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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem mého slova Vás všechny zdravím a chci Vás
informovat o řadě událostí, které se plní nebo nás čekají.
V oblasti školství je nyní prioritou dokončení adaptace
sportovního areálu na dva samostatné celky. Sportovní
hala prošla zateplením a výměnou oken, včetně nové
fasády, což sníží provozní náklady obce.
Nově vznikne samostatná část MŠ, která vytvoří 48
nových míst pro děti. Tuto akci lze hodnotit velice kladně a lze konstatovat, že
obec reagovala s vytvořením míst včas a vhodným způsobem. Je dobrou zprávou,
že se tím vytváří i nové pracovní příležitosti pro naše spoluobčany. Obec dokázala
v souvislosti s touto výstavbou získat podporu Evropské investiční banky a bude také,
díky zateplení, šetřit provozní náklady obce.
Kolaudovat budeme 30. 6. 2011 a následně bude škola zapsána do rejstříku
škol. Provoz bude zahájen 1. 9. 2011.
V oblasti škol nás ještě čeká odstranění havarijních stavů vlivem stáří budov
a kvality staveb v akcích „Z“, na budovách Sídliště a Havlíčkova. Tyto akce kladou
nároky na zajištění mimořádných finančních prostředků a musíme hledat na výdajové
stránce možné rezervy.
Základní škola TGM získala dotaci z evropských fondů a bude potřebné zajistit
rozvodnou síť ve třídách pro počítače, včetně elektrických rozvodů. Zde budeme
také hledat způsob financování, protože tyto akce nejde naplánovat, neboť dotace
nejsou automatické a předpokládatelné.
V rámci životního prostředí spolupracujeme s obcí Vojkovice na revitalizaci rybníka
Šejba. Na tuto akci byla získána dotace Evropské unie a budeme se podílet 2/3
na finančních zdrojích, aby byla akce realizována v letech 2011 – 2012.
Ve spolupráci s Moravským rybářským svazem připravujeme projekt na revitalizaci
rybníka „Vodárna“ a přilehlého okolí. Pokusíme se získat dotaci od ministerstva
zemědělství. Současně běží akce intenzifikace čistírny odpadních vod Hrušovany
u Brna, ve spolupráci se svazkem VAK Židlochovicko.
Komise životního prostředí pracuje na studiích ozelenění ulic obce a vybraných
lokalit obce, abychom zvýšili počet nově vysazovaných stromů a ploch pro aktivní
odpočinek obyvatel. Jedná se zejména o park obchodního střediska, lokalita
Jízdárenská, lokalita u Šatavy – lesopark a další.
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Obec

Slovo starosty (pokračování)

Připravujeme projekt rekonstrukce Zdravotního střediska a spolupracujeme se
soukromým investorem na rozšíření objektu zdravotnických služeb, které vyroste
v sousedství obecního střediska.
V oblasti dopravy bylo dosaženo dohody o směně pozemku, abychom zajistili vjezd
těžké nákladní dopravy do areálu „Botex“ zadním traktem z ulice Jízdárenská, a tím ještě
více snížili dopravní zatížení středu obce.
Pracujeme na vyhodnocování funkčnosti infrastruktury obce, analyzujeme nedostatky,
aby byl nový územní plán obce kvalitní a byly do územního plánu aplikovány právní
normy, které nebyly do změn 1 – 5 zahrnuty. V dnešní době to způsobuje v lokalitách
Červené vrchy a Stávání velké problémy.
Zvláštní kapitolou jsou komplexní pozemkové úpravy, které chtěla obec iniciovat.
Polovina oslovených aktérů se bohužel vyslovila proti tomuto záměru.
Mrzí mne to, ale mohu pouze konstatovat, že snad jde o nedorozumění či nepochopení
záměru. V úpravách je vše založeno na dobrovolnosti a rozvoj území do budoucna je
možný jen v případě, že jsou naprosto jasné majetkové vztahy, tj. pořádek v území.
Každý správný hospodář má povinnost spravovat majetek hospodárně a musí mít
pořádek v majetkových vztazích. Tak se minimalizuje možnost majetek tunelovat,
rozkrádat a neoprávněně s ním manipulovat. Může nám být líto časů Marie Terezie,
protože tehdejší přehled a evidence vzbuzuje úctu a obdiv.
K tomuto stavu jsme se chtěli začít postupně přibližovat.
Budeme důsledně pokračovat v plnění hlavních úkolů obce na rok 2011 a řešit vzniklé
problémy s ohledem na finanční možnosti obce.
Zahajuje se letní sezóna, blíží se školní prázdniny a čas dovolených. Blahopřeji
k úspěchům dosaženým při vlastním vzdělávání, vysvědčení, maturitě, diplomech,
přeji dětem hezké prázdniny, rodinám hezké dovolené, upozorňuji na obezřetnost
při cestování a pravidlo šťastného návratu domů ve zdraví a pohodě.

Den otevřených dveří: Sportovní areál a MŠ Jízdárenská
Jak jste si mohli přečíst, projekt stavebních úprav sportovního areálu
se chýlí ke konci. Využívám této příležitosti a srdečně Vás zvu
na Den otevřených dveří 19. 8. 2011, kdy bude objekt slavnostně
otevřen a zpřístupněn veřejnosti od 15.00 – 18.00 hod.
S pozdravem
					



Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z usnesení č. 4/ZO/2011
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 2. 5. 2011
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu výboru pro ochranu majetku

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu starosty
2. Zprávu místostarosty včetně Zprávy o činnosti OP
3. Závěrečný účet obce za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
za rok 2010 bez výhrady
4. Rozpočtové opatření č. 1/2011
5. Rozpočtové opatření č. 2/2011
6. Rozpočtové opatření č. 3/2011
7. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP-10/050 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem.
8. Ukončení členství ve Sdružení obcí a měst
jižní Moravy k 31. 12. 2011
9. V souladu se zákonem č.128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemku parc. č. 546/4, o výměře
16 m2, k. ú. Hrušovany u Brna MUDr. Evě
Matouškové a PhDr. Ivě Filoušové za cenu
200,- Kč/m2, s tím že pozemek bude využit
na stavbu
10. V souladu se zákonem č.128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů prodej
pozemku parc .č. 165/2, o výměře 144 m2,
k. ú. Hrušovany u Brna
11. Směnu pozemků dle předložených
podkladů mezi Ing. Jaroslavem Soušem
a Obcí Hrušovany u Brna. Pozemek parc.
č. 1656/108 musí být využit pouze na bytovou výstavbu.
12. Smlouvu č. 4208-165/001/11 (E.ON Distribuce, a. s.) o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni
13. Smlouvu č. 4207-211/001/11 (E.ON Distribuce, a. s.) o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni

14. Smlouvu (EL-INSTA CZECH s.r.o.) o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni
15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
č. 0214673489 ze dne 4. 10. 2010 s Českou
spořitelnou, a. s. a pověřuje starostu jejím
podpisem
16. Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Římskokatolickou farností (finanční dar ve výši 50.000,- Kč)
17. Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Villa Martha – Domov důstojného
stáří II. (finanční dar ve výši 60.000,- Kč)
18. Dotace z rozpočtu obce:
		 – Táborníci
55.000,– Kč
		 – TJ Sokol
97.000,– Kč
		 – FK 1932
50.000,– Kč
		 a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace
19. Smlouvu o spolupráci a financování akce
„Oprava a odbahnění rybníka Šejba“ mezi
Obcí Vojkovice a Obcí Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. radu obce vyhotovením kupní smlouvy
ve věci prodeje pozemku parc. č. 546/4
a pověřuje starostu jejím podpisem
2. radu obce vyhotovením kupní smlouvy
ve věci prodeje pozemku parc. č. 165/2
a pověřuje starostu jejím podpisem.
3. radu obce vyhotovením směnné smlouvy
(Obec – Ing. Souš) a pověřuje starostu jejím
podpisem.

IV. Zastupitelstvo obce zamítá:
1. žádost o prodej pozemku parc. č. 344
(PK 2545/3), k. ú. Hrušovany u Brna.

V. Zastupitelstvo obce vydává:
1. dle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/
2006 Sb. (stavební zákon) změnu č. V.
– část „A“ územního plánu obce Hrušovany
u Brna.
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Obec

Obecní policie Hrušovany u Brna

Stručný přehled činnosti OP Hrušovany u Brna
za měsíce leden až květen 2011

Bohumil Harašta, pověřený řízením obecní policie

V obci je prováděna pravidelná činnost výkonu služby Obecní policie. Veškerá hlídková činnost je prováděna pěší pochůzkou a autohlídkou, při které jsou mimo jiné prováděny hlavní úkoly.
 Dohled na dodržování veřejného po Dopravní situace v obci, asistence
řádku se zaměřením na zájmová místa
a usměrňování dopravy na přechodu
 Účast a kontroly na kulturních a sporpřed ZŠ, parkování, zákazy vjezdu, apod.
tovních akcích
 Kontroly podezřelých osob
 Monitorování a řešení záborů VP a kon-  Kontroly dětských hřišť a ostatních
troly okolí obce z důvodu zakládání
veřejných míst
černých skládek
 Kontroly dodržování nočního klidu

Výběr zajímavostí ze služebních záznamů za období leden až květen 2011
 Vykázání dvou bezdomovců z prostor
čekárny ČD z důvodu nadměrného
zápachu
 Vykázání skupinky mladíků z čekárny
ČD z důvodu nepřístojného chování
 Omezení osoby na osobní svobodě
z důvodu předání k výslechu PČR
 Nález injekční stříkačky v prostorách
podchodu ČD
 Řešení fyzického napadení mezi
sousedy
 Přistižení muže při krádeži pohonných
hmot
 Napadení hlídky OP, která se snažila silně
podnapilému muži pomoci, když ležel
v mrazu na chodníku a spal. Dotyčný
musel být z důvodu narůstající agresivity
převezen do protialkoholní léčebny
 Na žádost PČR provedla hlídka OP
společně s hlídkou PČR pátrání
po podnapilém muži z důvodu, že
odcizil mobil a nezaplatil útratu
v restauraci. Muž byl nalezen
spící v jedné z restaurací a byl pro
nadměrnou podnapilost převezen
do protialkoholní léčebny



 Zadržení řidiče z důvodu maření
úředního rozhodnutí (zákaz řízení).
Předán PČR
 Výjezd na fyzické napadení osoby.
Hlídkou OP útočník zadržen a předán
PČR
 Převezení nesvéprávné osoby
k hospitalizaci do PL Brno
 Výjezd na oznámení k poraněné
labuti na rybníku. Na místo přivolána
jednotka HZS, která se pokusila
o odchyt.
 Zjištěna černá skládka v pískovně.
Při důkladné kontrole hlídkou OP,
nalezeny dokumenty s adresou
nejmenované firmy. Tato firma
po domluvě, skládku druhý den
odstranila.
 Dopravní výchova ZŠ, která se skládala
z teoretické a praktické části. Celá akce
proběhla v rozmezí tří dnů. Fotografie
na www.mphrusovany.cz
 Probuzení spícího podnapilého muže,
který ležel ve vozovce.
 2x Součinnost s PČR při pátrání
po odcizeném vozidle.
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Obec

