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Obec

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás úvodem všechny pozdravil
a poděkoval za dosavadní spolupráci a za náměty,
které nám poskytujete.
V současné době se zabýváme fiskální situací
rozpočtu obce, neboť výpadky příjmů budou větší než
všichni očekávali. Realizujeme větší počet investičních
akcí, které jsou zcela nezbytné pro další rozvoj obce,
a musíme zajistit finanční prostředky na jejich krytí.
Dokončení obchvatu obce zklidní dopravu, zvýší
bezpečnost. Dopravní obslužnost dokončíme tím, že zajistíme převedení
těžké dopravy, která zajíždí do areálu„BOTEX“, napojením ulice Jízdárenská
na východní obchvat.
Realizujeme zkapacitnění přivaděče na čistírnu odpadních vod, který je ve
zcela havarijním stavu, přičemž ale fungování kanalizačního systému není bez
tohoto přivaděče možné. Zateplujeme školské budovy, abychom snižovali
provozní náklady obce. Vytváříme nové odstavné plochy a zlepšujeme stav
chodníků.
Kvůli výstavbě nových bytů musíme zvýšit počet míst v mateřské škole.
Připravíme další projekt na zabezpečení tohoto problému. V letošním roce
zvýšíme tento počet o 17 míst.
Stavíme pro děti víceúčelové hřiště na Sídlišti a chceme ještě vytvořit
„skate park“. V současné době jednáme o jeho ceně. Chceme snížit náklady
na energie, fotbalový stadion, a žádáme o eurodotaci na solární ohřev vody.
Zakoupili jsme zametací zařízení a zkvalitníme tím čistotu v obci, aby se snížila
prašnost a zlepšilo životní prostředí. Chci Vás tím vyzvat, abyste respektovali
dopravní značení „blokové čištění“ a umožnili tak bezproblémový úklid obce.
Realizujeme přestavbu budovy letního kina pro potřeby obce, schůzovní
činnost, rodinné oslavy, tři nové byty, včetně prostor pro Táborníky, neboť
jejich činnost pro děti je nezastupitelná.
Nechci Vás unavovat dlouhými výčty akcí, ale zmíním se o tom, že se nám
podařilo zajistit zřízení služebny Policie České republiky v obci, s platností
od 1. 7. 2009. Policie ČR bude umístěna v nádražní budově, jejíž část nám
České dráhy pronajaly. V momentě, kdy dokončíme adaptaci, bude jednotka
umístěna. Zřídili jsme Obecní policii a věřím, že tato opatření pomohou

Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod.
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Obecní úřad

Slovo starosty (pokračování)

zlepšit bezpečnostní situaci v obci. Máme jasnou představu, jakým způsobem
budeme tuto situaci zlepšovat, včetně technických prostředků. Chci i touto
cestou poděkovat Krajskému ředitelství PČR za vstřícný a konstruktivní přístup
při řešení této problematiky.
Podali jsme žádost o udělení Statutu města a čekáme na odpověď, zda bude
žádost vyřízena kladně.
Samozřejmě jsem registroval debatu o sazbách daně z nemovitosti, kterou
letos všichni hradíme zvýšenou na stupeň 2.
Obec Hrušovany u Brna měla na výběr, buď ponechá sazbu na původní úrovni,
nebo zvýší sazbu na stupnici 1-5. Jakou sazbu zvolit? Bylo to těžké rozhodování.
Přiznám se bez mučení, lepší by bylo nechat na původní sazbě. Přiznám se
znovu, že pokud jde o mne, neumím být populistou. Musíme hospodařit řádným
způsobem a nezadlužovat rodinu, obec, ani stát.
Vážím si rozhodnutí zastupitelstva, že dokázalo jednohlasně přistoupit k této
situaci a hlasovat pro mírné zvýšení, abychom mohli plnit všechny záležitosti,
které jsou výše uvedeny.
Tato daň je 100% příjmem obce a do obce se vrátí formou budování potřeb
obce a garantuji Vám, že je s prostředky hospodárně nakládáno.
Poslední věcí, o které se zmíním, je, že jsme uvedli do provozu Sběrný dvůr
odpadů. Plní svou funkci a chci Vás všechny vyzvat: neodkládejte odpady mimo
obec a nezakládejte zbytečně černé skládky.
Zaujal mne nápad, který chci projednat v Radě obce: jde o vytvoření možnosti
bezplatné burzy nábytku, kde občané předají do sběrného dvora kvalitní nábytek,
který mění za jiný a dají tak možnost, aby tento nábytek využili občané, kterým
se bude hodit. Tato forma by mohla být realizována v době PO – PÁ, v provozních
hodinách na sběrném dvoře.
Obsluha vyčlení prostor, kde tato burza může probíhat. Děkuji za tento nápad
a věřím, že toho využije řada občanů.
Vážení spoluobčané, blíží se čas dovolených, prázdnin a čas zaslouženého
odpočinku. Přeji Vám všem, hlavně dětem, ať se splní vše, co jste si naplánovali,
či přáli. Buďte tolerantní, při čtení vysvědčení Vašich nejmilejších, jezděte
opatrně a hlavně bez nehod. Odpočiňte si a vraťte se z dovolených a prázdnin
v pořádku.
Se srdečným pozdravem

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Výběr z usnesení č. 15/ZO/09

Obecní úřad

Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 11. 5. 2009
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty obce
2. Zprávu místostarosty obce
3. Prohlášení členů zastupitelstva obce, že nikdo
nemá osobní zájem (střet zájmu) k projednávaným bodům programu

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce, tak jak byl
předložen
2. Udělení ocenění obce p .Jarmile Komínkové
za dlouholetou obětavou pedagogickou činnost
a p.Zbyňku Blahovi za obětavost a odvahu při
záchraně života
3. Závěrečný účet obce za rok 2008, jehož obsahem
je:
		 - plnění rozpočtu příjmů
		 - plnění rozpočtu výdajů
		 - financování (zapojení vlastních úspor a cizích
zdrojů)
		 - stavy a obraty na bankovních účtech
		 - majetek
		 - vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí,
DSO a vnitřní převody
		 - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu
		 - finanční vyúčtování dotací poskytnutých JMK
		 - přehled přijatých nerv.transferů od obcí
		 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
		 - finanční hospodaření zřízených právnických
osob a hospodaření s jejich majetkem
		 - fondy obce
		 - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
		 - investiční fin.prostředky půjčené veřejným
rozpočtům
		 - neinvestiční fin. prostředky půjčené občanskému sdružení
		 - přehled poskytnutých neinvestičních příspěvků v roce 2008
		 - ukazatel dluhové služby
		 Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2008 bez výhrady.
4. Návrh zadání Změny č.V (část A) Územního plánu
obce Hrušovany u Brna
5. Podání žádosti o povýšení obce Hrušovany
u Brna na město
6. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009, kterou se
zřizuje obecní policie Hrušovany u Brna.

