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Školy

18 Mateřská škola

		 A máme tu konec školního roku…

36 Základní škola

		 Pěvecký kroužek Hruščata. Škola v přírodě.
Plavecké závody. Vybíjená. Školní výlet. Den
s hasiči. Chystáme oranžový pětiboj.
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Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě
nebo na email valousek@volny.cz
Redakční rada příspěvky stylisticky ani
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá
autor.
Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod (+DPH).
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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás srdečně zdravím.
Ani jsme se nenadáli a už tu máme prázdniny.
Chci touto cestou pogratulovat všem žákům, kteří
mají hezké vysvědčení a těm, kterým to trochu
nevyšlo, popřát, aby to příště bylo lepší.
Chci požádat rodiče těch žáků, kteří to měli
trošku horší, aby byli shovívaví.
Nastávají prázdniny a čas dovolených. Přeji Vám
všem, ať se Vám vše vydaří, ať si odpočinete a strávíte je spokojeně
v kruhu svých nejbližších.
Buďte prosím obezřetní a neriskujte. Důležité je, abyste se všichni
vrátili odpočatí, ale hlavně živí a zdraví.
Ti, co zůstanou doma, tak věřím, že si vyberou zábavu z nabídek
programů, které nabízejí v programu místní organizace a spolky.
Co se týká života obce, tak jsem rád, že obec, v rámci dotačního
programu, podpořila společenské, kulturní, sportovní a charitativní
organizace, které mají vliv na zkvalitnění volného času dětí a občanů.
Daří se nám ve finanční politice obce, neboť umíme získávat finanční
zdroje z dotačních, nadačních a jiných titulů. Umíme snižovat provozní
náklady obce a tím tak získávat další finanční zdroje.
Nebudu Vás zatěžovat výčtem úkolů, které se podařily nebo nepodařily.
To vše bude součástí skládání účtů před letošními komunálními volbami,
které budou v měsíci říjnu, cca 10.–11. října.
Zároveň chci poděkovat všem činitelům spolků, kteří, na úkor svého
volného času, připravili bohatý kulturní, sportovní a společenský
prázdninový život.
S úctou a pozdravem
Miroslav Rožnovský – starosta
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 23/ZO/2014 z jednání ZO Hrušovany u Brna 5. 5. 2014
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Doporučení finančního výboru – schválit
dokumenty: závěrečný účet, účetní závěrka, rozpočtový výhled
2. Schválené rozpočtové opatření č. 1/2014
provedené radou obce na základě pověření vydaným ZO
3. Schválené rozpočtové opatření č. 2/2014
provedené radou obce na základě pověření vydaným ZO
4. Dopis občanů ul. Havlíčkova zastupitelům
obce (řešení dopravní situace v ul. Havlíčkova)

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu starosty č.2/2014
2. Zprávu FV ZO
3. Účetní závěrku obce za rok 2013 sestavenou k 31.12.2013
4. Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně
zprávy o výsledku hospodaření obce za rok
2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrady
5. Rozpočtový výhled obce 2014–2018, včetně střednědobého plánu investic
6. Dodatek č. 2, dle písemného návrhu,
ke Smlouvě o spolupráci při zajištění podmínek pro výstavbu díla Hrušovany u Brna – intenzifikace ČOV mezi Obcí Hrušovany u Brna
a Vodovody a kanalizace Židlochovicko, DSO
a pověřuje starostu jeho podpisem
7. Kupní smlouvu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Mendelovou univerzitou v Brně
(pozemky k.ú. Unkovice) a pověřuje starostu jejím podpisem
8. Darovací smlouvu o poskytnutí peněžního
daru (112.000,- Kč) mezi Obcí Hrušovany
u Brna a BETÉNIÍ- křesťanská pomoc, o.s.,
Villa Martha a pověřuje starostu jejím podpisem
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9. Darovací smlouvu o poskytnutí peněžního
daru (30.000,- Kč) mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Diecézní charitou Brno – DLBsH
sv. Josefa, Rajhrad a pověřuje starostu jejím podpisem
10. Darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí (pozemků – obchvat) mezi
Obcí Hrušovany u Brna a Jihomoravským
krajem a pověřuje starostu jejím podpisem
11. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování
finančního příspěvku na zabezpečení činnosti fotbalového klubu FK 1932 Hrušovany u Brna mimo rámec dotačního programu obce mezi Obcí Hrušovany u Brna a FK
1932 Hrušovany u Brna, o.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
12. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Hrušovany u Brna, dle písemného
podkladu, pro FK 1932 Hrušovany u Brna,
o.s. a pověřuje starostu jejím podpisem
13. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Hrušovany u Brna, dle písemného
podkladu, pro Táborníky Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem
14. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Hrušovany u Brna, dle písemného
podkladu, pro TJ Sokol Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem
15. Kupní smlouvu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a jednotlivými členy SVJ Komenského 436 a pověřuje starostu jejím podpisem
16. Smlouvu č. 1040005660/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hrušovany u Brna a E.ON Distribuce,
a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem
17. výjimku z VZMR v oblasti dodávek a služeb,
provedení elektronické aukce na dodávky
plynu 2014 - 2016 a pověřuje Radu obce
schválením smlouvy o dodávkách plynu
s vítězným uchazečem, který vzejde z elektronické aukce
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Informace

Obec

Předvolební inzeráty
Z rady obce

Rada obce Hrušovany u Brna schválila dne 9. června 2014 Zásady zveřejňování
předvolebních inzerátů v rámci Voleb do zastupitelstev obcí v Hrušovanském zpravodaji.
Tím umožnila volebním stranám využít prostor ve zpravodaji (maximálně dvě stránky A5)
pro vlastní prezentaci.

Zásady zveřejňování předvolebních inzerátů
v rámci Voleb do zastupitelstev obcí v Hrušovanském zpravodaji
1. Inzerát musí být autorizován kandidátem
z prvního místa kandidátky (tj. tzv. volebním lídrem), která inzerát podává.
2. Inzerát nesmí být v rozporu s dobrými
mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví
nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat
obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky
využívající motivu strachu. Inzerát nesmí
napadat ostatní volební subjekty.

3. Velikost inzerátu je limitována velikostí
dvou stran A5 pro jednu kandidátku, inzeráty jsou v černobílém provedení.
4. Inzeráty pro volební strany, které budou
kandidovat do zastupitelstva obce, budou
bezplatné.
5. Rada obce Hrušovany u Brna uděluje Redakční radě Hrušovanského zpravodaje
právo vrátit inzerát k přepracování, pokud
uzná nesoulad s těmito zásadami. Termínem, do kterého bude možno inzeráty
dodat, eventuálně přepracovat, je termín
uzávěrky Hrušovanského zpravodaje.

Meziobecní spolupráce
Lucie Kubalíková

RV rámci projektu meziobecní spolupráce byly pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Židlochovice zpracovány analýzy v oblasti školství, sociálních služeb
a odpadového hospodářství. Z podrobných rozborů těchto tematických okruhů
vyplynulo, že spolupráce obcí v našem území již funguje a že je zde vůle meziobecní
spolupráci dále prohlubovat. Vzhledem k aktuálním problémům obcí se nabízí např.
spolupráce při realizaci dotačních projektů škol (zvyšování kvality ve vzdělávání, společné
psychologické a kariérní poradenství), součinnost při nakládání s bioodpadem (sdílení
kompostáren) nebo výraznější zapojení obcí do komunitního plánování sociálních
služeb. Tyto návrhy budou součástí připravované strategie meziobecní spolupráce, kam
se mohou zapojit všechny obce i jejich občané se svými náměty a připomínkami.
Na setkání představitelů obcí SO ORP Židlochovice dne 10. 6. 2014 byl vybrán
další tematický okruh meziobecní spolupráce – prorodinná politika. Jedná se o téma
průřezové a aktuální pro všechny obce, netýká se jen podpory rodin s malými dětmi, ale
i možnosti zapojení seniorů do dění v obci, prevence kriminality, dopravní bezpečnosti,
podpory smysluplného trávení volného času apod.
Více informací poskytne koordinátorka projektu Lucie Kubalíková (KubalikovaL@
Zidlochovice.cz, tel. 734 352 329), případně lze navštívit webovou stránku
www.obcesobe.cz, kde jsou uvedeny i příklady dobré praxe.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Informace o sběrném dvoře odpadů
Pavel Hodec, vedoucí sběrného dvora

Provozní doba sběrného dvora odpadů v Hrušovanech u Brna
Leden – Březen, Říjen – Prosinec
Úterý
Čtvrtek
Sobota
12.30 – 17.00

12.30 – 17.00

09.00 – 14.00

Duben – Září
Úterý
Čtvrtek
Sobota
12.30 – 17.00

12.30 – 18.00

09.00 – 14.00

Terénní úpravy v k. ú. Hrušovany u Brna v lokalitě „Kelblova jama“
Dnem 1. 4. 2014 byl zahájen provoz terénních úprav v bývalé pískovně za areálem
bývalého VÚZA.
Na základě schváleného provozního řádu, lze uvedenou lokalitu zavážet vybranými
druhy odpadů.
Pro jednotlivé komodity byly stanoveny poplatky za uložení.

Seznam odpadů:

Zemina, hlušina
Stavební a demoliční odpad
Odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

120, - Kč/tuna
130, - Kč/tuna
150, - Kč/tuna

Schválené druhy odpadů lze ukládat do této lokality v případě, že
budou splněny tyto podmínky:
• odpad zde může ukládat pouze občan obce Hrušovany u Brna, který má řádně
a v termínu zaplacen poplatek za odpady
• občan sám nebo s přepravcem přiveze odpad na sběrný dvůr a bude se řídit
pokyny obsluhy
• v případě většího množství odpadu, např. demolice, oznámí občan /původce
odpadu/, obsluze předem svůj záměr a dohodne podmínky a termíny uložení
• každý odpad bude zvážen na sběrném dvoře a dle pokynů obsluhy uložen
• obsluha vystaví vážní lístek, příjmový doklad a převezme od původce odpadu
poplatek
• ostatní dříve schválená nařízení o druhu a množství odpadu jsou nadále
v platnosti
Terénní úpravy „Kelblovy jamy“ mohou zavážet také stavební firmy a společnosti
místní i z okolních měst a obcí. Je však nutné předem dohodnout podmínky.
Bližší informacepodá Hodec Pavel - vedoucí sběrného dvora odpadů a referent
správy majetku obce.
Kontakt: tel. 547 236 117, mob. 607 592 096 nebo e-mail hodec@ouhrusovany.cz.
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Sběrný dvůr odpadů

Obec

Certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 209 televizí, 85 monitorů a 1 768 kg drobného elektra.
Občané naší obce již několik let zodpovědně
třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše obec získala certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální
recyklace
jednotlivých
frakcí
vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány
jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 209
televizí, 85 monitorů a 1 768,00 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 87,43 MWh
elektřiny, 3 908,94 litrů ropy, 394,01 m3 vody
a 3,73 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 19,82 tun
C02 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 77,55 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších,
má
nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní
úsporná lednice za více než 4,3 roku
provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné
množství je například spotřebováno
při 30 cyklech myčky nádobí.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá?

Co domácnost, to lednice

K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností.
Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé
skotský lékař a chemik William Cullen už v roce
1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo,
musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se
lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General
Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen
něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem
tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc
místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly
do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo
v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923
se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku
1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky dočkaly
podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.

Hit roku 1893: myčka nádobí

Myčky nádobí se u nás zatím takového
rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 %
domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku
získala v roce 1886 Američanka Josephine
Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky
na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře
a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby
pevně držely i v silném proudu, umístila držáky
na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora.
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Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let
zamířily do domácností.