Obecní policie Hrušovany u Brna
 Vykázání mládeže ze stohu slámy
z důvodu bezpečnosti.
 Vykázání mládeže z dětských
prolézaček v parku při akci
(čarodějnice)
 Dopravní výchova dětí mateřské školky
Sídliště a Havlíčkova, akce proběhla
v rozmezí dvou dnů. Fotografie
na www.mphrusovany.cz
 Asistence při likvidaci požáru budovy
v ul. Vodní, hlídkou dohašen hořící
kontejner u zdravotního střediska

 Asistence PČR při domovní prohlídce
(výroba a distribuce drog)
 Upozornění majitelky na nezajištěné
vozidlo (zapomněla klíče od vozu
v zámku dveří)
 Pomoc podnapilému muži, který upadl
z jízdního kola. Lékařskou pomoc
odmítl, byl hlídkou předán manželce
 Příjezd na oznámení rojení včel.
Hlídkou OP při voláni na místo hasiči

Tabulka řešených událostí v měsících Leden – Květen 2011
Měsíc

1

nepovolené zábory
VP

2

3

2

4

4

5

Celkem

1

7

zadržení stíhaného
vozidla
zadržení podezřelé
osoby

sousedské spory

1

1

vykázání osoby
z veřejných prostor

2

2

přijatá oznámení
od občanů

5

6

2

5

5

23

špatné parkování

3

6

3

5

5

22

přestupky řešené
domluvou

12

15

9

8

9

53

1

1

autovraky

Měsíc

likvidace injekčních
stříkaček

řešené závady

vykázání prodejce

výzvy k projednání
přestupku

přijatá oznámeníporanění osoby
10

13

7

13

46

odchycená zvířata

4

5

Celkem

2

2

1

1

bezpečnostní akce
pro MŠ a ZŠ
kontrola čipování
psů

kontrola výherních
automatů
kontrola
podezřelých osob

3

postoupení
přestupku spr.
orgánu

otevření bytuohrožení zdraví

3

2

útok vozidlem na
strážníka

řešené stížnosti

uložené blokové
pokuty

1

13

9

1

3

4

30

zjištění černé
skládky

2

nálezy věcí

výjezd na nouzové
tlačítko

výjezd k dopravní
nehodě

výjezd na poplach
z objektu

Celkem událostí za
měsíc

1

1

2

44

51

33

2

6

1

2

5

29

42

Za sledované období celkem

199
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Dopravní výchova
Stejně jako v loňském roce
zajišťuje Obecní policie v Hrušovanech ve spolupráci s obcí a BESIP,
další ročník dopravní výchovy dětí
v mateřské a základní škole. Žáci
základní školy absolvovali teoretickou část 27. 4. 2011 a praktickou
ve dnech 28. až 29. 4, ve dvou skupinách. 1. a 2. třída, 3. až 5. třída.
Dne 18. 5. 2011 byla dokončena
dopravní výchova mateřských
školek - teoretická a praktická část
současně. Akce proběhla opět
mezi hřbitovem a Sídlištěm. Opět
jsme byli odměněni dětskými kresbami s dopravní tematikou.
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již šest let
Informace firmy, zajišťující zpětný odběr elektrospotřebičů
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím
plnili své zákonné povinnosti při nakládání
s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011 tedy slaví šesté výročí své
činnosti. Do konce roku 2010 zajistil zpětný
odběr a recyklaci více než  100 000 tun elektroodpadu.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů,
které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo
o kovy, v menší míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo
spáleno v zařízeních, která dokážou takto
získané teplo přeměnit v energii a dodat ji
do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů.
Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů,
které se staly skutečnými odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal
nejvýznamnějším kolektivním systémem pro
zpětný odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří
více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale
i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné
fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty
postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se
lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům,
kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil
více než 7500 míst zpětného odběru a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely
možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně
přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé na-
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vázali se společností ELEKTROWIN spolupráci,
autorizované servisy a další místa. Nejbližší
místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.
elektrowin.cz.
Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN
města a obce za šestileté období ušetřily
náklady v částce převyšující 800 milionů
korun. Prostřednictvím motivačních programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc
získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech,
například na organizaci Dnů Země, které jsou
spojeny i s přímým sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace o připravovaných
akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.

▲ Se sběrnými koši na vysloužilé elektrospotřebiče se můžete setkat např. u prodejců.
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Sběrný dvůr odpadů
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc
menším obcím a zejména jejich obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím,
které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je
kvůli umístění pro občany hůře dostupný.
Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo
25 mikroregionů s 349 obcemi a více než
239 000 občanům poskytl možnost odložit
do něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce
2010 tuto možnost využilo 24 svazků obcí
a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu. Obcím
tak nevznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které
se vyskytují při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů.
Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden
rok fungování přinesly putující kontejnery,

Obecní úřad

dosáhla celkové výše 3 400 000 Kč. Navíc
si již obce a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než 1 226 000 Kč jako odměnu
za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí.
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz
a zpracování do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů, dodá svazku obcí
a mikroregionům potřebné informační
materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou
akci odměnu.
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento
speciální kontejner zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více
dní a přitom z něj různí samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře
fungujícího systému zpětného odběru.

Třídění má smysl
Ing. Pavla Dratvová, předsedkyně komise životního prostředí

Víte, že je možné třídit i hliníkové fólie? Tedy víčka od jogurtů, obaly od čokolád,
hliníkové plechovky od nápojů, víčka od zavařovacích sklenic apod. A víte proč?
Výroba hliníku je velmi energeticky náročná. Hliník se vyrábí zpracováním prvotní
suroviny, rudy bauxit, těžené v povrchových dolech. Na 1 tunu hliníku se spotřebuje čtyřikrát větší množství bauxitu a
velké množství ropy a energie. Pokud tedy
nějaký hliník máme, je důležité jej vytřídit.
Hliník lze velmi dobře recyklovat. Poznáme jej podle toho, že na rozdíl od železa je
nemagnetický. Jednoduchá pomůcka pro

správné třídění je zkusit zkoumaný materiál zmačkat; zatímco materiál s příměsí jiných látek se opět narovná, hliník zůstane
zmačkaný. Zájem o zpracování hliníku roste a přibývá firem, které jej využívají jako
surovinu k dalšímu zpracování. Využívají
jej k výrobě nového hliníku nebo jako příměs v metalurgii. Proto má třídění tenkostěnného hliníku bezesporu smysl.
zdroj: www.veronica.cz, zkráceno

Hliník můžeme odevzdat i ve sběrném dvoře v Hrušovanech u Brna a tím snížit
množství odpadu v popelnici a následně snížit množství odpadu na skládkách.
Čím víc odpadu vytřídíme, tím méně bude obec doplácet za odvoz komunálního
odpadu a nebudeme se muset bát zvyšování „poplatku za popelnice“.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2011
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Obec

Komise životního prostředí

Co umí strom?
Pavel Kadlec

O tom, že jsou stromy pro lidstvo důležité, nepochybuje asi vůbec nikdo. Co konkrétně nám přináší a čím jsou užitečné?
Notoricky známý je jejich význam při tvorbě kyslíku. Tohle zná každý předškolák. Ale
že jeden vzrostlý strom vyprodukuje takové množství kyslíku, které pokryje spotřebu minimálně deseti lidí, by už asi moc lidí
netipovalo. Zdaleka to ovšem není jediná
prospěšná funkce!
Stromy zvlhčují vzduch, což každý člověk ocení, zejména pak astmatici. Málokdo
ví, že stromy do svého okolí uvolňují silice,
které hubí člověku nebezpečné choroboplodné zárodky. Také dokážou zmírňovat teplotní extrémy. V létě poskytují stín
a odčerpávají tepelnou energii na odpařování vody. Ve dne jsou v jejich blízkosti nižší teploty než v okolí, v noci zase relativně
vyšší. V zimě zabraňují vysokým teplotním
ztrátám přilehlých budov, neboť zmírňují
proudění studeného vzduchu. Vegetace je
schopna snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %.
A to se projeví nejen na teploměru, ale
také v peněžence!
Vegetace působí jako přirozený filtr
škodlivých látek z ovzduší. Zachycuje jedovatý ozón, který je součástí výfukových
plynů, polétavý prach nebo například
zdraví škodlivé oxidy. Nezanedbatelná je
funkce zeleně jakožto protihlukové bariery. Rovněž přispívá ke zmírnění rychlosti
větru, čímž také snižuje celkovou prašnost
ve vzduchu, a také významně zabraňuje
větrné a vodní erozi.
Nelze podcenit ani estetickou funkci
stromů. Jednotlivé stromy, různá stromořadí, aleje podél cest, hájky a lesy utvářejí
krajinu pestrou a lahodící oku. A každý
člověk už slyšel, že zelená barva uklidňuje,
takže ve dnešní uspěchané době neuškodí
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občasný odpočinek v přírodě blízkém prostředí. Samostatný dlouhý článek by se dal
napsat o tom, jak stromy v krajině potřebují různí živočichové. To už je ale opravdu
samostatná kapitola…
V naší zemědělsky intenzivně využívané oblasti jsou pozitivní funkce zeleně ještě významnější, protože stromů v krajině
opravdu mnoho není. Komise životního
prostředí svou činností usiluje o to, aby se
naše obec pěkně zazelenala a aby se v ní
příjemně dýchalo a žilo. Plánujeme spolu
s obcí výsadby stromořadí ve vybraných
ulicích a pokud získáme přislíbenou dotaci z Ministerstva životního prostředí, bude
u Šatavy vysázena na ploše 0,5 ha část plánovaného lesoparku.
zdroj informací:
http://arnika.org/co-umi-strom

O labuti

Jaroslav Sedláček

Děkujeme všem, jimž nebyl lhostejný
osud labutě na rybnících v blízkosti Hrušovan, která spolkla vlasec. Tato labuť sice
uletěla, ale pokud uvidíte jiné zraněné
dravé ptáky, je možné obrátit se přímo na
záchrannou stanici dravých ptáků, sídlící
v zahradě Benediktinského opatství v Rajhradě. Pohotovostní číslo je 606 184 100.
Veškeré informace o stanici najdete na
www.draviptaci.cz. Záchrannou stanici je
možné po telefonické domluvě i navštívit.
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Co s opuštěnými mláďaty
Od začátku června vrcholí hnízdění zpěvných ptáků, jejíž mláďata opouští hnízdo
a ještě neumí létat. Lidé je potom „zachraňují“ tak, že je odnáší od rodičů. Těmto
mláďatům se pomáhá pouze tak, že je
umístíme ze země někam nahoru (keř,
strom, balkon). Rodiče krmí všechna mláďátka v okolí, i ta cizí.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2011
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Školy