7. V souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, v platném znění pověření pro
Bohumila Haraštu – řízení obecní policie Hrušovany u Brna
8. Záměr nabytí majetku – bezúplatný převod
pozemků v intravilánu obce, k. ú. Hrušovany
u Brna od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
9. poskytnutí peněžního daru manž. Marii a Miroslavu Sopouškovým, Havlíčkova 421, Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy
10. Zadání vypracování studie na „suchý poldr“ nad
Červenými vrchy
11. Zařazení vybudování parkoviště na aut.nádraží
do hl.úkolů obce
13. Rozpočtové opatření č. 2/2009 a č. 3/2009, vč.
dodatku
14. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích,
ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku
parc. č. 1852/80, výměra 21 m2, k. ú. Hrušovany
u Brna (pozemek na garáž na Sídlišti)
15. Smlouvu o koupi motorového vozidla a odsavače kouře
16. Smlouvu č. 4208-012/001/09 (E.ON Distribuce,
a. s.) o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni
17. Smlouvu č. 6207-020/001/09 (E.ON Distribuce,
a. s.) o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce dle
návrhu správy majetku obce a doporučení rady
obce
2. O poskytnutí dotací (dle § 85 zákona č.1 28/2008
Sb., o obcích) pro organizace:
		 - TJ Sokol		
-70.000,-Kč
		 - TJ Jiskra		
- 52.000,- Kč
3. o vyplacení odměny 10.000,-Kč za podání
informací, které povedou k usvědčení pachatele
ničícího obecní majetek
IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. V souladu s §167 odst.2 zákona 561/2004 Sb.,
školský zákon, v platném znění členem školské
rady pana ing.Františka Slouku

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Radě školy předložit zprávu za rok 2008, včetně
výhledu
		 Termín: do 21.9.2009

Hrušovanský zpravodaj Červen 2009
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Obecní úřad

Úklid obce

Zametáme, zametáme
Harašta Bohumil, místostarosta

Začali jsme zametat místní komunikace.
Po všech peripetiích s výrobcem zametacího zařízení, které bylo potřeba upravit
tak, aby se dalo osadit na techniku, kterou
obec disponuje, jsme se konečně dočkali.
V pátek 5. 6. 2009 přivezl výrobce dlouho
očekávané zametací zařízení. Pracovníci
správy majetku si jej hned při převzetí vyzkoušeli a v pondělí 8. 6. 2009 jsme začali
zametat první vozovky. Začátky jsou pravda vždy trochu složitější, než se nová technika dostane do ruky. Výsledek ale předčil

naše očekávání. Myslím, že takhle zametené vozovky jsme asi ještě neměli.
Postupně budou zameteny všechny vozovky v obci. Zametat se bude pravidelně,
minimálně 2x ročně a v průběhu roku, dle
potřeby průběžně. Žádáme proto všechny
občany, aby respektovali pokyny dopravního značení, které bude v daných lokalitách umísťováno v časovém předstihu.
Vyhnete se pak zbytečným problémům
s policií a možným odtahům vozidel z ulic,
které se budou čistit.

Haló pánové…. zametáme… zametáme,
prořezy přijdou na řadu později

Jejda nic nevidím, možná by to chtělo trochu přikropit…
...kde jen ale je ten vypínač od čerpadla?!?

Víc se tam už nevejde,
tak teď pěkně vysypat…

Vysypáno…no jo, ale jak s tím teď dolů…. Ještě, že
tady jede náš eMPík, třeba to bude vědět???

Tady to už mám pevně v rukou…
kdepak koště a lopata,…. technika je technika

A pozor...projíždí kontrola…?

Černé skládky v okolí obce
I když jsme si nedělali iluze, je velice
smutné, že i po dvou a půl měsících provozu sběrného dvora odpadů, kdy je otevřen
šest dnů v týdnu, musíme řešit neustále
se opakující zakládání černých skládek
v katastru obce. Jedná se o odpad všeho
druhu (stavební, domovní, plasty, součásti
motorových vozidel apod.), který bohužel vyváží převážně naši vlastní občané.
Obec ve spolupráci s Policií ČR, MP,
Myslivecký sdružením a komise OM
bude zvýšeným dohledem usilovat
o co nejrychlejší přímé dopadení původců těchto černých skládek. Vzhledem k tomu, že se dle indicií jedná
převážně o stejná individua, je již jen
otázkou času, kdy budou přistiženi při
činu. Není totiž v zájmu obce, vystavovat se nebezpečí postihu a statisícových pokut za poškozování životního prostředí. Proto každý přistižený
viník bude muset počítat s tím, že
na něm bude exemplárně uplatněn
nejvyšší zákonný postih na horní hranici možné sazby. Případné nezapla-
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cené pokuty bude obec vymáhat i za cenu
exekuce na majetek viníků. Stejným způsobem bude postupováno jak u fyzických,
tak i právnických osob.
Když nepomůže ani šest dnů v týdnu
otevřený sběrný dvůr, kam mohou domácnosti bezplatně odvézt přebytečný odpad,
bude obec nucena přistoupit k tvrdému
a nekompromisnímu řešení.
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Obecní úřad

Různé informace

Půjčky na opravy a modernizaci bytů a rodinných domů
Obec Hrušovany u Brna poskytuje
majitelům nemovitostí na opravu a modernizaci bytů a rodinných domů úvěry
z finančních zdrojů poskytnutých obci
Státním fondem rozvoje bydlení.
Úvěr se poskytuje do výše 200.000,- Kč
a je úročen 3% roční úrokovou sazbou.
Úvěr není omezen věkem a je splatný
do tří let. Půjčku je možné použít do výše
50% nákladů akce.
Prostředky z poskytnutého úvěru lze
použít výhradně na stavební opravy nebo
modernizace bytů a domů, např. rekonstrukce byt.jádra, modernizace sociálního
zařízení, výměna oken, dveří, oprava střechy, zateplení, oprava fasády, rekonstrukce instalací, izolace proti spodní vodě.
Prostředky nelze použít na opravy nebytových prostorů v domě jako jsou gará-

že, prádelny, dílny. Nelze je použít na výstavbu nového bytu.
Podrobnější informace všem zájemcům
poskytne na obecním úřadě tajemnice OÚ
ing. Hana Táborská nebo p. Vlasta Kadlecová na tel. 547 236 117.
Doklady nutné k přiznání půjčky:
1. stavební povolení nebo ohlášení
stavby
2. projektová dokumentace, včetně
účelu na který bude půjčka použita
3. výpis z katastru nemovitostí
dokladující vlastnictví k bytu nebo
domu
4. rozpočet nákladů na opravy
5. doklady o příjmech vlastních
a ručitelů

Úhrada poplatku za komunální odpad
Seďová Jana, správa poplatků

Pokud se do Hrušovan u Brna při
stěhujete, musíte do konce měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém jste
se přihlásili, zaplatit poměrnou částku
poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině
poplatku vynásobené počtem měsíců,
od kdy trvalý pobyt trvá. Zaokrouhluje
se na koruny nahoru. Pokud jste se
z Hrušovan u Brna odstěhovali, máte
nárok na vrácení poměrné částky, která
se vypočítá obdobně (o toto musíte
požádat, nevrací se automaticky). Při
narození dítěte postupují zákonní
zástupci při výpočtu poměrné částky
stejně jako v případě přistěhování
do obce. Při úmrtí přechází poplatková
povinnost na oprávněné dědice.
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Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek,
mají na něj nárok dědicové. Je nutné
při vyřizování pozůstalosti upozornit
notáře na tento přeplatek, aby později
nároková částka mohla být vrácena
dědici. Pokud vznikne v den úmrtí
nedoplatek, správce jej bude vymáhat
po dědici.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2009

