletí 2007.
[Usnesení č. 15/2007 RO]
1 Návrat do života je název jedné organizace s podobným cílem
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Přání z Burzy snů: Pomoc pro Jeníka
Chtěla bych pomoct mému 26-letému kamarádovi Jeňovi, který je
po těžké autonehodě už skoro 3 roky v komatu. Jeho rodina se nikdy
nesmířila s jeho stavem a dělá pro Jeníka maximum. Přestavěli celý dům
na bezbariérový, aby si ho mohli po všech peripetiích v nemocnicích
a Hospici vzít natrvalo domů. Hradí mu terapeuty, vitamíny, rehabilitace,
bazální stimulace..., a to bez ohledu na to, že jeho maminka dala výpověď
v práci, aby se o Jeníka mohla starat, a tyto služby nehradí zdravotní
pojišťovna. Jeník je velký dříč a dělá neuvěřitelné pokroky, věříme, že
má šanci se z komatu probudit, neboť to pozorujem na jeho reakcích.
Očividně vnímá, směje se, nebo někdy nemá náladu, ale všechno dovede
vyjádřit (jeho nálady, strach, radost,....) Reaguje na okolí, kolikrát by chtěl
něco říct a moc se o to snaží, je velice pozitivně naladěn. Každopádně je
to obrovská zkouška (nechci psát zátěž, protože to Jeňa není v žádném
případě) pro rodinu, jak psychická tak fyzická. Další věc, kterou nehradí
pojišťovna a kterou by Jeník potřeboval, je vertikální postel v hodnotě cca
250 tis., na kterou již rodina nemá finance. Postel slouží k vertikalizaci
a pozdějšímu zkoušení chůze. Lidé v komatu často trpí plicními
komplikacemi vzhledem k tracheotomii v krku a i tomuhle pomáhá
předcházet tahle postel.
Zdroj: TV Nova, Bailando - tančím pro Tebe! Burza snů.

Prvním krokem bylo založení nového konta pro tento účel
u České spořitelny. Číslo tohoto konta je:

19-2022953389/0800
Dále budou vytisknuty složenky s předtišteným číslem konta, které se budou
rozdávat na akcích nadačního fondu.
Více informací o akci Pomoc pro Jeníka a Nadačním fondu „Výstavba kostela
v Hrušovanech u Brna“ včetně aktuálního stavu konta, novinových výstřižků
o nehodě, fotografií, odkazů na internetové stránky podobně zkoušených lidí,
kontaktů na nadační fond, najdete na internetové stránce
www.volny.cz/kostelpmk.
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TO Táborníci
Oddílové závody Táborníků
Na první květnový den
si členové oddílu Táborníci
Hrušovany u Brna dali dosta
veníčko na myslivecké chatě, kde si
ověřili a porovnali své dovednosti
a znalosti s ostatními kamarády
z dalších družin. Závody byly
rozděleny na dvě části: jízdu na
kolech cca na čtyř kilometrovém
okruhu a přespolní běh.
Dvojice závodníků plnily úkoly
jak z tábornických znalostí (vázání
uzlů, zdravověda, topografie,
morseovka, přírodověda), tak
i sportovních dovedností (šplh na
laně, střelba ze vzduchovky, jízda
zručnosti na kole).
Nejlepší závodníci dostali věcné
odměny a všichni zúčastnění
na doplnění energie drobné
občerstvení, které nám poskytlo
včetně zapůjčení chaty myslivecké
sdružení, za což jim patří dík.
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Konečné umístění:
Mladší kategorie:
1. Jan Winnige + Nela Chalupová
2. Veronika Králová
+ Daniela Schmidtová
3. Pavel Pospíšil + Adam Jokver
Starší kategorie:
1. Jirka Kelbl + Petr Tesař
2. Eliška Kelblová + Kamila Uminská
3. Mirek Hýsek + Ondra Blahofský
Jan Šnajnar za Táborníky Hrušovany

Zálesácké závody zdatnosti Třebíč 2007
(Sokol + Táborníci)

Ve dnech 18-20. 5. 2007 proběhly
zálesácké závody zdatnosti v Třebíči. Své
dovednosti a znalosti byly měřit mezi
sebou děti z celé republiky.

