Vychází

čtvrtletně

Červen 2015

w w w.hruso va n yu b rna.cz

Babské hody 20. 6. 2015

Obsah
3
4
5
5
6
		
		

Organizace

Obec

Slovo starosty
Výběr z usnesení 4/ZO/2015
Bezpečnostní prořezy stromů
Upozornění: Obecní poplatky
Třídění odpadu doma.
Třídění bioodpadu.
Ukliďme Česko – ukliďme
Hrušovany!
7 Zpráva o činnosti obecní
policie
8 Právní rady

36 Klub rybářů Hrušovany u Brna
38 Táborníci
		 38 Zálesácký závod zdatnosti 8. 5. 2015
		 41 ZZZ Úpice

		 Dědický odkaz a pořízení pro případ smrti.
		 Propadná zástava v novém občanském
zákoníku.

10 Certifikát od společnosti
ASEKOL
11 Perly v knihovně
32 Klub seniorů

44 FK 1932 v jarní části 2015

		 Družstvo nejmladších. Družstvo dorostu.
Družstvo mužů. Slovo nového předsedy.

		 Zájezd do Olomouce

AZ občasník kronikáře
23 Zvonice
26 Hrušovanská výročí
v roce 2015

		 Stavba cesty do Židlochovic. Počátek
vykopávání hrušovanských lesů. Nové zvony.
Požár cukrovaru. Sokolovna.

28 Události známé, neznámé
		 Příběh domu č.195

29 Historie hrušovanských domů
čp. 1 až po čp. 204

Školy

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 2/2015
vychází v červnu 2015
Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17,
Hrušovany u Brna, IČ: 281824
Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Petr Najman,
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Marie Rožnovská, Roman Ivičič.
Uzávěrka příštího čísla je 12. 9. 2015.

12 Mateřská škola

Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě
nebo na email valousek@volny.cz

16 Základní škola

Redakční rada příspěvky stylisticky ani
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá
autor.

		 Jarní a letní radovánky v mateřské škole
		 Veselé zoubky. Drogy. Vybíjená. Sluníčkový
den. Den Země. Škola v přírodě. Školní výlet
třídy 1. A a 1. B do Strážnice. Exkurze do VIDA
centra. Baletní představení v Janáčkově
divadle v Brně Sněhurka a sedm trpaslíků.

2

Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod (+DPH).

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015

Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás zdravím a přeji vše dobré.
Začaly letní prázdniny a čas dovolených. Věřím, že děti
prožijí hezké prázdniny a Vám všem přeji hezkou dovolenou
bez komplikací.
Přijměte, prosím, pár informací o dění v obci
a o postupném plnění plánu investic. Rada obce se
průběžně schází na svých schůzích a koordinuje činnost
obce podle schválených materiálů.
Na základní škole proběhla kontrola České školní inspekce s velmi dobrým
ohodnocením, za které je potřeba poděkovat ředitelce ZŠ, včetně všech kantorů.
Nepříjemná událost nás postihla na MŠ Sídliště, kde došlo k havárii rozvodu teplé
vody a z tohoto důvodu musíme školu na dva měsíce uzavřít. Zásah do podlah bude
velmi masivní a asi i velmi nákladný.
Postupně realizujeme plán investic, např. vozovka ulice Stávání, včetně výměny
kanalizace, oprava parku, výstavba tržního místa, atd. Připravujeme akce k realizaci,
včetně projektových záležitostí, např: architektonická studie přístavby školy, studie
sokolovny a plochy za sportovním areálem.
V současné době nastává drobný problém, kde dochází k výpadku příjmů obce, byť
ekonomika roste, doufám, že se vše dostane do správných kolejí a nebudeme muset
některé akce zastavit či přesunout na příští rok.
Jde o realizaci oprav chodníků, opravu ulice Sušilova, modernizace dvora Vodárny,
odstavná místa Viniční, atd. Situaci budeme bedlivě sledovat a určitě včas rozhodneme.
Chci poděkovat bývalému vedení FK 1932 za odvedenou práci, zejména
p. Ing. Miroslavu Edlerovi, který již nekandidoval na předsedu FK. Chci popřát novému
vedení v čele s p. Igorem Boglarským, aby mělo elán a chuť do další činnosti a fotbal
lákal sportovce k reprezentaci obce.
Děkuji také organizátorům Babských hodů, Triatlonu a všem, kteří vytváří prostor
pro vyžití volného času dětí, mládeže a nás ostatních.
Naše spoluobčany chci požádat o trpělivost a nadhled, neboť při realizaci akcí bude
docházet k jistým omezením.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 4/ZO/2015 z jednání ZO Hrušovany u Brna 4. 5. 2014
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu FV ZO k účetní závěrce a závěrečnému účtu obce za rok 2015, k rozpočtovému výhledu obce a směrnici
VZMR/2015
2. schválená
rozpočtová
opatření
č. 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 4/2015 provedená radou obce na základě pověření vydaným ZO.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Zprávu starosty 2/2015.
2. Účetní závěrku obce za rok 2014 sestavenou k 31. 12. 2014, vč. výsledku hospodaření za rok 2014.
3. Závěrečný účet obce za rok 2014, včetně
zprávy o výsledku hospodaření obce za rok
2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2014 bez výhrady.
4. Rozpočtový výhled obce do roku 2018.
5. Aktualizaci dotačního programu 20142018, včetně pravidel pro poskytování
dotačního programu 2014-2018.
6. aktualizaci Plánu investic, oprav atd.
obce na rok 2015.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2015.
8. Darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 110.000 Kč mezi Obcí
Hrušovany u Brna a BETÁNIÍ- křesťanská pomoc, o. s., Villa Martha a pověřuje starostu jejím podpisem.
9. Darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 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 poskytnutí peněžního daru ve výši 25.000 Kč mezi Obcí
Hrušovany u Brna a DS Skřivánek, Židlochovice a pověřuje starostu jejím
podpisem.
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11. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrušovany u Brna
ve výši 141.000 Kč, dle písemného podkladu, pro TJ Sokol Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem.
12. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrušovany
u Brna ve výši 75.000 Kč, dle písemného podkladu, pro FK 1932 Hrušovany
u Brna, o. s. a pověřuje starostu jejím
podpisem.
13. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrušovany u Brna
ve výši 67.000.- Kč, dle písemného podkladu, pro Táborníky Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem.
14. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrušovany
u Brna ve výši 57.000 Kč, dle písemného
podkladu, pro SDH Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem.
15. Směrnici VZMR/2015.
16. Podání žádosti o dotaci – Přístavba ZŠ
TGM Hrušovany u Brna.
17. Smlouvu o spolupráci na zajištění ukládání biologicky rozložitelných odpadů
ve Sběrném dvoře odpadů Hrušovany
u Brna mezi Obcí Hrušovany u Brna
a Obcí Vojkovice a pověřuje starostu
jejím podpisem.
18. Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci
č. BP-15/005 mezi Obcí Hrušovany
u Brna a ČR-Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Brno a pověřuje starostu jejím podpisem.

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. o odpisu a vyřazení majetku dle návrhu
č. 1-SMO-Z-2015.

Informace z obecního úřadu

Obec

Bezpečnostní prořezy stromů
V naší obci proběhly prořezy stromů s cílem zvýšit jejich provozní bezpečnost.
Bylo vybráno celkem 66 stromů na pozemcích ve vlastnictví obce, které jsme
považovali za nejrizikovější a které si podle našeho názoru zaslouží speciální
pozornost a péči. Podle zákona je zeleň součástí pozemku, na kterém roste,
a majitel zodpovídá za její stav.
Prořezy provedli zkušení arboristé na základě odborného posouzení každého
kusu. Největší zásahy byly nutné na dvoře sokolovny. Zde byly instalovány také
bezpečnostní vazby větví u pěti stromů. Vazby nově chrání také mohutný jírovec
na dvoře mateřské školy v Havlíčkově ulici. Dalším místem, kde proběhlo ošetření,
byl např. park u obchodního domu, hřbitov nebo okolí rybníka na Vodárně. Dva
stromy, jeden na sokolském dvoře a jeden u vodárenského rybníka, musely být
pokáceny pro velmi špatný zdravotní stav.
Podél veřejných komunikací nebo na prostranstvích se nachází velké množství
dalších stromů, které nejsou v majetku obce. Vyzýváme proto vlastníky těchto
dřevin, aby rovněž zvážili provedení opatření pro zvýšení bezpečnosti!

Upozornění: Obecní poplatky
Oznamujeme, že již uplynula splatnost všech poplatků – hřbitovní
poplatky, poplatky za psa, z pronájmu pozemků, zahrádek,
za vyhrazené parkoviště i za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V průběhu měsíce června jsou rozesílány upomínky, nebudou-li
poplatky zaplaceny ani v náhradním termínu a ve správné výši,
vyměří dlužníkovi obecní úřad poplatek platebním výměrem
a poplatek zvýší na dvojnásobek.

!

V případě, že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením
ve lhůtě určené platebním výměrem, bude tento
spis předán soudnímu exekutorovi, jehož služeb
využíváme.

Dále upozorňujeme držitele psů, že jsou dle Obecně závazné vyhlášky
povinni ohlásit správci poplatku, tj. na obecní úřad vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Obecní úřad

Informace z obecního úřadu

Třídění odpadu doma

V rámci příprav tendru na novou firmu na svoz odpadů obec zjišťovala zájem občanů
o získání popelnic na tříděný odpad do domácností. Do každé domácnosti byly dodány
informační letáky s anketou. Dalším informačním zdrojem s možností vyplnit dotazník
byly internetové stránky obce.
Na obecním úřadě se rovněž uskutečnilo setkání se zástupci bytových družstev
a společenstev vlastníků, na kterém jsme podrobně vysvětlili případné fungování nového
systému třídění odpadu. Až na výjimky jsme zaregistrovali zájem a podporu projektu.
Zaevidovali jsme zájemce o třídění odpadů doma a po dokončení tendru pro ně
obec pořídí nádoby na separovaný odpad. K rodinným domům budou umístěny nádoby
o objemu 120 l, k menším bytovým domům nádoby o objemu 240 l a k velkým bytovým
domům(Sídliště, Žižkova, Vodní) budou pořízeny kontejnery o objemu 1100 l.

Počet požadovaných stodvacetilitrových popelnic se vyšplhal k 560, dvousetčtyřicetilitrových
nádob je 16 a počet velkých kontejnerů celkem 33 (počítány dohromady nádoby na papír i plasty).
Zjištění přibližného počtu nádob na separovaný odpad byl nezbytný pro technickou specifikaci,
kterou nyní spolu s kompletními zadávacími podmínkami výběrového řízení zpracovává
specializovaná externí firma. O dalším postupu budeme průběžně informovat.

