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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané
přijměte srdečný pozdrav a přání všeho dobrého, zejména
pevného zdraví.
Ač je to k nevíře, tak je zase půl roku za námi. Blíží se letní
prázdniny, čas školních vysvědčení. Buďte, prosím,
tolerantní nad prospěchem, který neodpovídá Vašim
představám, důležitější je zdraví a klidná mysl.
Jsou za námi oslavy 110 let Sboru dobrovolných hasičů,
chci poděkovat všem hasičům, kteří pomáhají a slouží
nám spoluobčanům. Děkuji všem spolupracovníkům, kteří
se na úspěšných oslavách podíleli. Poděkování však patří i těm penzionovaným
hasičům, kteří udrželi štafetu nejstaršího spolku.
Chci poděkovat zastupitelům obce za konstruktivní přístup při řešení problematiky
fungování obce. Máme toho před sebou dost. Řešení změny přestupkového zákona,
kde dochází k velkému zpřísnění a novým povinnostem obecní policie. Budeme řešit
aplikaci nového zákona o hazardu, kde dojde k úplnému zákazu hracích automatů
v obci. Byla schválena vyhláška o zákazu používání pyrotechniky.
Řešíme přístavbu základní školy, připravovanou novostavbu sokolovny, opravy
místních komunikací, chodníků, obecních budov a dalších záležitostí.
Realizujeme zapeklitou situaci na dvoře Vodárny, kde probíhá úprava nádvoří,
přeložky všech havarijních sítí. Ukončili jsme soutěž na nového dodavatele svozu
odpadů, včetně třídění. Uzavřeli jsme smlouvu na projekt přístavby základní
školy, kde budeme žádat o dotaci. Probíhá také architektonická soutěž na budoucí
stavbu sokolovny. Připravujeme výměnu kanalizace na ulici Loosova, včetně nové
komunikace ze zámkové dlažby. Čeká nás toho dost.
Jsem velmi nespokojený s rozhodnutím Všeobecné zdravotní pojišťovny,
která rozhodla, že nepovolí provoz očního lékaře. Lékaře jsme sehnali, dostal
na Jihomoravském kraji povolení na ordinaci a nebyla mu udělena smlouva.
Budu iniciovat silný protest, prostřednictvím ministra zdravotnictví, včetně
Jihomoravského kraje a VZP. Máme zdravotní středisko, máme lékaře, máme
svobodnou volbu lékaře, platíme daně, máme zajištěnou optiku a nějací byrokrati
rozhodují o nás bez nás, abychom, zejména starší spoluobčané, museli jezdit jinam,
včetně neúnosných objednacích lhůt.
Takhle si nepředstavuji, ze strany státu, službu nám občanům.
Závěrem přeji dětem hezké a klidné prázdniny, včetně našich učitelů, kteří si
to zaslouží a Vám přeji zaslouženou dovolenou, včetně bezpečného návratu.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 3/ZO/2016 z jednání ZO Hrušovany u Brna 2. 5. 2016
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. schválené
rozpočtová
opatření
č. 2/2016 a č. 3/2016 provedené radou
obce na základě pověření vydaným ZO

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. zprávu finančního výboru ZO – inven‑
tarizace obce 2015, účetní závěrka
2015, Závěrečný účet 2015, výsledek
hospodaření obce 2015, rozpočtový
výhled obce 2016–2020
2. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015
3. Účetní závěrku obce za rok 2015 sesta‑
venou k 31. 12. 2015, vč. výsledku hos‑
podaření za rok 2015
4. Závěrečný účet obce za rok 2015, včet‑
ně zprávy o výsledku hospodaření
obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením za rok
2015 bez výhrady
5. Rozpočtový výhled obce na roky
2016–2020
6. Aktualizaci plánu investic obce I.
na rok 2016
7. Darovací smlouvu mezi Ing. Jiřím Kar‑
banem, Jízdárenská 588, Hrušovany
u Brna (dárce) a Obcí Hrušovany u Brna
a Obcí Hrušovany u Brna (obdarovaný)
a pověřuje starostu jejím podpisem
8. Darovací smlouvu mezi f. EL
‑INSTA
ENERGO, s. r. o., IČ 28356861, Žiž‑
kova 427, Hrušovany u Brna (dárce)
a Obcí Hrušovany u Brna a Obcí Hrušo‑
vany u Brna (obdarovaný) a pověřuje
starostu jejím podpisem
9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze‑
ní věcného břemene mezi RWE Gas‑
Net, s. r. o., Ústí nad Labem, která je
zastoupena na základě plné moci RWE
Distribuční služby, s. r. o., Brno a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
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10. Smlouvu č. 1030028359/025 o smlou‑
vě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi E.ON Distribuce, a. s., České Budě‑
jovice a Obcí Hrušovany u Brna a pově‑
řuje starostu jejím podpisem
11. Smlouvu č. 1030026486/022 o smlou‑
vě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi E.ON Distribuce, a. s., České Budě‑
jovice a Obcí Hrušovany u Brna a pově‑
řuje starostu jejím podpisem
12. OZV č. 1/2016, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřej‑
ných prostranstvích, kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky
13. Soutěžní a zadávací podmínky ar‑
chitektonické
soutěže
SOKEC
společensko‑kulturní centrum
14. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní
(pořízení nemovitostí, odkup odstav‑
ných stání na ul. Nádražní z důvodu
veřejného zájmu) mezi f. EL – INSTA
ENERGO, s. r. o. CZ a Obcí Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu jejím podpi‑
sem.

III. Zastupitelstvo obce zamítá:

1. žádost Ing. Jiřího Karbana ve věci od‑
kupu částí nemovitostí – pozemků
parc. č. 576/44, 576/37, 580/1, 753/2,
k. ú. Hrušovany u Brna.

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. o odpisu a vyřazení majetku dle návrhu
č. 1-SMO‑Z-2016.

V. Zastupitelstvo obce revokuje:

1. Usnesení č. 7/2/2016 ze dne
30. 3. 2016 – Smlouva o smlouvě bu‑
doucí kupní mezi f. EL – INSTA ENER‑
GO, s. r. o. CZ a Obcí Hrušovany u Brna
(odstavná místa v ul. Nádražní).

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Výběr z usnesení č. 4/ZO/2016 z jednání ZO Hrušovany u Brna 25. 5. 2016
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. schválené rozpočtová opatření č. 4/2016 provedené radou obce na základě
pověření vydaným ZO.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro TJ. Sokol Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Hru‑
šovany u Brna, dle písemného podkladu, pro FK 1932 Hrušovany u Brna, o. s.
a pověřuje starostu jejím podpisem
3. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro Táborníky Hrušovany u Brna
z.s. a pověřuje starostu jejím podpisem
4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro Sbor dobrovolných hasičů
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro TJ Jiskra Hrušovany u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem
6. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro Občanské sdružení rodičů
v obci Hrušovany u Brna „Sluníčko“ Hrušovany u Brna a pověřuje starostu je‑
jím podpisem
7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro Myslivecký spolek „Lípa“
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro SK Magnetik, z.s. a pověřuje
starostu jejím podpisem
9. Kupní smlouvu (pořízení nemovitostí – pozemky s příslušenstvím U Šata‑
vy) mezi VICTORIAVILLE LTD, se sídlem Bexley Square 6, Salford, Manches‑
ter M3 6BZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (prodávají‑
cí) a Obcí Hrušovany u Brna (kupující) a pověřuje starostu jejím podpisem.
III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. o odpisu a vyřazení majetku dle návrhu č. 2-SMO‑Z-2016.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

6

Hrušovanský zpravodaj Červen 2016

Informace

Obec

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestov‑
ních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že
i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti ces‑
tovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě tu‑
ristickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žá‑
dosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V pří‑
padě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni‑doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s ne‑
zletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitel‑
ského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Obec

Různé zprávy

Zpráva o činnosti obecní policie

Na jaře došlo k zásadní změně v rámci obecní policie. Touto změnou je
navýšení počtu strážníků ze tří na čtyři. Díky tomu bude možné v ideálním
případě, tj. když nebudeme brát v úvahu nemoci, dovolené a mimořádné
dvoučlenné služby, naplánovat služby tak, aby bylo pokryto sto procent
času. Čtvrtý strážník zatím prochází školením a do plné služby nastoupí,
jakmile složí potřebné zkoušky.
Průběžně se potvrzuje, že pořízení kamerového systému byla dobrá in‑
vestice. Díky záznamu se podařilo zjistit pachatele krádeže jízdního kola
a to bylo obratem vráceno majiteli.
V jarních měsících se obecní policie kromě své běžné agendy zaměřila na
kontrolu nepovolených záborů veřejného prostranství, které se po zimě roz‑
mohlo. Mnozí lidé si neuvědomují, že umístění jakéhokoli materiálu nebo
třeba kontejneru na obecní pozemky se řídí obecně závaznou vyhláškou
(OZV 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství). Tento
předpis si můžete přečíst například na stránkách obce.
S ohledem na probíhající sečení trávníků žádáme řidiče, aby dbali pře‑
nosného dopravního značení se zákazem stání, které současně upozorňuje
na termín, kdy bude pokos probíhat.
V květnu proběhla oblíbená dopravní výchova s mateřskou a základ‑
ní školou. Strážníci poučili děti, jak se na silnici správně chovat, a o zá‑
kladních dopravních předpisech. Fotky jsou na stránkách obecní policie
www.mphrusovany.cz.

Třídění odpadu doma

Na začátku června byla podepsána nová smlouva s vítěznou firmou
v tendru na svoz odpadů v naší obci. Současně byla podána výpověď stá‑
vající smlouvy, která má půlroční výpovědní dobu. To znamená, že nová
smlouva vstoupí v účinnost na začátku roku 2017. Smlouva počítá se za‑
vedením nového systému třídění odpadu, kdy budou mít lidé možnost už
v domácnostech třídit papír a plasty do nádob zapůjčených od obce.
Do konce roku je čas na přípravu spuštění nového systému. Obec nejpr‑
ve připraví soutěž na pořízení nádob. Pro určení potřebného počtu nádob
se využije seznam zájemců o třídění odpadů v domácnostech, který byl
vytvořen v loňském roce. Budou nakoupeny žluté nádoby na plast a mod‑
ré na papír pro každého zájemce. Na nádoby na separovaný odpad napíší
8
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Různé zprávy

Obec

zaměstnanci obce čísla popisná a následně je už označené a očipované bu‑
dou rozvážet do domácností.
Popelnice, které nyní občané mají u domů, budou nadále používány pro
směsný odpad. Bude potřeba je označit číslem popisným daného domu,
aby mohly být nádoby následně opatřeny čipem na čtení množství a odpa‑
du. Očipování opět zajistí obec.
O každém kroku budou občané Hrušovan dostatečným způsobem
a v dostatečném předstihu informováni, takže se nemusí obávat, že by něco
zmeškali.

Nenechávejte odpad na obecních pozemcích!