Z 23 družstev se v kategorii mladší
umístili na nádherném 13 místě.
V doplňkových závodech „Poznej naše
město Třebíč“ se naše dětí (kategorie
dorost) umístily z 44 družstev na 3 místě.

Hrušovanské děti byly po předešlých
závodech z minulých let jako nejlepší
z okresu vyzvány, aby reprezentovaly
a poměřily své síly a znalosti.

Soutěžilo se v zálesáckých dovednostech
např. zdravověda - tu prověřili přímo
odborníci z řad záchranářů, orientace buzola, hvězdy, uzly, morseovka, historie
sokola a mnoho dalších sportovních
dovednosti.

Po dlouhém a náročném vybírání byli
na poradě vedoucích vybráni zástupci
z řad dětí z Táborníku.
Kategorie dorost:
1. Eva Burianová
2. Jiří Kelbl
3. Petr Tesař

Měli jsme možnost se zúčastnit i spousty
doplňkových soutěží a dovedností, které
nachystali pořadatelé z Třebíče. Nejvíce nás
zaujalo slaňování a stolní hry v klubovně
v Třebíči. Při horkých dnech jsme měli
možnost se osvěžit na lodičkách.

(Včelky)
(Kamzíci)
(Kamzíci)

Z 21 družstev se v kategorii dorost
umístili na nádherném 15 místě.

Těchto závodu jsme se zúčastnili poprvé
a doufáme, že ne naposledy.

Kategorie mladší:
1. Eliška Kelblová (Včelky)
2. Mirek Hýsek
(Kamzíci)
3. Petr Schimmerle (Kamzíci)
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Mirka Mirošová
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Falcons
Popáté za sebou z dosavadních 10 ročníků licencí C, B. Zápasy se nově hrají pouze
se povedlo obhájit pozici lídra BHL v Brně v takzvaných Eliášových halách
naproti Boby centra. Určitě
(Brněnské hokejové ligy)
Hrušovanským Falcons.
HC ČPP Falcons oslavili ofenzivní způsob hry Falcons
na ledové ploše typu NHL
Letošní tým posílil bývalý
5. titul BHL v řadě.
stojí za zhlédnutí v novém
reprezentant Rostislav Štrubl
a hráči Mekleš Michal, Roman
ročníku 2007-2008.
Smrček a junior Martin Sklenář (17 let).
Boj o první místo byl jako vždy nesmírně
Celek se stabilizoval a momentálně vyrovnaný a Falcons prohráli jen jediný
disponuje širokým kádrem. Vždyť hráči jako zápas. Podporu na další sezónu dostal tým
Roman Smrček, Rostislav Štrubl donedávna od sponzora ČPP (Česká podnikatelská
hráli v zahraničí ligové soutěže. V týmu pojišťovna), děkujeme také obci za podporu
působí v dresu hráče čtyři hokejoví trenéři zejména oddílům florbalu a futsalu.
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Tabulka BHL
team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Falcons Hrušovany
Petrov
Čerti Brno
Bizoni Brno
Mamuti
Cyklo Brno
ASIO Jiříkovice
Moravian Panthers
Ontario Fighters
Medlov
PVC Brno

záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

výh prodl
17
16
13
10
10
9
8
7
5
5
0

1
0
0
2
0
0
1
1
0
0
1

Po tvdých bojích si Falcons na oslavu
pozvali celek Olympu Praha tvořeného
herci hokejového seriálu Poslední sezóna.
Na ledě jste tak mohli vidět Jiřího Hrdinu
(3násobný vítěz Stanley Cupu), Martina
Dejdara, Milana Nového, Aleše Valentu
(olympionik) a další.
Celou show doplnili krasobruslařské
exhibice. Výsledek 7:7  rozhodly nájezdy,
kde měli navrch hráči Olympu.
Začátek exhibice bylo sehráno utkání o
mistra lig BHL a BALLH mezi Toyotou Brno
a Falcons. Bohužel toto utkání jsme prohráli