Poměrné částky
s výší poplatkové povinnosti
souvisí i
- změny trvalého pobytu
- narození
- úmrtí

Různé informace

Obecní úřad

Stavební odpady ve sběrném dvoře
Rozhodnutím rady obce ze dne 15. 6. 2009, se s účinností od 16. 6. 2009 mění odst. 5.3.1
Provozního řádu sběrného dvora odpadů následovně:

5.3.1 Stavební odpady
Příjem stavebních odpadů - stavebních sutí je omezen množstevně: max. 1
přívěsný vozík na č. p. (číslo popisné) a týden (netýká se kovů, skla, plastů
a dřeva). Stavební odpady musí být bez příměsí, nebo je osoba dovážející
povinna provést vytřídění na místě. V opačném případě je obsluha oprávněna
odpady odmítnout.

In Case of Emergency

Označení osoby v mobilním telefonu v případě nouze

Dušková Marta, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při
dopravních a jiných nehodách mají zranění
při sobě obyčejně mobilní telefon. Při
záchranných akcích však cizí osoby nevědí,
koho z dlouhého telefonního seznamu mají
kontaktovat. Personál záchranné a rychlé
zdravotní pomoci proto navrhuje, aby
každý měl v telefonním seznamu na svém
mobilním telefonu rozpoznatelný seznam
kontaktních osob pro případ nouze.

Mezinárodně uznávaný pseudonym je
ICE (In Case of Emergency). Pod tímto
jménem bychom ve svém mobilním
telefonu měli uvést telefonní číslo a osobu,
kterou v případě nouze může kontaktovat
policie, záchranná zdravotní nebo hasičská
služba. Pokud chcete jako nouzový kontakt
uvést více osob, použijte pseudonymy
ICE1, ICE2, ICE3 atd. Je to jednoduché a nic
to nestojí, a může přitom zachránit život.

Rekonstrukce parkoviště u letního kina
Ing. Arch. Dušan Knoflíček, radní

Konečně jsme se dočkali rekonstrukce parkoviště u letního kina. Bohužel
se nepodařilo realizovat rekonstrukci dle původního záměru obce.
Probíhající rekonstrukci lze tedy
vnímat pouze jako provizorní, neboť
finanční krize postihla zásadním
způsobem i rozpočet obce. Bude-li
v následujících letech situace pro
obec příznivější, bude rekonstrukce
dokončena v rozsahu původního
záměru. Veškerý stavební materiál,
který je při probíhající rekonstrukci
použitý bude samozřejmě využitý i
při rekonstrukci následující.

Studie původního záměru

Hrušovanský zpravodaj Červen 2009
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Komise

Komise pro občanské záležitosti

Nejstarší občanka
Hrušovan u Brna

Komise pro občanské záležitosti

Komise

Vítání občánků 29. 3. 2009

Dne 11. února 2009
oslavila
své 97. narozeniny
paní Anna Hiršová,
nejstarší občanka
Hrušovan u Brna.
Srdečně blahopřejeme.

90. narozeniny
Dne 26. 5. 2009 se dožila 90 let paní Františka Hodovská.
Na snímku uprostřed s manželem Františkem, nejstarším mužem Hrušovan.

10
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Komise

Komise pro občanské záležitosti

Setkání šedesátníků na obecním úřadě

Sluníčko

Organizace

Tablo: 1. ročník angličtiny pro nejmenší ve Sluníčku 2008-2009

Rodáci, kteří v tomto roce oslavují šedesátiny, se sešli o desáté hodině 23. května
na obecním úřadě. Zde byli přijati starostou obce panem Miroslavem Rožnovským
a předsedkyní Komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Jarmilou Krausovou.

Chcete-li nechat svým blízkým zahrát v místním rozhlase k narozeninám, ke svatbám
nebo k výročí svateb, můžete požádat o zahrání na obecním úřadě. Komise pro občanské
záležitosti ani obecní úřad bohužel nemohou tyto relace iniciovat kvůli možnému
konfliktu se zákonem o ochraně osobních údajů.

12
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Foto: Katka Boháčová

Blahopřání v místním rozhlase

Výlet Lešná
13. 6. 2009
Sluníčko jelo na
výlet. Čekala nás
dlouhá cesta,
ale na konci
nádherná zoo
se spoustou
nových pavilónů,
ve kterých
se skrývají
rozmanité druhy
zvířat i rostlin.
Doporučujeme
jako prázdninový
výlet.
Sluníčkáři.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2009
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Organizace

Sbor dobrovolných hasičů

Mladí hasiči

Nástup po ukončení disciplíny

Požární útok
Přísnotice – nástřik terče

školkou. Den otevřených dveří pro školku
se konal 10. 6. 2009. I když se počasí moc
nevydařilo, doufáme, že se dětem líbil
a příští rok se uvidíme znovu.
Na této akci jsme také předali ocenění Lukáši Valovi za 1. místo v okresním
vyhodnocení soutěže „Požární ochrana
očima dětí“, kde vyhrál nejmladší kategorii. V této soutěži hasiči žádají školy,
školky a další organizace, aby děti namalovali obrázek o hasičích a jejich práci.
Naše školka se i letos zúčastnila a za to
jí patří náš dík a čestné uznání okresního
výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
našemu sponzorovi, firmě pana Koukala,
za finanční dar, který nám umožnil dokoupit pro děti nářadí a dresy.
Fotografie z našich akcí můžete shlédnout ve fotogalerii na internetové adrese
www.mhhrusovany.tym.cz.

Únava na tréninku

Starší žáci - Zastávka

V letošním roce se kroužek mladých
hasičů opět scházel každý pátek od 16:00
do 18:00 hodin. Až do prvního jarního sluníčka jsme se scházeli v hasičské zbrojnici,
kde jsme hráli různé hry a opakovali jsme
si vázání uzlů, zdravovědu, pravidla soutěží a poznávání hasičského nářadí. Jakmile
se oteplilo, mohli jsme začít s trénováním
soutěžních disciplín, protože první soutěž
byla již 28. 4. 2009 v Sivicích.
Tato soutěž odstartovala sérii mimořádných tréninků, na kterých jsme se připravovali na další závody. Zúčastnili jsme se
nejen okresní ligy mládeže v Přísnoticích,
ale i jedné z nejtěžších soutěží – okresního
kola hry Plamen a soutěže o pohár starosty
obce Zastávka.
Stále se ještě připravujeme na soutěž
v Židlochovicích a letošní rok bychom měli
zakončit závodem v Kuřimi.
SDH Hrušovany také každoročně spolupracuje se základní školou a mateřskou

Sbíhání z kladiny

Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže
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ČERVENEC

15.7. – Svaz PCCH
28.7. – ZO KSČM
Svaz PCCH

TÁBORNÍCI
SOKOL
			
			
			