Zaměstnanci údržby zeleně obce se často setkávají s tím, že občané
uloží odpad před dům a spoléhají, že „se to uklidí“. Velmi často se jedná
o hromádky posečené trávy, ořezané stonky květin nebo větve.
Upozorňujeme, že zaměstnanci obce nebudou odvážet materiál po‑
cházející ze soukromých pozemků. Na to je tu sběrný dvůr, kam si kaž‑
dý může odpad odvézt, a také vlastní popelnice. Navíc jsou každý víkend
na dvou místech po obci umístěny kontejnery na bioodpad. Když někdo
uloží odpad z vlastních pozemků na obecní za účelem, aby se ho snadno
zbavil, bude to hodnoceno jako nedovolený zábor veřejného prostranství
nebo zakládání černých skládek, za což hrozí i vysoké finanční sankce.
Výjimkou jsou případy, kdy se jedná o materiál z obecních pozemků,
např. z neoplocených zelených pásů podél chodníků. Vnímáme pozitivně,
když lidé z vlastní iniciativy pečují o bezprostřední okolí svého domu, byť
jim to zákon neukládá a pozemky jim nepatří. Tyto hromádky a požada‑
vek na odvezení je ale nutné nahlásit panu Hodecovi nebo mně (kontak‑
ty jsou na webových stránkách). Odpad pocházející z obecních pozemků
jsme ochotni po vzájemné domluvě odvézt. Nestačí však spoléhat, že si
hromádek někdo z obce všimne, až pojede kolem, a nenahlášené hro‑
mádky se odvážet nebudou.
Ing. Mgr. Pavel Kadlec, 1. místostarosta obce
Inzerce

Hledám ke koupi RD se zahrádkou v Hrušovanech a v okolí do 15 km. Tel. 792 284 071
Koupím byt v Hrušovanech. OV i DB, nejlépe s balkonem, není podmínkou. Tel. 722 063 341
Koupím udržovaný dům/chalupu. Děkuji Vám za nabídky. T: 722 012 297
KOUPÍM-Byt v Hrušovanech. Stav dobrý. Děkuji T: 774 340 338

Hrušovanský zpravodaj Červen 2016

9

Školy

Mateřská škola

Jaro v mateřské škole
Kolektiv MŠ

Školní rok se blíží ke konci
a děti se těší na prázdniny. Červen
je měsíc bilancování a zamyšlení
se nad uplynulým školním rokem
2015/2016.
V měsíci dubnu jsme navštívili
zábavné centrum Wikyland
v Brně, kde se měly děti možnost
vydovádět na různých atrakcích.
Proběhl zápis do MŠ, kterému
předcházel „Den otevřených dveří“.
Do tříd se přišly podívat malé
děti – budoucí školáčci. Vybavení
tříd i školních zahrad bylo kladně
hodnoceno.
Koncem dubna byly třídy plné
malých čarodějů a čarodějnic.
Zazpívaly si u ohně a spálily
neposlušnou čarodějnici, kterou si
společně s p. učitelkami vyrobily.
Krátkým vystoupením dětí
a neformální besedou u kávy jsme
společně s rodiči oslavili „Den
matek“.
Starší děti se zúčastnily výletu
do Lipky s ekologickým výukovým
programem, kde se seznámily
pomocí her a tvoření s různými
materiály. Navštívily také oboru
se zvířaty.
V rámci oslav „Dne dětí“
se uskutečnilo mnoho akcí –
sportovní odpoledne, karneval,
kresba na chodníku, zábavné
dopoledne s klaunicí Pepinou.
Zdařilá byla dopravní akce
s Obecní policií. Děti plnily
různé úkoly a zvládly slalom
na koloběžkách.

10
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V červnu se uskutečnily výlety všech tříd. Děti navštívily ZOO v Hodoníně, Vyškově
a Brně.
Velkou událostí předškoláků byla návštěva v první třídě ZŠ. Pro budoucí školáky bylo
zážitkem spaní v MŠ. I přes nepřízeň počasí si děti tento večer i noc užily.
Tradičně se konala akce „Rozloučení s předškoláky“, kteří budou slavnostně
pasováni na školáky. V září odejde do ZŠ 53 dětí. Poté následovala „Zahradní slavnost“,
při které se opékaly špekáčky a děti tancovaly při hudbě diskžokeje Elvise.
Poslední akcí v tomto školním roce bude setkání s hasiči.
V průběhu školního roku se ještě uskutečnily akce – návštěva divadla Radost v Brně,
vítání jara, Den Země, vycházky do přírody a další.
Děkujeme za spolupráci zájmovým a společenským organizacím a také Obecnímu
úřadu v Hrušovanech.
Všem dětem i rodičům přejeme pěkné prázdniny a pohodovou dovolenou.
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Školy

Základní škola

Střípky ze školních lavic
Projektové vyučování – Víš, kde bydlíš
Od února 2016 pracovaly děti ze třídy 3. a na projektu „Víš, kde bydlíš“. Cílem
bylo vzbudit v dětech hlubší zájem o místo, ve kterém žijí. Projekt probíhal for‑
mou vypracovávání úkolů do speciálních deníků. Svoje práce pak děti prezento‑
valy ve třídě před spolužáky, rovněž pak ve školní družině.
Součástí projektu byla procházka po kulturních pamětihodnostech Hrušovan
u Brna.
Na konci této exkurze byli vyhlášeni vítězové celého projektu. Byly to děti, kte‑
ré za vypracovávání úkolů získaly nejvíce bodů. Jmenovitě – Kristýna Kopáčková
a Marek Malý, Elen Lazarová a Kateřina Vaculíková, Oskar Suchán a Šimon Vrba.
Za svoje úsilí byly tyto skupinky odměněny upomínkovými předměty s náměty
obce (brožurky, mapky, pexesa, propisky), které nám daroval pan starosta.
Ani ostatní děti, samo sebou, nezůstaly bez odměny. Jako památku na tento
projekt si odnesly odznak Hrušovan u Brna a pamětní list.
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Návštěva obyvatelů vily Martha
V pondělí 4. dubna 2016 navštívili
žáci třídy 2. A obyvatele Domu dů‑
stojného stáří v Hrušovanech u Brna,
pro které si připravili hudebně literár‑
ní pásmo. Žáci zazpívali několik písní
o jaru, přečetli společně báseň od F.
Halase Co všechno musí udělat jaro
a zarecitovali několik krátkých bás‑
niček o jarních květinách a ptácích.

Když někdy nemohou lidé za jarem,
musí jaro k nim, proto žáci věnovali
obyvatelům villy Martha veselá papí‑
rová sluníčka jako výzdobu do oken
pro potěšení ve smutných dnech.
Jsme vděčni za příležitost projevit zá‑
jem o naše starší spoluobčany. I malé
děti mnoho dokážou, stačí jim ukázat
cestu. Ta naše směřuje do villy Martha.

Jitka Coufalová

Den Země

Den Země jsme si užili návštěvou
Sonnentoru v Čejkovicích. Pro děti byl
připraven velmi krásný a voňavý pro‑
gram o bylinkách s názvem „Raráškův
bylinkový ráj“.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Turnaj AŠSK ve vybíjené
13. dubna 2016 se vybraní žáci zúčastnili okrskového kola turnaje ve vybíjené pořádané‑
ho Asociací školních sportovních klubů. Turnaj proběhl ve sportovní hale v Pohořelicích.
Naše družstvo složené z 13 hráčů (11 chlapců a 2 dívky) ze 4. a 5. ročníku podalo výborný
výkon a okrskové kolo vyhrálo. Tím si zajistilo postup do okresního kola, které proběhlo
o týden později opět v Pohořelicích. V konkurenci škol okresu Brno‑venkov, které postou‑
pily z jednotlivých okrsků, se našim žákům podařilo i tentokrát zvítězit a zajistit si přímý
postup do krajského finále, které proběhlo 19. 5. v Brně. Přestože se nám z krajského
finále postoupit nepodařilo, všem hráčům patří velké uznání za skvělé výkony, projev
sportovního ducha a reprezentaci školy.
Mgr. Michal Řihánek
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Raráškův bylinkový ráj
Mezinárodní Den Země jsme se le‑
tos rozhodli oslavit v Čejkovicích
u Hodonína. V překrásném kraji mezi
vinicemi se nachází moderní firma So‑
nnentor, která se zaměřuje na zpraco‑
vání bylinek. A ocitli jsme se tu opravdu
v bylinkovém ráji!!! A ta vůně!!! Zkuše‑
né lektorky seznámily děti s léčivými

rostlinami, které u nás běžně rostou
a po Raráškově pohádce a krátkém
naučném videu jsme se vypravili
do samotného provozu. Viděli jsme
nejen obrovské sklady plné voňavých
pytlů, ale také stroje na zpracování by‑
linek a oddělení balení čajových sáč‑
ků. Po celou dobu exkurze jsme měli
možnost ochutnávat čaje, sušené plo‑
dy i bylinkovou pomazánku na křupa‑
vých tyčinkách. Moc jsme si pochutnali
na směsi bylinek nazvané „Dobrá ná‑
lada“. A s dobrou náladou se vracíme
i domů. Vždyť si kromě krásného zážit‑
ku odvážíme i sypaný ČAJ – směs, kte‑
rou jsme si sami namíchali z chrpy, me‑
duňky a měsíčku lékařského. Tak zase
někdy v Sonnentoru! Monika Betášová

Cesta za dobrodružstvím abecedy
Vlakem jsme jeli do Rajhradu, kde jsme navštívili Památník písemnictví. Dob‑
rodružství abecedy byl program, který nás provedl historií písma. Děti držely v
rukou tabulku z vosku, viděly písaře pracovat při světle svíčky, namalovaly si svoji
vlastní iniciálu, psaly na psacím stroji. Dobrodružství stálo za to.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Základní škola
V pátek 8. dubna se páťá‑
ci vydali do Brna. Cílem naší
cesty bylo VIDA science cen‑
trum Brno – Zábavní vědecký
park.
A co že je to vlastně
VIDA? No přece zvolání – když
objevíte něco překvapivého.
„Vida! To jsem nevěděl…“
A překvapení jsme oprav‑
du byli. Vždyť nás tu čeka‑
lo téměř 150 interaktivních
exponátů. Všechny jsme ani
nestihli vyzkoušet a prozkou‑
mat.
V Divadle vědy jsme si
pak užili ELEKTROMAGION –
představení plné zábavných
pokusů. Byli jsme zde nejen
diváky, ale samotnými akté‑
ry. Ve VIDA jsme se opravdu
nenudili.
Matematická soutěž Klokan
Žáci soutěžili ve dvou kategoriích:
Cvrček (2. a 3. třídy) a Klokánek (4. a 5. třídy).
Umístění:
Cvrček:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
Klokánek:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
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Hana Juráková (3. A)
Jitka Skalická (3. A)
Jan Hruška (3. B)
Vojtěch Kocman (4. B)
Zuzana Weisová (5. A)
Jonáš Březina (5. B),
Filip Kachyňa (5. B),
Sofie Ondráčková (5. A)
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Testy Kalibro
Žáci 5. ročníku si ověřili svoje
znalosti v testech Kalibro. Od‑
povídali na otázky z těchto
oborů: český jazyk, matema‑
tika, anglický jazyk, huma‑
nitní základ, přírodovědný
základ a ekonomické doved‑
nosti. Nejlepší znalosti proká‑
zali v českém jazyce. Všichni
si tak vyzkoušeli, co je čeká
při přijímacích zkouškách na
střední školu. Skutečná přijí‑
mací zkouška na gymnázium
pak čekala na 11 žáků.