Třídění bioodpadu

V souvislosti s anketou na třídění odpadů doma jsme zaznamenali množství dotazů
na třídění bioodpadu. V současné době je možné bioodpad vyvážet na sběrný dvůr.
Na základě zjištění, že významný podíl komunálního odpadu vyváženého na skládku
tvoří bioodpad, rozhodli jsme se podpořit jeho separaci. Přes víkend bude na vybraných
místech (především v těch částech obce, odkud je to na sběrný dvůr nejdál) umisťován
kontejner na bioodpad a každý občan do nich bude moci vyvézt posečenou trávu, větve,
listí nebo jiné zbytky rostlinného původu. Je nutné dodržovat kázeň a vyvážet opravdu
jen to, co do bioodpadu patří. Naplněné kontejnery se budou začátkem následujícího
pracovního týdne rovnou odvážet do kompostárny.
Věříme, že se alespoň částečně sníží podíl bioodpadu, který by jinak skončil v popelnici
na směsný komunální odpad a byl bezúčelně a draze vyvezen na skládku.

Ukliďme Česko – ukliďme Hrušovany!

V rámci celostátních výzev Ukliďme svět a Ukliďme Česko se 11. dubna konala v naší obci
velká úklidová akce, kterou pořádali Táborníci a obec. Zatímco Táborníci se již tradičně
vydali uklidit odpadky podél cyklostezky a polních cest, druhá skupina dobrovolníků
směřovala k černé skládce v hájku u zpevněné cesty mezi podnikem Xella a pískovnou
s cílem toto místo kompletně uklidit.
Celkově bylo odstraněno 3,5 tuny stavební suti, plastových trubek nebo komunálního
odpadu. Naplnily se 2 kontejnery.
Všem účastníkům úklidu patří velký dík za ochotu udělat něco pro životní prostředí,
ve kterém společně žijeme. Je příjemné zjistit, že je v naší obci spousta lidí připravených
nezištně přiložit ruku ke smysluplnému dílu.
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Obecní policie

Obecní úřad

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

Od března do konce května se obecní
policie zabývala stovkou přestupků, přičemž polovinu vyřešila domluvou. Strážníci reagovali na téměř padesát oznámení
od občanů Hrušovan.
Dlouhodobým problémem v naší obci
je užívání drog a alkoholu. Strážníci se
museli zabývat opilými osobami celkem
v devíti případech a také byly opět nalezeny odhozené použité jehly a stříkačky.
S těmito jevy do velké míry souvisí i další
častý nešvar – vandalismus. Dochází především k poškozování dopravních značek
a odpadkových košů.
V souvislosti s pitím alkoholu bychom
chtěli zdůraznit, že na základě obecně
závazné vyhlášky č. 4/2011 je na deseti
místech v obci (veřejných prostranstvích)
zakázáno požívání alkoholických nápojů.
Konkrétně se jedná o všechna dětská
hřiště (Sídliště, Žižkova, park u obchodního domu), okolí kostela, základní školy,

nádraží ČD, zdravotního střediska, okolí
památníku obětem světových válek a také
hřbitov. Strážníci nebudou tolerovat porušování tohoto předpisu.
Obecní policie se zabývá preventivní
činností v oblasti silničního provozu
u nejmladších dětí. V průběhu května byla
zorganizována dopravní výuka pro žáky
základní a mateřské školy. Žáci se učili dopravní značky, byli poučeni o pravidlech
silničního provozu a o zásadách bezpečnosti na pozemních komunikacích.
Během praktické výuky byly děti prozkoušeny ze znalosti dopravních značek.
Zkusily si jízdu zručnosti na svých kolech
a koloběžkách, při které musely dbát
pokynů strážníka. Nejvíce je ale zaujala
prohlídka policejního vozu. Pro účastníky
byla za odvedené výkony připravena sladká odměna. Fotografie z akce si můžete
prohlédnout na stránkách obecní policie
(www.mphrusovany.cz).

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Obec

Právní rady

Dědický odkaz a pořízení pro případ smrti
Mgr. Petr Sopuch, advokání koncipient, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnešním článkem si objasníme možnosti, jak lze nakládat s majetkem pro
případ smrti. Tedy jak lze podle nového
občanského zákoníku věc odkázat či zasáhnout do dědictví.
Problematiku dědictví upravuje zák.
č. 89/2012 Sb. Nově je zaveden pojem
tzv. „pořízení pro případ smrti.“ Do této kategorie řadíme závěť, dědickou smlouvu
a dovětek.
Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel (ten, který zemře) pro případ své smrti osobně zůstavuje podíl
na pozůstalosti. Jedná se prakticky řečeno
o listinu, kterou osoba za svého života vyjadřuje své přání či vůli, jak chce rozdělit
svůj majetek a jiný obsah pozůstalosti
po své smrti.
Závěť je jednostranná a může být sepsána vlastní rukou nebo cizí rukou a podepsána před svědky. Další možností je
sepsat závěť veřejnou listinou, tedy nejčastěji za součinnosti notáře. V obou způsobech je rozdíl jak personální tak finanční, neboť u notáře s určitými výjimkami
nemusí být přítomni svědci, avšak je nutno hradit cenu za notářskou službu.
V případě úmrtí pak řádně sepsaná
neodvolaná a nejnovější závěť „promluví
do dědictví“ a dědického řízení.
Dědická smlouva je dvoustranná
a také se projeví v následném dědickém
řízení, neboť zůstavitel touto smlouvou
povolává druhou smluvní stranu za dědice a tato svou roli přijímá.
Dědická smlouva oproti závěti musí
být uzavřena vždy ve formě veřejné listiny,
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tedy zejm. u notáře a nese tak s sebou vyšší poplatky za zřízení oproti závěti psané
vlastní rukou.
Dovětek je shodně se závětí možné sepsat vlastní rukou či cizí rukou se svědky,
anebo u notáře veřejnou listinou. V dovětku lze dědici stanovit podmínku, za které
bude dědit či například uložit dědici příkaz něco vykonat. Dovětek opět „promluví do dědictví“ a ovlivní postavení dědiců
v dědickém řízení o pozůstalosti.
Dalším účelem dovětku může být zřízení tzv. odkazu. Odkaz není zákonem řazen
jako v úvodu zmíněné pořízení pro případ
smrti. Odkaz tedy stojí vedle tří uvedených
(závěť, dědická smlouva, dovětek), avšak
svými účinky se těmto pořízením blíží.
Odkazem zůstavitel nařídí, aby zamýšlená osoba odkazovníku vydala předmět
odkazu. Tato nesrozumitelná konstrukce lze jednoduše vysvětlit na příkladu.
Zůstavitel (ten, který zemře a zanechá
po sobě nějaký majetek) chce například
odměnit svého kamaráda, že se o něj
ve stáří staral a pečoval. Proto sepíše vlastní rukou dovětek s odkazem, kde nařídí dědicům, aby kamarádovi vydali 20.000 Kč.
Odkázat lze zmíněné finanční prostředky,
pohledávku nebo věc.
Závěrem lze tedy shrnout, že občanský zákoník upravuje vícero možností, jak
ovlivnit dědictví a osobně rozhodnout
ještě za života, kdo bude po smrti s majetkem disponovat. Každý způsob má své výhody a při jejich sepisu je vhodné důkladně zvážit, který je právě pro daný případ
ten nejvhodnější.

Právní rady

Obec

Propadná zástava v novém občanském zákoníku
Mgr. Petr Sopuch, advokání koncipient, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY
HYPOTÉKY
Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

René Glöckner
tel.: 721 715 315

email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

formální zákonná definice říká, že při zřízení zástavního práva dáváme věřiteli možnost se uspokojit ze zastavené věci.
Věc může být movitá i nemovitá a věřitel ji může prodat nebo s ní jinak naložit,
aby byl dluh splacen.
V souvislosti se zástavou je vhodné
zmínit otázku tzv. propadné zástavy.
Jedná se o situaci, kdy věřitel si zástavu
při neplnění dluhu dlužníkem ponechá.
Prakticky tedy nastává případ, pokud si
vezmeme úvěr na dům, zřídíme zástavní
právo a následně úvěr nesplácíme, tak věřitel si může dům ponechat.

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY
INVESTICE
Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

René Glöckner
tel.: 721 715 315

email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Inzerce

stavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně
a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení
zástavy do ujednané výše, a není-li tato
ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.“ Tato

„Starý“ občanský zákoník výslovně
v ust. § 169 stanovil, že je neplatné ujednání o propadné zástavě. „Nový“ občanský zákoník se k této možnosti staví jinak
a tuto možnost sjednat v určitých situacích dovoluje. Ještě benevolentnější je
pak v případech, kdy věřitel nechá zpracovat znalecký posudek a věc danou do zástavy nechá ocenit a až poté si ji ponechá.
Rozdíl zjištěné ceny posudkem a dlužné
částky pak dlužníkovi vyplatí.
Je zřejmé, že občanský zákoník ani nyní
zcela propadnou zástavu nedovoluje ve
všech případech a libovolně. Zákon především chrání osoby v postavení spotřebitelů a drobných podnikatelů.
Zákaz ujednání propadné zástavy,
tedy možnosti si zástavu ponechat, však
již není tak striktní a proto je vhodné vždy
při sjednávání zástavního práva pro zajištění závazku řádně pročíst obsah zástavní
smlouvy, veškeré podmínky a případně se
poradit s odborníky, co takové zástavní
právo v daném případě fakticky pro dlužníka znamená.

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, v dnešním příspěvku si povíme blíže k otázce zástavního práva.
Se zástavními právy se setkáme mnohdy při prodejích nemovitostí a především
při vyřizování úvěrů, půjček a jiných závazků. Je tomu proto, že zástavní právo
představuje jednu z možnosti tzv. zajištění
závazku. Ujišťuje a chrání poskytovatele
úvěru.
Zákon říká, že „Při zajištění dluhu zá-

Obecní úřad

Informace z obecního úřadu

Certifikát od společnosti ASEKOL
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Vloni občané
odevzdali k recyklaci 287 televizí, 96 monitorů
a 2 615 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 287 televizí,
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96 monitorů a 2 615 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 121,90 MWh elektřiny,
5 624,20 litrů ropy, 541,95 m3 vody a 4,97 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 27,35 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 106,52 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
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.