Plán akcí

– nákupní zájezd do Těšína
– beseda s poslancem parlamentu za KSČM – klub důchodců
– Zájezd do neznáma – maminky a babičky s dětmi - zájezd na
dechové hudby
– tradiční letní stanový tábor ÚJEZD 2009
– cvičení Rodiče s dětmi každé úterý od 17.00-18.00
– cvičení dětí 5-15 let každou středu
– AEROBIK pondělí-středa 19.15- 21.00
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476
nebo 603 843 065

SRPEN

15.8. – SOKOL
– nohejbalový turnaj trojic SOKOL CUP – areál sokolovny
21.8. – SOKOL
– cimbálová muzika při stavění máje – areál sokolovny
22.8 – 23.8. – SOKOL – tradiční HODY – areál sokolovny
23.8. – KDU-ČSL
– slavnostní hodová mše svatá v 10 hodin v kostele
29.8. – MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
			
– Rozloučení z prázdninami
			
– závody pro mládež obce Hrušovany u Brna do 15 let
30.8. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT
			
– rozloučení s prázdninami – RODINNÝ DEN – sokolovna
Svaz PCCH
– zájezd Baťův kanál – Vracov – Milovice zámek
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi každé úterý od 17.00-18.00
				
– cvičení dětí 5-15 let každou středu
				
– AEROBIK pondělí - středa 19.15- 21.00
				
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476
nebo 603 843 065

AZ

Občasník kronikáře

Tříčtvrtláníci, pulláníci, čtvrtláníci…
Obyvatelé Hrušovan se od nepaměti věnovali zemědělství. Ale ne vždy je
uživilo. Byly doby, kdy byly některé grunty neobydlené, někdy byla ves pustá.
Každý, kdo kupoval grunt (17. st.), bral na sebe úvazek, že ho bude udržovat
v pořádku a neopustí ho. Nebylo zvláštností, že držitelé z gruntu utekli. Ale
postupem času se zde lidé usazovali natrvalo. V roce 1803 byl sepsán seznam
všech majitelů usedlostí a polí. Podle něho byli v Hrušovanech: 1 tříčtvrtláník,
2 pulláníci, 29 čtvrtláníků, 5 chalupníků, 2 domkaři.
Čtvrtláník měl 40 mír polí, 5 mír lesa, 2-4 měřic luk. Měl 1 koně, 1 krávu, jedno
prase, husu a několik slepic. Větší grunty měly 2 koně, 2 hříbata, 1 krávu, 1 prase,
1 kohouta, 4 slepice, 5 kačen a 3 husy. Kozy se začínají pěstovat až po zrušení
roboty. Každým třetím rokem nechávali hospodáři pole ladem a dvě léta se selo.
Kdo měl hnůj hnojil, kdo neměl, přede žněmi po deštích úhory jen pooral.
Sela se pšenice, žito, ječmen a oves. Dále luštěniny, proso, pohanka, kukuřice,
brambory. Po roce 1850, kdy se začaly vykopávat lesy, pěstovala se i cukrovka.
V roce 1836 stál pullán 5 000 zlatých, čtvrtlán 2 500 zlatých.. V roce 1870
čtvrtlán 4 000 zlatých a o něco později 6 000 – 8 000 zlatých...

ZÁŘÍ

5.9. – SOKOL
– kácení máje
12.9. – FALCONS CYKLO – Hrušovanské okruhy – silniční závody všech kategorií
19.9. – SOKOL – SKA FESTIVAL – hudební přehlídka skupin hrající styl muziky SKA - areál
sokolovny
22.9. – ZO KSČM
– beseda s poslancem JmK za KSČM – klub důchodců
KLUB DŮCHODCŮ
– autobusový zájezd na zámek Milovice a Lešná s návštěvou ZOO
Svaz PCCH
– divadlo Boleradice
SOKOL
– běh naděje – Brno
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi každé úterý od 17.00-18.00
				
– cvičení dětí 5-15 let každou středu
				
– AEROBIK pondělí - středa 19.15- 21.00
				
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476
nebo 603 843 065
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Červen 2009

Na dvoře hospodáře na počátku 20. století

Organizace

AZ občasník kronikáře Červen 2009

AZ-1

Do roku 1868 nesměl hospodář prodávat jednotlivé polnosti gruntu.
V roce 1868 byl přijat zákon, že každý, kdo je v bídě, nemusí prodávat celý
grunt, nýbrž jen jednotlivé polnosti.
A tak komu se nedostávalo peněz, začal prodávat polnosti. V roce 1900
už v Hrušovanech u 17 domů nebylo žádné pole.

Snímek z roku 1937 – oslava 90. výročí ukončení roboty

Seznam majitelů usedlostí v Hrušovanech z roku 1803, jejichž rody žily v roce
1923:

Podle dnešních měřítek by měl mít: lán = 17 ha nebo 85 měřic.

Tříčtvrtlán: Jiří Jaroš čp. 58
Pullán:
Fabián Koníček čp. 46
Pullán:
Josef Kelbl čp. 79
Čtvrtlán: Antonín Kelbl čp. 3, Tomáš Šafr čp. 4, František Havlík čp. 5,
Josef Vrba čp. 9, Matěj Studený čp. 12, Matěj Klecl čp. 13,
Václav Jaroš čp. 14, Antonín Klecl čp. 20, Šebestian Studený čp. 21,
Jakub Lazar čp. 22, Šebestián Jaroš čp. 23, Pavel Koníček čp. 24,
František Kloupar čp. 25, Josef Edler čp. 31,
Antonín Sopoušek čp. 41, Martin Kolegar čp. 44, Jan Veis čp. 50,
Barta Kališ čp. 51, Jiří Kolegar čp. 52, Bernard Suchánek čp. 54,
Jiří Táborský čp. 56, Matouš Novák čp. 57, Matěj Jaroš čp. 60,
Fabian Jaroš čp. 61, František Kolegar čp. 67, Josef Kolegar čp. 71,
František Oblezar čp. 75, Josef Kromus čp. 76,
Matouš Sopoušek čp. 81,
Chalupa: Jiří Večeřa čp. 15, Ondřej Novák čp. 16, Tomáš Oblezar čp. 28,
Jiří Studený čp. 30, Josef Večeřa čp 32,
Domek:
Jan Ryšánek čp. 83, Václav Sopoušek čp. 85

AZ-2

AZ občasník kronikáře Červen 2009

Žně na Líše u Židlochovic (20. 7. 1936)

Na Jiřího (24. dubna) obcházeli hospodáři hranice celého hrušovanského
pozemkového katastru a jednotlivé tratě. V ten den rozsuzovali nejstarší
z hospodářů veškeré spory, které mezi sousedy vznikly uoráním půdy.
Mladí hospodáři, kteří toho roku převzali pozemky po svých rodičích, byli
přijímáni v tento den mezi staré sousedy. Museli si lehnouti na mezníky
hranic na břicho a jeden z nejstarších hospodářů vysázel každému lískovicí
několik ran, aby si zapamatoval, kde je hranice, a dobře hospodařil. Zato
potom mladí hospodáři platili v hospodě na radnici po obchůzce a veselým
pitím oslavovali sv. Jiří.