Zpráva ze školního výletu tříd 2. A a 2. B
(Studnice u Nového Města na Moravě, 4. – 6. května 2016)

Ve středu 4. 5. 2016 vyjeli žáci druhých ročníků autobusem na objednanou prohlíd‑
ku hradu Pernštejna. Uchvátila je výzdoba sálů, tajemné chodby i zajímavé suvený‑
ry. Po příjezdu do penzionu ve Studnici, objektu bývalé školy v nejvýše položené obci
na Vysočině, se žáci vybalili a rozděleni do smíšených skupinek začali hrát hru Strom
pokladů. Celé odpoledne pršelo, byla mlha, ale večerní hudební a taneční show dětem
spravila náladu. Čtvrteční den bylo počasí vlídnější, proto jsme jej strávili téměř celý ven‑
ku. Prozkoumávali jsme okolí, zahráli si několik her a po zelené turistické značce jsme
došli až na Paseckou skálu. Cestou jsme pozorovali vlaštovky, stáda krav, hnojení polí
i kvetoucí borůvčí. Večerní program probíhal v duchu hradní módní prohlídky s připo‑
menutím pověsti o marnivé Elišce z Pernštejna. Pátek byl slunečný a teplý den, ideál‑
ní k cestě za Stromem pokladů. Po krátké hudební rozcvičce a snídaní se žáci vzorně
samostatně sbalili a uklidili na pokojích. Poklad našly všechny skupinky. Spokojení žáci
se i s odměnami vydali po obědě domů, kde na jejich vyprávění zážitků již čekali rodiče.
Po celou dobu pobytu se o nás majitel objektu s kuchařkami ochotně starali a sytili nás
ke spokojenosti všech. Hlavním cílem výletu bylo podpořit vzájemné vztahy mezi žáky
a vést je k sebepoznání, kterými svými silnými stránkami mohou být užiteční ostatním.
K tomu posloužil pohádkový příběh podle stejnojmenné knihy Strom pokladů, ve kte‑
rém psice, lev, bobr a vydra představují různé typy osobností a svými jedinečnými schop‑
nostmi získávají klíče ke vstupu do zahrady se stromem s pokladem. Zvířátka nakonec
zjistí, že největším pokladem nejsou věci a sladkosti, ale přátelství s ostatními. „Ať jsme
staří nebo mladí, přátele nic nenahradí.“
Jitka Coufalová
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Školy
Škola v přírodě
Začátkem května se třídy 4. B a 5.
A účastnily školy v přírodě v rekreač‑
ním středisku Baldovec v Moravském
krasu. Škola v přírodě zanechala v dě‑
tech spoustu dojmů, zde si můžete
přečíst některé z nich:
… pěkný zážitek byl, když jsme šli na zříce‑
ninu hradu. Ze všeho nejvíc se mi ale líbily
Punkevní jeskyně, ve kterých byla spousta
krápníků.
Každý den byl plně nabitý hrami a pro‑
cházkami. Například lanové centrum
a horolezecká stěna. Málem jsem Vám
zapomněl napsat, že jsme byli rozděleni
do skupin, kde jsme plnili spoustu úkolů.
Po celou dobu jsme si hráli na námoř‑
níky. Také jsme získávali penízky, za kte‑
ré jsme na konci každého dne dostali
odměny.
Jídla na škole v přírodě byla moc dob‑
rá, někdy tak, že jsem si šel i přidat…

Tadeáš Kronovít, 4.B
… každý den jsme hráli různé hry,
např. na námořníky, lezli jsme po lanovém
centru a hráli na hřišti vybíjenou. Také jsme
chodili na různé výlety a procházky. Třeba
v pátek, poslední den školy v přírodě, jsme
jeli do Punkevní jeskyně na Macoše. V jes‑
kyni byla zima, tma a vlhko, proto jsme
se museli teple obléct. Ze země a stropu
jeskyně rostly překrásné krápníky z vápen‑
ce. Potom celá naše třída jela na lodičkách
podzemní říčkou. Na konci plavby na nás
čekala svačinka…
Nela Erbesová, 4.B
… jeden z krásných dnů na škole v pří‑
rodě jsme si šli vyrábět náhrdelníky.
Nevyrobili jsme si je sami, to je přece
hloupost, ale byly tam už připraveny
uříznuté tenké kmeny stromů. No a pak
už se jen kreslilo…Petra Ondráčková, 5. A
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Brněnské pověsti Ve středu 18. května jsme se vlakem vydali do Brna. V divadle
REDUTA jsme totiž ještě nebyli, a proto jsme se těšili na představení „Brněnské
pověsti“. Připomněli jsme si zde ty nejznámější z brněnských pověstí, a sice o br‑
něnském kole a drakovi. Kromě toho jsme se dozvěděli několik teorií, jak asi při‑
šlo město Brno ke svému jménu.
Tak, teď se rychle posilnit svačinami a HURÁ do města.
Paní průvodkyně z turistického informačního centra nás provedla „Po sto‑
pách brněnských pověstí“. Ukázala nám nejzajímavější, pověstmi opředená mís‑
ta v centru města: Starou radnici i se svou pokřivenou věžičkou, hrobku řádu
Kapucínů, kostel sv. Jakuba, kde na nás kamenný gotický mužíček vystrkoval
holý zadek ☺ a mnoho dalších.
Teď už například víme, kde stával
pranýř pro zloděje a nepoctivé ob‑
chodníky nebo klec bláznů. V katedrá‑
le na Petrově jsme si prohlédli nádher‑
né vitráže a poslechli si zvuk jedněch
z největších varhan na Moravě. Víme
už také, proč zdejší zvony ohlašují po‑
ledne už v 11 hodin.
Procházkou celí utrmácení nasedá‑
me do vlaku a vracíme se domů. Výlet
se nám vydařil!
Mgr. M. Betášová
Hurá za fotbalem
23. května byl krásný slunečný den. Zástupci hrušovanského fotbalového klu‑
bu pro naše žáky uspořádali na velkém fotbalovém hřišti miniturnaj, ve kterém
se mezi sebou utkalo několik družstev. Všichni hráli s chutí a plným nasazením.
Také obecenstvo vydatně povzbuzovalo. Těšíme se na další spolupráci.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Den dětí jsme oslavili netradičně. Příslušníci Brněnské policie na školním hřišti
předvedli dětem ukázky výcviku policejních psů. Obdivovali jsme psovody
i jejich svěřence.
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Hruščata V úterý 7. června měly svůj koncert děti z pěveckého sboru Hruščata.
Pod vedením paní učitelky Dvořákové zazpívaly několik písní a zpříjemnily nám
pěkné letní odpoledne. Děkujeme.

Dopravní výchova
Ve druhém červnovém týdnu si všichni žáci upevnili svoje vědomosti a znalosti
z dopravní výchovy pod vedením městské policie, která pro ně již několikátým
rokem připravila dvoudenní dopolední program. První den měli žáci výuku
zakončenou zkušebním testem, druhý den si teoretické znalosti vyzkoušeli
prakticky při jízdě na kolech.
Sběr druhotných surovin
V tomto roce žáci za pomoci svých rodičů a známých odevzdali 19,52 t papíru.
Škola tím získala 27 337 Kč, za které jsme pořídili další interaktivní tabuli
s příslušenstvím a pomůcky do výuky i školní družiny.
Koncem června ještě děti uvidí ukázky výcviku dravých ptáků, které jim
předvedou členové společnosti Seyferos. Některé třídy ještě pojedou na školní
výlet. Páťáky čeká setkání na Obecním úřadě, kde se s nimi rozloučí také pan
starosta. 30. června dostanou děti vysvědčení a pak už HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Děkujeme našemu zřizovateli, organizacím a sdružením v obci za pomoc
a podporu. Všem spoluobčanům přejeme pěkné léto a klidnou dovolenou.

Za zaměstnace a žáky školy Mgr. Jarmila Motlíčková
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Sběrný dvůr odpadů

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice
systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to
stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řád‑
ně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektrood‑
padu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé
odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení?
Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo,
odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při
výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
 Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
 Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž bys‑
te byli nuceni koupit si nový.
 Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fon‑
du ohrožených dětí.
 Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasič‑
ských sborů po celé republice.
 Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a face‑
bookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
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Sběrný dvůr odpadů

Informace o provozu sběrného dvora odpadů a zařízení terénních úprav
Pavel Hodec, vedoucí SDO

Rada obce Hrušovany u Brna projednala zahájení provozu zařízení terénních úprav, dle
specifikace se schváleným provozním řádem, který nabyl platnosti dne: 10. 10. 2013,
vydaný Krajským úřadem JMK, odbor Životního prostředí.
Veškerý provoz bude zaznamenán do provozního deníku a je řízen platným provozním
řádem. Obsluha podepíše seznámení a dodržování tohoto řádu, včetně hmotné
odpovědnosti.
Rada obce rozhodla:
1. Zahájit provoz dnem 1. 4. 2014
2. Stanovení poplatků za uložení odpadu:
 Zemina a hlušina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,– Kč/t, včetně DPH
 Stavební a demoliční odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,– Kč/t, včetně DPH
 Odpady, z nichž byly odstraněny nebezpečné složky. . . . . . . . 150,– Kč/t, včetně DPH
3. Na všechny odpady bude vydán vážný lístek, prázdné a plné vozidlo a bude vybrán
stanovený poplatek.
4. Odpovědná osoba za provozní záležitosti:
Hodec Pavel – vedoucí sběrného dvora odpadů
Kontakt: 547 236 117, 607 592 096, e-mail hodec@ouhrusovany.cz
5. Pracovníci sběrného dvora:
Záviška Dušan, Kelbl Rudolf
Kontakt:
539 083 152
Limitované množství ukládaného odpadu od občana, kde není vyžadován chemický rozbor:
Kontejner na sběrném dvoře. . . . .  max. přívěsný vozík za osobní auto . . . . . . . . 1 x týdně
Kontejner na SDO po dohodě . . . .  max. 3 m3 kontejner nákladního vozidla. . . . za úhradu
Při větším množství odpadu bude již nutné doložit chemický rozbor ukládaného
odpadu.
Provozní doba sběrného dvora odpadů /SDO/a zařízení terénních úprav v lokalitě
„Kelblova jama“ v Hrušovanech u Brna:

Pondělí
Úterý
Středa
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Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.30 – 17.00
zavřeno
09.00 – 14.00
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Mlýn v Hrušovanech. (II. část)

Při druhé návštěvě mlýna nás provázel
starší pan Šafr, který je mlynářem,
i když dnes mele v jiném, moderním
mlýně. Ten nám ukázal i vnitřní prostory
mlýna.
Podlaha mlýnice je asi tři čtvrtě
metru nad terénem a dnes nepoužívané
hlavní dveře do ní jsou vidět na jedné
z fotografií. V době naší první návštěvy
byla před nimi lavička. Těmito dveřmi
se přímo z vozu nosily do mlýnice pytle
s obilím a zpět na vůz pytle s moukou.
Z domu je vchod do mlýnice hned
za dveřmi. Leze se tam po několika
úzkých schůdcích, vedle nichž jsou
strmější schůdky do podkolí.
Tlusté
kamenné
zdi
mlýna,
které pamatují řadu mlynářů, kteří tam
mleli, jistě nemají žádnou izolaci proti
vodě, která tekla kolem. Přesto bylo
v mlýnici sucho a trámoví, podlaha
i strop nejevily známky poškození, mimo
to dané provozem a časem.
Aniž bych se dovolil, udělal jsem
několik nepřipravených fotografií a jako
první nás upoutalo mlýnské složení.
Tak se nazývá dvojice kruhových
mlýnských kamenů, z nichž tomu
spodnímu se říkalo ležák a hornímu,
který se otáčel, běhoun. Jeho středem
padalo z násypky obilí, mezi kameny
se mlelo a po obvodu padaly kroupy
a otruby, pokud se mlelo „na vysoko“
nebo mouka. To vše bylo třeba ještě
AZ občasník kronikáře Červen 2016

Složení mlýnských kamenů. Ve spodní části
je ležák, v horní běhoun.

Kladívka na zdrsňování mlecích ploch
mlýnských kamenů.
Jednomu z nich se říkalo oškrt.