rem
1
0
2
2
4
0
1
1
1
1
1

pro bil
1
4
5
6
6
11
10
11
14
14
18

167:66 (101)
133:66 (67)
84:65 (19)
89:74 (15)
101:81 (20)
81:105 (-24)
61:74 (-13)
76:97 (-21)
59:93 (-34)
38:80 (-42)
60:148 (-88)

body
54
48
41
36
34
27
27
24
16
16
3

2:4 když 4. gól padl po odvolání brankaře.
Citelně nám chyběli tahouni obrany Milan
Vlk a Roman Smrček, kteří byli momentálně
jinde.
Kdo se dostavil na tuto exhibici tak se jistě
bavil a doufáme, že tým bude opět bojovat o
čelo tabulky.
Vítězem kanadského bodování celé ligy
se stal Vojtěch Holas těsně následovaný
Robertem Holasem (oba Falcons).
Více o loňské sezóně je na
www.hokej-brno.cz
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Falcons - florbal

Falcons - cyklo

Tým florbalu se zachránil v posledních dvou turnajích a uchoval si tak o pouhý bod místo
ve 3. lize florbalové AHL ze 7 soutěží. Nervy drásající boje jsme zvládli, i když závěr dohrával
tým na 4 nejlepší hráče. Díky Michalu Kameníkovi, Standovi Šafrovi, Tomáši Psotovi,
Martinu Sklenářovi a gólmanu Dratvovi jsme doslova vydřeli bod. Závěr sezóny ukončil
turnaj za účasti 5 týmů v Hrušovanské sportovní hale. Oddíl pořídil díky podpoře z obce
nové dresy, které využije i oddíl futsalu.
Dne 26. května 2007 se uskutečnil za
účasti 5 mužstev na Sportovním areálu
v Hrušovanech u Brna florbalový turnaj
Falcons cup 2007. Atmosféra tohoto turnaje
byla výborná a již od prvního zápasu byla
cítit vůle po co nepovedenějším výkonu od
všech mužstev. Největším favoritem turnaje
byl celek SSM Líšeň, hrající v současnosti
5. ligu AFL, o druhé místo se ale měli
poprat další 4 týmy. Jen je velká škoda,
že pořádající tým HC Falcons nedokázal
poskládat to nejlepší co má, jednak vinou
zranění, ale také vinou nespolehlivosti
některých hráčů. Vše nakonec skončilo tak,
že turnaj odehráli pouze v pěti lidech, což je
oproti 13 Líšeňákům, nebo 12 Žerotínským
nepoměr.

je záchrana v 3. lize a vítězství Stanislava
Šafra v bodování ligy.

Na závěr bych chtěl týmu popřát hodně
úspěchů v nadcházející sezoně AFL, v níž se
nám doufám podaří probojovat konečně do
vyšší soutěže.

První zápas nabídl první oficiální měření
sil dvou klubů ze Židlochovic - Draci a již
zmiňovaných Žerotínských Sokolů. Z derby
nevyšel vítězně nikdo, což - jak se později
ukázalo - byl klíčový moment celého
turnaje. V dalších zápasech již favorité
žádné překvapení nepřipustili. Snad jen
stojí za zmínku vysoká výhra Falconů na
Draky v přímém souboji o druhé místo
7:0! Turnaj nakonec vyhrál tým Líšně, na
druhém místě skončil domácí tým HC
Falcons,na třetím místě Draci Židlochovice,
na čtvrtém tým poskládaný z bývalých
hráčů HC Falcons a na posledním místě
Žerotínští Orli startující pod hlavičkou
Sokola Židlochovice.