AZ občasník kronikáře Červen 2009
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Nová budova cukrovaru

Z historie závodů a provozoven
v Hrušovanech u Brna
V roce 1882 se začala psát historie počátků rozvoje průmyslu v zemědělské
obci Hrušovany. Postupem doby zde vznikaly nové menší i větší provozovny.
Hrušovany u Brna patřily v minulosti k nejprůmyslovějším obcím okresu Brnovenkov. V závodech i provozovnách pracovali nejen místní občané, ale mnoho
pracovníků, kteří dojížděli ze širokého okolí za prací. Mnozí z nich ještě dodnes
vzpomínají na svá pracoviště a své spolupracovníky.

Cukrovar
(Rohrbacher Zuckerrafinerie)
Akc. Geselschaft

Značka hrušovanské rafinerie

Původní tovární budova z roku 1882

Továrna cukrovaru byla dokončena v roce 1882
a patřil mezi největší cukrovary na Moravě. Patřila
německým akcionářům. Pracovalo zde 700 dělníků
a 20 úředníků. Denně se vyrábělo 1950 q bílého
cukru. 11. listopadu 1915 celý cukrovar do základů
vyhořel. Oheň vznikl v cukerní mlýnu.

Ihned po požáru začala v roce 1916 výstavba nové budovy cukrovaru podle
projektu architekta Adolfa Loose. V roce 1928 byla výroba cukru ukončena.
Po roce 1945 vznikly v budově bývalého cukrovaru nové provozovny. V roce
1946 zde měla firma OMNI-POL sklad, montáž a prodej hospodářských strojů
z akce UNRRA. Firma Moragro v roce 1947 obnovila v továrně sklad obilí.
V roce 1949 v upraveném objektu továrny vznikl závod „Přidružená stavební
výroba“. Vyrábělo se zde cementové zboží, ale po krátkém čase byla výroba
zastavena a vznikl nový „Dřevařský závod“, který se zabýval stavebním stolařstvím
a natěračstvím. V této době začínala do závodu dojížět i řada dělníků z okolních
obcí. Pracovalo zde 400 lidí.
V přízemí budovy byla v roce 1954 založena pobočka závodu Jihomoravská
Prefa, n. p. Brno. Původně výzkumné pracoviště, které mělo řešit výrobu panelových konstrukcí na automatické lince. Od září 1958 byla zahájena sériová výroba
panelových konstrukcí
pro výstavbu v brněnském kraji. Pracovalo
zde asi 20 lidí.

Pohled na zařízení
uvnitř cukrovaru
AZ-4
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Vzpomínka na Marii Trnkovou
(80. výročí úmrtí – 26. 9. 1929)

Před 80. lety, 27. června 1929, se uzavřel život mladé Marie
Trnkové. Narodila se 23. 10. 1886 v Hrušovanech, v rodině
učitele Aloise Trnky, jako nejstarší ze čtyř dětí. Ve svém
rodišti vychodila obecnou školu a pokračovala ve studiu
na Vyšší dívčí škole v Brně. V roce 1905 ji zemřela matka.
Otec i přesto, že se znovu oženil, nebyl schopen postarat se
o mladší sourozence. Proto veškerá tíha a starost připadla
na nejstarší dceru, která v té době žila ve velmi skromných
podmínkách v Brně.
V roce 1908 nastoupila na místo úřednice ve Vesně. V roce
1919 byla přijata za mimořádnou posluchačku právnické fakulty Masarykovy
univerzity. Pro své výjimečné sociální cítění spojené s vrozeným i organizačním
i schopnostmi byla přijata v roce 1922 do služeb České zemské péče o mládež.
Zde pracuje v odboru ochrany matek a kojenců. V roce 1923 se stala členkou
přípravného výboru k vybudování ústavu pro Matky a kojence na Moravě.
Zasloužila se o založení 79 okresních odborů Ochrany matek a dětí a 159
lékařskými poradnami pro matky a děti. Marie neměla vlastní rodinu a právě
proto s větší láskou pečovala o děti potřebné.
Práce ji přinesla fyzické vyčerpání a náhlé zhoršení zdravotního stavu.
V roce 1923 podstoupila léčebný pobyt v Tatranské Poljance, kde se seznámila
s básníkem Jiřím Wolkrem. V roce 1928 se vrátila do zaměstnání, ale její zdravotní
stav se zkomplikoval, podrobila se operaci a zanehlouho zemřela. Ze zesnulou
se rozloučily 29. června 1929 v obřadní síni v Brně zástupci ministerstev, úřadů,
spolků a její přátelé.

Události známé,
neznámé…
Na snímcích ze 70. let
20. stol. je zahrada pana
Burgeta, pro nás děti to
byla burgetka. JZD zde
mělo umístěno chov
prasat.

Mnohé z nás po celý rok toto
místo lákalo k nekonečným
dětským hrám a mnohým
dobroružstvím u potoka
Šatava .

„Znal jsem ji a vážil si její
obětavé sociální péče, ba
obdivoval jsem se jí a jejímu
životu. Proto jsem i črtal
pro náhrobek její přiléhavé
myšlenky “.
František Bílek (sochař, který
vytvořil reliéf na náhrobku
Marie Trnkové).
AZ-6

Místo bylo již dávno
určené pro výstavbu
rodinných domků.
Až dnes tu vyrůstá malé
sídliště rodinných domků
„U Šatavy“.
AZ občasník kronikáře Červen 2009
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Místní knihovna

Hrušovanský historický kalendář 2009

Obec

Kniha mého srdce
Veronika Winnigová

1629 V tomto roce byla založena nová purkrechtní kniha. Tyto pozemkové knihy,

nazývané též gruntovnice nebo purkrechtní registra. Zapisovala se zde
poddanská pozemková vlastnictví, jejich změny, převody všeho druhu (dědictví,
prodej, postoupení). Do gruntovních knih se podle starého způsobu zapisovalo
až do roku 1875, kdy byly zavedeny nové pozemkové knihy. Rychtářem byl Havel
Šťáva.

1729 Obec opravila starou radnici a pastoušku. Zaplatila za to celkem 66 rýnských a 22
krejcarů. Rychtářem byl Matěj Edler.

1809 Protrhla se hráz rybníka zvaného Komorní (asi na místě dnešního rybníka Šejba)

na třech místech. Na opravu rybníka bylo odpracováno 900 robotních dní
a spotřebováno bylo 150 sáhů dřeva. Starostou byl Josef Vrba.

1819 Byl vypuštěn rybník„Komorní“. Vrchní regent židlochovického panství A. Wittman
se rozhodl zrušit rybníkářské hospodářství. Starostou byl Jan Jaroš.