AZ-1

přesívat, případně dále mlít a oddělit
krupici, hrubou a hladkou mouku.
Až do doby, než byly vynalezeny
a zavedeny mlecí stolice, u nás až
cca do roku 1880, se mlelo jenom
na kamenech.
Jejich mlecí plochy bylo třeba čas
od času zdrsnit, což znamenalo mlecí
složení rozebrat, horní kámen – bě‑
houn zvednout, otočit a mlecí plo‑
chy obou kamenů zdrsnit kladívky.
Ke zvedání běhounu jistě sloužil i ře‑
těz, zavěšený nad mlecím složením.
Pokud již byla mlecí vrstva na kameni
příliš tenká, bylo třeba kámen vyřadit
a nahradit novým. Ty již vyřazené jsou
vidět na jedné z fotografií uvedené
v předchozí části. Podle všeho se jedná
o kameny, jimž se říkalo francouzské,
neboť jejich mlecí vrstva byla vyrobe‑
na z francouzského křemene. Běhoun
se otáčel poměrně pomalu, přibližně
tři až čtyři krát za vteřinu. Ke šrotová‑
ní krmiv se kameny používaly ještě
po polovině minulého století.
Překvapením byl dobře zachovalý
stroj z cizokrajného leštěného dřeva,
zřejmě „loupačka, nebo “krupník“.
V něm se oddělovala slupka
z jednotlivých obilních zrnek, a dělaly
se kroupy, pokud to bylo z ječmene,
nebo se oloupaná zrnka pšenice,
či žita, dále mlela na mouku. Čím
důkladněji byla slupka zrnek, možno
říct „obroušena“, tím byla mouka
bělejší.
V dřívějších dobách se u nás
kroupy konzumovaly mnohem častěji
než pšeničná moučná jídla. Zrno
ječmene je křehké, a proto výroba
AZ-2

Krupník

Jemně rýhované mlecí válce pokrývá prach a čas.
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těch kvalitních byla uměním mlynáře.
V minulých staletích byly ty lepší
označovány jako „kroupy oficírské“.
Plechové
kotoučky,
položené
před loupačkou a z části zachycené
na fotografii, jsou vnitřní částí
vodorovného dopravníku. Z plechu
vytvořená šroubovice se otáčela
ve dřevěném potrubí a tím dopravovala
obilí k násypkám jednotlivých strojů.
Mimo dalšího strojního zařízení,
jehož účel nedovedu popsat, jsou
ve mlýně i dvě, dnes jistě již přes
100 let staré mlecí stolice. Z nich jedna
je z části rozebraná. Možná kdysi
ve snaze, aby skončila v železném šrotu.
Na štěstí se tak nestalo. Válce z ní jsou
na následujícím obrázku. I když jsem
se v dědově mlynářském kalendáři
z roku 1924 dočetl, že u těch nejstarších
byly mlecí válce porcelánové, tyto už
jsou ocelové, jemně rýhované, jaké
se používají i dnes.
Stroj umístěný pod schodištěm
je krupník s odsáváním prachu.
Do podkolí se leze jen obtížně. Tam
je strojovna mlýna. Čelník, tj. ozubené
kolo, jehož zuby jsou u jeho obvodu
umístěny z boku, je na společné hřídeli
s mlýnským kolem venku. To, stejně jako
velké ozubené kolo, zajišťující převod
transmise do rychla, mají dřevěné
ozubení. Zuby jsou z habrového dřeva
a mlynáři si je obměňovali sami. Jak
se lze dočíst v jedné kupní smlouvě,
součástí inventáře mlýna byly i habrové
fošny na jejich výrobu.
Z plochých kol, tzv. řemenic
se pomocí řemenů sešitých z pásů
hovězí kůže poháněly stroje v mlýnici.
AZ občasník kronikáře Červen 2016

Do horního patra mlýnice vedou široké
dřevěné schody. Po nich mlynáři na ramenou
nosili pytle s obilím k mletí.

Vpravo u stěny je čelník, do jehož dřevěných
zubů zapadá menší zubaté kolo. To je na
společné hřídeli s velkým kolem pro převod
do rychla. U velkého kola je dobře vidět, že
dřevěné zubypřesahují i vnitřní obvod kola.
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Malé kolo transmise je již mimo záběr velkého kola. To je až z doby, kdy místo
vodního kola transmisi poháněl elektromotor. Ozubení, zejména to dřevěné bylo
třeba často mazat.
Vodnímu kolu, které je díky pozdější změně toku říčky Šatavy bez vody, jsme
bohužel nevěnovali dostatečnou pozornost. Během let jich tam jistě byla celá řada
a to i různých typů. To poslední už je železné, a pokud jsou jeho lopatky zakřiveny,
bude se jednat o kolo typu Zuppingerovo. To i při spádu menším jak 1,5 m
a množství vody 200 až 500 l/sec., stačilo dávat dostatečný výkon pro mlýnské
stroje, kterých ve mlýně s jeho
modernizací přibývalo.
V Hrušovanech jsme navštívili
i místní hřbitov. Tam odpočívá
i můj pradědeček Johann Jaburek,
který v roce 1860 mlýn koupil
a v roce 1880 nečekaně zemřel.
Kde tam leží, to nevíme. Podle
popisu mohl jeho hrob, včetně
„kříže s ohradou“ vypadat nějak
tak, jaké tam zůstaly ještě asi tři.
Tehdy ho prababička Vincencie,
včetně té ohrady pořídila
za 150 zlatých. I ty litinové kříže,
pocházející z doby kdy ještě
všichni věřili, že člověk má
i nesmrtelnou duši, mají svou
historickou cenu a jsou dnes
technickou památkou.

Od naší druhé návštěvy v Hru‑
šovanech uběhly bezmála tři roky.
Doufám, že historické strojní zaří‑
zení, o které by jistě stálo některé
muzeum, tam ve mlýně stále je.
Spolu s možná přes 400 let sta‑
rou budovou mlýna má však pro
Hrušovany, jako autentická místní
technická památka mnohem větší
historickou hodnotu.
AZ-4
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Události známé, neznámé…

Několik vzpomínek na válečná léta 1944/1945 v našem okolí
Rok 1944
Úvodem tohoto článku se musím zmínit, že se v něm nebudu zabývat kaž‑
dodenním životem občanů naší obce v období nacistické okupace, ale jen sa‑
motnými válečnými událostmi. Vycházím přitom ze svých zážitků a ze stručných
zápisků v mém kalendáříku.
V období po vypuknutí války v roce 1939 projížděly naší obcí železniční
transporty vojska a zbraní, ale výbuchy granátů a detonace pum slyšet však ještě
dlouho nebylo. To se změnilo postupem času a vývojem války v letech 1944
a 1945, kdy se válečné události dotkly naší obce a jejího okolí.
V průběhu prvního pololetí roku 1944 začaly nad jižní Moravou přelétat
mohutné svazy amerických čtyřmotorových bombardérů tzv. „létajících pev‑
ností“ a Liberátorů. Tato letadla startovala zpočátku ze základen v severní Afri‑
ce a později z dobytých letišť v Itálii. Směřovala převážně na sever k náletům
na průmyslovou oblast Horního Slezska. Na modré obloze se stříbrně třpytila
a občas padaly k zemi hliníkové proužky, které rušily německou protileteckou
obranu. Místní kluci je horlivě sbírali. Tato podívaná nebyla sama o sobě hrozivá,
což netrvalo dlouho.
O blížících se bombardérech informoval protektorátní i vídeňský rozhlas.
Po jednom takovém hlášení se stala blízká Vídeň cílem náletu. To už bylo i v naší
obci slyšet vzdálené detonace a dokonce drnčela i skla oken. Pak přišel pátek
25. srpna 1944. Bylo před polednem, když několik menších svazů přiletělo
v menší výšce a náhle se stočilo na sever. Brzy pak následovaly slyšitelné deto‑
nace a dokonce záblesky, protože cílem útoku se stala Kuřim (továrna na letecké
motory) a Brno‑Líšeň (závod na kuličková ložiska). V obou továrnách pracovali
i někteří občané z Hrušovan.
Další válečná akce se odehrávala přímo v naší obci ve středu 11. října 1944
v 14.00 hodin. Toho dne protektorátní rozhlas hlásil již před polednem,
že se na Moravu blíží svaz stíhacích letadel a varoval před hloubkovými útoky.
Byly to americké stíhačky Mustang, které útočily na vlaky na železničních tratích.
Protože byly zasaženy především parní lokomotivy, říkalo se jim „kotláři“. Napad‑
ly také nákladní vlak projíždějící Hrušovany a přitom zahynul strojvůdce. Palbu
na tento vlak spustily stíhačky ze vzdálenosti několika desítek metrů západně
od naší obce. Takové útoky se odehrály na mnoha tratích na celé Moravě. To nej‑
horší v našem okolí však přišlo zakrátko.
V pondělí 20. listopadu 1944 bylo zamračeno a mlhavo a přesto sirény ohlásily
letecký nálet. Bombardovací svazy nebylo sice vidět, ale slyšet byl hukot jejich
motorů. V zápětí se ozvaly také detonace. Cílem útoku měla být patrně Brněnská
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Zbrojovka, ale pro špatnou viditelnost dopadaly pumy na obytné části města.
Zahynulo zde mnoho lidí. Někteří hrušovanští občané museli přijít domů z Brna
pěšky. Nálety toho dne postihly také Hodonín, Břeclav a Zlín.
Poslední událost v roce 1944, která souvisela s válkou a stojí za zmínku, se sta‑
la v sobotu 30. prosince dopoledne. Vídeňský rozhlas tehdy ohlásil, že americké
bombardéry směřují na Vídeň. V takových případech nacisté přemísťovali svoje
letadla na jiná letiště. Nad naší obcí se tehdy objevilo několik cvičných letadel Ara‑
do, která směřovala patrně na brněnské letiště. Jednomu z nich začal vynechávat
motor, jeho pilot otevřel kokpit a vystřelil signální raketu naznačující, že musí
nouzově přistát. Změnil proto směr letu proti větru a snažil se přistát na poli jižně
od Fischova statku. Pravděpodobně neodhadl potřebnou vzdálenost od hospo‑
dářských stavení, a když mu vysadil motor, pokoušel se tato stavení přeletět.
Neměl však už dostatečnou rychlost, a zřítil se z výšky několika desítek metrů.
Náhodou jsem byl jedním z prvních lidí, kteří ke zřícenému letadlu doběhli. Po‑
dotýkám, že k výbuchu nedošlo. Přivolaný lékař MUDr. Luska konstatoval smrt
mladičkého pilota, který zůstal v otevřeném kokpitu, a z úst mu tekla krev.
Rok 1945
Po vypuknutí války se SSSR a USA roku 1941 přecházela naděje našich lidí
ve víru na konec války a osvobození. Na začátku roku 1945 pak přešla tato víra
v jistotu. Válka však pokračovala a přibližovala se naší obci. Nacisté se zuřivě
bránili, ale jejich situace byla již dávno beznadějná.
Přelety letadel byly stále častější a na obloze se již objevovala letadla sovětská,
zvláště Iljušiny, později i stíhačky Lavočkin a dvoumotorové bombardéry Boston,
dodávané do SSSR z USA.
Někdy koncem února jsem pozoroval další zajímavost. Byl jasný mrazivý den
a tehdy jsem se pohyboval na silnici směrem k obci Ledce. Od jihozápadu jsem
uviděl přilétat poměrně nízko několik dvoumotorových letadel a zdálo se mi,
že jsou to britské Wellingtony. Když nade mnou změnily směr nad místní továr‑
nu, kde byl sklad wehrmachtu, byla ve mně malá dušička. To však trvalo jen oka‑
mžik a letadla továrnu přeletěla a zamířila na jihovýchod. Před několika lety jsem
se dozvěděl v novinách, že z bažin v lužním lese v okolí Hodonína byl vyproštěn
sestřelený Wellington. Jsem přesvědčen, že to byl jeden z těch, které jsem po‑
zoroval a potvrdilo se mi, že to byly opravdu britské Wellingtony. Po válce jsem
se dozvěděl od bývalého občana Hrušovan Antonína Míky, který sloužil za války
jako Čech v britské armádě, že náš tovární objekt byl na leteckých mapách RAF
označen jako orientační bod. Byla to jediná britská letadla, která se za války ob‑
jevila nad naší obcí.
Jednoho březnového dne 1945 jsem seděl u rádia a poslouchal jsem české
vysílání z Moskvy, které bylo dobře slyšitelné na dlouhých vlnách. Na stole jsem
měl mapu, na níž jsem podtrhával jména míst dobytých sovětskou armádou.
AZ-6
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V té chvíli vstoupili bez zaklepání do místnosti dva mladí němečtí vojáci. Zpo‑
čátku jsem nezpanikařil v domnění, že neumějí česky a rádio jsem nevypnul.
Šokován jsem byl, když jeden z vojáků se zeptal česky: „Tak co, jak jsou Rusi dale‑
ko?“ Zmohl jsem se na odpověď, že to musí nejlépe vědět oni. Když mne ujistili,
že to opravdu nevědí, ukázal jsem jim to na mapě. Hluboce jsem si oddechl,
když zdrcení beze slova odešli. Byli to zřejmě nováčci nasazení na frontu.
Dále si vzpomínám na neděli 8. dubna odpoledne, kdy větší počet Iljušinů
zaútočil na Brno, což bylo slyšitelné i u nás. O další události z dubnových dní, kte‑
ré se odehrály mimo blízké okolí Hrušovan, mi vyprávěl po válce Čech, který po‑
býval v dubnu 1945 v obci Loděnice. Pro její zajímavost se o ní zmíním. V druhé
polovině dubna se vracelo několik Bostonů z náletu na Moravský Krumlov. Jeden
z nich byl zasažen německou protileteckou obranou a tvrdě přistál na poli mezi
Malešovicemi a obcí Loděnice. Údajně jeden člen posádky přitom zahynul a dva
muži a žena přežili. Ti se bránili palubními zbraněmi tamnímu volkssturmu (staří
němečtí domobranci) až do setmění a pak vrak letadla opustili. Zda se dostali
k blízkému místu obsazenému Rusy, není známo. O tom jsem se dozvěděl
od zmíněného Čecha, který pracoval na poli blízko vraku letadla, až v létě 1945.
S jistotou vím, že ještě v létě 1946 vrak na poli dosud byl a že často sloužil lidem
jako úkryt před bouřkou.
Po tomto časovém odbočení se vracím do dalších dubnových dní, které již
byly pro naši obec dramatické. V neděli 15. dubna bylo v místním kině ještě
filmové představení. Uprostřed filmu bylo promítání náhle přerušeno. Do sálu
totiž vstoupil německý důstojník, starosta naší obce a velitel místní četnické sta‑
nice. Byla vyhlášena výzva občanům od 18. let, aby se v pondělí ráno v 5 hodin
dostavili s lopatami a rýči před místní školu, kde byl ubytován vojenský oddíl.
Při neuposlechnutí hrozil velitel tohoto oddílu drastickým trestem. Po této ná‑
vštěvě se návštěvníci kina rozešli. Ono ráno jsem nastoupil s ostatními s lopatou
před školu, z níž vyšli vojáci v plné zbroji. S nimi jsme pochodovali přes Vojkovice
(!) do Židlochovic, kde jsme měli kopat okopy, v nichž měli vojáci již zůstat. Kopali
jsme je od silnice do Žabčic podle trati lokálky až k Hrušovanům. Na každý úsek
byl určen jeden voják a dva civilisté. Mým partnerem byl hrušovanský občan Jo‑
sef Šnédar. Náš úsek byl vzdálen od silnice asi 100 metrů. Vše probíhalo celkem
v klidu až do odpoledne, jen bylo slyšet dunění výbuchů granátů a pum, patrně
z bojů o Velké Němčice. Nad námi až do odpoledne nepřeletělo jediné letadlo.
Mezi 12. a 14. hodinou vše utichlo. Pak zcela nenadále vykřikl německý voják
„IVAN!“ a skočil do okopu a my oba za ním. Nad námi přelétalo několik Iljušinů
a spustilo palbu z palubních zbraní a tříštivé bomby. Jejich cílem byla zmíněná
silnice, po níž projížděli ustupující němečtí vojáci a také povozy s civilními uprch‑
líky. Následky byly děsivé. Mrtví vojáci i civilisté, koně a také bombou zasažený
krajní dům v Židlochovicích. Na následky těžkého zranění zemřel také náš občan
AZ občasník kronikáře Červen 2016
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Miloš Lang. Většina z nás využila zmatků a utekli jsme domů. Již cestou jsem
uviděl dvě díry v komínu továrny a v krajním domu na ulici Jiřího z Poděbrad
stopy po dopadu granátu.
Asi jsme se s přítelem Šnédarem nepoučili, když jsme se domluvili, že se v úte‑
rý 17. dubna 1945 ukryjeme před blížícím se bojem v bývalé Kelblově pískovně,
kde měli někteří občané vybudované úkryty. Ono úterní dopoledne nás poučilo,
jak bláhový a naivní byl náš nápad. Bylo asi 11 hodin, když nás již před pískovnou
zahnali důrazně zpět Němci, kteří před pískovnou umísťovali minomety. Vraceli
jsme se tedy po poli zpět. Když jsme byli asi v půli cesty, zastavil před hřbitovem
vlak a z něho vyskákalo větší množství německých vojáků. My jsme se ocitli mezi
dvěma skupinami německých vojáků. V té chvíli se nad námi objevila stíhačka La‑
vočkin a začala vojáky ostřelovat. My oba jsme museli nesčíslněkrát padat k zemi,
než se nám podařilo doklopýtat domů. Poté jsem už z domu nevyšel a odpoledne
přelétaly nad obcí minometné střely. Na Tyršovu ulici přijel obrněný transportér,
který byl ostřelován od jihu, a proto v krajní nouzi prorazil vrata domu č. 250 a přes
dvůr projel, kam nevím. Po setmění těžké zbraně utichly a bylo slyšet jen střelbu
z ručních zbraní, což znamenalo, že Rusové jsou již v naší obci. Asi v 21 hodin
se ozval silný tlukot na dveře do naší zahrady. Šel jsem otevřít dvěma uříceným
sovětským vojákům, kteří požádali o vodu, které jsme se museli předtím sami napít.
Poté prohlédli dům od sklepa až po půdu a odešli. Po jejich odchodu bylo opět
poměrně ticho, které bylo přerušeno asi ve 23 hodin novým bušením, tentokrát
na vchodové dveře. Nových návštěvníků bylo více. Dále jsem už čas nesledoval,
protože pod namířeným samopalem jsem „odevzdal“ hodinky.
Ještě dva až tři dny byly pro nás hektické. 18. dubna dopoledne k nám přišel
kozák, který uviděl moje zastrčené kolo a žádal, abych mu je půjčil, že jako kozák
je čestně vrátí. Samozřejmě, že jsem kolo oželel, ale jaké však bylo moje překvapení,
když je téhož dne vrátil. Kozák přijel na kole a vedl přitom koně, protože jeho před‑
cházející kůň byl v boji zabit. Tak jsem poznal první paradox osvobozovací války,
který se projevoval v různých podobách, a proto jej lze zobecnit. Druhý paradox
jsem uviděl zakrátko. Asi 20. dubna se v našem domě ubytoval major Rusakov
se svým malým štábem a jeho jméno bylo napsáno na našich vratech křídou. Tento
důstojník nám vyprávěl, že mu němečtí okupanti vyvraždili rodinu. Je proto až
neuvěřitelné, že řidičem jeho džípu byl německý zajatec. Měl německou uniformu
a na čepici pěticípou rudou hvězdu. O třetím paradoxu se ještě zmíním. Příchod
majora Rusakova nás zbavil mnohých nepříjemností. Jeho vojáci nikoho dovnitř
nepustili a moje matka jim vařila, když jí donesli potřebné věci a také uhlí.
/pokračování v příštím čísle/
Ing. Vladimír Uminský
AZ občasník připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
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Myslivecké sdružení