Výsledky Falcons cupu 2007:

Žerotíni vs. Draci 1-1, Falcons old vs. SSM Líšeň 0-7,
Falcons vs. Žerotíni 2-1, Draci vs. Falcons old 7-2,
Líšeň vs. Falcons 5-2, Žerotíni vs. Falcons old 1-2,
Draci vs, Líšeň 1-6, Falcons vs. Falcons old 6-2,
Líšeň vs. Žerotíni 4-2, Draci vs. Falcons 0-7.

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.

Líšeň 4v
Falcons 3v, 1p
Draci 1v, 1r, 2p
Falcons old 1v, 3p
Žerotínští Sokoli 1r, 3p

8 bodů
6 bodů
3 body
2 body
1bod

22:5
17:8
9:16
6:21
5:9

Za oddíl florbalu Stanislav Žilka,
vedoucí oddílu

Turnaj byl povedeným zakončením ne
příliš úspěšné sezony, kde hlavním plusem
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3. ročník Ytong Bike Tour – Hrušovany u brna

Po dvou ročnících, které se konaly
v Jedovnicích a Novém městě na Moravě,
se povedlo uspořádat akci v Hrušovanech.
Celé zázemí bylo postaveno před
samotným areálem generálního sponzora
— firmou Xella. Na ploše parkoviště
vniklo kompletní zázemí od startu, pódia,
sociálního zázemí po úschovnu a myčku
kol.
Závod začal už přihlašováním od
8 hodin, kdy začali najíždět závodníci
skvěle organizovaní členy Městské policie.
V době začátku závodu bylo přihlášeno
celkem 289 závodníků a závodnic. Po celou
dobu moderoval akci svým výborným
výkonem slovutný moderátor Eurosportu
Štěpán Škorpil, jenž nás provedl spolu
s Jiřím Dalerem i vzpomínkami na
Olympiádu a historkami z cyklistiky.
Závod na 22 km byl odstartován
panem Dalerem po úvodním přivítání
zástupcem firmy Xella panem Polákem.
Závodníci vyjeli do tropického vedra
na velmi těžkou trať se zrádnými písky.
To zapříčinilo několik pádu bez velkých
následků, které byli ošetřeny v sanitce
lékařem. Závodu se zúčastnil i starosta
obce Miroslav Rožnovský jenž tak
dal příklad mnoha lidem z obce, kteří
nenašli cestu na tuto sportovní akci.
Součástí prvního závodu byl i závod
na 11 km mládežnických kategorií. Po
dojetí prvního 22 kilometrového závodu
vznikl prostor pro umytí kol a začal běžet
čas pro závodníky, kteří závodili v obou
kategoriích.
Hlavní závod na 44 km odstartoval
v jednu hodinu, dával tušit neskonalou
dřinu, kterou stěžoval neutichající žár

slunce. Někteří závodníci strávili v sedle
kola v maximální námaze i dvě a půl
hodiny. Občerstvovací stanice na myslivně
s banány, vodou a iontovými nápoji byla
záchranou pro mnoho závodníků.
Závěrečné
hodnocení
v
17.00
odstartovalo Ytong Bike párty, kde zahrály
dvě kapely .
Děkujeme všem účastníkům, kteří se sjeli
ze všech koutů republiky, jako Olomouc,
Ostrava, Znojmo, Brno, Vyškov, Jihlava,
Slovensko. Aj. Dále děkujeme všem kdo
se na akci podíleli od lidí na trati, po
pořadatele v zázemí. Hlavní poděkování
však patří sponzorům a partnerům
firmám Xella, Ytong, Gambrinus, SF, PM
Bike, ORIFLAME, Motoservis Kazlepka,
Coca Cola, Alea, Marco, zelenina Lazar,
a obci Hrušovany u Brna. Bez těchto
firem a podpory generálního partnera
firmy Xella by nebylo možné takovou akci
v Hrušovanech uspořádat.
Další cyklistický den se připravuje
tradičně na podzim, kdy vypukne výroční
5. ročník Ytong cyklistické okruhy.
Závěrem omluva za nedostavení se
firmy se skákacím hradem. Nebylo
v našich silách zajistit opravu vozu, který
měl poruchu při cestě na akci.
Úplně na závěr upozorňujeme, že
na příští rok na 8. 6. 2008 se už dnes
připravuje pokračování závodů horských
kol.
Výsledky na www.falcons-cyklo.com