Knihovna

Obec

Perly v knihovně
Jarmila Kresová, vedoucí knihovny

Děti čtou čím dál míň – to je bohužel fakt. Proto se je snažíme různými způsoby ke čtení
přivést. Třeba celorepublikovým projekty CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM nebo ČTENÍ POMÁHÁ.
Od začátku roku probíhá v naší knihovně soutěž LOVCI PEREL.
A tady vidím na vlastní oči, že to funguje. Hrušovanské děti víc čtou, soutěží, rodiče
žasnou a já mám z toho obrovskou radost.
Soutěž spočívá v tom, že děti přečtou označenou knihu – perlorodku, odpoví na kontrolní
otázky a za to dostanou – uloví perličku. Tu si navlečou v knihovně na svou šňůrku. A kdo
jich má nejvíc – vyhrává.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Školy

Mateřská škola

Jarní a letní radovánky v mateřské škole
Kolektiv MŠ

Během jarních svátků proběhly společně s rodiči velikonoční dílničky. Vyráběli jsme
velikonoční výzdobu a různé velikonoční ozdoby. Rodiče nás překvapili svými nápady.
Opět jsme navštívili zábavné centrum Wikyland, které se dětem moc líbilo.
V měsíci dubnu se uskutečnil ve všech budovách MŠ den otevřených dveří. Na naši školičku se přišly podívat malé děti, které se chystají do naší školky v novém školním roce.
Na konci dubna se do naší školky slétly z celého okolí čarodějnice. Děti společně s p. učitelkami vyrobily čarodějnici, kterou poté spálily na ohni.
V květnu se děti změnily na cestovatele tajemným vesmírem. Ve třídě nám vyrostla velká,
vzduchem plněná kopule, ve které nám byla promítána pohádka „ Jak šel Měsíc za Sluncem“.
Dále se děti zúčastnily dopravní akce, při které absolvovaly jízdu zručnost spojenou
s prokázáním znalosti základních dopravních značek a funkce barev na semaforu.
Společně s policistou si zopakovaly povinné vybavení kola a pravidla bezpečné jízdy
v silničním provozu. Za splnění úkolů děti dostaly razítka a samolepky. Akci řídili obecní
strážníci.
V červnu jsme se s dětmi vydali na cestu „Z pohádky do pohádky“. Cesta se konala u rybníka Šejba. Počasí nám přálo, a tak si děti mohly vyzkoušet své vědomosti a pohybové
dovednosti. Myslíme si, že se akce vydařila a těšíme se na příští rok.
16. 6. se uskutečnilo tradiční setkání s místními dobrovolnými hasiči. Děti plnily na stanovištích různé úkoly, shlédly ukázku požární techniky a byly upozorněny na nebezpečí
manipulace s ohněm. Děti přinesly hasičům obrázky jako poděkování za jejich záslužnou
práci.
Během června jsme se vydali za zvířátky, navštívili jsme ZOO ve Vyškově, papouščí farmu
Bošovice a ranč Valkýra v Hustopečích.
Naši předškoláci se podívali za dětmi do první třídy ZŠ a prohlédli si budovu školy. Nejodvážnější předškoláci přespali ve školce. Opékali si špekáčky, zadováděli si na zahradě,
vyzkoušeli si stezku odvahy a poté se uvelebili ve svých spacácích a spokojeně usnuli.
Také jsme nezapomněli na hudební a kulturní akce. S chutí jsme si zazpívali písničky
o zvířátkách v pořadu Ententýky do muziky. Zúčastnili jsme se divadelního představení
Broučci v divadle Radost v Brně.
Na konci školního roku nás čeká „Rozloučení s předškoláky“ a „Zahradní slavnost“.
Děkujeme všem svým příznivcům a sponzorům. Dále děkujeme zájmovým a společenským organizacím, které s námi v průběhu roku spolupracovaly.
Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny a pěknou dovolenou.
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Školy

Základní škola

Školní rok 2014/15 pomalu končí…
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Preventivní výchovně vzdělávací programy v prvních ročnících
Veselé zoubky
Ve čtvrtek 5. 3. 2015 se žáci 1. A zúčastnili výukového programu o hygieně ústní dutiny a prevenci zubního
kazu. Společně s lektorkami se podívali na video Jak Mánička čistila Hurvínkovi zuby. Následně si sami žáci
zkoušeli na modelu zubů, jak se čistí
zuby. Vyplnili pracovní listy, odpověděli na několik otázek a za odměnu
dostali tašku z drogerie dm, ve které
měli přesýpací hodiny, zubní kartáček a pastu. Program proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných.
Drogy
V pátek 6. 3. 2015 měli žáci možnost dozvědět se, co dělat, když například na hřišti
najdou tašku s injekční stříkačkou, léky, alkoholem nebo s jinými látkami způsobujícími
závislost. Nejdříve se navzájem představili a řekli, co dělají, aby byli zdraví. Žáci uváděli,
že chodí ven, jí ovoce a zeleninu, nebo řekli, že dostanou tabletku s vitamíny a pijí čaj.
Dále hráli hru „vymění se, kdo…“, ale pro neukázněnost některých žáků musela být hra
ukončena, protože nedodržovali pravidla. Prostřednictvím příběhu Nikolky se dozvěděli, že o nálezu podezřelých látek mají informovat dospělé a ti opatrně vyhodí injekční
stříkačku do kontejneru s infekčním odpadem, který je u zdravotního střediska. Někteří
žáci ukázali, že již umí pozorně naslouchat, jiní se to musí ještě učit, celkově však měli
přehled, o čem lektorka mluvila a uměli by si správně poradit. 
Mgr. Jitka Coufalová
Vybíjená na ZŠ T. G. Masaryka v Hrušovanech u Brna
V pátek 20. března 2015 se v naší škole konal již IX. ročník tradičního turnaje ve vybíjené „O školní pohár“. Kromě naší školy se turnaje zúčastnilo dalších pět okolních základních škol: ZŠ Modřice, ZŠ Přísnotice, ZŠ Rajhrad, ZŠ Vranovice a ZŠ Žabčice. Hrálo se
na dvě skupiny a podle pravidel platných pro soutěže AŠSK. Na základě výsledků každé
skupiny sehrály školy další utkání o první, třetí a páté místo. Celý turnaj se odehrál v duchu fair play, žáci v publiku fandili svým týmům, hrálo se s velkým nasazením a to dohromady vytvářelo soutěživou sportovní atmosféru. Pro všechny účastníky bylo připraveno
občerstvení. Na závěr všechna družstva obdržela diplomy a první tři vítězné týmy získaly
cenné poháry. Vítězem celého turnaje se nakonec stalo družstvo ze ZŠ Rajhrad, těsné
druhé místo obsadila ZŠ Modřice a naše škola se umístila na pěkném třetím místě. Kromě
cen si všichni hráči odvezli jedinečné sportovní zážitky.
Mgr. Michal Řihánek
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Sluníčkový den
Společně s dětmi jsme se rozloučili se zimou a přivítali jaro.
V pátek 20. 3. jsme se sešli ve žlutých barvách a to nejen oblečení, ale i svačinky dětí
zářily žlutou (vyhlásili jsme totiž soutěž o nejžlutější svačinu).
Projektové vyučování jsme začali povídáním o Slunci a moc jsme se těšili na částečné
zatmění. Děti si přinesly encyklopedie, shlédli jsme dokument, dozvěděli jsme se zajímavé informace o hvězdě, bez které by nebyl život na Zemi. A to si děti moc dobře uvědomovaly, malovaly obrázek - jaké by to bylo bez sluníčka a napsaly sluníčku vzkaz.
Vyrobili jsme si sluneční paruky a děti se se svými těly poskládaly do tvaru sluníčka.
Nakonec jsme sledovali přes ochranné brýle a sklíčka částečné zatmění Slunce.
Krásný a nezapomenutelný zážitek!
Mgr. Markéta Dvořáková (tř. učitelka II. A)

Den Země
Zasadili jsme ovocný strom. V rámci projektu ke Dni Země, který jsme nazvali „STROM“,
jsme zasadili jabloň v zahradě u Villy Marthy. Děkujeme vstřícnému přístupu i možnosti
vysadit strom na tak krásné místo. Teď už si jen přejeme, aby jabloň přinášela potěšení
i úrodu všem dobrým lidem.
Mgr. Markéta Dvořáková a žáci 2. A
Den Země – 3.A, 3.B
Dne 22. 4. 2015 se žáci 3. A a 3. B účastnili projektového vyučování v rámci Dne Země.
Na stanovištích s názvy Voda, Vzduch, Slunce a Pevnina plnila družstva nejrůznější úkoly
související s naším životním prostředím a jeho ochranou. Za splněné úkoly získali žáci
ekobody. Další ekobody obdrželi za zodpovězení prémiových otázek.
Pravděpodobně nejzajímavější stanoviště byla Voda, kdy žáci navštívili čističku odpadních vod v Hrušovanech u Brna. Pracovník Vodárenské a.s. dětem názorně předvedl, co
se děje se znečištěnou vodou z jejich domovů a jak je důležité vracet vyčištěnou vodu
zpět do řeky, aby nebyl narušen přirozený koloběh vody.
Získané ekobody vyměnili žáci za drobné odměny, ale hlavně si upevnili své znalosti
o ochraně životního prostředí přímo ve své obci.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Základní škola

Škola v přírodě
V úterý 12. května jsme jeli s 2. A, 3. A, 3. B a 4. B na školu v přírodě do Prudké. Po příjezdu jsme si všichni našli svoje chatky a mohli jsme začít vybalovat. Potom jsme se rozdělili
do indiánských kmenů. Hráli jsme
různé hry. U jedné hry jsme museli
poznávat houby, živočichy a rostliny. Ve volné zábavě jsme hráli
vybíjenou. V úterý jsme vyráběli
měšce na diamanty, které jsme
sbírali vždy celý den. Ve středu
jsme si dělali totem a zdobili trička.
Večer jsme dramatizovali pověst
O marnivé komorné. Ve čtvrtek
jsme šli na Pernštejn. Nejprve jsme
jeli vlakem do Nedvědic a na Pernštejn jsme došli pěšky. Odpoledne
nás čekala olympiáda. Večer jsme
vymýšleli tanec kolem vyrobeného totemu. Vždy večer po soutěžích jsme proměňovali diamanty
za pírka. V pátek ráno jsme se začali balit. Když byli všichni sbaleni,
bylo vyhlášeno vyhodnocení nejlepšího kmene. Potom jsme hledali poklad.
Škola v přírodě se mi moc líbila!!!

Petra Hulatová, V. A
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Škola v přírodě
Byli jsme na škole v přírodě. Celé čtyři dny jsme
si hráli na indiány. Byl jsem
Šedý Bizon z kmene Tamari. Dělali jsme totem,
měšce, zdobili trička a hráli
mnoho her.
Nejvíc se mi líbilo
na hradě Pernštejn.

Oskar Suchán, II.A
Naše třída prožila krásný
týden ve středisku Prudká.
Hned po příjezdu jsme
se proměnili v indiány. Já
jsem se jmenoval Černý
Medvěd. Náš kmen Totemníci Apačů získal třetí místo. Soutěžili jsme v hodu,
běhu a skoku.
Moc se mi tam líbilo.

Filip Janča, II.A
Jeli jsme na čtyřdenní výlet do Prudké. Bydleli jsme
ve velkém pokoji, spalo nás
tam sedm kamarádek.
Hráli jsme různé hry
a chodili do lesa. Paní učitelka hrála na kytaru a my
jsme zpívali. Vlakem jsme
jeli do Nedvědic a pěšky
šli na hrad Pernštejn. Měli
jsme se koupat v bazéně,
ale byla zima.
Byli jsme indiáni. Hledali
jsme poklad, sbírali kamínky do měšce a soutěžili
mezi kmeny.
Výlet se mi moc líbil a už
se těším až pojedu zase.