V domě č. 46 vypukl 30. srpna požár. Tento zničil domy od radnice až k Panskému
dvoru (autobusové nádraží) a zpět po druhé straně ulice až po dům č. 58. Celkem
bylo požárem zničeno 39 domů a 8 stodol. Na jaře tohoto roku byla ukončena
stavba železnice na úseku Brno – Břeclav (Severní dráha císaře Ferdinanda).
Na stavbě v úseku Vojkovice – Hrušovany pracovalo 1816 lidí. Pravidelná
železniční doprava mezi Brnem a Vídni byla slavnostně zahájena 7. července.
Osobní doprava v Hrušovanech byla zahájena 1. srpna 1858.
5. srpna se strhla velká bouřka s průtrží mračen, která trvala celou noc až do rána,
potok Šatava se rozvodnil a strhl nově postavený jednoobloukový železniční
most. Nově postavený tříobloukový železniční most byl dán do provozu 30. září
a zavedena byla průběžná železniční doprava. Nejmenší oblouk mostu u rybníka
Šejba byl po roce 1945 zasypán. Most o dvou obloucích se starým názvem „U tří
mostů“ slouží železniční dopravě dodnes. Rychtářem v obci byl v tomto roce
Jakub Kelbl.
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V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o tom, jak probíhá hlasování
do ankety Kniha mého srdce. Místní knihovna v Hrušovanech u Brna se
do této ankety také zapojila. Dostala
se do žebříčku padesáti knihoven, které odevzdaly nejvíce hlasů. Mezi první stovkou se objevily knihy Saturnin
a Z deníku kocoura Modroočka, které
dostaly u nás v knihovně nejvíce hla-

sů. Dále se také do první stovky dostaly knihy jako např. Egypťan Sinuhet,
Harry Potter, Babička, ale i Kája Mařík
nebo Rychlé šípy. Z této první stovky
jste mohli dát hlas své oblíbené knize.
Potom se hlasy sečtou a bude vybráno
dvanáct knih s nejvíce hlasy. Dále můžete vybrat knihu z těchto dvanácti,
která bude vyhlášena v říjnu ku příležitosti týdne knihoven.

Položili jsme se paní ředitelce ZŠ TGM v Hrušovanech u Brna a panu starostovi
pár otázek:
1.
Jakou knihu právě čtete?
2.
Která kniha by u vás vyhrála titul Kniha mého srdce?
3.
Jak získáváte knihy?
Paní ředitelka J. Motlíčková
odpověděla:

Pan starosta M. Rožnovský
odpověděl:

1. Právě čtu knihu o čtvrté manželce
Jindřicha VIII.

1. Momentálně nemám čas
na knihu, což mne velmi mrzí.
V současné době čtu zákony,
smlouvy o dílo, projektové
dokumentace, různé koncepce,
apod.

1. Malý princ

2. Robinson Crusoe

3. Chodím do knihoven, také si
je kupuji, hlavně encyklopedie
a slovníky.

3. Knihy si nejčastěji kupuji.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2009
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Ze života školy
Fotbalový turnaj: MacDonald Cup
Dne 15. dubna 2009 se reprezentační
družstvo naší školy zúčastnilo okrskového
kola McDonald´s Cupu ve fotbale.
Naši hráči se postupně utkali se všemi
soupeři. Fotbalisty ze Žabčic porazili 3:0,
poté zdolali Vranovice 2:0, Pohořelice 5:1
a vítězné tažení zakončili vysokým vítězstvím nad Modřicemi v poměru 9:0.
Zvítězili zcela zaslouženě a patří jim
naše gratulace.
Vítězstvím v tomto turnaji si naši fotbaloví reprezentanti zajistili účast mezi
nejlepšími týmy okresu Brno-venkov.
Okresní finále se konalo 27. dubna 2009
v Zastávce u Brna, kde naši hráči chtěli
navázat na předešlý úspěch. Sešlo se zde 7
nejlepších družstev okresu. Naši fotbalisté
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se bez ztráty bodu dostali až do finále, kde
po vyrovnaném boji podlehli v nešťastným gólem až v samém závěru. Vyhrálo
družstvo Zbýšova. Naši obsadili krásné
druhé místo a přivezli pohár. O naše vítězství se zasloužili tito hráči: Miroslav Fiala,
Filip Houser, Martin Lang, Pavel Pospíšil,
MartinVršek, Barbora Žilková, David Bartl,
všichni z V.A. Marek Zachař, Waldemar
Kučera, Adam Kříž a Miroslav Pavlík z V.B
a ze IV.třídy David Hýsek a Martin Hýsek
Lubomír Šimovec

Turnaj ve vybíjené
V úterý 12. května se po vydařeném
okrskovém kole družstva dívek a chlapců
účastnily i okresní soutěže ve vybíjené.
Chlapci se utkali již tradičně s Neslovicemi.
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Tento zápas sice prohráli, ale potom
postupně porazili všechny soupeře
a skončili na druhém místě. Dívky
odehrály dva zápasy vítězně a ve dvou
svým soupeřkám podlehly. Po celkovém
součtu pak skončily také na druhém místě
za vítězkami z Oslavan.
Ve vybíjené nás reprezentovali tito žáci:
Mirek Fiala, Filip Houser, Martin Lang, David
Bartl, Pavel Pospíšil, Martin Vršek, Marek
Zachař, Petr Kárník. Martin Hýsek, David
Hýsek, Barbora Žilková, Tereza Hauzarová,
Kristýna Sedláčková, Nikola Borovičková,
Barbora Zichová, Tereza Vrbová, Veronika
Králová, Šárka Veselá, Gábina Kolegarová,
Nela Chalupová a Eva Krafková.
Všem
reprezentantům
děkujeme
za hezký výkon a blahopřejeme.

Lehkoatletické závody
V úterý 5 . 5. 2009 se 6 žáků 2. ročníku
zúčastnilo lehkoatletického trojboje
na hřišti u ZŠ v Židlochovicích. Byli to tito
žáci: Patrik Procházka, Petr Vávra a Libuše
Janková ze II. A třídy a Adam Sklenář,

Školy

Marie Šimovcová a Monika Schmidtová
ze II. B třídy. Počasí nám přálo, svítilo
sluníčko, ale povíval svěží větřík. Na hřiště
jsme dorazili jako první z okolních škol.
Soutěžila družstva žáků 1. – 3. ročníku
z okolních pěti škol. Naši prvňáci a třeťáci
si udělali svoje závody na škole v přírodě
v Podmitrově.
Po zahájení – nástupu – naši žáci nejprve házeli kriketovým míčkem. Měli dva
pokusy. Potom skákali z místa, nakonec
běhali ve trojicích 50 m.
Děvčata i kluci si vedli výborně a obsadili ve víceboji přední místa. Na prvním
místě skončila s velkým bodovým náskokem Marie Šimovcová, druhá byla Libuše
Janková a třetí Monika Schmidtová.
Z chlapců obsadil Adam Sklenář první
místo, druhý byl Patrik Procházka a Petr
Vávra skončil pátý. Naši žáci se snažili ze
všech sil a patří jim za to poděkování.
O dva dny později proběhly atletické
závody čtvrťáků a páťáků. Ze čtvrté třídy
byli vybráni Matěj Kudera, Jan Winnige
a Ondřej Mikyska. Z nich nejlepší byl
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Matěj Kudera na čtvrtém místě, když od
bronzového stupínku ho dělily pouhé dva
body. Páťáky reprezentovali Filip Houser,
který skončil na pěkném druhém místě,
a dále Martin Lang, oba z V.A a z V.B Jiří
Vedral.