Za vedení závodu Sklenář Jiří
a Vladimír Lazar
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Ano – pekelná zkouška – to je to pravé
pojmenování, určitě budou souhlasit
zejména ti, kteři si vyzkoušeli závod na
vlastní kůži. Ale nepředbíhejme. Ráno se
probouzím v 9:00 a můj pohled ihned míří na
teploměr, ten ukazuje 25° C ve stínu, balím
si proto s sebou několik dalších lahví vody
a čepici na hlavu proti úpalu :) S kámošem
vyrážíme krátce po 11 hodině, na místo
přijíždíme v pravé poledne. Parkujeme
na rezervované asfaltce před firmou Xella
a následně absolvujeme klasické „kolečko“
– registrace – výdej čipů. Jsem poťěšen,
vše bez front s okamžitým odbavením
a za 200 na dřevo dostáváme triko ze série
Ytong bike tour 2007, dokonce si můžeme
vybrat jeho velikost, fasujeme ještě igelitku
s několika tyčinkami a visačku na krk „kartu
účastníka“, kterou budeme předkládat při
výdeji jídla a pití. Visačka se osvědčila jako
velmi dobrý nápad, člověk ji nemusel hledat
po všech kapsách, takhle ji měl ihned po
ruce.
Mezitím co se rozjíždíme, dojíždí
závodníci z kráké tratě 22km, zvědavě
odposloucháváme hovory a snažíme se
zachytit důležité body hovoru – zejména
obávané „kaluže“,
jednoznačně jsem
nechápal jak v tomhle suchém počasí
můžou závodníci dojíždět tak zablácení.
Zbývá deset minut do startu, závodní pole
odhaduji na cca 170 bikerů, snažím se
prostrkat co nejvíce dopředu. Posloucháme
poslední pokyny před startem … a je to
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Míříme pro jídlo (opět bez front),
na výběr byla flákota vepřového masa,
párek nebo klobáska. Objednávám párek
a zapíjím pivkem – vše v ceně startovného.
Vzhledem k času tombole si jej jako řidič
můžu zaslouženě dát. Míříme do fronty
k wapce – před námi čeká pouze jeden
biker, nevídané. Takže co říci závěrem,
rozhodně se závod pořadatelům povedl,
pohodové zázemí, cením zejména sprchy,
které snad nenabídl zatím ani jediný
závod, perfektně zvládnuté značení
a organizace tratě a bohatou tombolu.
Pro vítěze byla přichystána pravá medaile
a vkusně zarámovaný diplom, příjemné
a „nenucené“ moderování Štěpánem
Škorpilem, prostě parádně strávený den
a pohoda kterou na mega maratonech
nezažijete. Rozhodně bych vám jej
doporučil … takže příští rok opět v
Hrušovanech! Nebo že by ještě letos na
Hrušovanských okruzích? Uvidíme.
web: www.falcons-cyklo.com

autor: šum

Dívky
Poř Kol Jméno
km 1kolo
2kolo
1 1 Šrůtková Natálie
11 00:30:52.1
2 2 Anderlová Kristýna 22 00:32:13.9