Organizace

Můžou nám myslivci zastřelit psa?
Myslivecké sdružní Lípa

Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., zakazuje bezdůvodné usmr‑
cení zvířete. Tento právní předpis však také stanoví zákonné důvody k usmrcení
zvěře. Jedním z těchto důvodů je výkon práva myslivosti podle zvláštního právního
předpisu jimž je zákon č. 449/2001 Sb.
Jak to tedy je s oprávněním myslivců střílet naše psy či kočky v honitbách?
Zákon o myslivosti stanovuje přesná kritéria, kdy a kdo je oprávněn v honitbě
usmrcovat toulavé psy a kočky.
Myslivecká stráž a myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší
než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud
je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho
oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na
psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Ne každý myslivec má toto
oprávnění. Ne každý myslivec je totiž členem myslivecké stráže, resp. mysliveckým
hospodářem. Tyto funkce má pouze zlomek myslivců a ti jsou do těchto funkcí jme‑
nováni orgánem státní správy myslivosti.
Musím mít psa v lese (honitbě) na vodítku?
Pokud pes dobře reaguje na povely pána a drží se v jeho blízkosti, není stanovena
žádná zákonná povinnost mít psa na vodítku.
Pes mimo vliv svého vedoucího pronásleduje zvěř. Pozor! Pokud vyšlete psa
na hlasitý povel, aby štval nebo ulovil nějakou zvěř a plní tak váš povel, není to pes,
který je mimo vliv svého vedoucího! Myslivecká stráž tudíž opět není oprávněna psa
zastřelit. Ano, můžete být pokutováni za porušení zákonů chránící zvěř, resp. i zvířata,
v horším případě i za pytláctví, ale takového psa, který vykonává váš povel, vám není
oprávněn nikdo zastřelit, jelikož je pod vaším vlivem! Pokud pes zvěř pronásleduje
a vy na něj opakovaně voláte: „Fido ke mně!!!“ ale Fido běží dál, je v tuto chvíli mimo
váš vliv a může být zastřelen mysliveckou stráží nebo hospodářem.
Myslivecká stráž a hospodář však nemají pouze oprávnění zastřelit toulavého psa
či kočku za výše zmíněných podmínek, ale mají také určité povinnosti, když tohoto
svého oprávnění využijí a je dobré o těchto povinnostech vědět. Myslivecká stráž,
která usmrtila psa nebo kočku, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlast‑
níka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto
místo doprovodit. Myslivecká stráž je při své činnosti povinna prokázat se průkazem
myslivecké stráže a nosit služební odznak. Myslivecký hospodář je pak povinen na
vaši žádost prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře.
Laická veřejnost musí respektovat myslivecké právo, jelikož péče o přírodu a o zvěř
v ní, je důležitým úkolem myslivosti jako takové. Toulaví psi mohou skutečně způso‑
bovat značné škody na zvěři. Uvědomme si však, že se nemusí jednat pouze o škody
finanční, ale že i zvěř má jistě právo na ochranu před zbytečnou bolestí a utrpením
způsobenou případným nekontrolovaným lovem toulavých psů či koček.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Klub seniorů

Zájezd na výstavu „FLORIA“ a na zámek Bučovice.
Eliška Kubová

Klub seniorů uspořádal dne 3. 5. 2 016 zájezd na prodejní výstavu „FLORIA“ do Kromě‑
říže a na zámek Bučovice.
Vyjeli jsme ráno, bylo chladné počasí s předzvěstí deště. Během cesty do Kroměříže na
dálnici před Vyškovem nám vypověděl službu autobus. Pan řidič zjistil poruchu na moto‑
ru, z kterého se kouřilo. Chvíli byl v autobusu nepříjemný vzduch, který se časem vyvětral.
Spojil se telefonicky s majitelem autobusu panem Nevědělem. Majitel zařídil odtahovou
službu porouchaného autobusu. - My, senioři jsme 1,5 hod, čekali na příjezd náhradní‑
ho autobusu. Čekání na náhradní autobus proběhlo v klidu bez komplikací a protestů.
Venku pršelo a nám v porouchaném autobusu bylo po vyvětrání příjemně. Tato nehoda
měla za následek, že jsme do Kroměříže přijeli později než jsme měli v plánu, a vedoucí
zájezdu pan Pospíšil zařídil, návštěvu zámku v Bučovicích o 1 hod. později.
Každý z nás jel do Kroměříže nakoupit květiny, stromky, přísadu zeleniny, jahody i dal‑
ší věci, kterých tu bylo v prodejních stáncích hodně. Mohli jsme si prohlédnout zahradní
techniku a další věci potřebné pro zahradu. Byly velmi pěkně naaranžované rostlé květi‑
ny od tulipánů, narcisů kosatců, gerber, lilií, růží a dalších a konče vystavenými kaktusy.
Byla to nádhera pro oči.
Na pochůzku po areálu jsme měli přes 3 hodiny času. Navštívili jsme i pavilon A, kde se
bylo opravdu na co dívat. Na výstavě si každý zašel na oběd popř. na rychlé občerstvení.
Počasí nám vyšlo, před příjezdem do Kroměříže přestalo pršet, tak to bylo příjemné.
Floria JARO 2016 – 30. 4. 2016 – 8. 5. 2016
40. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahradníky a zahrádkáře
Výstaviště se proměnilo v místo provoněné okouzlujícími aranžmá z jarních cibulovin,
které nás vtáhly do světa pohádek. Hlavní expozice s název „Květinová pohádka“ nás
okouzlila výjevy z večerníčků. Pohádkové příběhy byly vyzdobeny velkým množstvím
aranží tisíců kusů narcisů, tulipánů, hyacintů, ale také muškátů a petúnií. Nechyběla
přehlídka rododendronů, okrasných stromů a keřů. Viděli jsme Krakonoše, Karafiátovy
Broučky, Rákosníčka, Vílu Amálku. Perníkovou chaloupku, která se proměnila v cukrárnu
plnou dobrot. Celý prostor doslova rozkvetl desítkami aranží řezaných květin - lilií, call,
anturií, či amarylisů.
Bučovice – zámek
Zámek Bučovice je renesanční stavba, která patří k stavitelským památkám města
Bučovice a dominuje zdejšímu centru města. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje
Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. Byl postaven v letech 1575–1585
Janem Šemberou z Boskovic, ve své době jedním z nejbohatších moravských šlechticů.
Návštěvou prodejní výstavy v Kroměříži a zámku v Bučovicích jsme využili další z pěk‑
ných dnů. Zájezd opět organizoval pan Pospíšil Stanislav a jako vždy se velmi dobře vy‑
dařil i přes vzniklé problémy s autobusem, za což mu velice děkujeme.
Na další zájezdy, které jsou uvedeny v plánu činnosti na rok 2016 se těšíme.
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Klub seniorů