Elen Lazarová, II.A
Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Školní výlet třídy 1. A a 1. B do Strážnice
V úterý 25. 5. 2015 jsme se vydali autobusem na výlet do Strážnice, kde jsme se
chystali navštívit skanzen a zámecký park. Cestou se ale dost rozpršelo, tak jsme se šli
schovat do zámku. V suchu jsme si udělali zámecký piknik s dobrými svačinami z domu.
Protože je v zámku největší expozice lidových hudebních nástrojů ve střední Evropě,
rozhodli jsme se ji navštívit. K vidění bylo veliké množství nástrojů od podomácku vyrobených bas, harf, citer, trubek, kytar, až po dudy, niněry, zvony, rohy a cimbály. Dokonce
jsme na zámku viděli i princeznu zakletou do skokana zeleného, ale nepodařilo se nám
ji osvobodit, ještě stále čeká na svého pravého prince. A přestože byl zámek zahalen
do modrozeleného sukna a co chvíli měl přiletět drak, aby si odnesl princeznu, ani draka
jsme neviděli, asi se bál deště. Zatímco my jsme se deště nebáli a do skanzenu vystrojeni
pláštěnkami se vydali.
Ve skanzenu v tyto dny probíhal program O řemeslech. Žáci se tak vrátili o sto let
zpátky a mohli pozorovat, jak se vyráběly dřevěné knoflíky, nohy ke stolu, topůrka k sekerám, hrábě a jak se řezalo dříví na katru. Dozvěděli se, jak se vyrábí bezinkový sirup,
a stateční ochutnali smažený bezinkový květ. Zatančili si kovářský taneček a podívali se,
jak vypadala pastička na myši, zouvák na boty, jak se žehlilo prádlo nebo lisoval tvaroh.
Po domácím obědě a nákupu suvenýrů jsme se usadili v autobuse a plni zážitků se vrátili
zpět. Jak sama řekla jedna žákyně, nejsme z cukru a pár kapek deště nám neublíží.
Mgr. Jitka Coufalová
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Exkurze do VIDA centra
V pátek 29. 5. 2015 se žáci třídy IV. A vydali do vědeckého zábavního parku VIDA! science
centrum v Brně. Po cestě vlakem a tramvají dorazili naši čtvrťáci do haly na brněnském
výstavišti, kde se vědecké centrum nachází. Během třiapůlhodinové prohlídky si žáci
vyzkoušeli své dovednosti a schopnosti a rozšířili poznatky v nejrůznějších oblastech.
Na ploše téměř 5000 m2 se doslova všemi smysly seznámili a osobně si vyzkoušeli přes
150 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických
celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. V Divadle vědy si žáci užili vědeckou show
plnou zábavných pokusů. Bylo to pro ně opravdu zábavné dopoledne plné vzrušujících
zážitků a koneckonců jsme si to užili i my dospělí jako jejich doprovod.
Mgr. Michal Řihánek

Baletní představení v Janáčkově divadle v Brně Sněhurka a sedm trpaslíků
V pondělí 1. 6. 2015 jsme s žáky oslavili Den dětí návštěvou divadla. Všichni žáci přišli
slavnostně oblečeni, jak se sluší na takovou významnou událost.
Z horního balkonu hlediště jsme sledovali jemný tanec Sněhurky, rozdováděné tančení trpaslíků a veselé poskakování lesních zvířátek. Zeleným reflektorem byla osvětlena
postava zlé královny, která se proměnila, aniž bychom to postřehli, do škaredé stařeny.
Ještěže v pohádkách vítězí dobro nad zlem a princ zachrání princeznu, aby si ji mohl vzít
za ženu.
Pro některé žáky bylo zvláštní sledovat baletní představení, ve kterém se tančilo místo
toho, aby se mluvilo. Dvě přestávky nám pomohly, abychom se protáhli a mohli soustředěně sledovat pohádku až do konce. Plni dojmů jsme odjeli na pozdní oběd do školy
a další den si popovídali o tom, co nás v divadle zaujalo.
Mgr. Jitka Coufalová
Děkujeme vedení obce za financování a podporu našich aktivit, všem občanům, kteří
nás podpořili nebo nám pomohli, za dobrou spolupráci organizacím v obci, jako jsou
MŠ, Školská rada, Táborníci, Sokol, hasiči, policie, místní knihovna, komise pro občanské
záležitosti a ostatní.
Přejeme krásné léto, dětem hezké prázdniny a všem příjemnou dovolenou.
Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Jarmila Motlíčková
Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Zvonice

Zvonice v Nemanicích

Významným stavebním prvkem malých
vesnic jsou zvonice. Ke vzniku obecních
zvoniček došlo roku 1751, kdy Marie
Terezie vydala 21. srpna ohňový patent.
Obsahoval celkem 30 článků, které kromě
nařízení zvonit, pokud vartýř (hlídač) vidí
požár, a mít zvonek v každé obci, vydával
také nařízení sázet stromy mezi domy, mít
na návsi rybníček aj. Patent byl později ještě zpřísněn 24. ledna 1787 Josefem II., který
zjistil, že vrchnost k jeho realizaci přistupuje
velmi liknavě. Tato liknavost byla také důvodem, proč zvoničky mívají velmi variabilní výstavbu a rozměry – neboť se liší nejen
teritoriálně a dobově, ale také podle majetkových možností vrchnosti.
V obcích, kde nebyl kostel, nejdříve zavěsili zvon na větev stromu nebo do rozsochy,
stojících na návsi či jiném viditelném místě.
Podobně jednoduchou zvoničku tvořenou nikoli jedním rozsochatým kmenem ale
na dvou dubových sloupech se stříškou nazývající se šrák postavila v minulosti i naše
obec. Kdy a kde byla postavena, není známo. Na této dřevěné zvonici byl zavěšen malý
zvon z roku 1743, vážící necelých 40 kg. Na zvonu byl nápis: s. Wěnceslau ORO PRO NOBIS.
1743 (svatý Václave oroduj za nás).
Když byl postaven starý hřbitov roku 1764, bylo též potřeba opatřiti i druhý zvon, což
se také stalo ale až v roce 1859. Zvon nesl jméno bl. P. Marie, vážící 40,8 kg.
V roce 1783 byla před domem č. p. 23 postavena zvonice zděná, svým slohem připomínající stavby doby reformační. Malý zvon z dřevěné zvonice byl přemístěn na zvonici novou.
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V roce 1860 byla zvonice opravována a do ní
byly vysvěceny dva nové zvony. Nový zvon ve zvonici, který vážil 40 kg a nesl jméno bl. P. Marie.
Tento zvon pukl a obec jej nechala znovu přelít
a současně objednala nový zvon, který nesl jméno
Florián a vážil 106 kg. Při této slavnosti byla přečtena pamětní listina, která byla vložena do plechové
krabice a zazděna do zvonice.
Roku 1883 byla zděná zvonice po 23 letech
znovu opravena.
Ve válečném roce 1917 větší zvon Florián byl
18. května odevzdán k válečným účelům. Zvony se
braly též i z okolních obcí.
V ulici Hlavní (dnes Masarykové) se v minulosti nacházelo mnoho chodeb a velkých sklepů.
V domě 23 byl v minulosti velký panský sklep. Podle
pamětníků se v něm bylo možno otočit velkým
vozem – mandelňáken. V roce 1908 se v domě č. 23
propadla část sklepa. Podle tehdejších pamětníků
se tradovala zkazka o chodbách pocházející z třicetileté války. Konec této chodby byl až u starého hřbitova.
Zvýšený dopravní ruch kolem zvonice u domu č. p. 23 způsobil nebezpečné propadání vozovky. Zvětšující se praskliny ve zdech kapličky urychlily její zbourání. Při bourání
20. června 1952 byl mezi občany, kteří tuto událost sledovali i místní fotograf pan Alois
Štauder, který ve svém hrušovanském fotoateliéru vyvolal a zvěčnil sérii fotografií z této
historické události. Při bourání byla nalezena krabice s pamětní listinou. Litinový zvon
po bourání byl uložen v domě pana Veise. Na radě Místního národního výboru byl
31. května 1965 předán seznam občanů, kteří chtěli znovu postavit zvoničku.
Zvon ze zvonice byl v roce 2002 ve firmě Marie Tomáškové-Dytrychové renovován
a dnes je uložen v kostele Panny Marie Královny v Hrušovanech u Brna.
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Úvod pamětní listiny nalezené
při bourání zvonice:

„Pamětihodné věci,
které po zavěšení nových
zvonů po vykonané pobožnosti
8. července roku 1860 odpoledne
okolo čtvrté hodiny do zvonice
schovaly.
V jménu trojjediného boha!
Na neděli po svatém Duchu
roku po narození Krista Pána 1860 po vykonané krátké pobožnosti a přečtení
ujišťujícího listu svěcení dvou nových na outraty počestné obce Hrušovanské
zbudovaných zvonů, následující pamětihodné věci před velkým shromážděním
lidu se přečetly, aby se pak pro věčnou památku potomstva do zvonice
zazděné a schované někdy našly, aby ti, kteří je najdou a přečtou, čestným
upamatováním a srdcem dobrým na jejich předky, kteříž o tyto zvony se
postarali a upamatovali.“
Listina dále obšírně popisuje tehdejší poměry místní i Evropské.
Listina je zakončena:

Autorem uvedených snímků je Eduard Štauder.

„Mohlo by se ještě mnoho památných věcí do tohoto spisu vložit, poněvadž
ale obzvláštní případnosti do novin se dají a do obecních knih se zapíšou,
tak se tento spis uzavírá s prosbou na potomstvo, které by ho našlo, aby
s láskou a se zbožnou myslí na předky, kteří při této slavnosti přítomni byli,
na podepsaného přednostu, radní a obecní výbor se upamatovali.“
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Hrušovanská výročí v roce 2015
1715 – 300 let

Započala se stavba nové cesty
do Židlochovic, kterou užíváme
dodnes. Dříve vedla cesta přes
uličku Kosmákovou. Vrchnost
vykoupila dům č. p. 77
se zahradou ležící mezi domy
č. p. 76 a 78. Majitel domu č. p. 77
obdržel podle dekretu náhradou
dům č. p. 16 a stodola od domu
č. p. 77 byla za 5 krejcarů prodána
na dům.