Ženy do 40 let
Poř Kol Jméno
1 2 Šustrová Hana
2 2 Bednaříková Petra
3 2 Sordánová Michaela

km
22
22
22

1kolo
2kolo
00:24:30.7 00:50:37.1
00:24:53.6 00:51:12.1
00:25:10.7 00:51:13.5

Poř Kol Jméno
1 2 Ráczová Milana
2 2 Nosková Zuzana
3 2 Brychová Alice

km
22
22
22

1kolo
2kolo
00:28:54.7 00:58:34.4
00:30:42.4 01:12:28.1
00:46:45.1 01:34:14.3

Poř Kol Jméno
1 2 Pátek Jan
2 2 Žák Pavel
3 2 Fojtíček Karel

km
22
22
22

1kolo
2kolo
00:19:50.8 00:39:43.7
00:19:56.0 00:39:44.7
00:19:53.7 00:39:45.7

Ženy nad 40 let
22 km

tu. Poslední vteřiny odpočítal JIŘÍ DALER
(Olympijský vítěz z Tokia 1964) a většina
z nás vyráží vstříc první zkušenosti s XC.
Projíždíme areálem firmy Xella a sukujem
se dál z dohledu fabriky kolem kolejí,
snažím se myslet na upozornění pořadatelů,
abychom
dbali
zvýšené
opatrnosti
v průjezdu zatáčkami, viděl jsem totiž ne
jedno rozbité koleno a střídání pevných
a písčitých povrchů udělalo taky své, stačila
chvilka nepozornosti a šlo se na zem.
Následoval první „výšlap“, kde se balík lehce
potrhal, rychle přeřadit, ostrá prvá, spurt,
přeřadit do ostré levé, další pískový výšlap
a sjezd ukončený pískovou dunou. Po
prvních km teprve vnímám rychlost, jakou
se jede, a pekelné podmínky, bylo cca 13:10
a ve stínu se v tu dobu teplota pohybovala
údajně kolem 32°C – veškeré teplo se od
pískových povrchů odráželo a nesnesitelně
závod komplikovalo, aby ne, když odhadem
90% z celé délky se jelo na slunci po
rozpáleném povrchu, nepomohl ani průjezd
kaluží, místo studené sprchy si člověk užil
horké lázně. No nic, říkám si pojedu „buď
a nebo“. Náhle dojíždíme k'myslivně, kde
byla umístěna občerstvovací stanice, jenže
ouha – zatáčíme kolem ní a sjíždíme o cca
50m pod ní pískovým sjedem, následuje
prudká vracečka a celé převýšení bylo třeba
opět vyběhnout zpět po strmém stoupáku,
samozřejmě, že pískovém, je to morda,
obzvlášť v dalších kolech. Nasedám na kolo,
převezmu kalíšek s vodou, polovinu vypiji
a druhou se chladím. V dalším úseku tratě
se střídají krátké asfaltové, polní přejezdy,
dva rychlé sjezdy, pár vraceček a průjezd
broskvovým sadem. Před cílem předjíždím
několik bikerů, kteří přepálili start, jenž
velmi lehce dojíždí. Postupně se v pelotonu
usazuji a zavěšuji za Krejčovou Magdu

Letos poprvé zavítal 3. ročník Ytong Bike
Tour do Hrušovan u Brna, kde Falcons cyklo
tým ve spolupráci s firmou Xella pořádal
klasický XC závod na okruhu o délce 11 km
na tratích 22 km a 44km.

(vítězka na 44 km). Jede se mi perfektně,
tělo se již adaptovalo na obrovské vedro
a dával jsem co to dá. Ale ... v prvním
kopečku ve třetím kole se stalo to, čeho se
člověk na takové rychlovce nejvíc obává
– defekt, ještě se opravdu ujišťuji, jestli
jsem to opravdu já … ano jsem a než
vyměním duši, ztrácím dobrých 10 minut
a ztracené pozice již nebylo možné dojet.
Do cíle dojíždím až okolo 70. místa.
Lehce vnímám povzbuzující manželky,
přítelkyně závodníků a moje jméno, moje
jméno vyslovuje Štěpán Škorpil – no
paráda. Ihned smykuju a hledám vodu,
5 metrů ode mne jsou sprchové boxy,
ihned vlítnu dovnitř a chladím se studenou
vodou, vnímám úlevu a konečně chlad.
Vykoupán a v suchém oblečení čekám na
kamaráda, dojíždí zhruba za 20 minut.