Den matek v Klubu seniorů
Eliška Kubová

Ve středu 11. 5. 2016 se konala v Klubu seniorů oslava ke Dni matek.
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
V Česku se slaví druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit
tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.
Pan Pospíšil Stanislav přivítal děti a učitelky paní Jarku Havlíkovou a paní Mi‑
luši Machaňovou z Mateřské školky na Havlíčkově ulici. Děti vystoupily s progra‑
mem za hudebního doprovodu na klávesy paní učitelky Havlíkové.
Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. Po vystoupení děti předaly
každé ženě přání ke Dni matek a byly obdarovány čokoládou, členkami Sboru
pro občanské záležitosti paní Marií Sopouškovou a paní Alenou Baldíkovou, jako
poděkování za jejich vystoupení.
Taktéž členky SPOZ podaly seniorkám občerstvení - chlebíček, zákusek a kávu.
SPOZ při OÚ v Hrušovanech u Brna děkujeme za vytvoření pěkné atmosféry
v Klubu seniorů při oslavě ke Dni matek.
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Rybáři

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl

Ke dni 31. 5. 2016 má Klub rybářů 44 dospělých členů a 23 mladých rybářů do 15 let.
Celkem tedy zatím máme 67 členů. Od 1. 6. 2016 bude prodej povolenek každou so‑
botu od 14:00 do 17:00 hodin. Konzultační hodiny pro všechny členy i veřejnost jsou
v rybářské klubovně každou středu a pátek od 16:00 do 18:00 hodin. Možnost také za‑
koupení i jednodenní povolenky k lovu ryb za 300 Kč pro dospělé a 150 Kč pro mládež.
V sobotu dne 23. 4. 2016 proběhly první rybářské závody Klubu rybářů pod záštitou
Obce Hrušovany u Brna. Byla rekordní účast a to 78 dospělých účastníků, avšak počasí
příliš nepřálo. Závody vyhrál pan Jiří Dobrovolný z Medlova s počtem 408 bodů. V ne‑
děli 24. 4. 2016 se rybářských závodů zúčastnilo 48 mladých rybářů, ale počasí bylo
bohužel ještě horší než v sobotu. Závody vyhrál a na 1. místě se umístil Jakub Havlík se
124 body, na druhém místě se umístil Jonáš Povolný se 108 body a třetí byla úspěšná
a nadějná rybářka Bára Nejedlíková se 106 body. Rybářské závody považujeme za
úspěšné, jen to počasí bohužel nedokážeme ovlivnit.
Tímto bych si dovolil poděkovat zejména panu Pekárkovi a Farkašovi za or‑
ganizaci a kladný průběh rybářských závodů, dále všem rozhodčím, které vedl
Lukáš Brzobohatý. Velké poděkování patří všem zaměstnancům Obecního úřadu
Hrušovany. Vážíme si návštěvy na rybářských závodech panem starostou obce
Miroslavem Rožnovským, místostarostou obce panem Ing. Mgr. Pavlem Kadlecem
a paní zastupitelkou Marií Rožnovskou.
Koncem srpna jsou v plánu rybářské závody pro mládež do 15 let v rámci rozlou‑
čení se s prázdninami a novinka v podobě letní rybářské noci pro rybáře od 18 let. Na
podzim tohoto roku proběhne podzimní úklid rybníka a jeho okolí a tato akce bude
určená pro všechny mladé rybáře od 8 – 15 let. Upozorňujeme, že od 16. června je
zahájen rybolov dravých ryb na rybníku, ale pouze na živou či mrtvou rybku a zákaz
lovu dravých ryb na přívlač vzhledem k velikosti rybníka! Každý majitel povolenky, kte‑
rý má brigádnickou povinnost musí odpracovat 5 brigádnických hodin, nebo přinést
50 kg kukuřice či pšenice. Na veškeré dotazy Vám rád zodpoví místopředseda nebo
hospodář Klubu rybářů.

S přáním hezkých chvilek

a zážitků u vody
Lukáš Zekl, předseda Klubu rybářů

LUKÁŠ ZEKL,
TOMÁŠ PEKÁREK,
ZDENĚK FARKAŠ,
předseda Klubu rybářů,
místopředseda Klubu rybářů,
hospodář Klubu rybářů,
rybníkářská stráž
rybníkářská stráž
rybníkářská stráž
Mobil: +420 728 788 387
Mobil: +420 603 282 494
Mobil: +420 774 155 423
Email: zeklluk@seznam.cz
Email: t.pekarek@atlas.cz
Email: z.farkas@seznam.cz
klubrybaruhrusovany@seznam.cz klubrybaruhrusovany@seznam.cz klubrybaruhrusovany@seznam.cz
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I. ročník: Letní rybářská noc na rybníku „Vodárna“

pro všechny rybářky a rybáře Hrušovan u Brna od 18 let.
Start v pátek 26. 8. 2016 v 18:00 hod., konec rybolovu v sobotu 27. 8. 2016 v 6:00 hod.

Vstupné 200,- Kč,

V ceně: 1+1 nápoj a 1 kus ušlechtilé ryby (kapr obecný 48–65 cm, amur bílý od 60 cm, lín obecný od 30 cm)

Podmínky rybářské noci:

 Trvalé bydliště v Hrušovanech u Brna,
není nutná povolenka Klubu rybářů Hrušovany u Brna
 Rybolov možný na 1 prut, max. na 2 háčky s protihrotem,
povinná výbava každého rybáře je podběrák, vezírek, metr a pean
 Ostatní výbava na rybolov dle potřeby každého chytajícího rybáře
 Nejedná se o tradiční rybářské závody,
občerstvení si zajistí každý sám dle vlastních potřeb
 Zákaz vyměňování ryb ve vezírku
 V případě zájmu veškeré informace na rybářské klubovně nebo na mobilu 728 788 387

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!!!

KLUB RYBÁŘŮ HRUŠOVANY U BRNA
pod záštitou OBCE Hrušovany pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO MLÁDEŽ
v rámci rozloučení se s prázdninami

KDY:
v neděli 28. 8. 2016
KDE:
na rybníku „Vodárna“, v Hrušovanech u Brna
V KOLIK: začátek je v 7:00 hod. a konec v 13:00 hod.
Rybářské závody jsou zdarma a pro všechny mladé rybáře do 15 let,
v případě veškerých dotazů volejte 728 788 387.

Zarybněno a občerstvení je zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé
Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Činnost rybářského kroužku, foto: Lukáš Zekl
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Rybářské závody na rybníku Vodárna 24. 4. 2016 (mládež)

Foto: Roman Ivičič
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Sbor dobrovolných hasičů

Oslavy 110. výročí založení

Sboru dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna
Jana Dolníčková, Eva Malá, autorkou fotografií je Valerie Philippi

Sbor dobrovolných hasičů si v letošním roce připomíná 110. výročí svého založení.
Toto výročí si připomínáme v průběhu celého roku na mnoha akcích, nejvýznamnější
však již proběhla 11. června 2016.
Záštitu nad hlavními oslavami, které sbor pořádal ve spolupráci s obcí, převzal
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Slavností nástup jednotek proběhl
v 10 hodin na fotbalovém stadionu. V rámci slavnostního nástupu proběhlo také žeh‑
nání novému praporu sboru. Hejtman JUDr. Michal Hašek také společně se starostkou
Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje Bc. Zdeňkou Jandovou předali Anetě
Zabloudilové a Ladíkovi Dolníčkovi ocenění za soutěž Požární ochrana očima dětí.
Aneta se umístila na 1. místě v okresním kole v kategorii „digitální technologie“, Ladík
získal 1. místo v okresním i krajském kole v kategorii „děti a mládež s více tělesnými
vadami“ a postoupil tak do celostátního kola.
Po ukončení slavnostního nástupu bylo možné shlédnout v hale sportovního areálu
výstavu. Na tuto výstavu jsme zapůjčili sbírky pana Zdeňka Mourala z Viničných Šumic
a Pavola Herdy z Benešova. Ve spolupráci s Agility Ráječko byly vystaveny velkoplošné
fotografie dětí s Downovým syndromem, na kterých mohli návštěvníci najít i Ladíka
Dolníčka. Celý sál tak byl zaplněn kronikami, fotkami a oceněními našeho hasičského
sboru, sbírkou proudnic, helem či sekyrek, nesčetným množstvím našich i cizokraj‑
ných nášivek či sbírkou hasičských autíček. V okolí sportovního areálu pak bylo možné
shlédnout historickou i současnou techniku IZS.
Po celé odpoledne probíhaly na hřišti za sportovním areálem nejrůznější ukázky
z historie i současnosti. Diváci se mohli pobavit i poučit při ukázkách zásahů na nejrůz‑
nější hořící objekty, byla k vidění ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla,
záchranná služba předvedla obsluhu AED, kynologové se svými psi vyhledávali osoby
v zákoutích prostoru, mladí hasiči pobavili ukázkou vyprošťování, ošetřování a trans‑
portu medvěda Míši z havarovaného vozidla. Pro děti byl připraven koutek, kde si moh‑
ly malovat, probíhat tunelem, stříkat ze džberových stříkaček a hlavně si pochutnat na
cukrové vatě. Na závěr čtyřhodinového souboru ukázek se děti již tradičně vyřádily
v kopci lehké pěny.
Další připomínkové akce se konají 25. a 26. 6. 2016 opět na fotbalovém stadionu.
V sobotu zde bude probíhat poslední kolo a závěrečné vyhodnocení letošního ročníku
Okresní ligy mládeže Brno – venkov, v neděli pak soutěž nejmenší kategorie přípravek.
Na podzim proběhne slavnostní schůze sboru a projekt „Rok s SDH – 110. výročí zalo‑
žení SDH Hrušovany u Brna“ bude ukončen v listopadu již tradiční soutěží v uzlování,
která se bude konat na sportovním areálu.
Více fotografií z oslav můžete zhlédnout na: http://www.valousek.me.cz
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Tenisový klub JISKRA Hrušovany u Brna
Miroslav Sopoušek
Dne 4. 6. 2016 proběhl na tenisových kurtech v Hrušovanech u Brna již 9. ročník tradičního
turnaje ve čtyřhře Jiskra Cup a tradičně s mezinárodní účastí (2 páry ze Slovenska a jeden
Francouz). Nejmladším účastníkem byl Mirek Sopoušek – 12 let. Celkem se turnaje zúčastnilo
11 párů, ty byly rozděleny do dvou skupin ze kterých první 4 postoupili do čtvrtfinále. Vítězem
se stal pár Martin Haman – Zdeněk Malý, druzí byli Libor Frank – Radek Kykrych a třetí Martin
Mikulinec - Ivo Šklíba. Již se všichni těšíme na 7. ročník Burčák Cupu, který se bude konat v září.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Táborníci

Zálesácký závod zdatnosti tříčlenných hlídek
kvalifikace na „republiku“

NY
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ŠO
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ÍC
N
R
BO
TÁ

Honza Major Šnajnar

U

NA
BR

KDY:
KDE:
POŘÁDAJÍCÍ:
DISCIPLÍNY:

7. května 2016 v 10:00 hodin
okolí myslivecké chaty v Hrušovanech
TÁBORNÍCI Hrušovany u Brna
šplh na laně, uzlování, topografie, morseovka, poznávání rostlin
a stromů, zdravověda, hod na cíl, lanová lávka a stavba stanu na čas.
Na dvoukilometrové trati k tomu ještě na 20 kartách poznávání
kulturních pamětihodností, rostlin a souhvězdí. Mimo vlastní branný
závod střelba ze vzduchovky na terč.
Kategorie:
mladší – 1.–5. třída, starší – 6.–9. třída
Počet závodníků: celkem 52 dětí z oddílů TÁBORNÍCI HRUŠOVANY (26 dětí)
a TJ SOKOL NOVÉ BRÁNICE (26 dětí)
Počet družstev: 8 ve starší kategorii, 9 v mladší kategorii
Výsledky: mladší kategorie

Výsledky: starší kategorie
Jméno

1.
2.
3.