Mateřská škola

Školní rok se blíží ke konci...
Děti a paní

učitelky MŠ

Školní rok se blíží ke konci a děti se těší
na prázdniny. Červen je měsíc bilancování
a zamýšlení se nad uplynulým školním rokem 2010/2011.
Mateřskou školu navštěvovalo 117 dětí
ve 2 třídách na Havlíčkově ulici a ve 3 třídách na Sídlišti. Celý rok s dětmi pracujeme
na základě Školního vzdělávacího programu, který je zaměřený všeobecně, s důrazem na poznání vzájemné závislosti člověka
a přírody, na zkvalitnění výslovnosti a na vytváření kladných mravních hodnot.
Ve školičce, milé děti,
je nás tady jako smetí.
Budeme si spolu hrát,
cvičit, zpívat, tancovat.
V průběhu školního roku jsme dětem připravili různé zajímavé akce. Navštívili jsme
místní knihovnu, zúčastnili jsme se různých
kulturních akcí – divadla, hudební koncerty. Prohlédli jsme si ordinaci dětské lékařky,
lékárnu, obecní úřad a blíže jsme poznávali
prostředí obce, ve které žijeme.
V období Vánoc děti vystupovaly na besídkách pro rodiče a v klubu důchodců. Oživením pobytu dětí ve školce jsou poznávací
výlety – Školní statek v Žabčicích, lesní obora v Rajhradě, návštěva ZOO v Hodoníně,
vycházka do židlochovického parku.
Jako každý rok se uskutečnily společné
akce s rodiči – „Mámo, táto, pojď si hrát“ a letos i nově pojatá oslava „Dne matek“ s krátkým vystoupením dětí a neformální „besedou“ u kávy.
Veřejnost si mohla prohlédnout prostory
mateřské školy při „Dni otevřených dveří“,
čeká nás zápis nových dětí do MŠ.
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V rámci oslav „Dne dětí“ se uskutečnilo
mnoho dalších zajímavých akcí. Velmi zdařilá byla dopravní akce s Obecní policií. Děti
plnily různé úkoly a zvládly slalom na koloběžkách. Za odměnu obdržely diplom,
omalovánky a „řidičský průkaz“.
Nadále pokračuje spolupráce s místními
myslivci, kteří dětem odměnou za nasbírané
kaštany pro zvěř připravili program na myslivecké chatě. V závěru školního roku nás
čeká jako každý rok zajímavá akce s místními hasiči, děti si učily legraci na diskotéce
v maskách a zdravě zasoutěžily při sportovních závodech.
Velkou událostí bude ve čtvrtek 16. 6.
„rozloučení s předškoláky“, kteří budou slavnostně pasováni na školáky. Děti, kterých
v září odejde do základní školy celkem 46,
vystoupí s krátkým programem, přítomni
budou zástupci obce, ZŠ a Sbor pro občanské příležitosti pro děti připravil dárky. Akce
bude ukončena u táboráku na zahradě MŠ.
Celý program bude provázet svým vystoupením „Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů“.
Po celý školní rok jsme organizovali sběr
papíru, za získané finance jsme dětem koupili hračky. Všem, kdo se do této akce zapojili, děkujeme.
V průběhu letních měsíců dojde k rekonstrukci školní kuchyně a budou dány
do provozu další dvě třídy, které OÚ zřídil
v prostorách Sportovního areálu na ul. Jízdárenská.
Všem dětem i rodičům přejeme pěkné
prázdniny a pohodovou dovolenou.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2011
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Poděkování
Kolektiv zaměstnanců děkuje všem rodičům a spoluobčanům, kteří nám po celý školní rok pomáhali.
Děkujeme
 manželům Rožnovským za písek do dětského pískoviště
 panu Nováčkovi za drobné opravy
 panu Chudosovcevovi za kapesníčky, plyšová zvířátka
 panu Hánovi za hračky na písek
 paní Kiowské za květiny pro maminky ke Dni matek
 Multi SOFT Hustopeče za program skladového hospodářství
 Poděkování také patří všem spol. organizacím (hasiči,
policie), kteří každoročně uskuteční setkání s dětmi
a připraví jim zajímavý program.

Informace o sběru papíru
2010/2011
V MŠ i nadále probíhal sběr starého
papíru pod heslem „Za starý papír
nové hračky“.
V letošním školním roce jsme s pomocí rodičů a široké veřejnosti odevzdali 5730 kg smíšeného sběrového
papíru a lepenky pro společnost .
A.S.A. a získali tak 5469, – Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří
podporují a přispívají naší akci, která
bude pokračovat v příštím školním
roce.
Děti a učitelky MŠ

Hrušovanský zpravodaj Červen 2011
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Tisková zpráva

Projekt stavební úpravy sportovního areálu
– adaptace kluboven a MŠ a zateplení fasád,
včetně výměny oken
Informace o probíhajícím a dokončovaném projektu stavební úpravy sportovního areálu – adaptace kluboven a MŠ a zateplení fasád, včetně výměny oken, který obec Hrušovany u Brna realizuje
ve spolupráci s ČS, a.s. (úvěr) a Evropskou investiční bankou.
V loňském roce začala, v rámci úspor energií a řešení nedostatku míst v mateřské škole, realizace
zefektivnění provozu budovy sportovního areálu. Jedná se o rozdělení budovy na dvě části, tj.
sportovní část a vytvoření nových 50 míst v MŠ.
Sportovní část byla kolaudována 22. 12. 2010 a rekonstruovaná část na MŠ bude kolaudována
30. 6. 2011. Realizací tohoto projektu vzniknou ze sportovního areálu dvě rekonstruované a zateplené budovy.
Projekt splní zamýšlený záměr snížit spotřebu energií a vytvořit nová místa v mateřské škole.
Financování a náklady projektu:
Celkové náklady projektu:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12.400.000,–
Úvěr ČS, a.s.:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10.000.000,–
Přímá investiční podpora EIB: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21.784,–
Vlastní zdroje obce: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1.900.000,–

Kč
Kč
EUR
Kč

Tento dokument byl vytvořen v rámci Speciálního Programu Evropské investiční banky 2002 pro
příhraniční regiony MIF. Názory a stanoviska v tomto dokumentu uvedené jsou zastávány obcí
Hrušovany u Brna a nemusí být vždy v souladu s oficiálními názory a stanovisky Evropské unie.
Hrušovany u Brna 29. 4. 2011

Miroslav Rožnovský – starosta obce
Tel: 602 766 388
e-mail: starosta@ouhrusovany.cz

Evropská investiční banka

Evropská unie

Česká spořitelna a.s.

Inzerát

Hledám rodinný dům se zahradou v obci Hrušovany u Brna a okolí.
Děkuji za nabídky. Tel.: 732 876 194.
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Hřbitov (1891) – 120. výročí založení nového hřbitova
Až do roku 2008 se uvádělo, že původní hřbitov v obci byl zřízen v roce
1764. Vše se změnilo po archeologickém výzkumu v roce 2008. Na počátku výstavby severního obchvatu
Hrušovan u Brna v trati Za mlýnem
(přilehlé pole za garážemi u železničního mostu) započal archeologický
výzkum. Ve zprávě Mgr. Jiřího Kaly
z Ústavu archeologické památkové
péče v Brně se uvádí:
„V okolí místa nálezu kostry proJeden z kosterní hrobů. Foto: 2005, B. Harašta
vedli pracovníci Ústavu archeologické
památkové péče Brno sondáž, při které
byly v ornici nalezeny další kostrové hroby, silně narušené orbou. Hroby tvoří minimálně dvě
řady táhnoucí se ve směru sever – jih. Mrtví byli ukládáni v rakvích, hlavou k západu. Archeologicky byly prozkoumány hroby mladého muže (zemřelého ve věku asi 20 let) a dítěte (asi
10 let). Přestože se v hrobech prozatím nenašlo nic, co by pohřebiště přímo datovalo, pravidelné uspořádání hrobů, orientace zemřelých a stupeň zachování kosterních pozůstatků
odpovídá pohřebištím z 11. až 12. století, s možným přesahem do prvních desetiletí 13. století. Po vzniku, resp. reorganizaci farní správy ve 13. století a následné povinnosti pohřbívat
pouze u farních kostelů, toto pohřebiště pravděpodobně zaniklo.“
Obyvatelé
Hrušovan
patřili
do farnosti Unkovice, a tam museli
své mrtvé pochovávat. V roce 1764
byl zřízen u dnešního železničního
podjezdu hřbitov s kapličkou sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov musely
mít Hrušovany již před rokem 1764.
Bohužel matrika tohoto hřbitova,
Staveniště obchvatu na
kosterních hrobech.
Foto: 2008, archiv kronikáře ►
AZ občasník kronikáře Červen 2011
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ta musela být zvlášť vedena, se nezachovala. V účtech z roku 1736 se objevuje obnos
12 krejcarů za správu dveří u krchova. A o rok později byla podle obecních účtů zřízena
nákladem 26 R 45 krejcarů zídka kolem krchova.
Obecní výbor se 9. prosince 1919 rozhodl zrušit starý hřbitov a začalo se s bouráním
zdí hřbitova. Na upraveném místě nechalo obecní zastupitelstvo spolu se Sborem dobrovolných hasičů postavit pomník padlým hrušovanským vojínům z první světové války.
Starý hřbitov měl původně kříž dřevěný s plechovým Kristem. Na novém hřbitově byl
pověšen v kostnici. Až do roku 1936 byl starý hřbitov zachován jako menší park.
V tomto roce započala stavba
druhé železniční koleje a podjezdu
a tak musela být část starého hřbitova úplně zrušena, hlína odvezena
do Hlinku, kde byl v roce 1938 upraven park. Dnes zde stojí obchodní
dům. Pomník padlých v první světové válce společně s křížem z roku 1781 byly přemístěny do rohu
po pravé straně starého hřbitova.
Nalezené pozůstatky pohřbených
občanů byly umístěny na novém
hřbitově. Ze zbytku starého hřbitoStarý hřbitov, kresba Karla Ryšánka
va zůstal dodnes pěkně udržovaný
parčík.
Obyvatel v obci přibývalo, hřbitov byl malý a již nestačil plnit své poslání. Proto obci
přikázalo hejtmanství hustopečské stavět hřbitov nový. Již v roce 1886 byla ustanovena
komise pro stavbu nového hřbitova. Nejdříve se hledalo místo, později přišel daleko větší
problém, ceny pozemků. I v Brně byly ceny pozemků na ústředním hřbitově levnější, než
v obci. V roce 1891 nařídil hustopečský úřad konečně vystavět nový hřbitov. Dlouhou
dobu bylo jednáno, kde nový hřbitov vybudovat. Nejdříve měl být v místech na Fišáku
– dnes patrové domy na ul. Žižkova, pak v trati Zadní díly – na konci katastru při cestě
do Unkovic. Na konec bylo rozhodnuto stavět hřbitov za železnicí, kde stojí dodnes. Plán
stavby zhotovil stavitel Jindřich Caesar, stavbu provedl a 31. října 1891
předal zednický mistr J. Horák ze
Židlochovic.
Celá stavba s vykoupeným pozemkem stála přes 7 000 zlatých.
Stará cesta na hřbitov vedla dnešní ulicí Havlíčkovou kolem domu
č. 191 a uličkou přes koleje železnice na hřbitov. V márnici na novém
hřbitově byl malý zvonek ve věžičce,
se kterým se zvonívalo jen při poNový hřbitov, foto: 2004, archiv kronikáře
hřbech. Když pohřební průvod přišel
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až k domu č. 191, začalo se s ním zvonit “jen s ním sem“. Zvonek byl odevzdán za druhé
světové války k válečným účelům.
Podle starých soukromých zápisů byl první pohřeb na novém hřbitově v lednu 1892.
V této době umíralo hodně lidí, hlavně dětí. V roce 1892 zemřelo 31 občanů, z toho
20 dětí. Roku 1919 byla socha
J. Nepomuckého umístěna do nově
postavené kapličky po levé straně
nového hřbitova. Bohužel po roce
1990 byla socha ukradena.
V šedesátých letech minulého
stol. se hřbitov rozšiřoval a je škoda, že při této opravě se márnice
zbourala.
Na hřbitově jsou uloženy ostatky
našich občanů, mnozí z nich významně zasáhli do života naší obce.
Najdeme zde hroby vynikajících
divadelních ochotníků, sportovních
nadšenců a organizátorů sportu.
Byl zde pohřben velký představitel
hasičského sboru, vynikající lékař
MUDr. Hynek Světlík. Hrob tu má
i jeho nástupce – MUDr. Alois Luska,
pro mnohé nezapomenutelný rodinný lékař. Odpočívají zde i mnozí
představitelé obecní správy.
Je dobře v dnešní uspěchané
době na chvíli si udělat čas na procházku v nádherném tichu hřbitova
a zavzpomínat nad hroby našich
blízkých.