Sekačky na trávu mají dnešní podobu
už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka
na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte
na českých zahradách. Tato rotační sekačka
s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy
se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830
Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě
jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první
motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji a později benzinovými motory. První
elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a vody.
Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je
neustálý důraz na použití takových materiálů
při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání
materiálů recyklací je daleko levnější než jejich
těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa .Navíc zásoby primárních surovin
na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje
význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému
ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných
nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle
odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné
kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až
o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, je potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Vysloužilé zářivky je třeba odnést
do sběrného dvora, nejbližší prodejny
elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1700 a každý rok přibývají
další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě firem. Více informací
o rozmístění sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek se dovíte
na www.ekolamp.cz.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat
do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Hrušovany u Brna mají sběrnou nádobu umístěnou na obecním úřadě
a ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr je otevřen úterý/čtvrtek/sobota (provozní
dobu najdete v tomto zpravodaji na str 6). Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Do této sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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Obecní úřad

Životní prostředí

Adoptujte svůj strom
Pavla Dratvová, s použitím www.arnika.org

I v Hrušovanech u Brna každý ví, kde
leží Robertova vila. Mnoho rodičů
tam jezdí s dětmi do ZUŠ a mateřského centra Robátko. A mnoho z nich si
všímá, jak vzkvétá zahrada kolem této
památky. Zahrada získala v roce 2012
prestižní plaketu „Přírodní zahrada“,
což znamená hospodařit na ní v souladu s přírodou, tedy bez herbicidů, pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny.
V tomto roce, tedy 2014 byla uspořádána MC Robátko a městem Židlochovice akce „Adoptujte svůj strom“ aneb
„Když se zasadí strom, Země se znovu
nadechne“. K adopci bylo navrženo
celkem 41 stromů, které byly přesně

popsány a byl zdůvodněn výběr druhů. Většinou se jednalo o stromy ovocné, které mají nahradit ty dožívající
v sadu před vilou. Kdo chtěl, mohl si
vybrat strom, zaplatit jej a následně
jej při slavnostní akci 12. 4. 2014 spolu s ostatními vysadit. Je skvělé, že
o adopci stromů byl tak velký zájem,
že se na všechny ani nedostalo. Stromy si adoptovali nejen zájemci z Židlochovic, ale také z okolních obcí, včetně
Hrušovan u Brna. Zároveň přišlo z Hrušovan i několik pomocníků stromy
sázet. Většina adoptivních rodičů se
o stromy nadále stará.
Všem moc děkujeme.

Proč jsou stromy důležité? Víte, že...
Stromy filtrují vzduch: Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých
látek v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže
řadu toxických látek, dále oxidy síry
a dusíku, oxid uhelnatý a další látky.
Američtí vědci v roce 2006 vypočetli,
že stromy ve městech Spojených států
odstraní ročně z ovzduší 711 000 tun
škodlivin.
Stromy zlepšují kvalitu vzduchu:
Stromy zvlhčují vzduch, a zlepšují tím
jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví
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(to je důležité zejména pro astmatiky). Zároveň některé dřeviny do svého
okolí uvolňují silice (tzv. fytoncidy),
které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.
Stromy vyrovnávají teplotní extrémy:
V zimě brání stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným
ztrátám, neboť zmírňují proudění studeného vzduchu. Vegetace je schopna snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %.
V létě naopak vegetace ochlazuje své
okolí lépe a efektivněji než veškerá
klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou

Foto: Renata Cabalová a mcrobatko.cz ▼

Akce „Adoptujte svůj strom“ na Robertově vile aneb „Když se zasadí strom,
Země se znovu nadechne“

Kdo na zahradě nikdy nebyl, toho zveme alespoň k virtuální prohlídce
na http://www.mcrobatko.cz/cs/dokument/vypis/vse/138.
dobře zásobený strom může během
jednoho dne odpařit až 400 litrů vody,
a z ovzduší tak odčerpá téměř 280 kWh
tepelné energie. Tato energie se uvolní v noci při kondenzaci páry; vznikne rosa. Pod stromy lze proto ve dne
proto naměřit až o 3º C nižší teplotu
než v okolí, v noci naopak teplotu o tři
stupně vyšší.
Stromy vytvářejí kyslík: Vzrostlý
strom vyrobí takové množství kyslíku,
že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí.
Stromy tlumí hluk: Zeleň funguje
jako protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventova-

ných ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší
porost, tím je jeho efekt na tlumení
hluku výraznější.
Stromy utvářejí krajinu: Dodnes můžeme obdivovat stromy vysazené v renesanci a baroku; jejich myšlenkovým
dědictvím je i dnešní tradice stromořadí.
Stromy jsou posledním zbytkem přírody ve městech: Zeleň v městském
prostředí takřka odtrženém od přírody
umožňuje vnímat přirozené rytmy, zejména střídání ročních období. Zelené
plochy a parky jsou místem ke sportování i odpočinku, stromy jsou zdrojem
inspirace a estetických požitků.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Obecní policie

Prázdniny a bezpečnost v dopravě
Za Obecní policii Bohumil Harašta - místostarosta

Obecní policie již 5 let zajišťuje dopravní výchovu pro děti
v mateřské a základní škole. Ty
jsou zábavnou formou vedeny
k získávání návyků základních
pravidel bezpečného chování
na pozemních komunikacích.
Strážníci učí děti základní dopravní značky, řízení křižovatky
světelnými signály, pokyny policistů a strážníků. Také bezpečné přecházení vozovky, jak se
chovat za jízdy v automobilu
a další. Kromě teorie je součástí dopravní výchovy i základní
zvládnutí dětských dopravních
prostředků - koloběžky, tříkolky
a jízdního kola. Akce probíhají
většinou v druhé polovině května, aby si děti získané návyky
udržely i po dobu nadcházejících prázdnin.
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Obecní policie

Obec

A protože jsou prázdniny již za dveřmi, přinášíme Vám pár rad, které Vám mohou
alespoň částečně pomoci, když se dostanete do tísňové situace.
Co dělat při a bezprostředně po dopravní nehodě
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která
se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení
nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem
vozidla v pohybu.
Jste-li účastníkem dopravní nehody, nebo jejím svědkem:
• Zastavte vozidlo, vypněte motor vozidla.
• Zachovejte klid a rozvahu a nejednejte zbrkle.
• Zajistěte místo nehody (výstražný trojúhelník, výstražná světla); doporučujeme si obléknout reflexní vestu (ve většině států EU ji musíte mít při vystoupení
z vozidla na silnici na sobě).
• Zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců, chodců, cyklistů) a v případně zranění poskytněte první pomoc a současně volejte složky Integrovaného záchranného systému (IZS).
• Zejména na dálnici je nutné, aby účastníci nehody opustili neprodleně místo
nehody na bezpečné místo (za svodidlo po pravém okraji dálnice), nezdržujte
se na krajnici, je to nejnebezpečnější místo dálnice.
• Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody
(zejména požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, přemísťování vozidel apod.).
• Je-li nutné, z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, odstranit
havarovaná vozidla, vyznačte na vozovku jejich postavení a případné stopy.
• Nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného zařízení (např. dopravní značení, sloup veřejného osvětlení apod.) Pokud jste viníky, jde úhrada
z Vašeho povinného ručení, pokud se prokáže poškození pozdějším šetřením,
můžete škodu hradit ze svého.
• Prokažte si s dalšími účastníky (včetně možných svědků) nehody svoji totožnost tj. předložte si vzájemně občanský a řidičský průkaz, zelenou kartu a předejte si důležité údaje k vozidlům.
• Je dobré si místo nehody a poškozená auta vyfotit. Hned na místě dopravní
nehody si můžete vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu.
• Pokud Vám druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a o vozidle, porušuje tím
zákon, a proto přivolejte policii. Zapište si alespoň registrační značku (RZ) vozidla. Jméno pojišťovny, u které je viník nehody pojištěn, lze zjistit na webových
stránkách podle RZ auta.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Obecní policie

• V každém případě se řiďte pokyny dispečerů IZS.
Volejte na tísňová telefonní čísla:
112
Integrovaný záchranný systém
158
Policie ČR
150
Hasiči
155
Zdravotní služba
156
Obecní policie
Dopravní nehoda v zahraničí
Než vyjedete, zkontrolujte si, zda v zemích kam cestujete, platí vaše povinné
ručení – tzv. územní platnost. Toto je uvedeno ve vaší smlouvě o povinném
ručení, a také na zelené kartě. Zelenou kartu mějte vždy sebou.
Ve většině zemí Evropy platí stejná pravidla jako v ČR. Povinnost volat policii
platí většinou jen u nehod s větší škodou na majetku, ale pozor, policii volejte
vždy při byť sebemenším zranění během nehody. Výjimkou je Černá Hora
a Rumunsko. Zde musí být policii nahlášena jakákoliv dopravní nehoda.
Doporučujeme při dopravní nehodě v zahraničí nespoléhat na ústní domluvu
mezi účastníky. Byť to není povinnost, doporučujeme nehodu vždy ohlásit policii,
protože pro domorodce není nic snazšího, než po vašem odjezdu vše popřít
a na váš účet nárokovat vyšší pojistné plnění. Pokud je nehoda Policií šetřena,
podepište protokol pouze tehdy, jestliže mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním.
Jinak do něj v českém jazyce vepište své stanovisko.
Pokud policie nehodu nebude prošetřovat, vyplňte s druhým účastníkem
formulář „Záznam o dopravní nehodě“ (tzv. Euroformulář). Máte-li možnost,
vyfotografujte místo nehody, poškozené vozidlo, všechny ostatní způsobené
škody a celkovou situaci. Dnes mají téměř všechny mobilní telefony
zabudovaný fotoaparát, tak by případné zadokumentování nehody neměl
být problém.
Je důležité věnovat zápisu do Euroformuláře, více pozornosti a vyplnit
čitelně údaje kompletně ve všech tázaných bodech. Po sepsání by z něj mělo
jednoznačně vyplývat, kdo z účastníků dopravní nehody je viníkem a kdo
poškozeným. Formulář musí také podepsat oba účastníci nehody.
Ve většině států EU je tísňová linka 112.
Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody, bez
nehod a mimořádných událostí.
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Právní rady

Obec

Oddlužení formou daru
Mgr. Hugo Hubený, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři.
Následující článek bude důkazem
toho, že legislativa jde vstříc lidem
a jejich zájmům. Řeč bude o oddlužení a dvou novinkách, které přinesla poslední novela insolvenčního
zákona.
Obecně a neformálně lze oddlužení definovat jako řešení situace
pro osobu, která se ocitla ve stavu,
kdy své dluhy již není schopna sama
splácet.
Výsledkem procesu oddlužení pak
je, že dlužník všechny své příjmy odevzdává insolvenčnímu správci, který
je poměrně rozděluje mezi věřitele
a dlužníkovi nechá
pouze částku životního minima. Pokud
je takto dlužník schopen během pěti
let uhradit alespoň 30% svých dluhů,
pak soud ve většině případů osvobodí dlužníka od placení zbývajících
pohledávek a dotyčná osoba může
po pěti letech, jak se říká, začít s čistým štítem.
V praxi se nám často stávalo, že
předpokládaný příjem dlužníka v následujících pěti letech nepostačoval pokrýt oněch 30% jeho dluhů
a možnost oddlužení tak zanikla. Tato

situace se v některých případech řešila tak, že například někdo blízký dlužníkovi, matka, otec, sourozenec, podepsal s dlužníkem darovací smlouvu.
Smlouvou se zavázal dlužníkovi v následujících pěti letech poskytovat
každý měsíc finanční dar v potřebné
výši tak, aby se ve výsledku dosáhlo
uspokojení v požadované výši 30%
dluhů. Ani tak však ještě nebylo vyhráno, některé soudy tomuto řešení
nepřály a zastávaly názor, že úmyslem
zákonodárce bylo, aby dlužník dosáhl
oddlužení svou vlastní aktivitou, prací, výdělkem. Bylo tedy vždy na soudci zda „oddlužení darem“ povolí.
A právě výše zmíněná novela zavedla
dar jako standardní
součást oddlužovacího procesu.
Dalším úskalím v procesu oddlužení byla podmínka, že dluhy, kterých se má oddlužení týkat nesmí
pocházet z podnikání. Před oddlužením jsme museli prověřit, zda
žadatel někdy nepodnikal a pokud
ano, zda některý dluh nevznikl v období jeho podnikatelské činnosti.
Pokud ano, pak se naděje na oddlužení značně zmenšila. Novela insolvenční zákona však přinesla řešení
i pro ty, jejichž dluhy mají původ
v podnikání.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Školy