Ulicí Sušilova vede silnice do Židlochovic již 300 let,
foto: archiv kronikáře

1850 – 165 let
V roce 1850 se začaly vykopávat hrušovanské lesy. Václav Kubíček ve své kronice
z roku 1925 píše: „Dle vypravování starých, dosud žijících našich občanů, byla
celá krajina mezi Hrušovany, Vojkovicemi, Židlochovicemi a Unkovicemi jediný
vysoký listnatý les s jezírky, jichž stopy dodnes jsou viditelný. Lid jmenuje ony
tratě dosud na jezírkách, zbytkem starého lesa jsou ojedinělé mohutné duby
u Unkovic a Vojkovic. Kraj náš trpěl každoročně jarními povodněmi. Řeka Švarcava
vystoupila z nízkých břehů a voda se rozlila po celém lese, takže Hrušovany
bývaly od Židlochovic úplně odříznuty, neboť nebylo pořádné vyvýšené silnice.
Dle starých rodinných zápisů, jež
chovány jsou v domě 14, uvádím
doslovně: od roku 1850 se počaly
v Hrušovanech vykopávat lesy,
jichž měl každý dům 4, 5 nebo
6 mír, vedle 2–3 až 4 měřic luk.
Do roku 1900 byly v Hrušovanech
vykopány všechny lesy rozorány
louky a všechny pozemky
věnovány modernímu pěstování
cukrovky, která v 19. stol. časem
dosti platila. Od roku 1840–1860
platilo se za 1 q řepy přes 1 zl.“
AZ-4

Poslední stromy hrušovanského lesa u ulice Sušilové.
Foto: archiv kronikáře
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1860 – 155 let

Byly do opravené zvonice a vysvěceny
dva nové zvony. Při této slavnosti byla
přečtena pamětní listina pro budoucí
generace. Listina byla vložena
do plechové krabice a zazděna
do zvonice. Po zboření zvonice v roce
1952 byla listina nalezena.
1915 – 100 let
V roce 1915 11. listopadu vznikl
Stará budova cukrovaru před požárem,
v místním cukrovaru požár, hořelo zde
foto: archiv kronikáře
tři dny. Cukrovar vyhořel do základů.
Při tomto požáru tragicky zahynul
jeden z prvních českých úředníků pan Jaromír Šotek.
Na zakázku Viktora Bauera navrhl novou budovu cukrovaru architekt Adolf Loos.

1920 – 95 let

Byla 11. prosince 1920 podepsána smlouva mezi TJ Sokol a správcem
židlochovického velkostatku o prodeji arcivévodské myslivny (č. p. 18) za 25 000
korun. TJ Sokol zde postavila sokolovnu.

Na pohlednici vpravo na hoře radnice s myslivnou, foto: archiv kronikáře
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Události známé, neznámé…
Příběh domu č. 195 se začíná v roce
1906, kdy na pozemku u železničního nádraží si nechal postavit MUDr. Hynek Světlík svůj dům. Do Hrušovan přišel pracovat
jako praktický lékař a ve své vile si otevřel
soukromou praxi pro zaměstnance cukrovaru a občanů obce. Dodnes si mnoho
pamětníků na něj rádo vzpomene.
Ve svém volném čase se věnoval své
velké lásce – hasičství. Pro svoje velice
dobré organizační schopnosti pracoval
pro blaho hasičstva celého našeho kraje.
V Hrušovanech spolu zakládal hasičský
sbor. V roce 1939 se potřetí žení a v 64
letech si za ženu bere v Rajhradě 37letou
německou vdovu Helenu Cabrariuse
a s ní přijímá i německé občanství.
Svého konce života se dočkal vyčerpaný, nemocný ještě předtím než byli
pro občany německé národnosti zřízeny
sběrné dvory. Umírá 22. 4. 1945 a byl pochován hasiči na hrušovanském hřbitově.
Po druhé světové válce byla vila jako
německý majetek zkonfiskována. V roce
1950 se vlastníkem domu stal Místní
národní výbor. Ten v jeho prostorách
znovu otevřel pro občany lékařskou
ordinaci. Pracovali zde MUDr. Alois Luska,
MUDr. Ovísek a jiní.
V roce 1961, kdy rostla zaměstnanost
v n. p.. Svit, dohodl se MNV se závodem
o zrekonstruování Světlíkovy vila na jesle.
Jesle byly otevřeny v roce 1966. Po další
rekonstrukci v roce 1993 zde pracoval
obvodní lékař a dětská lékařka. V roce
1996 byla otevřena lékárna. Od roku 1998
po další rekonstrukci půdních prostor tu
začalo pracovat Družstvo lékařů. Poslední
změny nastaly v loňském roce, kdy se
z původní Světlíkové vily vylouplo reprezentační zdravotní středisko určené pro
širokou veřejnost. Pan MUDr. Hynek Světlík, který zasvětil tento dům pro pomoc
nemocným, by měl radost z pokračování
lékařské práce, kterou zde započal.

AZ-6

Foto: archiv kronikáře

Příběh domu č.195
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Historie hrušovanských
domů čp. 1 až po čp. 204
Dům č. p. 12 – ¼ lán, 46 měřic
Číslo 14 Matěj Studený. Po Studeném není známo, buď ženěním přišel Matěj Veis. Po smrti
Veisů jeho syn Jan Veis jmenován sic prodal bratru Jakobu Veisů. Od Veisa koupil dům Jiří
Kassalovsky sládek ze Židlochovic. Od sládka koupil tento dům Anton List z Nosislavi, který ho zase prodal bez polnosti Ondřejovi Zechmeistrovi, který zde zřídil kovárnu. Po smrti
Zechmeistrů syn Karel prodal jen dům Josefu Kelblovi, kterýže zřídil krám kupecký. Tento
padl ve válce 1914. Vdova se provdala za Františka Kozelky a toto číslo předala synovcovi
Leopoldu Kelblovi, který obchod zrušil
Dům č. p.13 – ¼ lán, 45 mír pole, nyní bez pole
Číslo 13 Kletzl Martin. Od Klecla po francouzských válkách koupil toto číslo Rychtr Ján
z Nosislavi. Špatné poměry nedali mu dlouho hospodařit, prodal za nedlouho dům Jakobu
Hausmanu z Vojkovic. Za nedlouho ho prodal Janu Škardu z Holasic. Roku 1848 po velkém
ohni prodal Škarda usedlost Matějovi Kelblovi z Hrušovan č. 79. Po smrti Kelbla zůstali 3 dítky,
matka se provdala za Piterny z Blučiny.Po dosáhnutí plnoletosti Josefa Kelbla připadla mu
usedlost. Špatné poměry přiměli Kelbla, že prodal svoji usedlost Mau-rusu Gerhardci, kupci
ze Židlochovic, který již více domů zde měl koupeny. Po smrti Gerhardu se utvořil statek asi
o 450 měřicích polí a 5 domů. Čísla 13, 26, 65, 70 a 74 a pozemky od pana Roberta továrníka
ze Židlochovic od čísla 30, 42, 23 a 69.
Tento celý celý statek koupil roku 1893 ve veřejné dražbě v Hrušovanech na radnici za přispění Tyla, velkoobchodníka z Brna Jan Fischa správce z Hajan za cenu asi 30 000 zlatých,
který na potom roku 1898 zřídil a postavil dvůr na dílech za železnicí a všechna ostatní čísla
bez polnosti rozprodal. Číslo 13 prodal roku 1898 Fischa panu Řehoři Urbanu nadstrojníku
z cukrovaru v Hrušovanech. Tento ve stáří prodal toto Bártovi četnickýmu strážmistru.
Použité prameny:
František Doležal:
Jména majitelů domů (rukopis),
Anna Kolegarová:
Obrázky z minulosti Hrušovan,
Brno 1992,
V Adamová:
Průvodce po všelikém dění, 2002,
V. Kubíček:
Kronika obce Hrušovan, Brno 1925
AZ občasník připravila
Vlastimila Adamová, kronikářka obce.
AZ občasník kronikáře Červen 2015

Dům čp.12- obchod pana Františka Kozelky, pohlednice
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Dům č. p. 14 – ¼ lán, 46 měřic polnosti
Číslo 14 Václav Jaroš. Od Jaroše roku 1805 koupil tento dům František Doležal z Vojkovic.
Po smrti Doležala obdržel nejstarší syn Jan hospodářství roku 1846. Jan Doležal držel hospodářství do roku 1874, pak jej odstoupil svému synu Františkovi pisateli této kroniky. Ten
předal synu Františkovi.
Dům č. p. 15 – chalupa, 32 měřic
Číslo 15 Jiří Večeřa. Po Večeřovi přišel Hromádka, kteří v choleře 1831 zemřeli. Po smrti
Hromádku koupil chalupu Jan Horníček ze Žabčic a prodal ji roku 1864 Kroumusovi ze Židlochovic. Když po několik roků nemohl chalupu vyplatit vrátil ji zas Horníčkovi, který ji konečně
prodal Jiřímu Blažku z Tišnova, který toho času byl zde hostinským na radnici. Po smrti předal
své dceři, která se provdala za Jana Ryšánka z č. 2. Tento pak předal synu Karlovi, ten zas synu
Janovi v roce 1954.
Dům č. p. 16 – chalupa 32 měřic
Číslo 16 Ondřej Novák. Po smrti Nováku se sem přiženil Žák, po smrti Žáku koupil chalupu
Ondřej Ryšánek. Po smrti Ryšánku nejstarší dcera se provdala za Jana Kelbla. Po smrti Kelblu
obdržel chalupu syn František Kelbl. Po smrti jeho vdova toto prodala Jelínkovi, ten v roce
1929 tento dům bez polí prodal Františku Hodovskému z č. 90. Který jej předal své dceři
Miladě, která se provdala za Kabely. Pole Jelínek po kusech rozprodal.
Dům č. p. 17
Obecní radnice a hostinec s mnoha polnostmi, starožitné stavení, vše
samé klenutí. Dle doslechu to měla
být nedostavěná tvrz. Tento dům
patřil při počátku majiteli obce Hrušovan. Tento pán pocházel z města
Žďáru na Moravě. Od roku 1885 byl
zde hostinským Maks. Čupa z Vojkovic až do roku 1901. Toho roku se
činili přípravy ku stavbě nové radnice,
poněvadž množením se obyvatelstva
stará radnice nevyhovovala. Nájem
hostince nesl ročně 600 zlatých. Radnice se postavila pěkná na poschodí
a nájemci se tam střídali až do roku
1947, kdy odešel poslední Vladimír
Maloň. Pak se hostinec zrušil a je
v přízemí inseminační stanice a v poschodí záložna. Ze zadní strany jsou
kanceláře pro jednoty a byt obecního
policajta.