Muži do 40 let

Muži nad 40 let
Poř Kol Jméno
1 2 Meidl Roman
2 2 Sordán Pavel
3 2 Sláma Richard

km
22
22
22

1kolo
2kolo
00:20:07.0 00:40:50.8
00:21:50.7 00:44:05.8
00:22:08.7 00:45:18.8

Poř Kol Jméno
1 4 Krejčová Magda
2 4 Nehrlová Šárka
3 4 Krausová Kamila

km
44
44
44

1kolo
4kolo
00:23:50.3 01:40:04.0
00:24:49.7 01:42:26.2
00:29:51.3 02:13:13.9

Ženy do 40 let

Ženy nad 40 let

44 km

Pekelná zkouška v Hrušovanech u Brna

Poř Kol Jméno
1 4 Fuxová Petra
2 4 Cívková Zdeňka

km 1kolo
4kolo
44 00:27:01.2 01:49:56.6
44 00:25:26.1 01:51:46.2

Poř Kol Jméno
1 4 Žák Pavel
2 4 Knaurek Martin
3 4 Fojtíček Karel

km
44
44
44

Muži do 40 let
1kolo
4kolo
00:18:55.6 01:17:47.9
00:19:33.8 01:19:33.8
00:19:32.8 01:19:55.9

Muži nad 40 let
Poř Kol Jméno
1 4 Holešovský Jiří
2 4 Brych Petr
3 4 Fuxa Roman

45

km
44
44
44

1kolo
4kolo
00:21:15.8 01:27:09.7
00:21:27.6 01:32:16.1
00:23:28.6 01:33:59.9

Foto: Karel Vodák,
šum, Xella

Kulturní a sportovní akce

v naší obci v měsících červenci, srpnu a září 2007

Červenec

7. 7. – SOKOL

– pivní běh přihlášky na tel: 602552476
nebo email horr@seznam.cz
21. 7. – SOKOL
– PAINTBALL - v 9:00 hod zájezd na bojovou hru do
ARMY PARKU Ořechov u Brna,
přihlášky na tel: 602552476 nebo email: horr@seznam.cz
TÁBORNÍCI – tradiční letní stanový tábor ÚJEZD 2007

Srpen

5. 8. – Obec

– benefiční koncert – diskotéka pro starší a pokročilé
na podporu Honze Dostála od 14:00 na sokolovně
11. 8. – SOKOL
– nohejbalový turnaj trojic SOKOL CUP – areál sokolovny
17. 8. – SOKOL
– cimbálová muzika při stavění máje – areál sokolovny
18. 8. - 19.8. – SOKOL – tradiční HODY – areál sokolovny
19.8. – NADAČNÍ FOND A FARNÍ ÚŘAD
		
– slavnostní hodová mše svatá v 10 hodin v kostele

Září

1. 9. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
		
– rozloučení s prázdninami – RODINNÝ DEN
Areál sokolovny
3. 9. – KPOZ
– vítání prvňáčků ve škole
8. 9. – SOKOL
– kácení máje hraje S.A.M. – Blučina
8. 9. – FALCONS CYKLO + KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
		
– 5. ročník YTONG – Hrušovanské okruhy
15. 9. – Obec
– Benefiční rockový koncert na podporu Honze Dostála
Hraje: Beze stopy, Propaganja a další
od 14:00 na sokolovně
22. 9. – SOKOL
– SKA FESTIVAL – hudební přehlídka skupin hrající styl
muziky SKA – areál sokolovny
SOKOL - běh TERRYHO FOXE
Na všechny akce hrušovanské občany srdečně zvou pořadatelé.

www.fotocharlie.cz
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Martin Horr, předseda komise pro mládež,
kulturu, sport a spol. organizace
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