Mateřská škola

A máme tu konec školního roku…
Kolektiv učitelek mateřské školy

A máme tu konec školního roku…
Než jsme se nadáli, konec školního roku
je tady a s ním přichází radost z volných
letních dní, těšení se na prázdniny, dovolenou, koupaliště, výlety apod. Na dětech
(a koneckonců i na učitelkách) už jsou přicházející letní prázdniny opravdu znát… ☺
A co jsme ještě zažili v jarních měsících?
Na přelomu března a dubna jsme se
s dětmi rozhodli vyhnat „Babu Zimu“ a přivolat tak Jaro (Vynášení Moreny). Morenu
jsme společnými silami vyrobili a vynesli
do Židlochovic, kde jsme ji hodili do řeky
Svratky.
Velikonoce v MŠ
V týdnu před Velikonocemi jsme ve
všech budovách MŠ uspořádali „Velikonoční dílničky“, kde si mohly děti společně se
svými rodiči vyrobit nějaký tematický výrobek. Účast na dílničkách byla hojná a rodiče
s dětmi se velmi bavili.
29. 4. Den otevřených dveří
V odpoledních hodinách měli možnost rodiče potencionálních „nových dětí“
se přijít podívat do interiéru MŠ. Všechny budovy byly rodičům, sourozencům,
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babičkám i dědečkům otevřené a učitelky
jim byly k dispozici, ochotné zodpovědět
všechny jejich dotazy.
Pálení čarodějnic v MŠ
A jak už je na konci dubna zvykem a tradováno „Pálení čarodějnic“ i děti z MŠ Jízdárenská si byly letos upálit svoji vlastní čarodějnici. Vypravily se společně s učitelkami
k Hrušovanské myslivně, kde čarodějnici
upálili a opekli si špekáčky.V MŠ na Sídlišti se od rána scházely čarodějnice, které si
uspořádaly čarodějnické rejdění, poté společně upálily čarodějnici, kterou si vyrobily.
6. 5. Zápis dětí do MŠ
Jako každoročně i letos se přihlásila do
MŠ spousta nových dětí. Bohužel, kapacita MŠ je sice relativně velká, ale omezená
a tak ne všechny děti, které byly u zápisu, se
do MŠ příští školní rok dostanou.
Svátek matek (v týdnu 12. – 16. 5. )
A jak už to bývá každý rok zvykem, i letos jsme chtěli udělat radost maminkám,
babičkám, tetičkám, a tak si děti ve všech
budovách MŠ nacvičily krátký hudebně-dramatický program a vyrobily dáreček
pro svoji maminku.
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Mateřská škola
21. 5. Dopravní akce
Jelikož je potřeba dětem ustavičně dosti
důrazně připomínat bezpečnost na silnici, uspořádali jsme k tomuto tématu akci
s obecní policií. Děti byly nejprve učitelkami seznámeny s dopravními značkami,
s dopravními prostředky a celkově s bezpečností na silnici. A poté si páni strážníci
pro děti přichystali před budovou MŠ překážkovou dráhu a slalom na kolech, odrážedlech, či koloběžkách.
A jak se školní rok chýlil ke konci a o slovo se přihlásil červen, přišel na řadu i školní výlet. Bohužel nám moc nepřálo počasí,
ale to nám vůbec nevadilo a rozhodně nás
to neodradilo od plánu, zajet se s dětmi ze
tříd Medvídků, Broučků a Sluníček podívat
do Hustopečí na soukromou farmu a pokochat se tam pohledem na koně, lamy, osly,
kozy, apod. Kuřátka a Včeličky se vydaly na
výlet k rybníku „Šimloch“ a pochutnaly si na
zmrzlině „U Kačera“.
4. 6. „Pohádková cesta“
Na tuto akci nám letos konečně počasí
přálo! Pro děti k jejich svátku (ke Dni dětí)
jsme vymysleli a uspořádali „Pohádkovou
cestu“. Ve středu obce byly pro děti rozestavěné stanoviště s nejrůznějšími pohádkovými postavičkami a úkoly, které musely
splnit, aby na konci dostaly zaslouženou
odměnu. Dětem i rodičům se tato akce

Školy

líbila a s největší pravděpodobností se
bude v nějakém podobném duchu opakovat i příští školní rok.
6. 6. Spaní v MŠ
Tak jako loni, tak i letos děti strávily
společně s p. učitelkami noc v MŠ. Děti na
Sídlišti se proměnily v indiány. Plnily úkoly,
zatančily si indiánský tanec, opekly si špekáčky a šly do hajan.
19. 6. „Zahradní slavnost“
Čas letí a nežli jsme se nadáli, je tady konec školního roku. Začátkem června jsme
představili tablo našich předškoláků a ke
konci školního roku samozřejmě tradičně
patří i rozloučení se s nimi. Předškoláci se
s námi rozloučí krátkým hudebním představením ve dvoře MŠ Havlíčkova, pan
starosta i třídní učitelky jim popřejí hodně
úspěchů ve škole a děti se pak společně
s rodiči budou moci přesunout do areálu
sokolovny, kde bude nachystáno ohniště
a špekáčky pro všechny děti z celé MŠ.
Tak takto ve zkratce jsme prožili konec
školního roku 2013/2014. Těšíme se na setkání v dalším školním roce.
Děkujeme všem svým příznivcům
a sponzorům. Dále děkujeme zájmovým
a společenským organizacím, které s námi
v průběhu roku spolupracovaly.
Přejeme všem radostné prázdniny.
Kolektiv mateřské školy
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Organizace

Sbor dobrovolných hasičů

JARO 2014 s SDH
Za SDH Hrušovany u Brna Ellen Sarah Bartl a Veronika Brázdová
V měsíci březnu naši hasiči navštívili všechny
třídy Mateřské školy Hrušovanech, v rámci
soutěže POOD(požární ochrana očima dětí),
kde hasiči seznámili děti nejen s nebezpečím
požáru, ale i jak se v dané situaci zachovat
a také s prací hasičů, která je pro všechny z nás
velmi důležitá. Hasiči seznámili děti s důležitými
telefonními čísly a děti si také vyzkoušeli
telefonování na tísňovou linku, kde cvičily
komunikaci s operátorem tísňové linky. Koncem
května jsme zakončili POOD se všemi třídami
z mateřských škol v hasičské zbrojnici, kde si děti
prohlédly vybavení jak garáže tak i celé hasičky.
Poté se přesunuly na hřiště sportovního areálu,
kde si vyzkoušeli různé požární disciplíny.
V měsíci dubnu se mladší žáci po pilné
přípravě zúčastnili soutěže ligy mládeže, která
se konala 27. 4. 2014 ve Veverské Bítýšce, kde
se umístili na 9. místě, a dále se mladší a starší
žáci připravovali na soutěž ligy mládeže, která se
konala 8. 5. 2014 v Přísnoticích, kde se mladší žáci
umístili na 10. místě a starší žáci na 11. místě.
18. 5. 2014 se družstva z přípravky a mladší
žáci zúčastnili hry Plamen v Sivicích. Nejmenší
žáci z přípravky se umístili na krásném 1. místě.
Dostali také ocenění za nejmladšího člena,
které si převzala Julie Hradská. Mladší žáci si
vybojovali 9. místo.
31. 5. 2014 jsme se zúčastnili soutěže ligy
mládeže v Zastávce u Brna. Mladší žáci skončili
na 14. místě a starší žáci na 15.místě.
V květnu jsme navštívili s dětmi z přípravky
a mladšími žáky Jižanský dvorek v BrněKomárově. Děti si prohlédly různá domácí
zvířata a vydováděly se na dětském hřišti.
Starší žáci uskutečnili výlet do OC Letmo
v Brně, kde navštívili zrcadlový sál. V dubnu se
vydali na kolech do Brna k Olympii.
3. 5. 2014 naši hasiči pořádali den se Svatým
Florianem. Pro děti byla připravena stanoviště
s různými disciplínami, která byla rozmístěna
v parku u obchodního domu a v hasičské zbrojnici.
Za všechny splněné disciplíny si děti odnesly
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sladkou odměnu.Také pro dospělé měli naši
hasiči připravený program s pomocí výjezdové
zásahové jednotky, kde mohli návštěvníci vidět
výjezd jednotky od hasičské zbrojnice k hořícímu
domku, ukázky požární techniky a hašení. Také
naši mladí hasiči předvedly své dovednosti
ukázkou požárního útoku, během na 60 m
překážek a štafetou dvojic. I přes nepříznivé
počasí byla účast návštěvníků velká.
Okrskové kolo požárního sportu mužů a žen
se konalo 11. 5. 2014 v Přísnoticích, kde si ženy
vybojovali 2. místo a muži 3. místo. Ženy i muži
postoupili do okresního kola konaného dne
24. 5. 2014 v Přísnoticích, odkud si ženy dovezly
pohár i medaile za 2. místo. Muži skončili
na krásném 5. místě. V soutěži jednotlivců žen
se umístily na 2. místě Marie Kováčová a na
3. místě Veronika Veisová.
18. 5. 2014 se členové SDH i zásahové
jednotky zúčastnili slavností v Žabčicích, při
příležitosti výročí 100. let od založení sboru.
1. 6. 2014 jsme se opět zúčastnili slavnosti
v Přísnoticích u příležitosti 110. let výročí
založení sboru.
V sobotu 7. 6. 2014 se členové SDH zúčastnili
slavnosti v Blučině u příležitosti 130 let založení
tamního sboru a zároveň v tento den členové
SDH uspořádali zájezd na hasičské slavnosti
do Litoměřic, které byly v loňském roce zrušeny
kvůli rozsáhlým povodním.
13. 6. 2014 sbor uspořádal akci Hasiči ve
škole při které si děti vyzkoušeli evakuaci
školy, shlédli práci hasičů a prováděly různé
dovednostní disciplíny.
Naši členové SDH se připravují na další akce
konané v červnu, např. slavnosti při příležitosti
130.výročí
založení
hasičského
sboru
v Syrovicích nebo memoriál poručíka Garguly
v Moutnicích.
Jako každým rokem i letos zakončíme
s našimi mladými hasiči školní rok stezkou
odvahy,honbou za pokladem a přespáním
v hasičce.
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Ostatní

Užitečné informace

Jak postupovat v případě...
René Glőckner, pojišťovací poradce

Vážení spoluobčané, jsou tady zase prázdniny, dovolená a s nimi spojené zvýšení počtu nehod a
úrazů. Tento článek berte jako krátký návod k tomu, jak postupovat v případě nehody, či úrazu,
aby se peníze k vám dostaly co nejdříve, bez zbytečných průtahů a v maximální míře.

Nehoda s automobilem:
Kontakty na asistenční služby pojišťoven
 VŽDY VOLAT ASISTENČNÍ SLUŽBU SVÉ PO- řazeno abecedně bez mezinárodní předvolby
JIŠŤOVNY! Zde pracují profesionálové, kteří
292 292 292
vám poradí co a jak dále dělat, kam volat, AXA pojišťovna, a.s.
nebo případně zavolají oni záchranku, ha- Allianz pojišťovna a.s.
241 170 000
siče či policii, zajistí vám odtah a poskytnou
Česká podnikatelská
841 444 555
další služby dle vašeho pojištění.
pojišťovna a.s.
 pokud je při nehodě někdo zraněný,
Česká pojišťovna a.s.
841 114 114
VŽDY volejte policii
 pokud je škoda jen na majetku a je vyšší ČSOB pojišťovny a.s.
222 803 442
než 100.000 Kč, voláme policii
Generali pojišťovna a.s.
844 188 188
 pokud je škoda na majetku nižší, policii vo841 105 105
lat nemusíte, stačí vypsat formulář „Evrop- Kooperativa pojišťovna a.s.
ský záznam o dopravní nehodě“ a nechat Slavia pojišťovna a.s.
255 790 111
podepsat oběma řidiči (zde je VHODNÉ jas(pouze pracovní
ně označit viníka, tím si ušetříte případné
dny 8:00 – 18:00
problémy pokud by viník svoji chybu pohodin)
přel), v případě že voláte asistenční službu
272 099 910
a ta poskytuje službu „osobního asistenta“, Triglav pojišťovna, a.s.
ten přijede k nehodě a tento formulář vypl- Uniqua pojišťovna a.s.
800 120 020
ní za vás tak, aby byl v pořádku a bez možnosti případného zpochybnění viny. Vyplněný formulář o nehodě odevzdáte co nejdříve na svojí
pojišťovně. Bude vám sděleno číslo pojistné události a toto číslo sdělíte v servise. Dále již postupujete podle požadavku likvidátorů vaší pojišťovny.
Úraz:

 vždy dodáváte kopie dokladů o prvním lékařském ošetření (z pohotovosti, od obvodního lékaře, z nemocnice)
 pokud je to úraz který řešila Policie ČR, dodejte i kopii jejich dokumentu
 pokud jste byli hospitalizováni, dodejte i kopii propouštěcí zprávy z lékařského zařízení
 většina pojišťoven požaduje dodat hlášení úrazu na svém formuláři vyplněným obvodním lékařem až po ukončení léčení. Za vyplnění tohoto tiskopisu si lékař účtuje poplatek
150–300 Kč. Tento formulář najdete na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven,
nebo by vám jej měl dodat váš pojišťovací poradce který s vámi smlouvu sjednával,
v rámci klientského servisu.