Na hřbitově pokračují úpravy
dodnes.
Foto: 2011, archiv kronikáře ►
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Z historie závodů a provozoven v Hrušovanech u Brna

Porobeton

Usnesení vlády z roku 1966 k zajištění zvýšení výroby zdících materiálů ve formě
pórobetonových výrobků bylo podnětem k rozhodnutí vybudovat v Hrušovanech
u Brna nejmodernější závod na výrobu porobetonových výrobků v republice.
Závod začal budovat přímý investor Prefa n. p. Brno koncem roku 1970. Stavba
byla umístěna v jižní části obce v průmyslové oblasti směrem na Unkovice.
Štěrková, písková půda s velkým množstvím spodní vody ztížila stavbu objektu.
Hlavní výrobní linka byla vyráběna v n. p. Škoda Plzeň dle licenční smlouvy podle
systému „Casilox“ z Holandska. Zahájení zkušebního provozu se posunulo až
na srpen 1975. S výrobou porobetonových tvárnic se začalo v roce 1976. Výroba
se musela vyrovnávat s potížemi hlavně v oblasti technologie výroby (nevhodná
kvalita písku). Kvalita tvárnic nevyhovuje k výstavbě rodinných domků.

Vstupní brána do areálu Xella Porobeton CZ. Foto: 2005, archiv kronikáře.
AZ-4
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Po rozboru výrobku se
ukázalo, že hrušovanský
písek svým složením
nevyhovuje požadované
norně k výrobě tvárnic.
Aby se dosáhlo nápravy,
začal se dovážet písek
z Bzence. Výrobní kapacita
v 80. letech minulého
století činila 225 tisíc m3
porobetonu za rok, její
hodnota byla 78 mil. Kčs.
V roce 1977 zde pracovalo
189 pracovníků.
Po roce 1990 převzala
závod nová společnost
Ytong. Počátkem
roku 2004 vznikla
nová společnost Xella
Porobeton CZ s. r. o.

Snímky z objektu závodu.
Foto: 2005,
Archiv kronikáře
AZ občasník kronikáře Červen 2011
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Události známé,
neznámé…

Špendlíky,
mirabelky
Všichni známe špendlíkové keře rostoucí na mezích, podél potoků, řek. Kvetou
brzy na jaře a jejich lahodné plody si
neopomeneme utrhnout. Tomuto ovoci
říkáme špendlíky. Ale ne vždy to špendlíky jsou. Špendlíkové keře se k nám
dostaly někdy v 15. století z Francie
– Lotrinska. Opěvovali je mnozí básníci
a mnozí tvrdí , že toto ovoce je ze všech
peckovitých nejlahodnější. Vyrábí se
z nich zavařeniny, běžná i šumivá vína
a destiláty – jsou kladeny na piškotové
koláče nebo se obalují křehkým listovým těstem.

Naše špendlíky dělíme na:
Špendlík žlutý – ovocný druh, jehož plod tvarem a velikostí připomíná švestku. Jeho
sladká kořeněná dužina jde od pecky a dozrává v půlce srpna.
Mirabelky – mají kulovité žluté, červené plody sladké s menším množstvím kyselin.
Pecky mají malé oválné a jdou snadno od dužiny.
Myrobalán – plody jsou modré žluté, červené, fialové a chutnají různě, sladce i kysele
a jejich pecka je malá, kulatá a nejde od dužniny. Lidově se jeho plody
označují jako špendlíky, ale pravé špendlíky to nejsou. Často se používají
jako podnož pro slivoně, meruňky, broskve.
Všechny tyto plody mají více cukru než švestky, také více vitamínu C i větší obsah vody
(až 82%). Minerálních látek mají více než jablka a hrušky. Doporučují se při zácpě, ledvinových chorobách, dně, revmatismu.
Recepty  •  Recepty  •  Recepty  •  Recepty  •  Recepty  •  Recepty
Voňavá mirabelková marmeláda

Bublanina

Vypeckované mirabelky zasypeme
cukrem, kyselinou citronovou, skořicí.
Přidáme hřebí-ček, vanilku a zalijeme
3 lžicemi rumu. Necháme přes noc
ustát. Další den 15 minut pova-říme,
vyjmeme koření, přidáme pektogel
a 1 vanilkový cukr. Krátce povaříme
a plníme do skleniček. Sterilujeme 20
min. při 80°C.

30 dkg polohrubé mouky, 15 dkg Hery, 15 dkg mletého cukru, 1/4 l mléka, 2 vejce, prášek do pečiva.
Posypka: 10 dkg pískového cukru, 10 dkg másla, 10
dkg polohrubé mouky, vanilkový cukr.
Všechny suroviny na těsto smícháme, těsto nalijeme
na vymazaný plech, posypeme po-lovinou posypky,
poklademe špendlíky. Na ovoce posypeme druhou
část posypky.
Pečeme v troubě při 175 °C. Hotovou bublaninu
pocukrujeme. Přeji dobrou chuť.
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Hrušovanský historický kalendář 2011
1841

1851

1871

1881

1891

 Na železnici u strážního domku zůstala stát kráva pana J. Macha. Nepomohla
žádná domluva, kráva se z kolejí ani nepohnula. Vjel do ní nákladní vlak
a vykolejil. Kráva byla mrtvá a pan Mach byl odsouzen na 48 hodin do vězení.
 Rychtářem obce byl pan Jakub Kelbl.
 Obec měla 618 obyvatel.

 Tohoto roku 16. března přišel na obec od podkrajského úřadu dopis, oznamující,
že dne 27. listopadu přijede komise a bude jednat o výstavbě školy. Obecní
výbor se usnesl, že koupí buď chalupnický dům č. 69 nebo čtvrtlánický dům
č. 54, které byly na prodej a postaví na jejich místech školu.
 Obecní výbor rozhodl, že každý rekrut dostane od obce 1 zlatý.
 Starostou obce byl Matouš Pokorný.

 Bylo započato s rozšířením železniční stanice o tři koleje, nákladní dopravu
a stavbou drážních budov. Budovu nádraží stavěl stavitel Karel Jirusch ze
Židlochovic.
 Starostou obce byl pan Martin Klecl.

 Okresní hejtman v Hustopečích vydal 8. června povolení ke stavbě budovy
Rohrbacher Zuckerrafnerie – Hrušovanské cukerní rafinerie.
 Naproti nádraží byla v tomto roce též postavena restaurace v německém
slohu hrázděného zdiva. Nesla honosný nápis Restauration. Byla zde nálevna,
zvláštní pokoj, veranda, 2 pokoje, kuchyň a spíž. V roce 1915 byla na tomto
místě postavena nová restaurace.
 Od tohoto roku započala výstavba domků za Humny, dnes ulice Havlíčkova.
 Starostou byl Tomáš Kelbl.

 Po zahájení provozu cukrovaru správa továrny otevřela v r. 1882 v panském
domě (Jägerhaus) na místě dnešní sokolovny německou školu. Tam museli
pracovníci cukrovaru posílat své děti. V roce 1891 byla tato škola zrušena
pro nedostatek žáků.
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 Zbudován byl nový hřbitov (viz str. 1-3).
 Rada obce se usnesla zřídit kolem potoka širokou vozovou cestu.
 V tomto roce vymrzlo ozimé obilí, obilí zaseté na jaře se urodilo dostatek. Jenže
v době žní, ale i později pršelo, z úrody nebylo nic, brambory hnily a zmrzly.
Vína bylo málo, zato řepy se urodilo mnoho.
 Starostou obce byl pan Bartoloměj Sopoušek.

1901

 Při své návštěvě Hrušovan u Brna, se básník Petr
Bezruč podepsal do kroniky TJ Sokol. Básník v obci
navštěvoval svoji sestru Helenu, učitelku v místní
škole. Později přijížděl za svojí známou Františkou
Veselou.
 Ve školním roce 1901/1902 navštěvovalo školu
208 dětí. Nadučitelem školy byl Alois Trnka.
 Starostou obce byl Bartoloměj Sopoušek.
Radnice 1901 (110 let)
 V roce 1638 se stavěla na opuštěné a zničené radnici tvrz, o níž je první písemná
zmínka z roku 1548. Tvrz nebyla nikdy dostavěna. V roce 1899 obecní rada
se rozhodla pro další úpravy radnice. Na počátku roku 1901 padlo rozumné
rozhodnutí o výstavbě nové radnice. Na jaře 1901, se bourala stará radnice
a v říjnu téhož roku byla stavba nové radnice ukončena. Stavbu navrhl a provedl
Karel Jirusch. Stavba stála 14 000 zlatých.