Z děvčat se závodů zúčastnily Šárka
Veselá ze 4.třídy, Bára Žilková z V.A a Tereza Vrbová s Anetou Procházkovou z V.B.
Velký úspěch zaznamenala Bára Žilková,
která svoji kategorii vyhrála.

Noc s pohádkou
V pátek 29. května navečer se celá naše škola proměnila ve velký žlutý zámek, kam
královna Fantazie pozvala všechny děti, aby jí pomohly zachránit pohádky v boji proti
zlé Temnotě.
Z následujícího příběhu, který děti o svém putování pohádkovým královstvím napsaly,
z namalovaných obrázků a z fotografií se dozvíte víc.

Čarovné Pohádky

Za třemi horami, devíti řekami a jedním mořem se nachází jedna velká nížina, ve které má zámek královna Fantazie.
Jednoho dne pozvala královna žáčky
z místní školy, aby jí pomohli zachránit
království pohádek. Pohádkové království totiž napadla zlá královna Temnota.
Podařilo se jí pomíchat všechny pohádky a některé z pohádkové říše odvedla
neznámo kam...Žáčkové byli mocným
kouzlem královny Fantazie přeměněni
na malé skřítky a barevným kouzlem
rozděleni do skupin. Cesta na záchranu
pohádek začala.
Skupinka skřítků z rodu tmavě-modrých borůvek se jako první dostala

do arény, kde jako sportovci skákali
na laně, kličkovali mezi kuželkami, stříleli do branky a lezli po žebříku.
Poté skřítkové procházeli komnatou
kuchtíků, kde jeden ze skřítků s pomocí
svého kamaráda udělal dobrý salát
z mrkve a jablek a ostatní přebírali čočku. Dále prošli komnatou muzikantů,
malířů a také zde plnili různé úkoly.
V pekle dostali malé občerstvení a pokračovali ke švadleně, kde si ušili malý
měšec a dostali do něho tři mince.
Na lodi u Jacka Sparowa hledali poklad.
Čarodějnice s kocourem jim ukázala pár
svých vychytaných kouzel a na chvíli
jim zamotala hlavu. Od čarodějnice po-
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kračovali skřítci k řemeslníku Václavovi,
kde si každý vyrobil kouzelný knoflík
pod polštářek. U každé pohádkové
bytosti dostali dobrou radu, jak najít
ztracenou pohádku. Během putování
se skřítkům podařilo najít a zachránit
před zkázou tyto pohádky: Sněhurku,
Popelku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Kohoutka a slepičku, Šípkovou
Růženku, Červenou Karkulku, Sněhovou
královnu, Smolíčka Pacholíčka a dokonce i Císařovy nové šaty.
V královském paláci už na skřítky
netrpělivě čekala královna Fantazie.
Za pomoc při hledání pohádek skřítky
pochválila a pak je opět vrátila mezi lidi.
Děti byly po dlouhém a náročném putování unaveny, a tak ve velkém Žlutém
zámku rychle usnuly.

Čtenářský maraton
Čtení knih začalo v 8.00 hodin 29. května
ve školní jídelně. Jako první četli prvňáčci,
pak se ve čtení knih prostřídaly všechny
ročníky. Nejvíce dětí četlo z první třídy(22).
Maraton jsme zakončili ve 14.30 hod.

Během celého dne jsme přečetli celý
„Slabikář“ a knihu „Z deníku kocoura
Modroočka“. Celkem se čtení zúčastnilo
110 dětí.

Školní rok 2008/2009 ukončíme v úterý 30. 6. Všem zaměstnancům školy přejeme
klidnou dovolenou, žákům pěkné prázdniny a spoluobčanům krásné léto!
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Zemědělský statek Žabčice

Předškoláci v ZŠ

Setkání s myslivci

Akce na závěr
školního roku
Kolektiv mateřské školy

Závěr školního roku v MŠ je plný akcí
různého charakteru. Tradičně si nejstarší
děti umístily své tablo budoucích školáků
na nástěnku na parkovišti a do výlohy
obchodu na Sídlišti.
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V posledním čtvrtletí školního roku jsme
navštívili místní knihovnu, předškoláci byli
na vyučovací hodině v 1. tř. ZŠ, všechny
děti na prohlídce školního statku v Žabčicích. Proběhlo setkání s hrušovanskými
myslivci a hasiči, kteří připravili pro děti
krásné dopoledne, za které jim touto cestou děkujeme.
„Den dětí“ jsme oslavili mnoha akcemi
– Rej masek a zmrzlinová mlsání, pohádko-
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vé dopoledne, sportovní den a vycházka
do židlochovického parku. Děti se také zúčastnily zábavné šou „Hurá na prázdniny“,
při které si zatancovaly a zazpívaly.
11. června jsme pořádali výlet. Mladší děti
jely za zvířátky do ZOO Hodonín a starší se
zúčastnily „Cesty za poznáním“ – jeskyně
Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. Oba
výlety byly zábavné, ale i poučné.
Velkou událostí naší školy bude
18. června „Rozloučení s předškoláky“, kdy
slavnostně proběhne „stužkování“ budoucích školáků za přítomnosti svých rodičů,
starosty obce, ředitelky ZŠ a předsedkyně
KPOZ. Celkem 27 dětí, které v září od nás
odchází do školy, obdrží dárky od Komise

pro občanské záležitosti a tuto životní
událost jim budou připomínat pamětní
stužky a diplomy. Pro předškoláky a všechny ostatní děti je určena zahradní slavnost
v areálu zahrady v budově na Havlíčkově
ulici, která je ve znamení ukončení školního roku, kde nebude chybět opékání
špekáčků.
Závěrem chceme popřát všem klidnou
dovolenou, dětem pěkné prázdniny,
budoucím prvňáčkům hodně úspěchů
ve škole a dětem, které k nám nově přijdou, ale i těm „našim“, ať se jim ve školce
líbí a ve zdraví se po prázdninách všichni
sejdeme.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2009

31

Školy

Mateřská škola

Mateřská škola

Školy

Výlet Rudka u Kunštátu

Den dětí
Výlet ZOO Hodonín

Poděkování
Kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců
MŠ v Hrušovanech u Brna děkuje touto cestou
p. Jarmile Komínkové za její laskavý a milý přístup ke všem
zaměstnancům školy, který vždy dokázal stmelovat
kolektiv a po celou dobu jejího dlouholetého působení
ve funkci ředitelky MŠ tak vytvářela příjemné pracovní
prostředí pro nás i pro děti.
Děkujeme.
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Organizace

Táborníci

Zálesácký závod zdatnosti
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V sobotu 25. dubna 2009 uspořádali Táborníci Hrušovany u Brna
a TJ Sokol Hrušovany u Brna na myslivecká chatě Zálesácký závod
zdatnosti tříčlenných hlídek.
Počet soutěžících: celkem 11 družstev z oddílu Táborníci Hrušovany u Brna
a TJ Sokol Moravské Bránice
Trať:
3,5 km v okolí myslivecké chaty
Discipliny:
morseovka, zdravověda, uzly, mapa, buzola, šplh po laně, řezání
polínek, přesun přes lanovou lávku, poznávání stromů, rostlin,
památek , souhvězdí, stavba stanu na čas.