Dům č. p. 17 – Radnice, pohlednice ►

AZ-8
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email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

René Glöckner
tel.: 721 715 315

Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

HAVARIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY

email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

René Glöckner
tel.: 721 715 315

Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

POVINNÉ RUČENÍ

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.
TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY

Inzerce
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Klub seniorů

Zájezd do Olomouce
Eliška Kubová

Klub seniorů opět uspořádal zájezd dne
23. 4. 2015 na výstavu a prodej „FLORA
Olomouc“.
Každý z nás jel do Olomouce nakoupit
květiny, stromky, přísadu zeleniny, jahody
i další věci, kterých tu bylo v prodejních
stáncích hodně. Na pochůzku po areálu jsme měli přes 4 hodiny času. Navštívili jsme i uzavřený pavilon, kde se bylo
opravdu na co dívat. Velmi pěkně naaranžované rostlé květiny od tulipánů, narcisů,
kosatců, gerber, lilií, růží a dalších a konče vystavenými kaktusy. Byla to nádhera
pro oči. Počasí nám krásně vyšlo, sluníčko
svítilo a bylo teplo. Z Olomouce jsme jeli
do Loštic, kde je výrobna a podniková prodejna tvarůžků.
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V autobusu při jízdě do Loštic nás pan
Pospíšil seznámil s historií Loštic a výrobny
tvarůžků.
Většina z nás si v prodejně nakoupila
tvarůžky a výrobky z tvarůžků, kterých
v prodejně měli nepřeberné množství.
Po provedeném nákupu jsme šli do „Restaurace u Coufalů“ na oběd – kde měli
na jídelním lístku na výběr i menu z tvarůžků. Někteří z nás měli k obědu jídlo
z tvarůžků, jiní si objednali to, co na jídelním lístku bylo v nabídce. Po obědě
a malém odpočinku ve zdejším parčíku
jsme odjeli domů. Jako pokaždé, zájezd
se velmi vydařil, což je zásluha pana
Stanislava Pospíšila, jemu patří naše
poděkování.
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Rybáři

Rybářské závody Hrušovany u Brna 2015
Dne 2. května 2015 se konaly
na rybníku v Hrušovanech tradiční
rybářské závody. Ryby byly při chuti, a tak si rybáři pěkně zachytali.
Bylo mírně deštivé počasí, ale rybáři
ví, jak se dobře zahřát a zpříjemnit
si rybolov i v nepříznivém počasí.
Rybářské závody vyhrál rybář ze Židlochovic, a to Jakub Fischer.
V neděli 3. května 2015 se uskutečnily rybářské závody pro mládež
do 15 let a i letos součástí závodů
byl závod o putovní pohár předsedy MRS MO Brno 5. Rybářských
závodů se zúčastnilo 81 soutěžících
dětí. Počasí bohužel příliš nepřálo
a celé dopoledne byly přeháňky
a ryby nebyly při chuti. To však
neznamená, že by se nic neulovilo.
Chytil se amur 64 cm, kapr 62 cm
a další pěkní kapříci kolem 50 cm
a také mnoho bílé ryby.
Dětské rybářské závody vyhrál
Šimon Hřebíček, na druhém místě
se umístil Vojtěch Federer a třetí
skončil David Procházka. Všem
výhercům srdečně gratulujeme!
Sponzorem závodů mládeže je MO
MRS Brno 5 a OÚ Hrušovany u Brna.
Velké poděkování také patří pořadatelům celé akce.
DĚKUJEME VŠEM ZA KRÁSNÉ
CHVÍLE U VODY!
Klub rybářů Hrušovany u Brna
Koncem letošního roku 2015 přechází rybník „Vodárna“ pod správu obce Hrušovany
u Brna. Zatím však stále platí, že na rybníku je svazový rybolov. O bližším dění budeme
včas informovat prostřednictvím tabule na rybníku či v příštích číslech Hrušovanského
zpravodaje.
S pozdravem a přáním pěkných dnů LUKÁŠ ZEKL
předseda Klubu rybářů Hrušovany u Brna
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Triatlon 2015
Lubomír Šimovec
O jednom z nejteplejších víkendů v tomto roce, přesně v sobotu
13. června, se za teploty 32 °C konal
závod v triatlonu (plavání, jízda
na kole, běh) o nejzdatnějšího muže
a ženu Hrušovan u Brna pod názvem
Železný muž a Železná žena.
Na místním rybníku Šejba se rozhodlo změřit své síly celkem 22 závodníků, 16 mužů a 6 žen. Na trati,
která byla maximálně zabezpečena
Městkou policií, jednotkou hasičů se
člunem, členy místních Táborníků,
ale i lékařskou pohotovostí, bojovali
jak s náročnou tratí, tak i s vedrem.
Už po první disciplíně se vytvořily
mezi závodníky rozestupy a další
části trati jeli a běželi každý „za své“.
V cíli bylo na každém vidět, kolik sil
na trati nechali. A někteří dobíhali
opravdu z posledních sil. První tři
závodníci si odnesli cenné poháry.
Konečné pořadí
Muži: 1. Radomír KUREČKA,
2. Michal KRÁL,
3. Adam LANG,
4. Milan Kloupar,
5. Petr Kolstrunk,
6. Pavel Polách…
Ženy: 1. Hana LAZAROVÁ,
2. Vladimíra VOLCOVÁ,
3. Gabriela KOLEGAROVÁ,
4. Dana Langová,
5. Blanka Vyhňáková
(Rožnovská),
6. Kamila Nejedlíková
Obdiv všech zúčastněných
zasloužil p. František Hána (rok
nar.1941), který bez přípravy
dokončil první dvě disciplíny
v úžasném tempu.
Závod se po všech stránkách
povedl a podle bezprostředních
ohlasů by měl příští rok pokračovat.
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Táborníci

Zálesácký závod zdatnosti 8. 5. 2015
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Jan Šnajnar

V pátek 8. 5. 2015 se 13 tříčlenných mladších hlídek a 6 tříčlenných
hlídek ve starší kategorii opět sešlo na myslivecké chatě v Hrušovanech u Brna,
aby po roce každý zjistil na dvoukilometrové trase své znalosti z uzlování, morseovky, topografie, zdravovědy, znalosti z přírody a vlastivědy. Svoji kondičku si prověřili
závodníci šplhem po laně, na lanové opičí dráze a hodem na cíl. Obzvlášť zapeklitou
disciplínou byla pro většinu hlídek stavba stanu na čas. Znovu naše tábornické snažení
prověřili závodníci ze Sokola Nové Bránice, kterých letos přijelo necelých třicet. Mimo
hodnocení zálesáckého závodu zdatnosti si každý sám vyzkoušel, jak přesnou mušku
má při střelbě ze vzduchovky. Po úspěšném absolvování všech disciplín si každý opekl
špekáček a ti nejlepší získali nejen diplomy, ale i pěkné věcné ceny.

38

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015

Táborníci
Kategorie: Mladší

Organizace
Kategorie: Starší

Jméno

Čas
Celk.
Oddíl
běhu čas

1.

Hrbáček Štěpán
Kašparovský Jan
Špalek Petr

38:02

2.

Holý Robin
Kališ David
Schoř Marek

3.

Ondráčková Sofie
Hodovská Zuzana
Chalupová Věra

Jméno

Čas
Celk.
Oddíl
běhu čas

1.

Lazar Jáchym
Weisová Julie
Sadloňová Kristýna

24:56

25:43

Táborníci
Hrušovany

28:34

32:43

Táborníci
Hrušovany

44:26

34:58

Táborníci
Hrušovany

43:25

Sokol Nové
Bránice

41:28

45:04

Sokol Nové
Bránice

2.

Krafková Eva
Chudosovcevová
Soňa
Dostál Filip

44:26

46:55

Táborníci
Hrušovany

3.

Philippi Valerie
Horrová Natálie
Najman Denis
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ZZZ Úpice 2015
Petr Tesař

ZZZ neboli Závod zálesácké zdatnosti je celostátní závod pod patronátem České obce sokolské, do něhož se kvalifikují pouze vítězové župních přeborů. Z našeho oddílu se dále probojovalo družstvo žactva i dorostu. A proto jsme v pátek
22. května vyrazili směr Úpice, do malebného Podkrkonoší, reprezentovat nejen
náš oddíl, ale i celou župu Jana Máchala.
V pátek po druhé hodině jsme již seděli ve vlaku ve složení Kika Sadloňová, Julča
Weisová, Jáchym Lazar a Valča Philippi za mladší, Marťa Juráková a Evča Krafková
spolu s Dominikem Vangelem za starší a jako doprovod Petr Tesař. Po ose Brno
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– Pardubice – Hradec Králové – Malé Svatoňovice jsme se dostali až do Úpice,
konkrétně do autokempu Radeč. Po příjezdu jsme vyfasovali stravenky na jídlo
na celý víkend, seznámili se s kempem a vybrali vhodné místo pro rozložení
našich stanů. Večer proběhlo losování startovních čísel. Pro mladší jsem vytáhl
jedničku s pro starší rovných dvacet. Když se začalo stmívat, svolali si vedoucí
závodu všechny hlídky do svahu nad kempem, kde měla proběhnout noční hra.
Jednotlivé hlídky vyzbrojené jednou baterkou se vydaly na cestu z petrolejek.
Po trase získávaly písmenka, ze kterých musely složit název místního strašidla,
Kulivočky Radečské. A naše mladší družstvo se s úkolem bleskově popasovalo
a celou noční hru vyhrálo.

42

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015

Táborníci

Organizace

V sobotu již čekal na všechny hlídky hlavní závod. Konečně závodníci mohli
prodat svoji několikatýdenní přípravu plnou učení se nejrůznějších obrázků
a nácviku uzlů, první pomoci a rozdělávání ohně. Celé zápolení začalo slavnostním nástupem a vztyčením sokolské vlajky. Vlajka vesele plápolala a vše mohlo
začít. Hlídky se podle startovních čísel vydávaly na trať, pro žactvo šest a pro
dorost osm kilometrů dlouhou. Na trase závodníci zdolávali jednotlivá stanoviště. Poznávání stromů, rostlin, souhvězdí, památek a mapových značek, ale i uzly,
morseovku, hod na cíl, lanové překážky či odhad vzdálenosti. Přímo v kempu bylo
připraveno přepalování provázku, předvádění KPR na figuríně a testy z historie
Sokola a ze zdravovědy. Odpoledne po skončení závodu bylo vyplněno výletem
do nedaleké hvězdárny. Obloha se pozorovat nedala kvůli oblačnosti, ale i tak
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Před večeří se kolem informační nástěnky
seběhl dav lidí, což značilo, že byly zveřejněny výsledky. Starší se umístili devátí
ze dvanácti hlídek, mladší pátí z desíti a náhradnice Valča, která vytvořila hlídku
s dalšími náhradníky, se umístila ještě o příčku výše.
V neděli ráno nabralo vše rychlý spád. Po slavnostním nástupu, kde byly
oficiálně vyhlášeny výsledky a předány ceny, mezi nimi i putovní sekery pro
vítěze, začaly z louky mizet stany a kemp se během chvíle vylidnil. My jsme
si čekání na odvoz na nádraží krátili s frisbeem a koupelí v bazénku. Vybaveni
řízky jsme se vydali na čtyři a půl hodinu dlouhou cestu vlakem zpět domů.
Všichni jsme si přivezli hromadu zážitků a zkušeností, které se pokusíme zúročit na příštím klání ZZZ. ■
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FK 1932 v jarní části 2015
Kafka, Vrba, Tesař, Bogľarský

Po absolvování zimních příprav čekala na naše dvě družstva, muže
a dorostence, jarní část mistrovských bojů a naše nejmladší hráče jarní
zdokonalování svých fotbalových dovedností a první přátelská utkání. Ale ještě před
prvními ostrými boji se konala volební výroční členská schůze, která sice až na podruhé, kvůli nízkému počtu zúčastněných na té první, zvolila nové vedení. Do výkonného
výboru v čele s novým předsedou Igorem Bogľarským byli dále zvoleni Jaromír Hádlík –
místopředseda, Petr Tesař – sekretář, Jaromír Kudělka – pokladník a Robert Šimek. Dále
byl zvolen poradní výbor, který je jedenáctičlenný.
Jarní část byla plná očekávání z úspěšné podzimní části, ale ta se díky několika různým faktorům bohužel nenaplnila. A tak nás na jaře může těšit pouze nad očekávání
velký zájem hrušovanských dětí o fotbal.