1911

 Obecní zastupitelstvo zaslalo 4. října poslanci Šilingerovi žádost o přímluvu
k udělení titulu městys obci Hrušovany u Brna.
 Obec pronajala Obecní rybník na ledování a chov ryb rybářské společnosti
na šest let.
 Ve školním roce 1911/12 navštěvovalo místní školu 200 dětí. Nadučitelem byl
Alois Trnka.
 Starostou obce byl Augustin Jaroš.

AZ – zpravodaj připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce.
Použitá literatura: Josef Jakubec – Kronika Hrušovany u Brna, 1976
Ing. Augustin Weis – pozůstalost
Karel Ryšánek – Rodinná kronika, rukopis
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Organizace

Plán akcí červenec – září
Den

Pořádá

Akce

Červenec
30. 6.
- 16. 7.

Táborníci

16.7.

SOKOL za
podpory
OBCE

16. 7.
- 23. 7.

SOKOL
FK 1932
Hrušovany
u Brna, o.s.

Tradiční letní stanový tábor
ÚJEZD 2011
turnaj trojic v nohejbale o
PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
OBCE HRUŠOVAN sokolovna
Letní pobyt MIŠ.LENKA stanový tábor ÚJEZD 2011
Turnaj Mužů

SOKOL

19. 8.

SOKOL

20. 8
- 21. 8.
23. 8.

27. 8.

SOKOL za
podpory
OBCE
ZO KSČM

Pořádá

Akce

28. 8.

SOKOL za
podpory
OBCE

rozloučení s prázdninami
RODINNÝ DEN - sokolovna

10. 9.

VLADIMÍR
LAZAR

17. 9.

SOKOL

HRUŠOVANSKÉ OKRUHY
za podpory OBCE - silniční
cyklo závody všech
kategorií
SKA FESTIVAL - hudební
přehlídka skupin hrající
styl muziky SKA - areál
sokolovny
autobusový zájezd hrad
Bitov a zámek Vranov

Září

KLUB
DŮCHODCŮ

Srpen
13. 8.

Den

nohejbalový turnaj
trojic SOKOL CUP - areál
sokolovny
cimbálová muzika při
stavění máje - areál
sokolovny
tradiční HODY - areál
sokolovny

TÁBORNÍCI

1-denní vodácký výlet
- Pouštění Jihlavy

Pravidelné akce – Sokol
středa
pondělí až
středa
pondělí
a čtvrtek
pondělí
a čtvrtek
úterý
info

beseda s poslancem
parlamentu v18:00 - klub
důchodců
MORAVSKÝ Rybářské závody pro děti
RYBÁŘSKÝ do 15ti let od 7-12hod
SVAZ

Cvičení dětí 17:00 - 18:30
Aerobik 19,30- 21.00
Cvičení ženy 19:00 - 20:00
Ženy volejbal 20:00 - 21:30
Volejbal mládež 18:30 - 21:00
Lezecká stěna pro veřejnost info
na tel: 602 552 476 nebo 603 843 065

Zákon mění zápis dětí do cestovních pasů
Alena Janková, evidence obyvate
Pokud rodiče využívají k cestování po státech EU pouze občanský průkaz, musí myslet
na to, že občanský průkaz jako cestovní doklad
slouží jen pro jeho držitele (tzn. rodiče). Děti
zapsané v občanském průkazu musí mít svůj
vlastní cestovní doklad.
Zápisy dětí do cestovních pasů mění následující zákony: zákonem č. 197/2010 Sb.
se mění zákon č.329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Do 30. 6. 2011 lze zapsat
pouze dítě mladší 10 let do cestovního pasu

rodiče a tyto zápisy budou platné do 26. 6.
2012.
Pokud byl zápis dítěte (občana) v cestovním
dokladu jeho rodiče proveden před 1. červencem 2011, smí i po uvedeném datu tento občan
překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je
zapsán, nejpozději do 26. června 2012.
Zápis občana v cestovním dokladu rodiče,
který byl proveden před 1. červencem 2011,
pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.
Od tohoto data budou muset mít děti vlastní
cestovní pas.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2011
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Školy

Žákladní škola

Poslední čtvrtletí ve škole…
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Školní rok 2010/2011 se pomalu chýlí
ke konci. I poslední čtvrtletí bylo plné zajímavých akcí.

„

Ve čtvrtek 31. 3. navštívili žáci II.A a II.B
středisko dramatické výchovy Labyrint
(Centrum volného času v Lužánkách):
Po úvodním hereckém kurzu se ze všech
dětí stali herci a byli obsazeni do rolí
v bajce Žabák a cizinec. Herci hráli jednotlivé scény o putování cizince – krysy
světem s obrovským nadšením a v plném nasazení. Cizinec – krysa se setkával s různými zvířátky a prožíval veselé,
neveselé i nebezpečné příhody. Všichni
herci se svých rolí zhostili skvěle a sklidili zasloužený potlesk publika. Aniž to
tušili, všichni se naučili, že lidi i cizince
nemáme posuzovat podle vzhledu, ale
podle toho, jak se chovají.
A jak se vyjádřily samy děti ? Tady je
pár jejich postřehů:
 Krysákovo dobrodružství ukázalo šikovnost a kamarádství.
 Krysa a žába jsou velcí přátelé.
 Krysa šla do světa a našla svůj domov.
 Žabák se skamarádil s krysou.
 Krysa je krysa, husa je husa, vůbec se
nemají rády, nemají žádné kamarády.
(tř. uč.)

„

V úterý 7. 2. 2011 třídy II.A, II.B a III. navštívily v Brně ekologické centrum Jezírko:
Během návštěvy se děti dozvěděly více
o životě mravenců. Zábavnou formou si
vyzkoušely prolézání makety mraveniště, sestavovaly obrázky vývoje mravence a pantomimou znázorňovaly hierar-
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chii společenství mraveniště. Celá akce
skončila společnou procházkou a hrami
v přírodě. Děti si z Jezírka dovezly kromě pěkného zážitku i obrázek z přírodnin, který samy vyráběly.“
(tř. uč.)
V březnu jsme již podruhé přivítali ilustrátora pana Adolfa Dudka. Jeho vystoupení
nás pobavilo, naučili jsme se kreslit – dotvářet geometrické tvary. Besedu pro nás
připravila paní knihovnice.

„

Úsekové metodické sdružení při základní škole v Židlochovicích uspořádalo
29. 3. 2011 setkání dětských talentů:
Tohoto setkání se zúčastnili vybraní žáci
z pěti základních škol – Blučina, Hrušovany, Unkovice, Žabčice a Židlochovice.
Děti ukázaly svůj talent ve zpěvu,
recitaci, tanci, hře na hudební nástroj,
kouzlení, sportování, dramatizaci.
Naši školu reprezentovali tito žáci:
Za první třídu Veronika Cabalová,
Jakub Dvořák, Tereza Machovská, Eva
Pospíšilová, Dominika Štveráčková,
Barbora Nejedlíková. Všechny tyto děti
v přestrojení za čertíky recitovaly a zpívaly čertovsky dobře.
Za druhou třídu zahrála na klavír
Aneta Kolegarová a své umění s kelímky předvedl Vašek Vaszily.
Ze třetí třídy vystoupilo dívčí trio
Anna Kolegarová, Aneta Zabloudilová
(obě zpěv) a Kristýna Sadloňová (klavírní doprovod).
Za čtvrtou třídu ukázala své kouzelnické umění Monika Schmidtová a svou
výbornou kondici předvedl Petr Kubant
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Základní škola
v přeskoku přes švihadlo.
Z páté třídy zazpívaly a samy se doprovodily na klavír Kateřina Ondráčková a Tereza Bečvová.
Výraznou tečkou na konec bylo pěvecké vystoupení Kateřiny Cyhanové.
Všem talentovaným dětem patří velký obdiv!
Mgr. Markéta Dvořáková
Koncem dubna připravili strážníci obecní
policie pro všechny žáky školy výukové
dopoledne s dopravní tématikou. Nejprve
se děti seznámily s teorií, poté si v praxi vyzkoušely jízdu na kole nebo na koloběžce.
Zapojili jsme se do několika sportovních
soutěží:
Preventan Cupu ve vybíjené se zúčastnili chlapci a dívky ze 3. – 5. ročníku. Chlapci obsadili 2. místo, dívky zvítězily a postoupily do okresního kola, kde se umístily
na 2. místě. Úspěšně nás reprezentovaly:
Nela Chalupová, Eva Krafková, Katka Ondráčková, Tereza Bradáčová, Veronika
Veisová, Tereza Bečvová, Katka Cyhanová
(z 5. ročníku), Marie Šimovcová, Monika
Schmidtová, Tereza Komendová (ze 4. ročníku) a Aneta Zabloudilová (ze 3. třídy).
V Žabčicích proběhl turnaj v kopané
McDonald´s Cup. Naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku. Skončili na 4. místě
(ze 6 družstev).
Plavecké závody žáků 3. tříd se konaly
v Hustopečích. Velkým úspěchem bylo 2.
místo Magdaleny Hodovské.
V rámci třídních projektů plnili žáci
úkoly zaměřené na ekologickou výchovu
a připomněli si Den Země.
První květnovou neděli jsme tradičně oslavili Den matek. Účinkovali naši
nejmenší žáci z I.A s p. uč. M. Dvořákovou,
vystoupily děti z MŠ.

Školy

Žáci kreslili a malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Dvě třídy jely na školu v přírodě do rekreačního střediska Nesměř u Velkého Meziříčí. Dopoledne se žáci učili, odpoledne
využívali příznivého počasí k pobytu v přírodě.
Hráli hry, sportovali, poznávali okolí,
„dobývali hrad“, vyzkoušeli si svoji odvahu
při noční hře, jeli na výlet na zámek ve Velkém Meziříčí a do ZOO v Jihlavě.