Čas
běhu

Chudosovcevová Soňa
Kábelová Vendula
27:58
Weisová Julie
Hansgut Jimmy
Lazar Jáchym
29:03
Pokorný Matyáš
Horrová Natálie
Najman Denis
31:21
Philippi Valerie

Celk. Oddíl
čas
28:50 HRUŠOVANY
29:53 HRUŠOVANY
32:34 HRUŠOVANY

Jméno

1.
2.
3.

Holý Richard
Holý Robin
Kališ David
Hodovská Milena
Chalupová Věra
Ondráčková Sofie
Králiková Karolína
Kuchaříková Danka
Masaryková Denisa
Pikulová Kristýna

Čas
běhu

Celk. Oddíl
čas

35:11

38:45 N. BRÁNICE

40:38

41:40 HRUŠOVANY

41:46

42:55 N. BRÁNICE

Nástup všech závodníků před startem
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Copak je to asi za strom?

Jen abychom se
do těch uzlů
nezamotali!

Stanoviště zdravovědy

Jeden z dvaceti obrázků na trase

...tak, a je odstartováno

Vydrží to lano?

Předání cen nejlepším

Hrušovanský zpravodaj Červen 2016
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Republikový zálesácký závod zdatnosti 2016
Proseč pod Ještědem
Petr Tesař

Krajina malebného Podještědí nás uvítala velmi přátelsky. Ale cesta tam nebyla jed‑
noduchá. Ve vlacích jsme strávili čtyři a půl hodiny a z Turnova nás organizátoři odvezli
auty přímo do Proseče pod Ještědem, kde se Závod Zálesácké Zdatnosti letos konal. Tento
závod je celostátním klání tříčlenných hlídek v kategoriích 11-14 a 15-17 let. Každá župa
může vyslat jen jednu hlídku do každé kategorie. Na děti je připravena trať se spoustou
nástrah, jako morseovka, uzly, práce s mapou a buzolou, šošonský běh, lanové překážky,
řezání a sekání dřeva či poznávání stromů, rostlin, zvěře, památek a souhvězdí. Mimo okruh
pak musí splnit KPR, testy ze zdravovědy a historie Sokola a přepálení provázku.
V pátek 20. května kolem půl deváté večer jsme konečně stanuli v Proseči před místní so‑
kolovnou v plné sestavě. Soňa Chudosovcevová, Vendy Kábelová a Denis Najman za mladší,
Evča Krafková, Julča Weisová a Jáchym Lazar za starší a jako dozor Janča Šnajnarová a já (Petr
Tesař). Zaregistrovali jsme se do závodu a přesunuli se na travnaté hřiště asi tři sta metrů nad
sokolovnou, kde už rostlo stanové městečko. Také my jsme rozbalili své příbytky. V rychlosti
jsme si připravili své stany, protože čas konce výdeje večeře se blížil a my nechtěli jít spát
hladoví. Již je tradicí ZZZ, že první noc probíhá večerní hra. Letos formou putování, kterého
se mohli zúčastnit i vedoucí. Cestou necestou, na které číhaly záludné otázky, jsme dorazili až
k Ještědskému vodopádu, jenž sváděl ke koupeli. Jen mít u sebe plavky a ručník…
Ráno snídaně, rychlé zopáknutí znalostí a už se svolával slavnostní zahajovací nástup.
Byla vztyčena vlajka a Zdeněk Lauschmann, vedoucí komise pobytu v přírodě, jež ZZZ
zastřešuje, popřál závodníkům hodně úspěchů. Naše starší hlídka startovala jedenáctá
a mladší šestnáctá. A tak místo cesty na start si naše družstva začala plnit úkoly mimo
trať. Nakonec se i naši reprezentanti dočkali. Toho napětí těsně před startem, než budou
moci zúročit svoji pilnou přípravu a ukázat, co umí, je snad náročnější než samotný zá‑
vod. Po doběhu si děti vydechly, daly si oběd a dodělaly poslední zkoušky a testy. Čekalo
na nás volné odpoledne a na zabavení přišlo na řadu frisbee, karty i balón. Několik her
si připravili i organizátoři. Kolem páté hodiny přišlo rozuzlení. Výsledky byly zveřejněny.
Starší skončili desátí z šestnácti a mladší jedenáctí z třinácti přihlášených hlídek. Dětem
patří obrovský dík za pilnou přípravu a vzornou reprezentaci nejen Táborníků, ale i celé
župy Jana Máchala. Celý den zakončil slavnostní táborový oheň v duchu písní a zajíma‑
vých příběhů. A pro ty nejvytrvalejší připravil Zdeněk procházku na nedalekou louku,
kde jsme spatřili na obloze úplněk a některá souhvězdí.
V neděli od samého jitra začalo stanů ubývat, což značilo, že se letošní ZZZ chýlí ke
konci. Proběhl závěrečný nástup, byli vyhlášeni vítězové, za mladší Kamenný Újezd a za
starší Třebíč, byla spuštěna vlajka a s poděkováním jsme se loučili se všemi, co se zaslou‑
žili o zdárný průběh ZZZ. O půl jedenácté odjížděl autobus do Turnova a my jej nesmě‑
li zmeškat. Naložili jsme bagáž, rozloučili se a každý s řízkem v kapse vyfasovaným na
cestu, jsme vyrazili směr domů. Cesta se nám neplánovaně protáhla na osm hodin, ale
zvládli jsme to. Domů jsme dorazili unavení, ale plní zážitků a obohaceni o nové zkuše‑
nosti a znalosti…
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FK 1932

Zhodnocení jarní části v FK 1932
Jaromír Kudělka, Petr Tesař, Jaroslav Kafka

Jarní část ročníku 2015/16 se dá zhodnotit ze dvou pohledů.
Z pohledu nejsledovanějšího družstva klubu, týmu mužů, se jarní
část bohužel nijak nevymykala z běžných jarních částí posledních
let. Kdy opět jarní mistrovská utkání po nadějném podzimu byla katastrofální a letošní
po nadějném remízovém vstupu se opět nezdařila. Zato z pohledu našich mládežnických
družstev se jedná o mírné zlepšení ve všech kategoriích. Některá družstva zaznamenala
větší počty úspěšných zápasů, jiná zase alespoň větší počet vstřelených branek. A to jsou
právě ony další dílčí úspěchy na jejich cestě za fotbalovým zdokonalováním se.
Mladší přípravka se musela nejprve vypořádat s odchodem svého nejlepšího střelce z podzimní
části, Teodora Uhnáka, do Rajhradu. Ani toto oslabení ale našim nejmladším hráčům nesebralo nic
z jejich elánu a důkazem toho je, že uspěli oproti podzimu ve dvou zápasech navíc a 5x se radovali
z výhry. V jarní části dokázali vstřelit svým soupeřům 81 branek,což je o 23 více než na podzim. Do‑
hromady za podzim i jaro, mladší přípravka vstřelila svým soupeřům 139 branek, když v 8 utkáních
se radovali z výhry. Své branky i výhry hráči náležitě oslavili a již se těší na další sezónu, která jak
pevně věříme, bude zase o něco lepší.
O branky se podělilo následovně 10 hráčů:
56 – Viktorín Tomáš, 32 – Viktorín Aleš, 19 – Uhnák Teodor, 9 – Švec Kevin,Kvarda Sebastian,
7 – Vaszily Filip, 2 – Povolný Jonáš, Bodó Samuel, Šimek Arian, 1 – Suchán Oskar.
Mladší žáci – náš tým mladších žáků právě dokončil svůj první soutěžní ročník. Pro většinu hráčů
to byly první soutěžní zápasy vůbec. Během celé sezóny se za hrušovanský tým mladších žáků
vystřídalo v sestavě kolem 30 hráčů!
V základní části soutěže jsme odehráli 12 utkání, ve kterých jsme získali 1 bod a obsadili posled‑
ní 7. místo, obdrželi jsme 180 gólů a vstřelili 4, o které se postarali 2x Zemánek Lukáš, 1x Kudělková
Marie spolu Adamem Shymanskyy.
V nástavbové části o konečné umístění jsme obsadili sice poslední místo, když jsme odehráli
4 zápasy bez zisku bodu a obdrželi 33 gólů, ale již dokázali vstřelit 8 branek, o které se podělili
6x Zemánek Lukáš, 1x Mišák Martin spolu s Milanem Mirošem.
Mimo soutěžních utkání jsme se zúčastnili 3 zimních turnajů, zimní halové ligy, a sehráli několik
přátelských utkání.
Momentálně máme v týmu asi 15 hráčů, kteří chodí pravidelně na tréninky a na zápasy.
Do další sezóny věřím ve zlepšení a vyhlížím posily!
Trenér Kafka
Sdružené družstvo starších a mladších žáků – v krajské soutěži obsadilo shodné 5. místo
ve svých věkových kategoriích. Starší žáci za které na jaře hráli Florián Martin, Suchánek Dominik,
Borovička Petr, Koukal Jiří, Hýsek Daniel a Zemánek Lukáš, zakončilo ročník s bilancí 9 výher,
7 remíz a 6 proher, když vstřelilo svým soupeřům 47 branek a inkasovali jich pouze 28.
Střelecky se prosadili i zástupci našeho FK 1932 a to následovně:
13 – Koukal Jiří, 10 – Florián Martin, 5 – Borovička Petr, 1 – Kresáč Miroslav.
Mladší žáci, za které v jarní části hrál už jen Zemánek Lukáš, ukončili ročník s bilancí 12 výher,
2 remíz a 8 proher, vstřelili svým soupeřům 90 branek a inkasovali jich 64. Hráč našeho klubu
Zemánek Lukáš vstřelil 7 branek.
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Dorostenci – v jarní části získali o jednu výhru více než na podzim. Uspěli tedy se všemi týmy,
které se umístnili v tabulce pod nimi. Družstvo skončilo v ročníku 2015/16 Okresního přeboru
skupiny jih na 4. místě. Z 12 zápasů získali 15 bodů za 5 výher. Svým soupeřům vstřelili 28 branek,
o které se podělili tito hráči: 14 – Pospíšil Pavel, 5 – Slováček Jan, 3 – Florián Martin, Koukal Jiří,
1 – Hádlík Robin, Borovička Petr a jednu branku si soupeř dal vlastní.
Trenér Hádlík