Pokud budete postupovat dle uvedeného návodu, bude likvidace škody probíhat
maximálně rychle a nezabere vám tolik času vše vyřídit.
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28. července 1914 – 100 let výročí
od rozpoutání 1. světové války (1914-1918)
Počátkem válečného konfliktu bylo zastřelení následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu dne 28. června 1914. Dne 26. července vyhlašuje císař
František Josef I. částečnou mobilizaci a dne 28. července vyhlašuje válku Srbsku.
Následně vstupují do války Německo a Carské Rusko
a během jednoho měsíce se řetězovou reakcí ve válce
ocitne téměř celá Evropa. Následky 1. světové války,
která trvala do 11. listopadu 1918, jsou velmi tragické.
Válečného konfliktu se na všech frontách zúčastnilo
téměř 70 milionů vojáků, z toho téměř 10 milionů vojáků ve válce padlo. Miliony vojáků byly zraněny nebo
pohřešovány.
Na následky zranění v této válce padlo i 26 mužů
z Hrušovan u Brna. Již v roce 1919 nechalo zastupitelstvo obce se Sborem dobrovolných hasičů postavit
v místě starého hřbitova na památku padlým hrušovanským mužům v 1. sv. válce pomník. Šest mužů není
na pomníku z různých důvodů uvedeno, většinou se
po těžkém zranění nemohli již vrátit domů a zemřeli
mimo domov, většinou v Itálii.
Pomník padlým v Hrušovanech
V tomto článku bych chtěla přiblížit válečný osud
jednoho z těchto mužů, kteří se z války nevrátili domů,
jediného hrušovanského námořníka Josefa Jaroše.
Josef Jaroš se narodil 8. září 1889 v domě č. 142
v Hrušovanech u Brna. Po vyhlášení mobilizace
26. července 1914 narukoval k Rakousko-Uherskému
válečnému námořnictvu (Kriegsmarine) na Jadran.
Po krátkém působení na dělové–školní lodi Satellit
nastupuje na torpédoborec Csepel, který byl součástí
1. Torpédové flotily v čele s vlajkovým křižníkem Helgoland (340 mužů). Tato flotila měla základnu v Boce
Kotorské s přístavem Kotor, dnes území Černá Hora.
Na plavidlech a v přístavních zařízeních Kotoru sloužilo
přes 6000 námořníků, z nichž téměř jednu desetinu
tvořili Češi a Moravané. Součástí flotily byly torpédoborce Tatra, Balaton, Csepel, Orjen, Triglav, Lika a Dukla.
Josef Jaroš
AZ občasník kronikáře Červen 2014
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Torpédoborec Czepel

Torpédoborec Czepel, plavidlo dlouhé 83,5 m, šíře 7,8 m, rychlost 32,6 uzlů,
2 děla 100 mm, 6 děl 70 mm a především 2 torpédomety 450 mm. Posádku tvořilo 100 mužů a 4 důstojníci. Velitelem torpédoborce byl fregatní kapitán Janko
Vukovič de Podkapelski, národností Chorvat, velmi schopný a všemi respektovaný
námořník.
Válečné loďstvo vykonávalo službu nejen na širém moři, ale také kontrolovalo
pobřeží. Od srpna 1914 probíhá blokáda Černé Hory a Ortrantské úžiny, vstupní
brány do Jaderského moře. Tento úkol se ukáže pro Rakousko-Uherské námořnictvo brzy jako nesplnitelný. Již od září 1914 vplouvají divize francouzských lodí
společně s torpédoborci a ponorkami na Jadran.
V prvním roce války mělo tedy Rakousko-Uherské loďstvo protivníka pouze
ve francouzské eskadře, situace se výrazně změnila a zkomplikovala od 23. května 1915, kdy bývalý spojenec Itálie vyhlásila Rakousko-Uhersku válku, jako
nový spojenec Dohody. Rakousko-Uherské loďstvo hned reagovalo masivními
nájezdy na italské pobřeží. Torpédoborec Csepel se skupinou dalších torpédoborců pod vlajkovou lodí Helgoland operovaly ve střední a jižní části Jadranu.
Odstřelovaly přístavy Vieste, Manfredonii a Barlettu, kde zničily nádraží, mosty
a budovy. Velké boje se rozpoutaly o ostrovy Velká a Malá Palagruža, strategické
místo uprostřed Jadranu, mezi ostrovem Korčula a Garganským poloostrovem,
místo důležité pro veškerou kontrolu plavidel pronikajících do Jaderského moře.
Při této vojenské akci se námořníci z Csepelu dokonce na ostrovech vylodili,
museli je však vzápětí urychleně opustit, kvůli jejich odstřelování. Italskému torpédoborci Turbine, který se snažil prorazit k Palagruži, zasáhl Csepel kapitánskou
kajutu a torpédoborec Lika mu zničil kotelnu a kormidelnu. Na Turbine zahynulo
10 italských námořníků.
Když se blížily ke konfliktu další italské bitevní lodě, podařilo se díky větší
rychlosti rakouským torpédoborcům uniknout. Přesto byl na Csepelu jeden námořník zraněn těžce a dva zraněni lehce. 28. prosince 1915 při útoku na italské
AZ-2
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torpédoborce byl potopen torpédoborec Lika, 50 mužů zůstalo po útoku nezvěstných. Na minu najel torpédoborec Triglav, ten byl s velkým otvorem na zadní kotelně odvlečen do Boky Kotorské. Torpédoborcům Helgolandu a Csepelu
se po záchraně námořníků z těchto plavidel podařilo uniknout do zálivu v Boce
Kotorské.
Od začátku r. 1916 probíhala na Jadranu evakuace srbských vojsk tlačených
ze severu německou armádou. Rakušané se snažili evakuaci přerušit. Křižník Helgoland se svými torpédoborci vyplouval z Kotoru na jih, až k albánským břehům,
kde probíhaly evakuace. Při jedné z těchto operací. 4. května 1916 francouzská
ponorka Bernouilli torpedovala Csepel. Po zásahu torpéda došlo k odtržení celé
zádi. Po zásahu zahynulo 13 členů posádky. Mezi mrtvými námořníky byl i Josef
Jaroš. Přišel o život ve věku nedožitých 27. let.
Lodi poskytl rychlou obranu torpédoborec Warasdiner, který Csepel odtáhl
do doků v Boce Kotorské. Již počátkem roku 1917 se torpédoborec Csepel zapojil do dalších bojů v Jaderském zálivu a bez dalších havárií se dočkal konce války.
Francouzská ponorka Bernouilli skončila potopena na mořském dně.
Služba na moři patřila k těm nejtěžším. Plavidla byla velice čitelnými cíli
pro nepřítele, záleželo na strategii a rychlosti, jak zvítězit nad nepřítelem nebo
mu uniknout. Při zásahu nepřítelem byly následky velmi tragické, z důvodu výbuchu munice, paliva nebo výbuchů roztopených kotlů a následných požárů.
Zatímco v bojích na souši bylo možné se ukrýt, ustoupit nebo i dezertovat,
pro námořníky byla jediným únikem mořská hlubina.
M. Kleinová, Hrušovany u Brna
Použitá literatura:
					

Jaroslav Hrbek: Velká válka na moři
Jindřich Marek: Pod rakouskou vlajkou

Torpédoborec Csepel v doku v Boce Kotorské
po zásahu ponorky Bernouilli
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Toulky obcemi
našeho regionu
Židlochovice
Město Židlochovice leží 18 km jižně od Brna na úpatí kopce Výhon. První písemná zpráva
pochází z r. 1237. Na město byly povýšeny roku 1873. V r. 1836 byl zde vybudován cukrovar, první ve střední Evropě, v němž v r. 1880 bylo instalováno první elektrické osvětlení
v českých zemích.
Vysoký počet památek svědčí o bohaté kulturní minulosti města.

Nemovité kulturní památky:

Zámek (čís. pam. 1113), brána s obvodní zdí u zámku (čís. pam. 1119), park u zámku
(čís. pam. 1120), farní kostel Povýšení sv. Kříže (čís. pam. 1121), fara (čís. pam. 1122),
zvonice u fary (čís. pam. 1123), sousoší u kostela a sochy na schodišti před kostelem
(čísla památek 1124–1131), podzemní krypta, Na Sboře –Strejcův Sbor (čís. pam. 1132),
radnice (čís. pam. 1133), dům, ul. Strejcův Sbor č. p. 32 (čís. pam. 1134), vila, Nádražní 232
(čís. pam. 810), dům–lékárna, Komenského nám. 86 (čís. pam. 8108), hotel „Národní dům“,
nám. Míru 24 (čís. pam. 8109), dům, nám. Míru 27 (čís. pam. 8110),
dům, nám. Míru 28 (čís. pam. 8111), budova polikliniky, nám. Míru 149/150

Osobnosti:

Ve městě žilo a pracovalo mnoho vynikajících osobností, které se zapsaly do bohaté
historie Židlochovic.
Sinzendorfové – výrazně se zapsali do rozkvětu města
J. Strejc – bratrský kazatel pronásledovaných českých bratří zde působil v roce 1590
J. Robert – vybudoval v roce 1836 cukrovar
T. G. Masaryk – mezi světovými válkami sloužil zámek jako letní sídlo presidenta

Železný most přes řeku Svratku
postavený v roce 1897.
Stál 40 000 zlatých, vážil 112 tun,
délka mostu 41 metrů. Most byl
vyroben v železárnách v Těšíně.
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Ve výčtu významných osobností a historických událostí bych mohla pokračovat dále, ale
tento seriál jen krátce seznamuje s městy a obcemi našeho „malého okresu“.

Současnost:

Od roku 2003 jsou Židlochovice obcí s rozšířenou působností, jejich správní obvod činí
24 obcí.
Katastrální výměra: 593 ha
Počet obyvatel: 3520, průměrný věk: 38,1
Je zde pošta, školy, zdravotnické zařízení, policie, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace.
Ve městě jsou bankomaty Komerční banky a České spořitelny.
V roce 2002 byl zřízen Přírodní park Výhon o rozloze asi 1 700 ha v katastrálním území obcí
Blučina, Židlochovice, Nosislav. V severovýchodní části přírodního parku vede naučná
stezka Krajinou Výhonu. Na vrcholu Výhonu byla postavena v roce 2009 Akátová věž
vysoká 18 metrů.
Město je jednou z významných zastávek na cyklostezce Brno–Vídeň. Prochází tudy i vinařské stezky Brněnská a Velkopavlovická.

Firmy ve městě:

ADOSA, a. s., AVION, spol. s r. o.,
HORTIS – zahradní centrum,
Karlova pekárna s. r. o, Lesy české
republiky a další podnikatelé.

Znak města:

Na červeném štítě je svisle postavena ratolest se třemi zlatými hrozny
a úponky.
Kdy získaly Židlochovice znak, není
známo, pravděpodobně se vyvinul
z pečetního znamení s vinařským symbolem, užívaným od konce 14. století.
Během doby se na něm měnil jen
počet hroznů, listů a úponků, tedy jen
výtvarné provedení. Jediná novodobá
malba z 20. století má modré hrozny na zlatém štítě; jde však patrně
o libovolně volené barvy bez tradice.
Městský národní výbor si zvolil na zasedání 18. března 1976 znak – zlatou révu
na červeném štítě.

Nový zavěšený most se stavěl od r. 1989 a do užívání byl
dán v r.1993.

Nová výstavba v Židlochovicích ►
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Události známé, neznámé…
Pomníček na hrušovanském hřbitově
V tomto roce vzpomínáme 100. výročí
zahájení I. světové války. I hrušovanští
muži bojovali na všech válečných frontách Evropy. Z Hrušovan šlo do válečných
bojů na 250 mužů. S osudy jednoho
z nich jste se mohli seznámit v úvodu
občasníku.
Určitě se mnozí z vás při návštěvě hrušovanského hřbitova zastavíte u malého
pomníčku. Nápis je sotva čitelný a mladší
návštěvníci se jen dohadují, komu pomníček patří. Mnozí pamětníci vědí, že muž
na fotografii padl v první sv. válce.
Tento mladík (nar. 1898) na fotografii
se jmenoval František Krézek, přišel s rodiči do Hrušovan a rodina se v obci usadila, když našla práci v cukrovaru. V první
světové válce František bojoval na italské
frontě. Zde onemocněl a doma po deseti
dnech 2. září 1918 zemřel.
Rodina Krézkova se později z Hrušovan u Brna odstěhovala do Předklášteří
u Tišnova. Ještě v Hrušovanech se narodil
23. 11. 1914 Františkovi bratr Bohumil.
Studoval práva na Masarykově universitě
a po okupaci Československa v roce 1939
odchází za hranice, kde vstupuje do francouzské cizinecké legie. Bojoval v severní
Africe. V roce 1942 odjíždí do Anglie, aby
se přihlásil k čs. peruti v RAF, kde byl zařazen jako navigátor. Po roce 1948 musel
opustit armádu. Plné rehabilitace se mu
dostalo v roce 1989. Umírá v roce 2003.