„

Ostatní žáci jeli na jednodenní výlet:
26. 5. jeli druháci do Mikulova. Děti si
prohlédly zámecké expozice. Nejvíce je
zaujal obří sud na víno ukrytý ve sklepení. Po krátkém osvěžení v zámeckých
zahradách a prohlídce náměstí zamířily po červené značce k jeskyni Turold.
Zde byly k vidění (kromě jiného) i kosti
pravěkých zvířat, které zde objevili jeskyňáři.
Ing. Markéta Janošová

Výlet na kolech byl pro žáky IV.B jistě
zajímavou zkušeností. Nevšední zážitek
měli žáci IV.A v Moravském Krumlově.
Na náměstí cestou ze zámku byli svědky
evakuace obyvatel a návštěvníků města.
Při výkopových pracích zde byla objevena
bomba ze 2. světové války.
Den dětí jsme oslavili akcí „Spaní ve škole“. Sešli jsme se v pátek odpoledne. Děti
se rozdělily do skupin a plnily různé úkoly na stanovištích. Večer jsme si na hřišti
za školou zazpívali u ohně a poté se plni
zážitků odebrali do svých ložnic (tříd).
V sobotu ráno jsme se rozešli domů.
Začátkem června přivítali naši prvňáčci
ve svých třídách návštěvu z MŠ – budoucí školáky. Obě paní učitelky je zapojily
do činností ve třídě. Společně si vyzkoušeli, jaké to je být ve škole.
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Školy

„

Žákladní škola

Zajímavé akce připravují se žáky také vychovatelky školní družiny:
Letos se společně zúčastnili výtvarné
soutěže pořádané společností Henkel
ČR. Soutěž byla určena především pro
zdokonalení zručnosti a kreativního
myšlení dětí. Děti měly za úkol vymyslet
postavičku zvířete, které by se dalo postavit pomocí lepidla Pritt. Po krátkém
rozmýšlení se děti shodly, že budeme
vytvářet žirafu, kterou jsme lepili celý
měsíc duben. Práce byla zajímavá a děti
bavila. Naše žirafa má jméno Klára a je
vystavena ve vestibulu naší školy. Fotografie a postup práce můžete shlédnout
na www.prittel.cz.
Jana Houserová

Všechny třídy se zapojily do sběru papíru, se kterým nám pomáhají hrušovanští
občané.Od září do května bylo odevzdáno
12 852, 6 kg. Částku 9.560 Kč třídní učitelé využijí k zakoupení odměn pro žáky.
Kromě toho jsme koupili knihy pro školní knihovnu a odměny pro žáky, kteří reprezentují školu na soutěžích. Děkujeme
všem za vydatnou pomoc.
Děkujeme vedení obce, organizacím
v obci, rodičům našich žáků a občanům,
kteří nám pomáhají a podporují nás a přejeme všem slunné prázdniny a příjemnou
dovolenou.
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka,
kolektiv zaměstnanců a žáci ZŠ

Den Země
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Dopravní výchova

Adolf Dudek

Spaní ve škole
MŠ v ŽŠ

Škola v přírodě
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů
Hrušovany u Brna
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže

Letošní sezónu jsme zahájili netradiční
taneční hasičskou soutěží FIREDANCE, která se konala 2. 4. 2011 v Žabčicích. Z řad
našich nejmladších i mladých hasičů nás
reprezentovalo hned pět tanečních párů.
Dětem se soutěž velice líbila a i když jsme
neobsadili žádné medailové místo dovezli
jsme si domů spoustu zážitků, prima náladu
a upomínkový pohár. Příští rok se soutěže
hodláme zúčastnit znovu.
Soutěž ligy mládeže jsme odstartovali
neslavně ve Zbýšově u Brna, kde padl dosud největší rekord v počtu 52 přihlášených
družstev k plnění všech disciplín. Naše družstvo se umístilo na 25. místě.
SDH Hrušovany u Brna uspořádalo pro
děti z naší obce den se sv. Floriánem, který se konal 7. 5. 2011. Po celém parku bylo
rozestavěno několik stanovišť, kde si děti
mohly vyzkoušet různé úkoly. V hasičské
zbrojnici si zase zkusili test odbornosti mladého hasiče a podívaly se na kroniky našich
dětí.
Další kolo ligy mládeže se konalo v Přísnoticích 8. 5. 2011. I zde jsme příliš nezabodovali, ale celou soutěž jsme pojali jako přípravu na II. kolo hry Plamen, která se konala
21. 5. 2011. Největší úspěch jsme si odváželi
právě z téhle soutěže, kde nás v kategorii
mladších reprezentovali a vybojovali krásné 3. místo Michal Veis, Veronika Veisová,
Kateřina Ondráčková, Petra Ondráčková,
Jiří Sklenář, Valerie Phillipi, Jan Záviška, Boris
Wágner, Denis Najman, Aneta Zabloudilová
a Soňa Chudosovcevová.
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O den později nás na stejném
hřišti reprezentovali naši dva dorostenci Lenka Česlíková
a Jan Bažant, který letošní sezonu končí
v kategorii dorostu. Lenka Česlíková se
umístila na pěkném 6. místě a Jan Bažant
na 12. místě.
Další kolo ligy mládeže se konalo v Kuřimi. Po nezdařeném požárním útoku a štafetě 4x60 m jsme se na sebe trošku zlobili. Ne
vždy se však zadaří a proto jsme na dalším
kole ligy mládeže v Zastávce u Brna zabojovali mnohem víc a ze soutěže jsme si odváželi domů další 3. místo.
Náš SDH Hrušovany u Brna se zúčastnil
I. kola požárního sportu mužů a žen, který
se konal v Měníně. Za muže nás reprezentovali Roman Pospíšil, Jan Veis, Vít Veis, Pavel
Veis, Jaromír Komenda, Mirek Fiala, Milan
Weis a Jan Bažant. Umístili se na 6. místě. Za ženy nás reprezentovaly Lenka
Česlíková, Blanka Fialová, Alena Veisová,
Michaela Zabloudilová, Lenka Ondráčková,
Lucia Lamačová a Zdenka Pospíšilová, které
si ze soutěže odváželi krásné 1. místo. Nyní
se připravují na II. kolo požárního sportu
mužů a žen, které se bude konat 19. 6. 2011
v Přísnoticích.
Také chystáme pro naše školky den
otevřených dveří u hasičů, kde zároveň
proběhne vyhodnocení výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“. Děkujeme
nejen našem školkám, ale i škole za účast
v soutěži.
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FK 1932 Hrušovany u Brna

Ohlédnutí za jarní částí v FK 1932
Stanislav Žilka, místopředseda FK 1932

Po absolvování více či méně úspěšné
zimní přípravy čekala naše družstva jarní
část sezóny. Ještě před ní se konala 1.
řádná valná hromada FK, která mimo jiné
zvolila i nové vedení a rozšířila počet členů
výkonného výboru z 5 na 7. Výkonný
výbor nyní pracuje v tomto složení:
Ing. Miroslav Edler – předseda, trenér
mužů, Stanislav Žilka – místopředseda,
vedoucí mužů, Jaromír Hádlík – člen VV
a trenér st. přípravky a ml. žáků,
Jaroslav Hýsek – členVV, trenér ml. přípravky,
Ladislav Rikan – člen VV, trenér st. žáků,
Jaromír Kudělka – člen VV a správce
stadionu a Jaroslav Veselý – vedoucí staré
gardy. Schází se dle potřeby, zpravidla
dvakrát do měsíce.
Kromě domácích mistrovských a přátelských utkání se na stadionu Václava
Lajkeba uskutečnilo také okresní finále
Poháru ČMFS a tradiční utkání „Vršek vs.
Spodek“.
Družstvo mladší přípravky jsou děti
ve věku do 8 let. Trénují pravidelně dvakrát
týdně. Nejsou sice zařazeni v mistrovské
soutěži, přesto hrají přátelská utkání nebo
turnaje. Po skončení zimní halové ligy se
v měsíci dubnu zúčastnili turnaje pořádaného Slovanem Brno. Dále sehráli přátelská utkání v Chrlicích i Blučině. Absolvovali
také turnaj v Ořechově, a v Blučině sehráli utkání v rámci oslav 80. výročí kopané.
Od následujícího ročníku bude družstvo
přihlášeno do řádné mistrovské soutěže.
Družstvo starší přípravky tvoří děti do 10
let. Trénují pod vedení Jaromíra Hádlíka dvakrát týdně. Účastnilo se okresního
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přeboru skupiny B a skončilo
na krásném čtvrtém místě. Po polovině
soutěže na tom byli ještě lépe - byli třetí.
Nejlepším střelcem týmu byl Robin Hádlík.
K dalším oporám patřili Martin Řehola, Matyáš Pokorný a Jiří Koukal, Sklenář Adam.
Po skončení mistrovské soutěže se zúčastnili turnaje v Těšanech a Nosislavi, kde
sehráli utkání v rámci oslav obce. Tým hrál
na jaře v tomto složení: Robin Hádlík, Řehola Martin, Sklenář Adam, Kárník Martin,
Kunz Michal, Pokorný Matyáš, Koukal Jiří,
Kilberger Ondřej, dále hráči věkově mladší přípravky Hýsek Daniel, Pirožek David,
Šmidt Alexandr, Hejduk Vojtěch, Kresáč
Miroslav, Vaszily Václav, Suchánek Šimon,
Kocman Jaromír, Slouka Lukáš, Cyhan Lukáš, Kilberger Jiří, Zemánek Lukáš, Čaněk
Patrik, Dvořáček Oliver a Šperka Adam.
Družstvo mladších žáků si vedlo v uplynulé sezoně nejlépe ze všech družstev
- skončilo na výborném třetím místě. Oporami týmu byli brankář David Hýsek, v poli
pak Martin Hýsek, Pavel Pospíšil, Šimon
Blaha a Marek Zachař. Tomuto mužstvu
pomáhali i kluci se starší přípravky hlavně
(Hádlík Robin,Řehola Martin). Po úspěšném konci sezóny si ještě zahráli na turnaji
v Pršticích. Tým hrál na jaře v tomto složení: Pospíšil Pavel, Blaha Šimon, Jan Musil, Marek Zachař, David Bártl, Adam Kříž,
Adam Boglarský, Martin Hýsek.
Družstvo dorostenců je složeno z chlapců
ve věku do 19 let. Po absolvování úspěšné
zimní přípravy a po prvním mistrovském
utkání se zdálo, že tým se našel a blýská
se tak na lepší časy. Dokázal to remízou
s favorizovaným B týmem Ivančic. Jenže
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FK 1932 Hrušovany u Brna
již ve druhém zápase se tým bohužel vrátil
ke své hře z podzimu, kdy se nedařilo střelecky, a zápasy tak končily smolně prohrami o jednu či dvě branky. Tým se bohužel
už z posledního místa v tabulce neodlepil.
Výkyv nastal až v posledním zápase sezóny, kdy kluci doma rozdrtili Kupařovice
vysoko 4:0, přičemž tři góly dal Jirka Dobrovolný, který u nás hostuje právě z týmu
soupeře. V následující sezoně tým čeká
obměna. Nejen že končí 6 chlapců, kteří
přechází do družstva mužů, ale i Ladislav
Rikan odejde k nově vzniklému týmu starších žáků.
Nejlepším střelcem se stal Jirka Dobrovolný, k oporám týmu vedle něj patřili Jakub
Matal, Martin Cekl a Petr Tesař. V několika
zápasech se opět zadařilo „štístku“ Michalu Lamačovi. Tým na jaře reprezentovali tito hráči: Jan Mičánek, Jan Tomeček,
Vladimír Kozák, Petr Tesař, Radek Janíček,
Adam Kříž, David Kříž, Martin Cekl, David
Pristaš, Dominik Jarkovský, Aleš Šnajdar,
Jiří Dobrovolný, Tomáš Lauterbach, Tomáš
Pokorný, Igor Navara, Jakub Matal, Michal
Lamač, Miroslav Hýsek, Martin Hýsek, Michal Odložilík.