Výsledková listina:
Mladší kategorie (7 – 11 let)
1. místo
Chalupová Nela, Žilková Bára, Winnige Jan
výsledný čas – 51:50 minut
2. místo
Oulehla Martin, Oulehla Štěpán, Střecha Jan
výsledný čas – 57:35 minut (TJ Sokol Mor. Bránice)
3. místo
Krafková Eva, Králová Veronika, Kárník Petr
výsledný čas – 63:05 minut
Starší kategorie (11 – 14 let)
1. místo
Hýsek Mirek, Schimmerle Petr, Procházka Petr
výsledný čas – 38:38 minut
2. místo
Procházková Denisa, Chalupa Štěpán, Hodovský Milan
výsledný čas – 46:53 minut
3. místo
Kelblová Eliška, Uminská Kamila, Kelbl Martin
výsledný čas – 56:23 minut
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Sport jako vášeň
Cenné Evropské sportovní kovy našly nedávno svůj domov u nás v Hrušovanech. Přesněji ve studentských
pokojíčcích slečen Venduly a Kristýny
na Žižkové ulici. Pochází z prosluněného Španělska z Mistrovství Evropy
ve sportovním a fitness aerobiku. Mají
barvu stříbra (z kategorie dospělých)
a bronzu (kategorie juniorů). Nejsou
ale v této rodině první, světové stříbro
a několik titulů mistra Evropy vlastní
i jejich bratr Emanuel, jehož životní
vášní je především tenis.
Když se nejmladší z tohoto trojlístku,
12leté Kristýnky zeptáte, zda si myslí,
že dokázala něco výjimečného, skromně, s úsměvem od ucha k uchu bezstarostně odpoví: „Ne, brácha je pořád
lepší, v jeho pokojíčku září desítky pohárů a medailí, dokonce ze světových
turnajů.“ Smutněji už ale dodá: „Nám
se letos díky úspěchu na mistrovství
republiky i Evropy podařilo na „svět“
taky nominovat, ale jen těžko můžeme
přesvědčit, že na medaili máme“. „Koná
se totiž v Karibiku a je to finančně velmi nákladné. Taková akce je možná jen
s pomocí sponzorů a ti se dnes hledají
hůře, než kdy jindy,“ vloží se do hovoru
zkušenější 20letá sestra. „ Když se mistrovství světa konalo v Austrálii, také
jsme neodcestovaly. Letenky jsme
podstoupily jinému českému týmu,
který má dobré finanční zázemí. Nikdy

jsem si nemyslela, že sport je do takové míry o penězích. Není to ale důvod
v něm nepokračovat a doufat v lepší
časy“.
Úspěchy samozřejmě nedorazily jen
tak náhodou. Skrývají se za nimi litry
potu, léta tvrdé dřiny, soustředěných
výkonů, víkendy protkané stresem
na turnajích a soutěžích v touze být
nejlepší. Ale také naplňující euforie
v případě vítězství s medailí na hrudi,
zvláště, když jde o reprezentaci své
země.
Dětské hry je všechny minuly jak
lehký vánek. Než se stačili skamarádit
s hračkami, uchvátil je sport a touha
vítězit. Na propocená trička i únavu
ve školních lavicích si zvykli stejně
rychle, jak jiné děti na hodiny strávené
u počítačů, televizí nebo s kamarády
na ulicích, skýtajících spoustu možností života bez hranic a jejichž vliv
je v problematickém věku dospívání
mnohdy stěžejní. Milují cestování, tlak
konkurence i šou, která především
k aerobiku patří. Zdá se, že žijí rádi
a netouží po dovolených u moří či víkendových nákupech v hypermarketech. Jejich vytížení je mnohdy větší,
než dospělých, ale zkušenosti a morálně volní vlastnosti , které díky sportu
získali, jsou zárukou dobrého odrazového můstku do dnešního komplikovaného konzumního světa.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2009

35

Proč řešit bydlení právě s námi?

Najdete nás na adrese:

Kamila BARTOŇOVÁ
nám. Svobody 79
Pohořelice 691 23
Tel.: 603 542 868

Krby VLK

Firma
Vám postaví krb dle Vašeho nebo našeho návrhu
Stavíme krby: klasické • s krbovou vložkou
teplovzdušné • teplovodní
zahradní krby a grily
Naše adresa:
Jaroslav Vlk, Sídliště 516,
Hrušovany u Brna,
tel: 603 837 957 E-mail:vlkkrb@seznam.cz
www.krby-krbovevlozky.cz
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NOVĚ
NA NAŠICH
KANCELÁŘÍCH

Tel:776778118

SJEDNÁTE
tel:776778118
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Pondělí-pátek 8:30-12:00, 13:00-16:30hod

naproti vlakovému nádraží , Janáčkova 287 , TIŠNOV

tel: 549410523 mobil:774957018

TIŠNOV

Pondělí-pátek 8:00-17:00 hod

naproti PENNY MARKETU, ŽIDLOCHOVICE

tel:547213932, mobil: 608878749

ŽIDLOCHOVICE

ZAJIŠŤUJEME: ÚRAZOVÉ, ŽIVOTNÍ, POVINNÉ,
HAVARIJNÍ, DOMÁCTNOST, CESTOVNÍ aj. POJIŠTĚNÍ

VIENNA INSURANCE GROUP

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Placená inzerce

„I Vaše ruce mohou okouzlit a svádět“

Manikúra už dávno není jen rutinní záležitostí, která se dala odbýt během několika desítek minut.
Stala se rituálem během kterého mohou klientky relaxovat a užívat si všestrannou péči o
přírodní nehty a pokožku rukou. Výsledkem produktů ALESSANDRO jsou dokonale upravené
přírodní nehty a jemná, hladká provoněná pokožka rukou. Použité přípravky jsou vybírány
na základě podrobné analýzy pokožky a typu nehtu, stanovené pomocí analyzátoru NailSpa.

NailSpa Manikúra ALESSANDRO

1,5h ... 380,- Kč

- Blahodárné rostlinné výtažky s obsahem biotinu a vitamínu H pro lámavé, tenké, měkké a třepící se nehty
jsou základem speciálního ošetření problematických nehtů. Cílená výživa, peeling, vyleštění nehtového lůžka
a úprava jeho tvaru Vás dovede k vysněným pevným nehtům.

Wellness Manikúra ALESSANDRO

2h ... 490,- Kč

- První systém péče proti stárnutí pokožky, který udrží Vaše ruce krásné během všech etap Vašeho života.
Intenzivní péče o ruce a nehty s komplexem aktivních enzymů selenu, zinku a aminokyselin, povzbuzuje
obnovu buněk a poskytuje optimální ochranu před příznaky předčasného stárnutí kůže a vzniku pigmentových
skvrn. Ošetření obsahuje peeling jojobovými perlami, šetrnou úpravu nehtů, aromatickou lázeň, regenerační
zábal, energetickou masáž rukou a výživné lakování dle typu nehtu.
Prodej komplexního spektra produktů ALESSANDRO a ortopedických pomůcek GEHWOL
.

Petra Vedralová: 776 792 948