Pomníček na hrušovanském hřbitově
bude odborně restaurován. Poděkování
však patří těm, kteří o pomníček doposud
pečovali.
AZ-6
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Hrušovanský historický kalendář 2014
1924 ▪ 17. června čekalo presidenta republiky T. G. Masaryka velkolepé uvítání na hrušovanském
nádraží. Přivítání probíhalo za přísných bezpečnostních opatření. President pozdravil
i několik pamětníků svého prvního pobytu v Hrušovanech a pokračoval v cestě
na židlochovický zámek.
▪ V ulici Hlavní (dnes Masarykova) se propadla 7. února silnice u domu č. p. 67. Byla zde
nalezena chodba k protějšímu domu č. p. 7.
▪ Slavnostní otevření nové sokolovny se uskutečnilo 7. září. Stavbu projektoval Vl. Kadlec
a jednota ji stavěla ve vlastní režii. Náklady činily 120 000 korun.
▪ Ve školním roce 1924/25 navštěvovalo školu 161 žáků, řídícím učitelem byl pan Vratislav
Dvořák.
▪ Starostou obce byl pan Tomáš Kelbl.
1934 ▪ Část budovy cukrovaru byla pronajata zemědělskému tržnímu spolku v Brně pro filiálku
firmy Agrosol v Bratislavě.
▪ Počátkem ledna kvetly stromy a květiny. 1 ledna přišla velká vichřice, která vyvracela
stromy a sebou brala celé střešní vazby. V srpnu přišla velká voda. Potok v důsledku
velké průtrže mračen a vydatnému dešti se změnil v rozvodněnou řeku. Na fotbalovém
hřišti u dráhy dosahovala voda až do poloviny branek. Obyvatelé dolní části obce
(ul. Sušilova) měli strach, že jim voda strhne obydlí. Byla to největší povodeň v obci
v minulém století.
▪ Výbor dobrovolných hasičů uspořádal v obci veřejnou sbírku na úhradu dluhu za
autostříkačku. Celkem bylo vybráno 36 300 korun a tím se vyrovnal zbytek dluhu. Než
byla postavena přístavba nové školy, byla v roce 1934 jedna třída umístěna v budově
obecní radnice. Obec vyvolala jednání o zřízení měšťanské školy v Hrušovanech u Brna.
Obci bylo doporučeno provést přístavbu školní budovy.
▪ V obci bylo nezaměstnaných 105 rodin s 267 příslušníky.
▪ Ve školním roce 1934/35 navštěvovalo školu 215 žáků, řídícím učitelem byl pan Rudolf Funk.
▪ Starostou obce byl pan František Hodovský.

President odjíždí
z hrušovanského nádraží
do Židlochovic
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1944 ▪ Na nucené práce do Říše museli nastoupit povinně občané narození v roce 1924.
▪ Po vánočních prázdninách byla dočasně ukončena školní výuka. Škola byla po dobu pěti
měsíců uzavřena.
▪ 7. dubna přišla další z povodní a voda v potoce vystoupala až na 396 cm.
▪ U příležitosti 60. výročí úmrtí Bedřicha Smetany byl 10. a 11. května uspořádán v sále
sokolovny koncert z díla tohoto skladatele. Velký orchestr sestavený z místních
i přespolních muzikantů dirigoval pan Ludvík Mezuláník.
▪ V Hrušovanech byl 11. října proveden nálet amerických hloubkových letců na místní
železniční stanici, při němž byla rozstřílena lokomotiva nákladního vlaku a byli zabiti její
strojvůdce a topič.
▪ Divadelníci z Brna zahráli 8. ledna operetu Moje zlatá holčička. Sportovní klub předvedl
11. dubna operetu Madlenka z kovárny.
▪ Sportovní klub v Hrušovanech u Brna uspořádal Všesportovní den. Na hřišti U třech
mostů ukázky sportovních oddílů sledovalo 1 250 diváků.
▪ Ve školním roce 1944/45 navštěvovalo 158 žáků, řídícím učitelem byl pan Čeněk Krejčí.
▪ Hrušovany u Brna měly v roce 1944 2 137 obyvatel.
▪ Starostou obce byl pan František Hodovský.
1954 ▪ V přízemí budovy bývalé cukerní rafinerií byl založen závod Jihomoravská Prefa n. p. Brno,
závod Hrušovany u Brna. Původně zde bylo výzkumné pracoviště na výrobu panelových
konstrukcí.
▪ Bylo rozpuštěno místní JZD.
▪ Začala adaptace staré radnice.
▪ Ke konci roku byl zastaven projekt železniční dráhy Střelice – Hrušovany u Brna –
Slavkov.
▪ Ulice hlavní byla přejmenována na ulici Klementa Gottwalda, dnes ulice Masarykova.
▪ TJ Tatran podal na Místní národní výbor návrh na stavbu nového fotbalového hřiště.
Ke konci roku bylo vytyčeno hřiště, bylo zabráno 26 parcel: 10 obecních, 16 soukromých
zemědělců. Ve školním roce 1954/55 navštěvovalo školu 202 žáků, ředitelem školy byl
pan Martin Zoubek.
▪ Předsedou MNV byl do května pan Josef Polišenský, kterého vystřídal pan Alois
Vysloužil.

Orchestr řízený
L. Mezuláníkem
v sále sokolovny
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Místní knihovna v Hrušovanech

Obec

Zajímavosti z knihovny
Jarmila Kresová
Každý rok jezdí knihovníci z okresu Brno-venkov na exkurzi do nějaké zajímavé knihovny.
Byli jsme v Hradci Králové, kde se vědecké knihovně pro její vzhled říká ementál, ve Vídni mají
knihovnu postavenou nad stanicí metra, výtahem vyjedete přímo do vstupní haly a budova tvarem a kulatými okénky připomíná obří loď.
Navštívili jsme knihovny v Třebíči, ve Vsetíně, v Pelhřimově,
ve Vyškově, v Uherském Hradišti, v Hodoníně, v Soběslavi. Tam
mají úplně novou knihovnu, vestavěnou do starého hradu.
Zajímavý nápad – nevěděli, co se starým hradem, tak udělali
novou střechu, stabilizovali zdivo a dovnitř vestavěli knihovnu. Takže stojíte v super moderní skleněné knihovně a kolem
dokola jsou staré hradební zdi. A výsledek je úžasný....
Ve Zlíně přestěhovali knihovnu do budovy č. 15 v bývalém
areálu Svitu. Obrovské prostory bývalé továrny na boty se proměnily v supermoderní čtyřpodlažní knihovnu. V suterénu je
parkoviště, v ostatních patrech kavárna, čítárna, přednáškové
sály, učebny a půjčovny s automatem na vracení knih. Ve vedlejší budově 14 je muzeum, které stojí za návštěvu.
Naše knihovna má
kolem 400 čtenářů. Je to
takové společenství rozmanitých lidí. Od těch
nejmenších 2letých,
po ty narozené víc jak
před 80 lety. Chodí sem
malí, velcí, hubení, tlustí, hovorní i nemluvové,
veselí i rozsévači negativní energie.
Chodí sem lidé, kteří
si potřebují popovídat, svěřit se, být mezi
lidmi….V knihovně se
zpívá i pláče, vzpomíná
i nadává, vyměňují se
recepty i zkušenosti.
O jednu takovou zajímavost a zkušenost se
s námi podělila 14ti letá
Gábina Kolegarová. Navštívila polský koncentrační tábor a pod vlivem
dojmů a emocí o tom
napsala báseň.

Nasedáš do vlaku a nevíš kam jede,
kam osud, kam tě dovede,
až z vlaku vystoupíš,
vůbec nic netušíš,
už nerozhodneš o svém osudu,
protože prý si ze špatného rodu
ty bohužel netušíš nic,
máš pár věcí a nic víc,
on rozhodne, co s tebou dál,
on je teď tvůj pán,
nemáš právo na nic, co on ti nedovolí,
budeš-li klást odpor, tak tě zastřelí,
kráčíš nevědomky,
za ty husté stromky,
tam se svlékneš do naha,
a už je to marná snaha,
zde končí čára tvého života,
a pohltí tě jen temnota,
teď už nejsi mezi živými,
mezi přáteli svými,
opustil jsi je navždy,
pomatujme si jednou provždy,
mnoho lidí ve válce zahynulo,
mnoho nás navždy nás opustilo,
jeden z nich si mohl být i ty.
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Školy

Základní škola

Poslední čtvrtletí školního roku 2013/2014
Pěvecký kroužek Hruščata

Během měsíce března měly děti možnost přihlásit se do soutěže „Hlas Hruščat“. Zpívaly své oblíbené písničky bez doprovodu nástroje a dá se říct, že jeden hlas byl krásnější
než druhý.
Do soutěže se přihlásilo 30 zpěváčků.
V první kategorii (žáci 1. třídy) zvítězily Hana Dovalovská a Amálie Surá, druhé místo
získaly Barbora Stejskalová a Eliška Závišková, na třetím místě skončila Vanesa Furišová.
Ve druhé kategorii (žáci 2. a 3. třídy) zvítězila Eva Dokoupilová, druhé místo získala
Nela Erbesová a o třetí místo se podělily Naďa Novotná a Veronika Vítová.
Markéta Dvořáková, vedoucí kroužku
Během školního roku děti zpívaly na několika akcích, vždy s velkým úspěchem.

Škola v přírodě

V úterý 22. dubna jsme s prvňáky a třeťáky jeli na školu v přírodě do Lesního penzionu Podmitrov. Po příjezdu jsme se rozdělili do
skupin podle barev, našli jsme si svého skřítka
a ve skřítčím deníku jsme vyluštili jejich jména Vendelín, Vilém, Řehoř, Zikmund, Rudolf a Bruncvík. Skřítci nás poprosili, abychom jim pomohli
dostat se ven z lesa. Kdysi je začaroval zlý skřet
Vichrník a od té doby bloudí lesem. První den
nám liják umožnil jen krátkou procházku k lipové aleji u vesnice Krčma. Cestou jsme poznávali
květiny, stromy a zvířata. Středa probíhala ve
znamení skřítkoolympiády – čekaly nás skoky
do dálky a přes švihadlo, skřítčí běh a sbírání
kapek rosy. Další skřítčí
disciplíny vymyslela každá
skupina sama. Ve čtvrtek
nám skřítci nechali vzkaz,
že máme hledat ve Strážku
kouzelné kameny. Ty nám
ve svých domečcích proměnili na vstupenky do Permonia, protože se
nám podařilo skřítky zachránit. Potom jsme šli po skupinách do lesa
najít poklad a večer šli někteří odvážlivci na stezku odvahy.
Poslední den jsme se při zpáteční cestě stavili v Permoniu. Čekalo
nás tam několik bludišť, sopka, prales, šachta a také jsme si mohli
pohladit oslíky.
V Permoniu i na škole v přírodě se nám moc líbilo.
PaedDr. Lenka Šnajnarová, tř. uč. IV.A

36

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014

Základní škola

Plavecké závody

Školy

Sportovní akce

20. 5. 2014 se třeťáci zúčastnili plaveckých závodů v Hustopečích. Školu reprezentovali tito žáci: Denisa Smetanová a Martin Mišákze 3.A, Sabina Vítová a Martin Antoš ze 3. B.
Hoši se umístili na 13. a 14. místě ze 39 zúčastněných.

Vybíjená

Vybíjená patří jednoznačně mezi nejúspěšnější sporty na naší škole. Naši žáci se řadí
v chlapecké i dívčí kategorii mezi nejlepší na
okrese Brno-venkov. Letos se však už v průběhu roku jevilo dívčí družstvo 4. a 5. tříd jako
velmi silné, proto jsme právě zde věnovali více
času jak herní, tak i taktické přípravě.
Okrskové finále proběhlo v Pohořelicích
pod názvem Preventan Cup. Zúčastnilo se
i naše družstvo děvčat.
Ve své kategorii si
naše reprezentantky
vedly výborně a celý
turnaj vyhrály, když
všechny soupeřky porazily. Celkové skóre 51
vybitých soupeřek byl
úctyhodný výkon.
Děvčata si svým vítezstvím zajistila postup
do okresního finále.
Okresní finále.
Po výborném výsledku
v okrskovém kole, kdy
naše děvčata přehrála
všechny soupeřky rozdílem třídy a přesvědčivě
vyhrála, se dne 15. května konalo finále celého
okresu Brno - venkov. Zde se utkaly nejlepší
týmy ze všech okrsků.
Naše děvčata se však soupeřek nezalekla
a v konkurenci dalších 7 týmů se probojovala až
do finále, ve kterém se utkala s několikanásobnými vítězkami z Lelekovic. Hned od začátku se
naše družstvo do soupeřek pustilo bez respektu a vytvořilo si slibný náskok, který ve druhém
poločase zkušeně kontrolovalo. Nečekaně, ale
o to víc zaslouženě, zvítězily naše reprezentantky a přivezly další cenný pohár do školní sbírky.
Zároveň postoupily do finále celého Jihomoravského kraje.