Tabulky soutěží
III.A muži
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Z
Vojkovice B
26
Tvarožná
26
Blažovice
26
Vin.Šumice
26
Blučina
26
Těšany
26
Opatovice
26
Žabčice
26
Rajhrad B
26
Pozořice
26
Hrušovany 26
Moutnice B
26
Prace
26
Židlochovice 26

+
17
14
13
12
12
12
11
11
11
9
9
7
4
4

0
6
6
5
7
4
4
6
6
6
6
2
4
6
4

3
6
8
7
10
10
9
9
9
11
15
15
16
18

Skóre
77:37
65:43
64:38
54:38
62:53
41:44
55:31
48:41
51:42
54:67
30:54
36:71
34:54
34:92

B
57
48
44
43
40
40
39
39
39
33
29
25
18
16

0
1
2
4
2
6
4
4
3
5
5
2

1
6
5
8
6
9
9
10
11
11
15

Skóre
87:23
71:41
44:32
46:47
53:41
25:37
33:38
36:39
29:59
32:54
25:70

B
55
38
37
32
30
25
25
24
17
17
11

OP dorost skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Vev.Bítýška
Ořechov
Rosice
Domašov
Ivančice B
MFK Modřice
Dol.Kounice
Kupařovice
Dolní Loučky
Střelice
Hrušovany

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
18
12
11
10
8
7
7
7
4
4
3

OP mladší žáci skupina B

Družstvo mužů před jarní sezonou opustil trenér Vítězslav Čermák, což se projevilo
i na výsledcích týmu. Družstvo tak nenavázalo na poměrně úspěšný podzim a vinou
zranění či pracovních, rodinných a osobních povinností se propadalo tabulkou.
Výsledkem toho všeho byly pouhé dvě
výhry a jedna remíza za celé jaro. Mužům
chodili pomáhat pravidelně dorostenci,
kteří v několika zápasech dokonce i předčili muže svým nasazením a bojovností,
i přesto to bohužel na lepší než 11. místo
po skončení sezony nestačilo. Nejlepším
střelcem týmu se stal Martin Punčochář,
který na jaře odehrál jediný zápas, opora-

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým
Prace
Vojkovice B
Hrušovany
Prštice
Troubsko
Střelice

Z +
20 18
20 15
20 12
20 5
20 5
20 3

0
- Skóre
B
0 2 118:25 54
0 5 86:40 45
1 7 83:42 37
1 14 30:58 16
1 14 46:140 16
1 16 39:97 10

OP starší přípravka sk. B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Ivančice
Žabčice
Vojkovice
Hrušovany
Mělčany
Ořechov
Oslavany
Želešice

Z +
14 14
14 9
14 9
14 8
14 5
14 5
14 2
14 0

0
- Skóre
0 0 213:08
2 3 82:29
1 4 68:36
2 4 57:37
2 7 29:80
1 8 40:95
0 12 23:79
0 14 12:160
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B
42
29
28
26
17
16
6
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mi dále byli Pavel Kopečínský, Jakub Matal, Petr Kameník a kapitán Tomáš Pecník.
Po posledním domácím utkání se rozloučila dlouholetá opora zadních řad, Martin
Mikulinec, kterému tímto patří velký dík
za práci, kterou v hrušovanském fotbale
za ta léta odvedl.
Tým hrál na jaře s těmito hráči: Jan Tomeček, Robert Šimek, Tomáš Pecník, Martin
Mikulinec, Tomáš Badin, Adam Jandík,
Petr Kameník, Petr Vacek, Petr Koukal,
Pavel Kovář, Pavel Kopečínský,Aleš Buc,
Miroslav Edler, Michal Král, Michal Kameník, Stanislav Žilka, Ladislav Rikan, Jonáš
Kudera a Martin Pagáč. Z dorostenců pomáhali Petr Tesař, Radek Janíček, Miroslav
Hýsek, David Pristaš či Jiří Dobrovolný.
V následující sezoně tým povede Ing. Miroslav Edler, který se tak po roční pauze

vrací na trenérskou lavičku. Tým čeká
v rámci předsezónní přípravy turnaj
v Přísnoticích a také turnaj na domácím
stadionu.
Stará garda jsou bývalí hrušovanští fotbalisté, kteří trénují pravidelně každý pátek.
O chod družstva se starají Jaroslav Veselý
a Petr Plavec. Kromě několika přátelských
utkání se tým také znovu, v měsíci červnu, zúčastnil turnaje ve Strachotíně.
V sezoně 2011/2012 budeme mít v soutěžích tato družstva: mladší přípravka, starší
přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost
a muže. Mimo mistrovských utkání nás
čeká i jedno významné jubileum – 80 let
organizované kopané v Hrušovanech
u Brna.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem hráčům za předvedené výkony, odvahu, i za reprezentaci klubu a naší obce. Také chci poděkovat všem funkcionářům za hodiny a hodiny
svého volného času stráveného na stadionech, či s týmy na zápasech. A samozřejmě dík
patří i fanouškům, kteří na jaře byli hodně slyšet, i za jejich projevenou podporu, hlavně
při domácích utkáních. Na závěr bych chtěl popřát všem družstvům, aby ta následující
sezóna vyšla lépe než ta právě skončená.

Fan club FK 1932 Hrušovany u Brna, o.s.

Během jarní části sezony jsme zaznamenali nebývalý nárůst fanoušků zejména
při domácích zápasech dorostu a mužů.
Nejenže fandili, ale dokázali vytvořit atmosféru, kterou by nám mohl závidět kterýkoliv tým hrající o dvě či tři soutěže více…
Tak se tedy zrodil nápad založit oficiální
Fan club FK 1932 Hrušovany u Brna.
K naplnění tohoto cíle došlo koncem
měsíce června, kdy byla zaslána oficiální žádost na MV ČR a tím pádem vzniklo
v Hrušovanech u Brna další občanské sdružení… Cílem tohoto spolku je propagace
a podpora fotbalu z jiné než herní stránky a to ze stránky fanouškovské. Ihned
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po vzniku se přihlásili dvě desítky našich
spoluobčanů, kteří by chtěli být členy, což
nás velmi těší. O dalších aktivitách Vás
budeme informovat v dalším zpravodaji.
Do té doby nás ještě čeká první ustavující
schůze a spousta práce před vypuknutím
podzimní části fotbalové sezony.
Zatím pracujeme v tomto týmu: Ladislav Rikan – předseda přípravného výboru a Radka Pokorná a Radek Janíček jako
členové PV.
Věříme, že nás, kteří budeme podporovat hrušovanský fotbal bude na podzim
ještě více
VÁŠ FAN CLUB FK 1932 HRUŠOVANY U BRNA
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FK 1932 Hrušovany u Brna

Slovo předsedy fotbalového klubu
Rok 2011 tak jako každý předchozí rok (ať již
pod hlavičkou Jiskry, nebo jako již 2. rok samostatného fotbalového klubu) začínal hlavní starostí.
Tou již od sametové revoluce je, zda a jak se
nám podaří zajistit financování nejen sportovní
činnosti klubu, ale od roku 2002 pak především
financování péče o obecní majetek, kterým fotbalový stadion je.
Další starost ve finanční oblasti nám přidala
obec svým rozhodnutí zvýšit sazbu za nájem hodin na Sportovním areálu.
Bohužel, naši zastupitelé a radní znevážili naši
práci s mládeží v nejkritičtější věkové kategorii,
kterou je odjakživa dorost. Tím, že srovnali sazbu
za hodinu na Sportovním areálu se sazbou u dospělých, nás přinutili radikálně zredukovat hodiny
sportovní přípravy (mnohdy i výchovy) v zimním
přípravném období.
Při jednáních na výboru fotbalového klubu
i na výroční členské schůzi fotbalového klubu
nám bylo vysvětleno a přislíbeno leccos.
K naplnění vyřčených slibů však došlo jen
částečně. Vůbec poprvé obec přiznala svůj podíl
na zajištění financování a údržby obecního majetku fotbalového stadionu a rozhodnutím zastupitelstva obce nám přidělila účelovou dotaci
60.000,–.
Za to patří obci dík. Ten však s sebou nese určité rozpaky. Náklady na údržbu obecního fotbalového stadionu se pravidelně pohybují kolem 120
až 150 tisíci korunami.
Účelová dotace ale například nesmí pokrýt
náklady na pohonné hmoty do sekačky, kterou
sečeme obecní trávník na obecním fotbalovém
stadionu (cca 10 – 15 tisíc Kč ročně).
Zřejmě má někdo nějaké negativní zkušenosti
a tak předpokládá, že si krademe benzín?
Z dotačního programu na podporu společenských, kulturních a společenských organizací
máme přislíbeno (smluvně zajištěno) 50 tisíc Kč
na provoz našich družstev a další nutné náklady
přímo související s naší činností.
Prostředky však dorazily až v polovině června
(ať žijí básníci jimž chutná život)... . Komentáře
některých zaměstnanců obce, při podpisu této
smlouvy na tento příspěvek, zatím nebudu publikovat.
Činnost našeho fotbalového klubu je celoroční, pravidelná, nikoliv "nárazová" jako je tomu u ji-

ných organizací a jejich činností v obci. Obdobně
je to samozřejmě i s potřebou zajištění provozu,
včetně finanční stránky.
Soutěžní ročník 2010/2011 pro všechna naše
družstva v červnu končí a přihlášky do nového
ročníku 2011/2012 se podávají také v tomto období.
Všechna družstva ve svých soutěžích obstála
a všichni soupeři, kteří navštívili náš fotbalový stadion, se pochvalně vyjádřili k naší práci.
Blízká budoucnost (soutěžní ročník) se však
obtížně plánuje, když nevíme s čím nám kdo pomůže, či naopak, kdo si na náš úkor bude chtít vylepšit rozpočet.
Rádi bychom do nového soutěžního ročníku
přihlásili družstva mladší přípravky, starší přípravky, starších žáků, dorostu a mužů. Tedy o jedno
družstvo více než v sezóně 2010/2011.
Kromě nedostatku spoluobčanů ochotných kus
svého volného času zdarma věnovat hrušovanské
mládeži (budoucnosti Hrušovan) před námi stojí
palčivější problém – jak zajistit financování.
Odhlášení ze soutěží, např. z důvodu "neufinancovatelnosti" nutných provozních nákladů
obecního fotbalového stadionu, pak také něco
stojí.
Náprava, po zredukování či úplném zastavení
činnosti klubu, by pak v dalších letech byla pro
obec podstatně nákladnější, než pravidelná podpora dnešní.
Tímto chci poděkovat firmě Xella (dříve
YTONG), která již dvě desetiletí drží hrušovanský
sport při životě.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na chodu fotbalového klubu zdarma, na úkor svých rodin, podílejí.
Bez jejich práce, energie a sebezapření by
naše/vaše děti běhaly bezcílně po obci a kdovíco
prováděly.
Našim malým i větším sportovcům chci popřát
další dobrý rok jejich nejen sportovního života.
A našim příznivcům a fanoušků, aby měli ještě
více příležitostí být na nás a naši práci hrdí, a to
nejen v Hrušovanech, ale i v regionu.
Ing. Miroslav Edler
Předseda VV FK 1932 Hrušovany u Brna, o.s.
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Táborníci