Družstva nejmladších:
Končí školní rok a s ním i fotbalová sezóna. Pro náš fotbalový klub nesmírně důležitá sezóna, kdy se zde mnoho změnilo a mnohé začalo. Tento nultý ročník, kdy jsme
s mládežnickými týmy nikde nesoutěžili a kdy jsme vlastně i hledali hráče a hráčky, jsme
zahajovali v září minulého roku. Nejprve nám tu chodili kluci i holky z našich rodin, jejich
kamarádi, a stabilně jsme se scházeli asi v 15 lidech. Věkové rozhraní bylo od 4 do 10 let.
Přípravu ve sportovním areálu jsme zahajovali začátkem listopadu, kdy jsme přivítali
nové členy a nové pomocníky z řad rodičů. Během půlročního trénování v hale jsme se
nakonec rozrostli na 20 členů.
Od konce března jsme se opět přesunuli ven na fotbalový stadión. Snad vlivem pěkného počasí nebo naším náborem jsme během jednoho měsíce měli na hřišti 50 dětí!
Věkové rozhraní od 4 do 14 roků. Byla nutná opatření, rozdělení týmů dle věkových kategorií, a hlavně spoustu pomocníků, kteří nám dvěma trenérům museli pomáhat. Ať už to
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byli rodiče, kamarádi nebo hlavně fotbalisti,
všem moc děkujeme a opět žádáme o další
pomoc a spolupráci i širokou veřejnost.
Na jaře proběhly přátelské zápasy s týmy
z blízkého okolí. Většina našich hráčů hrála
své první zápasy v životě, proto i výsledky
těchto zápasů tomu odpovídaly.
Tento rok nás mnohému naučil, my zase
mnohému naučili děti. Od nové sezóny,
která začíná v září, si slibujeme vytvoření
stabilních dvou mládežnických mužstev,
na kterých bude stát budoucnost našeho klubu. Tak, aby postupem času přecházeli
z mladší přípravky do žákovské kategorie a později do dorostu a mužů.
Tyto děti fotbal hrát chtějí… ony ho milují! a mnohokrát nás o tom přesvědčily.
Toto ohlédnutí berte prosím i jako takovou pozvánku na naše zápasy,které od září
začneme hrávat každý víkend.
Za mládežnické týmy trenéři Kafka a Vrba
Družstvo dorostu:
Jarní část soutěže je pro naše dorostenecké družstvo důkazem toho, že se u nás fotbal
hraje nejenom kvůli výsledkům, ale hlavně srdcem. Mimo prvních 3 zápasů bojujeme
s počtem hráčů, osudnými se nám stala zranění, která jsou bohužel při úzkém kádru
zkouškou odvahy a povahy mužstva.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015

45

Organizace

FK 1932

Konečná tabulka C1A - OP dorost
I když jsme první 2 zápasy
prohráli kontumačně, kde tech- Rk. Tým
+
0
Skóre
Body
nická chyba nás, vedení (kvůli
1. Oslavany
21
1
4
140:26
64
nezaplacenému FAČR poplatku
2. Měnín/Blučina 21
1
4
111:30
64
za hostujícího hráče), na hřišti
3. Kupařovice
16
5
5
103:29
53
jsme je neprohráli. Dovezli jsme si
4. Újezd
15
4
7
105: 60
49
z venku remízu a vítězství, tj. +4
5. Troubsko
14
4
8
87:43
46
body do tabulky pravdy. Jak jsem
již zmínil, úzký kádr, tak po těchto
6. RAFK/
15
0
11
87: 63
45
Opatovice
zápasech nám odpadli 2 kluci,
první domácí zápas jsme odehráli
7. Ořechov /
13
3
10
61:43
42
Želešice
ještě v plném počtu a potvrdili
na hřišti body z venku vítězstvím
8. Dolní Kounice 11
2
13
61: 69
35
nad společným celkem Moutnic
9. Pozořice
10
3
13
69: 65
33
a Těšan. Následně se nám zranili 10. Blažovice
9
2
15
72: 77
29
další hráči a na další zápas jsem od11. Hrušovany
8
1
17
66:104
25
jížděli v 8 hráčích, a i když jsme jeli
12.
Podolí
7
3
16
49:
83
24
k celku, který do té doby prohrál
5
3
18
56:134
18
v soutěži jenom 2 zápasy, odehráli 13. Moutnice/
Těšany
jsme zápas se ctí, podařilo se nám
1
0
25
14:255
3
i vstřelit gól… Bohužel, takhle 14. Mor. Bránice
v podstatě jsme od konce dubna
bojovali s nepřízní osudu v každém zápase, ale jak jsem již zmínil, kluci hrají srdíčkem
a ani jednou se nestalo, abychom na zápas neodjeli, nenastoupili, a to i za cenu výsledků
jaké jsou. Ano, v některých případech se i soupeři divili, že jsme přijeli na zápas.
To ale není obraz dnešních dní, toto, a jestli si to někdo připustí, nebo ne, je následek
koncepce či nekoncepce, čemuž se věnuji ve svém slovu předsedy.
Je pravda, že jsme se těšili na konec této sezóny, potřebujeme si odpočnout, hlavně
tedy psychicky, no je pravda, že někteří kluci se již ptali, jestli bude hřiště přístupné
i v létě, že by si chtěli zatrénovat v mezidobí individuálně. A toto je pro mě a klub příslib,
že kluci mají o fotbálek zájem.
Pro představu, jaro jsme odehráli s těmito kluky: Bogľarský Adam (A), Viktorín Tomáš
(od 3. kola vážné zranění kolena, čeká na operaci), Blaha Šimon (ze zdravotních důvodů
odehrál cca 3–4 zápasy), Kratochvíl Ondřej (vážné zranění kolena, pravděpodobný konec
s fotbalem), Houser Filip-Jan, Podborský Jan, Pospíšil Pavel (K), Wolf Jakub, Perník David
(zranění kotníku, škola, osobní…), Hádlík Robin, Podborský Tomáš (A) – Hytych David
(po operaci kolena), Lauterbach Tomáš, Pokorný Tomáš (nepodpořil nás v posledních
2 zápasech), Strouhal Zdeněk (odehrál na jaře 2–3 zápasy). Když vezmeme v potaz, že
mimo vážných zranění, někteří kluci vypadli na 1–2 zápasy z důvodu angíny, teplot,
nachlazení a únavovému syndromu, tak smekám před těmi, kdo na zápasy přišli a bojovali za sebe, mužstvo a klub. Pokud budou ochotní pokračovat a pomoct i do kategorie
mužů, tak ze střednědobého a dlouhodobého hlediska o mužský fotbal v Hrušovanech
u Brna strach nemám.
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Abych nezapomněl, již 8 hráčů z dorostu pomohlo minimálně v jednom zápase mužstvu mužů, což je při našich zdravotních komplikacích u dorostu doslova zázrak. Navíc dva
naši hráči – Adam Bogľarský a Pavel Pospíšil – nás reprezentují na střídavý start v 1. třídě
dorostu v Pohořelicích, kde přispěli k umístění družstva v soutěži na 4. místě. Pohořelice
mají o oba kluky nadále zájem, pro další sezónu by je chtěli zapojit již do A-mužstva
hrajícího 1.B třídu. Nicméně, naše priorita je, abychom se ve fotbale v Hrušovanech i my
posunuli na lepší umístění a postupně i do vyšších soutěží.
Chtěl bych všem klukům poděkovat, smekám před nimi a věřím, že nám pomohou
i do dalších sezon.
Igor Bogľarský
Družstvo mužů:
Do jarní části se nám podařilo přivést dva hráče na hostování, čímž jsme do jarní části
mohli nastoupit s týmem čítajícím šestnácti hráčů. Navíc jsme počítali s postupným začleňování 4–5 kluků z dorostu.

Jarní přípravu jsme zahájili na začátku února, ale účast na trénincích nebyla nijak
valná, sehráli jsme jedno přípravné utkání s týmem Žabčic s výsledkem 1:2.
Start mistrovských utkání v jarní části pro nás začal úspěšně, když jsme na hřišti Modřic „B“ otočili stav utkání a zvítězili 2:1. O tři body jsme však přišli po kontumaci z důvodu
startu hráče bez zaplaceného poplatku FAČR. V dalších zápasech se nám začala lepit
smůla na paty. Začala přibývat zranění, kdy absentovalo naráz až šest hráčů základní
sestavy. Což se začalo projevovat na herních výsledcích.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Závěr jarní části jsme dohráli díky
velké a početné pomoci dorostenců.
Mnozí z nich předvedli dobré výkony.
I díky nim jsme v posledních utkáních
sehráli vyrovnané partie a dokonce
jsme sahali i po bodech. Nakonec
však zůstala naším jediným jarním
bodovým ziskem kontumační výhra
nad mužstvem Ořechova „B“.
Petr Tesař
Od léta budou v klubu působit
4 družstva, z toho 3 mládežnická,
která budou hrát pravidelnou soutěž.
Nově jsou přihlášena družstva mladší
přípravky a mladších žáků.