Krajské finále. Ani zde se naše děvčata nezalekla svých soupeřek, svoji skupinu vyhrála
a postoupila do semifinále. Zde už však narazila na velmi silné týmy z Brna a Znojma, kterým
po urputném boji podlehla. Družstvo našich
reprezentantek obsadilo celkově 4. místo!!!
Dosáhli jsme tak zatím nejlepšího sportovního výsledku v dlouholeté historii soutěží ve
vybíjené.

V týmu nás reprezentovaly: Aneta Kolegarová (nejlepší hráčka), Anna Kolegarová, Melánie
Hodovská, Lucie Vintrlíková, Adéla Viktorinová,
Gabriela Suská, Anna Veselá, Tereza Machovská, Eva Pospíšilová a Veronika Cabalová, Eliška
Lukšová, Tereza Šperková, Soňa Chudosovcevováa Izabela Hušková.
Všem patří OBROVSKÁ GRATULACE
a PODĚKOVÁNÍ ZA VZORNOU REPREZENTACI
NAŠÍ ŠKOLY!!!
Bc. Lubomír Šimovec, třídní učitel V. A

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Školní výlet 6. 5. 2014 (ke Dni Země)
V úterní krásné a sluníčkem prozářené ráno vyrazili společně třídy 2. A a 2. B zánovním luxusním
autobusem do areálu firmy REC group. Nejprve
žáci absolvovali ekologicky zaměřený program
o recyklaci, nazvaný Poklady z naší popelnice, při
kterém si připomněli, že právě důsledným tříděním odpadů chráníme přírodu. Potom se projeli
ve vláčku Steelinka a prohlédli si třídírny různých
druhů odpadů. Ke konci programu se prošli v Kovozoo, kde si prohlédli modely zvířat vyrobených
z kovových součástek, pohráli si na dřevěné lodi
a vystoupali na rozhlednu Maják. Po obědě vyrazili ze světa neživé přírody do světa přírody živé.
Odpolední část výletu totiž patřila programu
Za stády koní v Hipocentru Koryčany. Chovatel
„Freďák“ nám ukázal svého koně, jak jej cvičí, co
už kůň umí, na co si dávat pozor při výcviku, jak
se o koně starat a odměnil koženými přívěsky
žáky, kteří správně zodpověděli jeho otázky. Dále
si žáci mohli vyzkoušet lasování a krmení koně.
Dokonce pochválil žáky za jejich ukázněnost během programu. Potom již přišel čas zamávat volně se pasoucím koním v ohradě a vyrazit zpět do
Hrušovan.
Na závěr výletu jsme ocenili děkovným potleskem pana řidiče za bezpečnou jízdu a rozešli
jsme se domů. Mnozí žáci si výlet dokumentovali
sami na své fotoaparáty a mobily. Myslím, že byli
spokojení a každý si z výletu odnesl nějaký pěkný
zážitek.
Zapsala Jitka Coufalová
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Školy

Základní škola

V červnu navštívili budoucí prvňáčci naše dvě první třídy. Podívali se, jaké prostředí a
úkoly na ně od září čekají. Opět se setkali se svými staršími kamarády a zjistili, co všechno
se prvňáčci za jeden školní rok naučili.
Den s hasiči
Proběhl v pátek 13. 6. 2014. Začali jsme vyhlášením požárního poplachu a rychlou
evakuací na parkoviště u školy. Někteří žáci získali ocenění za účast ve výtvarné soutěži
„Požární ochrana očima dětí“. Následovala ukázka použití vodního děla. Poté se žáci se
svými učiteli rozešli na několik stanovišť, kde plnili různé úkoly.
Chystáme oranžový pětiboj
V měsíci květnu žáci pilně trénovali 5 disciplín: račí chůzi, skok z místa, přeskoky lavičky, člunkový běh a hod míčem na cíl. Připravovali se na tradiční oranžový pětiboj, ve
kterém budou mezi sebou soutěžit žáci z paralelních tříd.
Co ještě
S našimi páťáky se slavnostně rozloučí také pan starosta a předsedkyně Komise pro
občanské záležitosti. Žáci dostanou malé dárky a pamětnílisty. 3 žáci úspěšně vykonali
přijímací zkoušky na gymnázium. Ostatní budou pokračovat ve školní docházce v ZŠ v
Židlochovicích.
Další školní rok je za námi. Horké počasí navozuje představu léta a prázdnin, na které
se už těšíme. Přejeme všem zasloužený odpočinek a pohodové letní dny!
Za zaměstnance a žáky školy
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka

Zaváděcí ceny

Inzerát

Kosmetický salon

LAVENDER
Sídliště 518, Hrušovany u Brna








Ošetření pleti českou přírodní bylinnou kosmetikou RYOR
Čištění pleti ultrazvukovou špachtlí (skin scrubber)
Ultrazvukový přístroj - redukce vrásek, depigmentace
Vizážistka - svatební líčení
Prodej kosmetiky RYOR
Pedikúra

Kosmetika
Dagmar HANSGUTOVÁ
tel.: +420 776 726 454
Pedikúra
Soňa TRÁVNÍČKOVÁ
tel.: +420 731 728 704

NOVĚ OTEVŘENO
www.salonlavender.czHrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Zálesácký závod zdatnosti 1. 5. 2014
Myslivecká chata
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Na státní svátek 1. května celkem 50 dětí mezi sebou opět
změřilo své vědomosti a dovednosti v tábornických znalostech v okolí myslivecké chaty.
Deset tříčlenných hlídek v mladší kategorii a šest ve starší absolvovaly dvoukilometrový
okruh s devíti kontrolními stanovišti. Závod všem dětem z hrušovanských Táborníků, ale
i z oddílu Sokol Nové Bránice, ukázal, v čem mají přidat a na co se zaměřit v další jejich
činnosti. A pro ty nejlepší čekal celorepublikový závod v Třebíči.
Kategorie mladších
1.

Oulehla Barbora

Nové Bránice

Kategorie starších
1.

Klimová Karolína
Chytková Lenka
2.

3.
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Chudosovcevová Sofie

Rožnovský Matěj
Juráková Martina

Hrušovany u Brna

2

Oulehla Martin

Hodovská Milena

Oulehla Štěpán

Ondráčková Petra

Střecha Jan

Chmelíková Petra

Hrušovany u Brna

Krafková Eva

Hrušovany u Brna

3.

Chudosovcevová Soňa

Weisová Zuzana

Sadloňová Kristýna

Ondráčková Sofie

Hodovská Magda

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014

Nové Bránice

Hrušovany u Brna
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Táborníci

Zálesácký závod zdatnosti Třebíč 23.-25. 5. 2014
Letos jsme se opět zúčastnili
sokolského závodu všestrannosti.
Pořadatelem byl sokol Třebíč, naše cesty
tedy nebyla daleká.
Na místo jsme dorazili v pátek pozdě
odpoledne a už na nás číhaly dešťové
mraky. Předpověď nezněla vůbec
přívětivě, nicméně stany jsme stihli
postavit včas a následnou bouřku jsme
už přečkali v nich. Ještě v pátek večer
byla pro děti připravena zajímavá noční
hra - vyluštit známá česká přísloví, která
byla zašifrována do obrázků. Pokud
by si nevěděli rady, nápovědu mohli
nalézt v nedalekých Tyršových sadech.
Některé překvapil ještě další příval deště
a do tábora dorazili značně promoklí.
A protože to do města bylo kousíček,
využili jsme akce Noc kostelů a vydali
jsme se poznávat noční Třebíč. Naše
první kroky vedly na městskou věž, ze
které bylo vidět celé město jako na dlani.
Poté jsme navštívili ještě přilehlý kostel
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sv. Martina, ve kterém zrovna probíhal
program. Chtěli jsme se podívat
i do židovské synagogy a místní baziliky,
ale zřejmě jsme přišli pozdě, už bylo
všude zavřeno.
V sobotu nás ráno sice probudil
déšť, ale netrvalo dlouho, obloha se
vyjasnila a závodu bylo přáno. Po snídani
proběhl slavnostní nástup, a poté už nic
nebránilo zahájení závodu. Vše probíhalo
obvykle - hlavní závod se stanovišti
a poznáváním zvířat, míst a rostlin, dále
v prostoru stadionu testy ze zdravovědy
a historie Sokola, KPR, transport raněného
a rozdělání ohně. Závod byl delší
a náročnější než loni, není tedy divu, že
všichni účastníci toho měli odpoledne
plné kecky. Abychom si zkrátili dlouhou
chvíli čekáním na výsledky, mohli jsme si
zastřílet z luku, ze vzduchovky, zaskákat
na trampolíně nebo zajezdit na loďkách
na řece Jihlavě. My jsme si sedli před
stany a užívali chvíle volna u kytary.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014

Asi v půl sedmé se konečně objevily
výsledky a přinesly nám mnoho radosti.
Hlídka žactva ve složení Martina
Juráková, Eva Krafková, Matěj Rožnovský
a náhradník Jáchym Lazar se umístila
na 7. místě, což oproti loňsku znamenalo
posun o dvě příčky nahoru. Hlídka
dorostu ve složení Verča Králová, Štěpán
Chalupa a Tomáš Kolegar se umístila
na skvělém 4. místě, těsně pod bednou.
Tenhle úspěch ještě podtrhli druhým
místem v noční hře z předešlého dne.

Večer proběhl tradiční táborák,
na kterém předseda komise PP ještě
představil nové projekty.
V neděli ráno proběhlo slavnostní
vyhlášení jak samotného závodu, tak
i dlouhodobé soutěže pobytu v přírodě.
Všichni jsme se navzájem rozloučili,
pobalili si věci a vyrazili zpět k domovu.
Příští rok nás čeká obměna závodníků
v jednotlivých kategoriích – letošní žactvo
už bude závodit za dorost, v mladší
kategorii tak dostanou šanci i mladší.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Běž po proudu řeky, pod Kašparův mlýn,
Půjdeš do údolí, kde slunce má i stín.
Pod Krvavou skálou,
co příběh zlý má,
začíná se louka,
ta nás všechny
zná.
Tato kultovní
píseň, která je
složená přímo
o našem táboře
(autor Bacik –
Jarek Balcar) bude
opět znít na letošním
táboře. Je to až neuvěřitelné, že
oddíl TÁBORNÍKŮ již počtyřicáté pořádá stanový tábor
v údolí řeky Rokytné, mezi Přešovicemi a Újezdem.
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V tomto téměř zapomenutém
chrámu přírody se vystřídala
postupně více jak stovka
vedoucích, instruktorů a ostatního
personálu a starala se takřka
rok co rok o několik stovek dětí
převážně z Hrušovan.
První stanový tábor se konal
v roce 1969 na louce Bince na
„přešovické“ straně řeky. Tehdy
zde hrušovanští Junáci našli
ideální místo ke stanování
v nádherné přírodě. Druhý
následující tábor v roce 1974
turistický oddíl Táborníků
nastartoval nepřetržitou šňůru
táborů. Táboření až do roku
1994 probíhalo na louce Bince.
Od následujícího roku se tábořiště
přemístilo na louku na protější
stranu řeky. Na tomto místě,
tak jako na Bince, dodnes malí
táborníci prožívají svá malá i velká
dobrodružství, kamarádství,
příběhy hrdinů celotáborových
her. Překonávají pocity strachu na
první hlídce, při spaní pod širým
nebem a večer u táborového
ohně zažívají pocity tepla
a záře. Ať v nás plamínky ohňů
zanechávají pocity štěstí, míru
a přátelství co nejdéle.
Za všechny Táborníky
Honza Major Šnajnar

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Vodácký výlet - Pouštění Jihlavy 8. 6. 2014
Sedm posádek šestimístných raftů a dvou kánoí v letošním roce využilo zvýšeného
průtoku Jihlavy při vypouštění z vodní nádrže Mohelno a při nádherném letním
nedělním dni úspěšně proplulo všemi nástrahami řeky až do Ivančic pod soutok
s Oslavou. Zde po zakotvení všech lodí a jejich sbalení jsme ukončili další výlet
obohaceni pro většinu z nás o další pěkný zážitek, tentokrát prožitý na palubě raftů.
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Rybáři