Zálesácký závod zdatnosti
myslivecká chata
30. dubna 2011
V rámci župních závodů Jana Máchala
„Zálesácký závod zdatnosti“ TÁBORNÍCI
HRUŠOVANY U BRNA uspořádal tradiční branné závody v sobotu 30. dubna
na myslivecké chatě v Hrušovanech.
Z celkových 10-ti tříčlenných hlídek si
všichni závodníci vyzkoušeli na trati dlou-
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hé 2,5 km nejen svoje znalosti o přírodě,
zdravovědě, topografii, uzlech, morseovce, stavbě stanu, ale také svou fyzickou
zdatnost v hodu na cíl, ve šplhu na laně
a lanové lávce. V letošním roce naše děti
prověřila opět početná skupina závodníků z Nových Bránic.

MLADŠÍ KATEGORIE (7 – 11 let)
1. místo

Martina Juráková, Eva Krafková, Lída Humlíčková

Táborníci Hrušovany

2. místo

Štěpán Oulehla, Jan Střecha, Matěj Schoř

Sokol Nové Bránice

3. místo

Ondřej Zoufalý, Adam Šimbera, Vít Pokorný

Sokol Nové Bránice

STARŠÍ KATEGORIE (12 – 15 let)
1. místo

Denisa Procházková, Štěpán Chalupa, Pavel Pospíšil

Táborníci Hrušovany

2. místo

Vojtěch Oulehla, Tomáš Pexa, Tomáš Nešpůrek

Sokol Nové Bránice

3. místo

Michal Weber, Martin Oulehla, Lucie Malíková

Sokol Nové Bránice
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V sobotu 9. dubna proběhla úklidová brigáda podél východního obchvatu a pěší
stezky do Židlochovic. Přírodě jsme i přes nepříznivý vítr pomohli od odpadků všeho druhu. Pochvalu si zaslouží Denča Procházková, Evča Krafková, Marťa Juráková,
Natálka Horrová, Magda Hodovská, Anička Kolegarová, Matěj Rožnovský, Martin Hýsek a Pavel Smetana. Z vedoucích Káťa Šnajnarová, Petr Tesař, Marek Doležal, Petr
Schimmerle, Mirek Hýsek a Patrik Procházka.
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Šestkrát v roce dochází na řece Jihlavě k nadlepšení vodního stavu z vyrovnávací
nádrže Mohelno, třikrát v jarním a třikrát v podzimním období. Dvě posádky z řad
vedoucích a instruktorů využily hned první letošní termín a vyjely pokřtít 5. června
dva nové rafty a zároveň prověřit sjízdnost řeky Jihlavy od Mohelna při zvýšeném
průtoku vody. Vše dopadlo, tak jak mělo. Už se těšíme na zářijové vypouštění Jihlavy,
Ahoj !!!!
ale tentokrát i s dětmi.
V pátek 27. 5. jsme na dvoře před naší klubovnou zasázeli za odborné
pomoci manželů Dratvových strom Kdouloň obecnou. Přejeme, aby
strom rychle rostl a sílil a co nejdříve jsme mohli ochutnat jeho plodů.
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TJ Jiskra Hrušovany u Brna

Z činnosti TJ Jiskra Hrušovany u Brna
Tomáš Kolegar
TJ Jiskra Hrušovany v současnosti sdružuje tři oddíly, a to oddíl stolního tenisu, tenisu
a volejbalu. Dva z nich stolní tenis a volejbal,
reprezentují obec Hrušovany u Brna a účastní
se soutěží, které organizují řídící svazy jednotlivých sportů. Oba se účastní krajských soutěží
družstev. Oddíl tenisu se sice žádné oficiální
soutěže neúčastní, ale úspěšně provozuje tenisový areál a také se věnuje mládeži.
Oddíl stolního tenisu v březnu 2011 ukončil soutěžní sezónu 2010/2011, když Hrušovany u Brna reprezentovala dvě družstva mužů
a okresních bodovacích turnajů se účastnili
žáci. Je potřeba zdůraznit, že sezona 2010/2011
byla pro oddíl stolního tenisu úspěšná. Družstvo Hrušovany A se v krajské soutěži II. třídy
umístilo na pěkném 6. místě a s přehledem si
zajistilo účast v této soutěži i v nové sezoně
2011/2012. Mužstvo ponejvíce nastupovalo
v sestavě Milan Žilka, Tomáš Kolegar, Oldřich
Škarda a Oldřich Vičík. Po zranění Milana Žilky, se v sestavě družstva A vystřídali také hráči
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Richard Skála, Pavel Škarda a Zdeněk Krupica.
Nejúspěšnějším hráčem v uplynulé sezoně
byl Milan Žilka, na druhém místě byl Tomáš
Kolegar, za ním se pak umístili Oldřich Škarda
a Oldřich Vičík. Cílem pro příští sezónu je především udržet si postavení v tabulce, případně
se pokusit o jeho vylepšení.
Družstvo Hrušovany B se účastnilo v sezoně
2010/2011 okresního přeboru družstev a v této dlouhodobé soutěži obsadilo pěkné deváté
místo, což i jemu zaručuje účast v této soutěži
pro sezonu 2011/2012. Sestava mužstva byla
následující – Pavel Škarda, Richard Skála, Zdeněk Krupica a Jan Havlík. Jedničkou byl Pavel
Škarda, následovaný Richardem Skálou, za ním
se pak seřadili hráči Zdeněk Krupica a Jan Havlík. Dalším úspěchem, kromě dobrých výsledků v soutěžích mužů družstev, bylo 4. místo
hráče Oldřicha Vičíka na okresním přeboru jednotlivců.
Oddíl stolního tenisu se také snaží aktivně
pracovat i s mládeží, i když to není v dnešních
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TJ Jiskra Hrušovany u Brna
podmínkách vůbec jednoduché, získat si zájem
dětí o sport. Velkou zásluhu na rozvoji práce
s mládeží má pan Jan Havlík, který vede tréninky mládeže. Žáci se účastnili bodovacích turnajů, které pořádá okresní svaz stolního tenisu.
Letos se tří turnajů, jeden byl pořádán v Hrušovanech, zúčastnili Roman Zetel a Robin Hádlík, který při své první účasti se dostal mezi 10
nejlepších. Abychom získali nové členy, máme
v plánu i v tomto roce pořádat 2 turnaje pro
mládež, a to pro všechny co budou mít chuť si
jen zahrát. Žáci se budou účastnit bodovacích
turnajů i v sezoně 2011/2012 a věříme, že v dohledné době se začnou prosazovat i na přední
místa v těchto turnajích.
Celkově lze tedy považovat sezonu
2010/2011 za úspěšnou a jenom doufejme, že
se dobité pozice podaří udržet a v mládeži se
opět začneme vracet na místa, která v minulosti hrušovanským hráčům patřila.
Kromě účasti v soutěžích pořádaných svazem stolního tenisu, jsme pořádali Velikonoční
turnaj pro mládež a neregistrované dospělé.
Účast sice nebyla hojná, ale pevně věříme, že
Vánočního turnaje, který budeme pořádat

Organizace

17. 12. 2011, se zúčastní širší veřejnost a využije možnosti aktivního odpočinku v předvánoční době. Také den dětí jsme využili k propagaci
našeho sportu, když jsme na akci Sokola ke dni
dětí, mládeži umožnili si stolní tenis zahrát.
Stejnou akci plánujeme i na „Rozloučení se
s prázdninami“.
Oddíl volejbalu stále ještě svoji soutěžní
sezonu neukončil, takže si na závěrečné umístění ještě musíme počkat. Podrobnou zprávu
uvedeme v dalším vydání Hrušovanského zpravodaje.
Oddíl tenisu pořádá, jako každý rok, celoroční turnaj jednotlivců, kterého se mohou
zúčastnit všichni, kteří měli zájem a včas se zaregistrovali. Dále se podařilo rozjet tenisovou
školičku pro žáky a žákyně, takže i mladí adepti
tenisu najdou v Hrušovanech uplatnění. Vedoucím oddílu je pan Miroslav Sopoušek.
Na závěr chci jménem TJ Jiskra Hrušovany
u Brna poděkovat zastupitelstvu obce za podporu, a to nejenom finanční. Dále bych rád
poděkoval i ZŠ Hrušovany u Brna, která naší
tělovýchovné jednotě poskytla azyl v době rekonstrukce sportovního areálu.
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ELEKTROINSTALACE

Aleš Kapoun
tel.: 736 237 522
Palackého 35, Hrušovany u Brna

ak elektro
INSTALACE

ELEKTRONICKÉ A KAMEROVÉ ZABEZPECENÍ

Nabídka služeb v oblasti:
Elektroinstalace – Alarmy – Kamery – Mechanické zabezpečení
Elektroinstalace
Alarmy, drátové i bezdrátové, stavební na zápůjčku
Kamery, dohledové záznamové systémy, dálkové sledování, skryté kamery
Domácí telefony a videotelefony

Instalace domácích telefonů a videotelefonů v RD a v bytových domech, SVJ

Údržba bytového fondu

Kontroly, revize a výměny stávajících společných i bytových vedení el. instalace sdružení vlastníků.
Instalace světelných okruhů na chodbách a ve sklepě na čidla pohybu

Montáže mechanického zabezpečení domů a bytů

Výměna vložek zámků dveří. Systémy generálního klíče (jeden klíč na všechny dveře).
Instalace mříží atd.
Placená reklama
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▲▲ Placená reklama ▲▲