Konečná tabulka - A3B - IV. třída muži - sk. B
Rk. Tým
1. Modřice B

+

0

-

Skóre

Body

15

1

6

76: 32

46

2. Mělčany

14

3

5

78: 35

45

3. Oslavany B

14

1

7

80: 46

43

4. Střelice B

13

2

7

54: 46

41

5. Nová Ves

12

3

7

67: 48

39

6. Troubsko B

10

1

11

58: 66

31

7. Řeznovice B

9

4

9

67: 65

31

8. Budkovice

9

3

10

49: 53

30

9. Židlochovice

8

2

12

48: 65

26

10. Dolní Kounice B

7

1

14

40: 62

22

11. Hrušovany

6

2

14

41: 75

20

12. Ořechov B

3

1

18

27: 92

10

Slovo nového předsedy

Před krátkým představením mě a mojí vize směřování FK 1932
bych rád poděkoval bývalému dlouholetému předsedovi FK 1932,
či dříve Jiskry, Miroslavu Edlerovi, a bývalému VV FK 1932 za odvedenou práci. Měl jsem osobní zkušenost s kritikou poměrů
i osobních sympatií či nesympatií k bývalému vedení a předsedovi, no nikdy to nebyli lidé, kteří od doby, co se pohybuji u fotbalu
v Hrušovanech, byli jakkoliv s klubem spjati.
Každý chleba je o dvou kůrkách a tak to bylo a je i s fotbalem
a pohledem lidí, kteří nenakoukli pod pokličku problému, který se
jmenuje – Hrušovanský fotbal.
Pocházím z Východního Slovenska, odkud pochází i moje rodina. Tam jsem se i dostal k fotbalu, ve kterém jsme se dopracoval nejvýše v dorosteneckém
věku a to do 3. SFL, část Východ. Z důvodu zranění kolen, studií a časové vytíženosti jsem
se v dospělém věku věnoval fotbalu jenom „rekreačně“, a to na úrovni okresní soutěže
a fotbálku v hale v zimním období. Následně jsem z pracovních důvodu fotbal na nějaký
čas opustil a vrátil jsem se k němu v podstatě až tady v ČR, konkrétně na Vysočině, a to
v městské lize, jako člen týmu ITW Pronovia ve Velké Bíteši. Na Vysočině začali hrát fotbal
i naši synové, a tak jsem se k fotbalu po přestěhování do Hrušovan v roce 2008 dostal k prvnímu kontaktu přes syny, mladší syn u fotbalu zůstal a je členem hrušovanského dorosteneckého týmu. Před dvěma lety jsem převzal nevděčnou úlohu vedení „Béčka“ dorostu
Vojkovice (Hrušovany), jinak by mnozí z našich hráčů dnes již pravděpodobně fotbal asi
nehráli. Po této zkušenosti jsem zariskoval a šli jsme do soutěže samostatně jako FK 1932
a zatím to vypadá, že to byla dobrá, i když velice těžká volba.
Jak jsem již zmínil, na pozici předsedy klubu FK 1932 jsem byl nominován, tuto nominaci jsem po těžkém zvažování a navzdory nesouhlasu nejbližšího okolí přijal, jelikož jak jsem
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slyšel po hospodách – fotbal v Hrušovanech je na dně, což pro mě a mnou nominovaný
tým do výkonného výboru je dobrá zpráva! Dobrá v tom smyslu, že už není kam padnout,
horší to být nemůže, může to být jenom lepší, a to je skutečně dobrá zpráva…
Ohledně vizí, z krátkodobého hlediska je prioritou jednoznačně vrátit dětské týmy
do mistrovských soutěží (od nové sezóny budeme mít 2 nové dětské týmy), i když to
bude těžká zkouška pro nové členy našeho klubu bez zkušeností. Dále udržet správný
trend dorosteneckého týmu, zapojit a doplnit ho našimi mladšími kluky, kteří vypomáhají
v současnosti ve Vojkovicích, re-startovat tým mužů, který si v této sezóně skutečně sáhnul
úplně na dno!
Z dlouhodobějšího hlediska, mít stabilně družstvo v každé věkové kategorii (ve škole
máme v Hrušovanech cca 210 dětí!), do 2 let se posunout v kategorii mužů do III. třídy
a do 5 let se pokusit vybojovat OP, kde by to chtělo stabilizovat svoji účast, aby měli i naši
dorostenci motivaci zůstat a hrát v mužstvu mužů. Tímto bych chtěl požádat odvážlivce,
kteří by nám chtěli pomoci trénovat dětská družstva, přijďte nám pomoci, obraťte se
na mě, na VV, nebo na naše trenéry dětí, kontakty jsou veřejně dostupné, dokončujeme
nové webovky, které tak budou pravidelně popsané aktivitami, co se kdy bude dít.
Celkově chci nastartovat konkrétní spolupráci se ZŠ, první schůzku máme za sebou,
chystáme na hřišti první akci na měsíc září, o které vás budeme včas informovat. Dále
nastartovat reálnou spolupráci s dalšími spolky z Hrušovan, kde jsem byl již pozván
a účastnil se schůze SDH a v září chystáme první společnou akci, první svého druhu mezi
SDH a FK 1932, o které vás taky budeme v krátkém čase informovat. Máme informace, že
i další spolky mají zájem o spolupráci a různé akce, my se budeme snažit vyjít možným
aktivitám vstříc a otevřít se ještě více veřejnosti, dle našich možností. Nepůjde to ale bez
VAŠÍ pomoci, pomoci rodičů, občanů Hrušovan u Brna a OÚ, my všichni jsme dobrovolníci
a naše možnosti jsou v různých směrech omezeny.
Obracím se na zástupce místních společností a firem, OSVČ, jako na potenciální sponzory, pokud máte i co nejmenší zájem o to, aby se naše děti věnovaly i fotbalovým aktivitám,
podpořte nás! Na sportovní aktivity, soustředění, cestovné, vybavení pro děti, skutečně
prostředky nemáme, obec nám pomáhá jak může, nicméně to jsou přesně vázané prostředky, které nemohou být použity pro sportovní aktivity, hostování hráčů, přestupy
atd. Tímto bych chtěl poděkovat jak nejmenovanému sponzorovi, který přislíbil finanční
dar do konce června 2015, tak i panu starostovi, který nám sehnal sponzora, společnost
Rotumax Consulting. Dále nás pravidelně sponzorsky a materiálně podporuje společnost
Tubotech spol., s. r. o. a k novým dresům pro dětské družstvo a dorost nám finančně přispěla taky společnost Schwarc, s. r. o.
Na stadionu máme obrovské možnosti umístění reklamy vašich společností, od příští
sezóny bude na hřišti celkem rušno, rádi vás tímto způsobem odprezentujeme.
A co nakonec? Všichni bychom chtěli všechno hned, ale jsou věci, které jdou rychle,
a jsou věci, které potřebují svůj čas, prosím, dejte nám trochu času, potřebujeme vaši důvěru a na zápasech vaši podporu. Mám osobní zkušenost, že někteří občané Hrušovan u Brna
ani nevědí, kde je fotbalový stadion a že je tam i nekuřácký sportbar…
Všem vám přeji pěkné dovolené, klidné léto a od nové fotbalové sezóny vás čekáme
jako našeho dvanáctého hráče na fotbalovém stadionu.

Igor Bogľarský, předseda VV FK 1932 Hrušovany u Brna
Hrušovanský zpravodaj Červen 2015
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Půjčovna nářadí
a přívěsných vozíků

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

www.emkotex.cz
tel: 777 249 012
IČO : 25524551
e-mail: emkotex@emkotex.cz

Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

René Glöckner
tel.: 721 715 315

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

René Glöckner
tel.: 721 715 315

email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz
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Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

René Glöckner
tel.: 721 715 315

email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
A ODPOVĚDNOSTI

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY

Hrušovanský zpravodaj Červen 2015

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY
HYPOTÉKY
Bližší informace Vám poskytne pověřený zástupce:

René Glöckner
tel.: 721 715 315

email: rene.glockner@ceskapojistovna.cz

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

NABÍDKA ČESKÉ POJIŠTOVNY

TENTO MATERIÁL NENÍ ZÁVAZNOU NABÍDKOU.

Hledám ke koupi dům, může být i k rekonstrukci. Děkuji T: 721 195 834

ZÁKLADNÍ NABÍDK A BRÝLÍ, KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT

KOMPLETNÍ BRÝLE

OBRUBA + BRÝLOVÉ ČOČKY
PLAST + TVRZENÍ + ANTIREFLEX

ZA DOSTUPNÉ CENY

990,–

1450,–

1980,–

Cena zahrnuje také měření zraku a servis.
Nabídka platí pro dioptrie do +- 6.0 / cyl 2.

NAVŠTIVTE NĚKTEROU Z NAŠICH OPTIK
A VYBERTE SI BRÝLE, KTERÉ VÁM PADNOU

Břeclav, Čechova 13
tel.: 724 784 721

Pohořelice, Nám. Svobody 1613
tel.: 724 784 719

Hustopeče, Smetanova 1 Mikulov, Svobody 2
tel.: 724 558 757

tel.: 724 784 720

www.topoptik.cz
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e-shop: www.autodily-kelbl.cz
tel./fax: 602 516 906 • 547 236 597

HOTOVÁ JÍDLA DOMÙ I NA CESTY
Expres menu - opravdové èeské jídlo vždy a všude
s sebou, pro øidièe i samotáøe, dovolenkáøe, rybáøe,
cestovatele a hlavnì pohodáøe! Staèí pouze ohøát!

Výbìr z 2 porcových jídel (610g!)
POUZE
TEPLOTNÌ
A VAKUOVÌ
OŠETØENO. TRVANLIVOST AŽ 3 ROKY!
Kuøe
na paprice
..............................................116,Kè

Vepøové na žampiónech ................................ 122,- Kè
Hovìzí guláš .................................................. 121,- Kè
Svíèková na smetanì ..................................... 138,- Kè
Hovìzí s rajskou omáèkou ............................. 121,- Kè

Peèené vepøové koleno ................................ 102,- Kè
. .
Polévka drš¡ková 2 porce ............................... 59,- Kè
bez lepku / bez konzervantù / bez Éèek / bez starostí / bez manželky

VYBRANÉ NÁHRADNÍ DÍLY NA OSOBNÍ VOZY ZA VELKOOBCHODNÍ CENY!
Autobaterie VARTA 45Ah ................. 1503,- Kè
Autobaterie ZAP 55Ah ..................... 1424,- Kè
Autobaterie VARTA 72Ah ................. 2288,- Kè
Olej Platinum 5W-40 4,5l ................. 456,- Kè
Olej Platinum 10W-40 4,5l ............... 334,- Kè
Olej Paramo 15W-40 5l ................... 300,- Kè
Olej Repsol moto 4T 10W-40 1l ...... 215,- Kè
Filtr oleje Škoda 1,9TDI .................. 111,- Kè
Filtr oleje Škoda 1,2HTP.................. 115,- Kè
Sada žárovek 12V H4, 21/5W ........
88,- Kè
Stìraè Classic - rùzné délky ......... od 44,- Kè
Stìraè Flexi - rùzné délky ............ od 163,- Kè
AKCE: ke každému nákupu náplò do ostøikovaèù do vlastních nádob zdarma!

AUTODÍLY KELBL Sušilova 77, Hrušovany u Brna 66462
Otevírací doba: pondìlí až pátek 7:00 -17:00, sobota 8:00-12:00