Organizace

Místní skupina Moravského rybářského svazu Hrušovany u Brna
LUKÁŠ ZEKL, člen MS, Foto: Michal Daněk
Dne 3. 5. 2014 se uskutečnily závody pro
dospělé na rybníku Vodárna. Návštěva byla
kolem cca 70 rybářek/rybářů, avšak se zrovna
v sobotu ochladilo, nikomu to nevadilo, každý
se zahřál po svém a ryby také měly docela hlad.
V neděli 4. 5. 2014 závodily děti, rybičky moc
nebraly i tak si to děti užily. Dorazilo asi cca 50
dětí, jak místních, tak z okolních vesnic. Závodilo se o místní ceny naší skupiny a zároveň
o body na putovní pohár celé MRS MO Brno 5.
Na prvním místě se umístil Jiří Minařík z Rajhradu a další skvělá místa obsadily hrušovanské
děti a to Zdeněk Kábela či Rostislav Čaloud.
MRS MO Brno 5 pořádala dětské rybářské
závody o putovní pohár předsedy celé organizace pana Zdeňka Vágnera. Naši místní skupinu
Hrušovany u Brna reprezentovali 4 děti s podmínkou do 15 let. Všech 3 povinných závodů
se zúčastnili Barbora Nejedlíková, Kamil Miroš,
Boris Wagner a Lukáš Brzobohatý pod vedením a dozorem Lukáše Zekla. První závod byl
26. 4. 2014 v Syrovicích, kde jsme se nádherně

umístili, na 10. místě Boris Wagner, 6. místo
obsadila Bára Nejedlíková a na 1. místě a hlavní
vítěz byl Lukáš Brzobohatý. Druhý závod byl
4. 5. 2014 v Hrušovanech u Brna, kde naši
čtyři soutěžící nasbírali další potřebné body.
Poslední závod se uskutečnil v Opatovicích dne
10. 5. 2014. Na skvělém 3. místě se umístila Bára
Nejedlíková a výborně si vedli i naši kluci.
Na závěr proběhlo celkové vyhodnocení
všech závodníků o pohár předsedy. Na celkovém 3. místě se umístil náš reprezentant Boris
Wagner a bezkonkurenční vítězkou závodů
o pohár předsedy MRS MO Brno 5 byla naše
reprezentantka a tedy na 1. místě se umístila
Bára Nejedlíková a naše obec získala krásné
dvě místa a poháry, ze tří možných míst. Těmto
čtyřem závodníkům patří velké poděkování a já
Lukáš Zekl jim velice děkuji za reprezentování
naší místní skupiny Hrušovany a velice všem
gratuluji k úspěchu!
Děkuji jménem celého výboru
MS Hrušovany u Brna a přeji Petrův zdar!

Koncem měsíce srpna se uskuteční tradiční rybářské závody ve spolupráci
s obecním úřadem Hrušovany pro všechny děti do 15 let v rámci rozloučení
s prázdninami. Srdečně Vás všechny zveme k posezení u vody.

Závody v Hrušovanech 4. 5. 2014

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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Rybářské závody v Hrušovanech 4. 5. 2015

Závody v Opatovicích 10. 5. 2015
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Vítězka Bára Nejedlíková
s p. Z. Vágnerem a L. Zeklem

Organizační výbor závodů
v Hrušovanech

Inzeráty

Úvěry na bydlení

• Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček • Koupě RD nebo bytu
• Modernizace RD nebo bytu • Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz

Koupím rodinný dům se zahradou v Hrušovanech nebo
v blízkém okolí. Může být i k opravám.Tel.: 721 332 622
Hledám ke koupi menší rodinný dům v Hrušovanech. Může
být i k opravám, ale obyvatelný. Tel.: 773 568 099
Hrušovanský zpravodaj Červen 2014
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FK 1932

První polovina roku 2014 V FK 1932
Jaromír Kudělka, Jaroslav Hýsek, Igor Bogľarský,
Jarní část ročníku 2013/14 má FK 1932 od poloviny června za sebou. Do jarních odvetných
bojů jsme vstoupily se 3 družstvy pod hlavičkou FK 1932 (starší přípravka, mladší žáci a muži)
a společným dorosteneckým týmem s Vojkovicemi, který hrával svá utkání v Hrušovanech. Dále
zde ještě působí předpřípravka, která se schází pravidelně 2x týdně pod vedením pánů Michala
Vrby a Jaroslava Kafky a také starší páni, kteří se schází vždy v pátek v podvečer.
Starší přípravka se díky výkonům v podzimní části
soutěže probojovala do bojů o první až čtvrté místo, což je za poslední dobu, její nejlepší umístění.
Bohužel během zimní přípravy došlo k odpadnutí
některých hráčů, kterých bylo i tak pomálo a tím
i k rozpadu družstva. Jarní část soutěže se dohrávala v duchu přesvědčování jednotlivých hráčů
k účasti na soutěžních zápasech. V začátku jarní
části družstvo potvrdilo své umístění. Bohužel na
úvod nástavby jsme byli nuceni, kvůli nedostatečnému počtu hráčů, se k jednomu utkání nedostavit.
Nakonec jsme obsadili 4. místo, těsně za Žabčicemi.
Jaroslav Hýsek
+

0

- Skóre

Body

1. Kupařovice

14

13

0

1 166:29

39

2. Střelice

14

13

0

1 197:33

39

3. Žabčice

14

8

0

6 88: 89

24

4. Hrušovany

14

7

1

6 120: 89

22

5. Ořechov

14

6

1

7 122:102

19

6. Želešice

14

5

2

7 104:106

17

7. Radostice

14

2

0

12 31:196

6

8. D. Kounice

14

0

0

14 20:204

0

Starší přípravka

Záp
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12
11
13
14
1N
2N
3N
4N
5N
6N

FK 1932
Želešice
FK 1932
Dol. Kounice
Kupařovice
FK 1932
Střelice
FK 1932
Žabčice
FK 1932

-

Ořechov
FK 1932
Střelice
FK 1932
FK 1932
Žabčice
FK 1932
Kupařovice
FK 1932
Střelice

11
7
2
1
3
8
20
2
9
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9
7
15
25
0k
5
0
6
5
12

Tabulka skupiny o 1.-4. místo

Tabulka po základní části
Rk. Tým

Výsledky starší přípravky jaro 2014
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Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
Záp
Střelice
6
Kupařovice
6
Žabčice
6
Hrušovany
6

+
6
4
1
1

0
0
0
0
0

0
2
5
5

Skóre
271:40
202:51
112:154
135:144

Body
57
51
27
25

Družstvo vstřelilo svým soupeřům celkem 135
branek, o které se podělilo 7 hráčů, jmenovitě:
51 – Zemánek Lukáš, 29 – Vašek Matyáš, 18 –
Novák Jan, 14 - Mišák Martin, 9 - Čaněk Patrik,
8 – Slouka Lukáš, 6 – Kocman Jaromír.

Organizace

FK 1932
Mladší žáci se umístili na slušném čtvrtém
místě v Okresní přeboru, skupiny A. Bohužel
i výkony tohoto družstva jsou poznamenány
nedostatečným počtem hráčů. Nejen, že
v základní sestavě žáků nastupovali pravidelně
hráči starší přípravky, jeden zápas dokonce
odehrál bez možnosti střídání i hráč mladší
přípravky, tedy hráč o čtyři až pět let mladší
než jeho protihráči. I přesto si myslím že výkony
družstva nepatřili k nejhorším, kluci se hodně
snažili, za což jim patří dík.
V jarní části hráč Martin Florián dostal pozvánku do okresního výběru a díky střídavému
startu a trenéru Valnohovi, si jej všimli i ve
Zbrojovce Brno.
S nedostatkem hráčů se, ale nepotýkáme jen
my. Z vlastní zkušenosti vím, že tento problém
Výsledky mladších žáků jaro 2014
Ochoz

11

- FK 1932
Moutnice - FK 1932

13

FK 1932

14

volno

20

Mokrá

15

FK 1932

16

FK 1932

17

FK 1932

18

Těšany

19

volno

4: 1
6: 1

Tabulka mladší žáci jaro 2014
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1. Ochoz

16

12

1

3 53:21

37

11 : 0
X: X

2. Moutnice

16

12

0

4

82:25

36

3. Těšany

16

6

1

9

36: 85

19

- FK 1932
- Mokrá

1: 0
1: 0

4. Hrušovany

16

5

1

10

37:54

16

16

3

1

12

28:51

10

- Moutnice
- Ochoz

0: 7
0: 0

5. Mokrá
-Horákov
6. Želešice

14

5

2

7 104:106

17

7. Radostice

14

2

0

12 31:196

6

8. D. Kounice

14

0

0

14 20:204

0

- Těšany

- FK 1932

5: 4
X: X

Mladší žáci

12

řeší všechny kluby v okolí. Snad na tom má
podíl větší možnost výběru aktivit. Ale v našem
případě to bude, asi o tom, že fotbal je fyzicky
náročný a pokud ho chcete dělat alespoň trošku soutěžním způsobem, ne jen jako kroužek,
musí se mu něco obětovat. Koneckonců je
to sport a jsme v soutěži. Chcete po hráčích
výkony a zodpovědnost (docházka na trénink)
a to některé odradí. Ti kdo to znají, vědí o čem
mluvím. (Jaroslav Hýsek)
Družstvo vstřelilo svým soupeřům celkem 48
branek, o které se podělilo 9 hráčů, jmenovitě.
17+(3) – Koukal Jiří, 7+(2) – Florián Martin,
5+(3) – Zemánek Lukáš, 3 – Hýsek Daniel,
2+(1) – Suchánek Dominik, 1 – Borovička Petr,
Knotek Štěpán, 1+(1) – Kresáč Miroslav, 0+(1) –
Čaněk Patrik.
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Společný dorost – si po skončení jarní části,
oproti podzimu o jedno místo polepšil a ukončil soutěž na 12. místě. Ale tak jako i ostatní naše
mužstva i dorost vystupující pod hlavičkou
Vojkovice „B“ se potýkal, více než často s nedostatečným počtem hráčů, kdy jsme odehráli
více než polovinu zápasů bez střídání, nebo
hráli s nižším počtem hráčů. V jednom případě
jsme vycestovali na zápas pouze v 8 hráčích.
Kostru mužstva tvořili naši kluci z Hrušovan,
když na některé zápasy dorazili jenom 1–2 kluci
z Vojkovic, ale nevzdali jsme to.
S umístění samozřejmě spokojení být nemůžeme, je to daň jak za nezkušenost, máme
velice mladé, ale perspektivní mužstvo, tak za
téměř nikdy stejnou sestavu. No výsledky se
budou projevovat v dalších sezónách, jelikož
mám příslib od kluků, že chtějí pokračovat ve
fotbale a po 2 letech bude dorost opět hrát
pod hlavičkou našeho klubu FK1932. I tam kde
jsme prohráli vyšším rozdílem, nebyla z naší
strany hra na tak špatné úrovni, ale náš největší
problém byl proměnit vytvořené šance, stačí
Výsledky dorostu jaro 2014
17
18
19
20
21
29
22
30
23
24
25
26
27
28

FK 1932/Vojk. B
Zbraslav
FK 1932/Vojk. B
Pozořice
FK 1932/Vojk. B
Dolní Kounice
Ořechov/Želešice

FK 1932/Vojk. B
FK 1932/Vojk. B
Troubsko
FK 1932/Vojk. B
Měnín/Blučina
Újezd
FK 1932/Vojk. B

-

Oslavany
FK 1932/Vojk. B
Rajhrad
FK 1932/Vojk. B
Vev. Bitýška
FK 1932/Vojk. B
FK 1932/Vojk. B
Kupařovice
Modřice
FK 1932/Vojk. B
Blažovice
FK 1932/Vojk. B
FK 1932/Vojk. B
Žabčice

Tabulka dorost jaro 2014
1
3
4
5
1
1
10
1
3
7
1
9
7
3

: 2
: 1
: 3
: 2
: 10
: 2
: 0
: 3
: 0k
: 2
: 4
: 0
: 0
: 1

Družstvo vstřelilo svým soupeřům celkem 50 branek,
o které se podělilo 16 hráčů, jmenovitě.14 – Lauterbach Tomáš, 10 – Fiala Miroslav (V.), 4 – Boháč Martin
(V.), 2 – Pekárek Petr (V.), Pokorný Tomáš, Kratochvíl
Ondřej (V.), 1 – Litera Aleš (V.), Michálek Dalibor (V.),
Podborský Jan, Podborský Tomáš, Furch Daniel (V.),
Pospíšil Pavel, Perník David, Mičánek Karel, Bogľarský
Adam, Bělák Jan (V.). - Kontumačně 6x.
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se podívat, kolik branek jsme vstřelili a jaký
je odstup prvních 2 střelců od dalších, kteří
se dokázali prosadit. Navíc, jelikož jsme byli
„B“ mužstvo, měli jsme jiné priority než „A“
mužstvo. Pokud jsme hráli druhý den po „A“
mužstvu, naši tahouni byli unavení, zranění,
nemotivování, neříkajíc, jak vypadalo naše
mužstvo, pokud jsme hráli ve stejný den a čas.
Jen pro ilustraci, v některých zápasech áčka
hrálo i 5 kluků z našeho béčka. Což znamená,
že se z naší party postupně posilovalo áčko
a značí to, že máme skutečně perspektivní
kluky pro další sezóny.
Chtěl bych tímto všem klukům poděkovat,
nemáme se za co stydět, chtělo to ale občas
dát do toho více důrazu, hlavně před bránou
soupeře.
Děkuji také všem obětavým rodičům, kteří
nám pomáhali se dopravit na venkovní zápasy
i když je to často velký boj, sehnat 3 – 4 auta,
abychom se dostavili.
Ještě jednou díky a na viděnou v nové
sezóně. 
Igor Bogľarský

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Veverská
Bitýška
2. Kupařovice

30

23

3

4

114:37

72

30

22

2

6

95:52

68

3. Měnín/
Blučina
4. Blažovice

30

19

3

8

101:45

60

30

19

1

10

79:44

58

5. Ořechov/
Želešice
6. Újezd

30

18

2

10

76:59

56

30

15

6

9 98:53

51

7. Soběšice

30

16

2

12 104:56

50

8. Rajhrad

30

14

4

12 94: 75

46

9. Oslavany

30

14

4

12 62: 70

46

10. Pozořice

30

13

4

13 87: 91

43

11. Žabčice

30

10

4

16 62: 74

34

12. FK 1932/
Vojk. B
13. Troubsko

30

8

1

21 50:114

25

30

7

3

20 48: 82

24

14. Modřice

30

6

5

19 56:105

23

15. Zbraslav

30

5

7

18 35: 88

22

16. D. Kounice

30

4

1

25 31:153

13

1.
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FK 1932

Muži měli lepší podzim než jaro, ve kterém nedokázali vyhrát, když uhráli jen 3 nerozhodné výsledky, ale i to stačilo na udržení 12. místa z podzimu, které je o dvě příčky lepší než minulé, poslední.
V jednom zápase dokonce ztratili v posledních minutách vlastními chybami dvoubrankové vedení,
nebo několikrát těsně podlehli o jedinou branku.
Družstvo vstřelilo svým soupeřům celkem 50 branek, o které se podělilo14 hráčů, jmenovitě.
13 – Šafr Stanislav, 12 – Lauterbach Tomáš, 9 – Janíček Radek, 5 – Badin Tomáš, 2 – Kameník Michal,
1 – Pokorný Tomáš, Beroun Tomáš, Hýsek Miroslav, Odložilík Michal, Kameník Petr, Tomeček Jan,
Daněk Pavel, Tesař Petr, Fajgl Tomáš.
Tabulka muži jaro 2014

Výsledky mužů jaro 2014
15

FK 1932 muži

- Střelice B

2: 5

Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

1. D.Kounice A

26

21

2

3

114:25

Body
65

2. M.Bránice A

26

21

2

3

96:47

65

3.

26

19

5

2

106:33

62

16

Oslavany B

- FK 1932 muži

2: 2

17

FK 1932 muži

- Mor.Bránice A

2: 9

18

Dolní Kounice B - FK 1932 muži

2: 1

4. Střelice B

26

16

1

9

81:44

49

2: 4

5. Ořechov B

26

16

1

9

61:46

49

6. Troubsko B

26

15

1

10 81:58

46

7. Babice

26

12

4

10 73:54

40

8. Oslavany B

26

9

5

12 63: 62

32

9. Řeznovice B

26

9

4

13 59: 60

31

10. Nová Ves

26

9

4

13 53:56

31

11. Budkovice

26

7

3

16 48: 70

21

12. Hrušovany

26

3

4

19 50:106

13

13. M.Bránice B

26

3

2

21 35:161

11

14. D.Kounice B

26

3

0

23 23:121

9

19

FK 1932 muži

- Budkovice

20

Modřice B

- FK 1932 muži

6: 0

21

FK 1932 muži

- Troubsko B

3: 4

22

Mor.Bránice B

- FK 1932 muži

4: 4

23

Řeznovice B

- FK 1932 muži

3: 2

24

FK 1932 muži

- Nová Ves

25

Dolní Kounice A - FK 1932 muži

5: 0

26

FK 1932 muži

2: 3

- Ořechov B

2: 2

Modřice B
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V dalším ročníku 2014/15 budou mistrovské
soutěže hrát v FK 1932 pouze dvě družstva,
muži a samostatný dorost. Ostatní kategorie se
bohužel – pro úbytek mládežnických hráčů ve
všech kategoriích – nepodaří dát dohromady,
což je samozřejmě velká škoda!
Ve své činnosti bude pokračovat předpřípravka pro nejmladší děti (6 a méně let), která
se schází pravidelně dvakrát týdně pod vedením pánů Michala Vrby a Jaroslava Kafky, za což
jim patří dík a také starší páni.
Mládežnické družstvo by se dalo vytvořit
pouze jedno a to společné družstvo žáků, které
by hrálo soutěž starších, pro hráče ve věku 14
až 13 let, kde by ale byl velký věkový rozdíl mezi
hráči, od starších žáků přes mladší (12-11 let),
až po hráče starší přípravky (10-9 let).
Dalším problémem by byl celkový počet
hráčů, který by družstvo potřebovalo k soutěžním utkáním. Když v právě skončeném ročníku
jarní části, musela starší přípravka i mladší žáci,
odehrát většinu svých utkání bez možnosti střídání, či jen s jedním náhradníkem, což se také
v průběhu zápasu podepisovalo na hráčských
výkonech a tím i na konečných výsledcích.
Proto se klukům, kteří budou mít nadále
zájem fotbal hrát, umožní možnost ročního
hostování v sousedních Vojkovicích, do jejich

věkových kategorií, kde je již domluva, anebo
mohou hostovat v jiném klubu, dle vlastního
výběru.
Samostatný dorost povede pan Igor Bogľarský, bude se hlavně spoléhat na naše vlastní
kluky. Některým hráčům bude opět umožněn
střídavý start pro talentované hráče do vyšší
soutěže a to za Vojkovice.
Družstvo mužů bude pod vedením pana
Petra Tesaře spoléhat na možné navrátilce
z okolních klubů, vlastní šikovné dorostence
a možného příchodu jiných hráčů, který by měl
pomoci zlepšení se herního projevu a zvednutí
se v celkovém hodnocení mistrovské soutěže
v dalším ročníku.
O naší práci a výsledcích vašich dětí,
se můžete dozvědět více na stránkách
www.fk1932.vysledky.com, či na oficiálních
stránkách FAČR – www.nv.fotbal.cz.
Závěrem mě dovolte poděkovat všem, kteří
se malou či vetší měrou podíleli v jarní části na
fungování fotbalového klubu, všem partnerů
kteří přispěli k zajištění chodu klubu, trenérům
za jejich obětavou a trpělivou práci, hráčům za
jejich nasazení a poděkování patří také všem
našim věrným fanouškům, kteří chodí na naše
zápasy.

Myslivecké sdružení: Výzva občanům
Myslivecké sdružení Hrušovany u Brna
Žádáme všechny přátele myslivosti, přírody a celou občanskou veřejnost, pokud to jenom
trochu půjde, aby omezili své vycházky se psy do přírody.
Především v tomto období, kdy je naše příroda nejkrásnější a zvěř i ptáci jsou v období rozmnožování. Našim zájmem, a určitě i celé veřejnosti, je umožnit jim nerušené kladení mláďat
a vylíhnutí z vajec. Velký pohyb lidí, psů, zemědělské techniky má však negativní vliv na toto
období a silně je narušuje. Zrazená zvěř vyrušená na svých stanovištích nebo hnízdech často
opouští svá mláďata a dochází tak k velkým a zbytečným úhynům. Přírodu bez zvěře a ptáků
si drtivá většina lidí určitě nepřeje. Přitom stačí tak málo – omezit vycházky do přírody, psy dát
na vodítko a nenechat je volně pobíhat a rušit zvěř. Zvláště volné pobíhání psů v přírodě je nejhorší. I když lidé nevidí bezprostředně nějaké škody, ty následující jsou skryté – opuštěním mláďat zvěří. Zákon o myslivosti, případně příslušné obecně závazné vyhlášky obcí, tuto záležitost
řeší a pamatují i na sankce za neplnění povinností majitele psa. Domníváme se však že nejlepší
je dodržení naprosto normálních morálních zásad chování lidí v těchto situacích. Alespoň na určitou dobu omezit své zvyky a vycházky do přírody, chovat se ohleduplně a tolerantně. Příroda
sama tuto snahu zhodnotí a odmění se zvýšeným počtem mláďat a ptáků, kteří do ní patří.
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Zájezd na Floru a do Muzea historických kočárů
Text: Eliška Kubová, Foto: Anička Musilová
Dne 24. 4. 2014 upořádál Klub seniorů autobusový zájezd na výstavu květin Flora Olomouc
a do Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Vzhledem k tomu, že se nám počasí
velice vydařilo, byl zájezd velice krásný. Bylo co obdivovat a na co se dívat, všichni si pokoupili
o co měli zájem. Na prohlídku Flory jsme měli celé dopoledne. Po skončení návštěvy Flory jsme
odjeli do Čech po Kosířem. Zde jsme navštívili muzeum Historických kočárů. Prohlídka tohoto
muzea byla velice krásná, přednes průvodce muzea byl velice zajímavý a poutavý. Byl to krásný
zážitek, průvodce nám ukázal i kočár, který použili ve filmu „Tři oříšky pro Popelku“. Po prohlídce
tohoto muzea jsme se ve zdejším penzionu naobědvali. Oběd byl chutný, všichni byli spokojeni.
I tento zájezd organizoval pan Stanislav Pospíšil a jako vždy se velmi vydařil, velice mu za jeho
aktivitu děkujeme.
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Sbor dobrovolných hasičů

Ve dnech 6. a 7. června 2014 proběhl šestý ročník litoměřických hasičských slavností. Na slavnosti
přijelo více jak 250 hasičských sborů z české republiky i ze zahraničí. Areál výstaviště „Zahrada Čech“,
navštívilo za dva dny trvání akce 17.000 návštěvníků.
V rámci reprezentace obce jsme se slavností zúčastnili s naší historickou motorovou stříkačkou
Škoda 125 ANDULA. I když jsme byli přihlášeni, vyrazili jsme již ve čtvrtek v noci, abychom stihli
páteční ranní registraci.
Noční přesun proběhl relativně dobře až na dopravní nehodu na pražském okruhu, která nás
zdržela asi hodinu.

Brzký ranní příjezd k výstavišti Litoměřice

Úspěšná registrace účastníků

Čekání na uvolnění pavilonu

Konečně jsme na svém místě
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Příprava k odjezdu na náměstí

Řazení kolony – vpředu nejstarší vozidla máme č. 9

Sobotní hlavní program zahájila o půl deváté kolona historických vozidel z výstaviště na náměstí.
Po obou stranách silnice nás zdravila spousta mávajících lidí. Kolona byla řazena od nejstarších
vozidel a když jsme vjížděli na náměstí, nebyl její konec ještě vidět.

Zmatky v řazení pokračují

Je potřeba se vrátit pro prapor - Lysice vypomohly

Už se veze!!!

Ještě jej pořádně připevnit

Kolona přede mnou

Kolona za mnou
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Příjezd na náměstí

Pěkně seřadit

Reprezentace, jak má být

Svou přítomností nás poctil pan starosta..

a také členky..

a členové našeho SDH

Hrušovanský zpravodaj Červen 2014

Program na náměstí

U mıkrofonu mınıstr fınancí

Dopolední slavnostní nástup a program na náměstí byl za účasti všech jednotek,
významných hostů, včetně ministra financí a ministra vnitra, završen ukázkou
zásahu ruční koňskou stříkačkou SDH Vršeň. Kolem poledne byl program na náměstí
zakončen slavnostním defilé moderní a historické techniky před tribunou. Poté
následoval přesun v koloně zpět na Litoměřické výstaviště, kde pokračoval program
pro širokou veřejnost.
Kdo na slavnosti přišel, určitě neprohloupil. Počasí nám přálo a určitě bylo na co
koukat.
Další fotky najdete na www.firehrusovany.cz
Bohumil Harašta - místostarosta
Ukázka hašení z vrtulníku

Ukázka záchranářských člunů
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