Dorost
Muži – do jarní části sezóny jsme vstupovali s očekáváním, co přinesou týmu nové posily. Jarní
přípravné zápasy vypadali herně i výsledkově dobře a my se těšili na první mistrák. V tom jsme
však ztratili body po remíze 2:2 s Dolními Kounicemi. Získaný bod se nakonec ukázal jako jediný,
co jsme na jaře vybojovali. Ani v dalších zápasech se nám nedařilo, ze hry oproti přípravě vypr‑
chala bojovnost, dělali jsme laciné chyby a nedávali vyložené šance, což nás sráželo po většinu
jara. Dále se projevovala tréninková (ne)morálka, protože nám pravidelně po šedesáté minutě
docházel dech. S postupem sezóny přibývala zranění a další omluvenky a z původních 18 hrá‑
čů jsme v posledních dvou zápasech potřebovali pomoc minimálně čtyř dorostenců, abychom
poskládali jedenáctku. V takovém rozpoložení jsme odjížděli do Babic u Rosic. I přes prohru 2:4
a ztraceném vedení 2:0 jsem musel kluky pochválit, protože poprvé bojovali jako lvi a každý z nich
nechal na hřišti všechno. Poslední zápas nás čekalo derby s Židlochovicemi. Nastoupili jsme opět
se čtyřmi dorostenci v základu a na lavičce seděli další tři. Kluci se na hřišti opět neztratili. Ale
opět nás srazila koncovka a my padli 1:2. Poslední dva zápasy nám nasazení kluků dalo naději
do další sezóny. Sázka na dravé mládí doplněné o několik starších a zkušenějších hráčů bude snad
krok správným směrem. Letní přípravu startujeme v pondělí 18. července na fotbalovém stadionu.
Každý z hráčů potřebuje kondici jako sůl, protože bez ní se zkrátka fotbal hrát nedá.
Družstvo vstřelilo svým soupeřům 33 branek, o které se podělilo následovně 14 hráčů:
6 – Kameník Petr, 4 – Šimoník Lukáš, Plachetka Jozef, 3 – Šafr Stanislav, Kudera Jonáš, 2 – Horáček
Marek, Jakš Radek, Janíček Radek, Pokorný Tomáš, 1 – Levrinc Matúš, Konvalina Radim, Lauterbach
Tomáš, Podborský Tomáš, Kratochvíl Jakub.
Staří páni – se pravidelně schází každý pátek od 18 hod. na stadionu Václava Lajkeba ke svým
tréninkům. V letošní první polovině roku mají celkem napilno, když již mají odehránu exhibici
proti Starostům regionu Židlochovicka. Ve druhé polovině měsíce června se zúčastní pravidelného
turnaje ve Strachotíně, aby to týden později sehráli turnaj i v Přísnoticích.
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Slovo předsedy FK1932

První kvartální slovo předsedy jsem začal
touto větou - mohlo by se zdát, že se v rámci
fotbalového klubu v zimě nic neděje. Není
tomu tak, událo se toho celkem dost a ještě
víc toho chystáme na celé jaro až do léta.
A máme konec června, je po sezóně, trenéři
zhodnotili jarní část, děti budou mít rozluč‑
ku, jak s fotbalem, tak se školním rokem.
Také se chci krátce poohlédnout za právě
skončenou sezónou, celou sezónou.
V soutěžích jsme měli po několika letech
konečně i dětské družstva a ani největší op‑
timista nemohl čekat od nově se budujících
týmu zázraky – návyky, technika, kondice se
společně ruka v ruce budují postupně. V prá‑
vě skončené sezóně pro mne nebyli na prv‑
ním místě výsledky našich nově se tvořících
dětských družstev, vždyť až na jednu výjim‑
ku, všichni kluci a holky, kteří hráli například
v ml. žácích, tak hráli bez jakýchkoliv před‑
chozích soutěžních zkušeností s fotbalem
a bez pravidelných tréninků. Smekám před
trenéry, že to hlavně psychicky zvládli, není
lehké trénovat a motivovat hráče a hráčky,
když se učí za pochodu a hrají proti týmům,
jejichž hráči již několik let trénují a hrají.
Družstvo zůstává pohromadě, příští sezóna
již bude určitě i výsledkově lepší.
Velice příjemně mne potěšila ml. příprav‑
ka, která sice taky začala od nuly, ale až na
několik zápasů odehráli pěkná utkání a do‑
sáhla velice pěkné výsledky. Jen jediný hráč
nám z tohoto družstva v jarní části odešel
na hostování, jak bylo zmíněno v článků od
trenérů, navíc dle výsledků a střelených gólu
si každý udělá obrázek, jaký to mělo vliv na
družstvo, proto děkuji hlavně rodičům a pra‑
rodičům, že začínají chápat smysl našeho
„restartu“ dětských družstev.
Velice děkuji tatínkům, ale i jedné mamin‑
ce, že pomáhají na trénincích s dětmi, kterých
opět slušně přibylo, proto do soutěžního
ročníku 2016/17 přihlašujeme ne 2 dětská
družstva, ale 4 – ČTYŘI dětská družstva! MINI,
mladší a starší přípravky + mladší žáky.
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Dorost nezklamal, velice dobře do něj
zapadli naši starší žáci, hrající ve společném
družstvu s Vojkovicemi vyšší soutěž. Tady je
to s počtem hráčů dlouhodobě na hraně,
jelikož tady nebyly od roku 2013 žákovské
týmy, doplnit družstvo z vlastních řad je
nemožné. Družstvo je přihlášeno do sezóny
2016/17, ale jeho start do sezóny není zatím
na 100% jistý. O naše hráče je obrovský zá‑
jem, ale tak to je pravidelně, tudíž se s tím
nějak vyrovnáme a seženeme nějaké posily,
nebo nevyrovnáme, a dorost nebude, než
nám dorostou hráči ze žákovské kategorie,
což nebude dříve než za 3–4 roky.
Muži – tato sezóna nebyla zásadní, na‑
značil jsem v první slovu předsedy po mém
nástupu do funkce předsedy FK1932 vizi do
2 let se posunout do 3. třídy, a do 5 let se
pokusit posunout do OKRESNÍHO PŘEBORU,
ale po prvních kolech podzimní části přišla
euforie, byli jsme na špici soutěže.
Jak ukázala další část soutěže, byla to
jenom bublina, opět jsme, stejně jako za po‑
sledních X let, padli na samé dno, a to hlavně
díky výkonům v jarní části.
Divákům se ne nadarmo říká „dvanáctý
hráč“, naše družstva „dvanáctého hráče“
potřebuje.
Proto přijďte povzbudit naše družstva,
a jako malý bonus nabízíme vstupné pro
všechny diváky na zápasy všech naši druž‑
stev ZDARMA. Minimálně do konce pod‑
zimní části sezóny 2016/17 se na fotbalové
utkání FK1932 vstupné vybírat nebude!
Co se u nás na hřišti událo a co se ještě
bude dít do prázdnin……
V dubnu jsme tady měli hasičské závody
dospělých, v květnu finále poháru OFS
a sportovní den ve spolupráci se ZŠ. Vrcholem
květnových akcí bylo před velice pěknou
diváckou kulisou utkání „Stará garda FK1932“
vs. starostové Židlochovicka, v rámci kterého
se uskutečnila formou dobrovolného vstup‑
ného a 20% výtěžku z prodeje klubových šálů
a mini-dresů sbírka pro Jeníka Dostála.

FK 1932
Chci poděkovat všem lidem dobrého srd‑
ce za podporu, vysbírala se částka převyšující
naše očekávání.
V červnu se konala oficiální část oslav 110.
výročí založení SDH v Hrušovanech u Brna, za
účasti hejtmana JMK a mnoha dalších hostů.
Dále do konce června pořádáme ukončení
školního roku – „hurá prázdniny“, dvoje hasič‑
ské závody mládeže a dětí, přátelské utkání
naší přípravky s přípravkou hokejové Komety
a na závěr 29. 6. 2016, to bude rozloučení
našich dětských nadějí se sezonou.
Ani koncem jedné sezóny se na hřišti
nic nekončí, hřiště projde letní údržbou,
máme skluz v dokončení úprav a malování
zázemí, zázemí si vyžaduje po sezóně „ge‑
nerální úklid“ a přípravu na další sezónu
2016/17. Pauza je celkem krátká, za necelé
2 měsíce začíná sezóna mužům, s největší
pravděpodobnosti jako loni, prvním kolem
poháru OFS.
A právě proto bych chtěl popřát všem
našim hráčům, jako i jejim rodičům a prarodi‑
čům – užijte si prázdniny a dovolené, příjem‑
ný letní oddych jak u vody, nebo na horách,
tak na sluníčku, hlavně bez úrazů a zranění.
Komu bude chybět si kopnout do balonu
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a stav hřiště v rámci
údržby to dovolí, tak
v době otevírací doby
sportbaru si můžete
přijít klidně zakopat.
Když jsem zmínil
sportbar, tak připo‑
mínám,
že
provoz
pokračuje samozřejmě
i mimo sezónu, tak je to dle otevíracích
hodin, pokud se nám podaří o prázdninách
sehnat výpomoc na obsluhu, přidáme prav‑
děpodobně i středu, mnoho lidí si k nám
do sportbaru našlo cestu – děkujeme.
Sportbar zajišťoval pohoštění pro VIP
jak u finále poháru OFS, tak u 110. výročí
oslav vzniku SDH, dle ohlasu jsme udělali
dobré jméno, jak FK1932, tak obci Hrušovany
u Brna.
Závěrem bych chtěl opět a zase poděko‑
vat všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli
a pomáhají s chodem klubu a za důvěru. Přeji
všem hezké prázdniny, užijte si dovolené a na
viděnou na fotbale, nebo ve sportbaru!

Všechny vás zdraví Igor Bogľarský,
předseda VV FK1932 Hrušovany Brna
Stará garda FK1932

Sport

Triatlon

II. ročník Železný muž,
Železná žena 4. 6. 2016

Výsledky
Předškoláci:
1. Matěj SEDLÁČEK
1. Emílie NOVÁKOVÁ
2. Tomáš KARABEC
2. Lucie MIKOLÁŠOVÁ
3. Tobiáš LAZAR
3. Rozálie HÝBLEROVÁ
Další pořadí: 4…Karel Jurásek, Miroslav Novák,
Jan Lazar
Mladší školní:
1. Michal BURŠÍK
1. Elen LAZAROVÁ
2. Martin ANTOŠ
2. Barbora LAZAROVÁ
3. Matyáš ŠARAPATKA 3. Daniela NEBENFÜHROVÁ
Další pořadí: 4… Adam Volec, Kilián Březina,
Daniel Peška, Petr Jurásek, Jonáš Povolný,
Zdeněk Kábela, Tomáš Pirožek, Petr Pirožek;
4…Markéta Malíková, Andrea Nebenführová,
Anička Zástěrová, Amálka Hýblerová,
Jana Hulatová
Starší školní:
1. František NENTVICH 1. Aneta KOLEGAROVÁ
2. David PIROŽEK
2. Anna KOLEGAROVÁ
3. Filip KUREČKA
3. Denisa GIŇOVÁ
MUŽI:
1. Radomír KUREČKA
2. Michal VOLEC
3. Adam LANG
4. Pavel KADLEC
5. Petr TESAŘ
6. Jiří VEJCHODA

ŽENY:
1. Vlaďka VOLCOVÁ
2. Hana LAZAROVÁ
3. Gábina HULATOVÁ
4. Dana LANGOVÁ
5. Katka BURŠÍKOVÁ
6. Gábina KOLEGAROVÁ

Další pořadí: 7… Zdeněk Lazar, Milan Kloupar,
Vladimír Lazar, Tomáš Franěk, Pavel Polách,
Martin Husařík, Matyáš Pokorný, Filip Chalupa,
Jan Záviška, Jáchym Lazar, Ondra Mahovský,
Jimmy Hansgut, Martin Hansgut.
Celkem se těchto závodů zúčastnilo 59 závodníků
ve čtyřech kategoriích!!!
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http://eshop.autodily-kelbl.cz
tel./fax: 602 516 906 • 547 236 597

HOTOVÁ JÍDLA DOMŮ I NA CESTY
Expres menu - opravdové české jídlo vždy a všude
s sebou, pro řidiče i samotáře, dovolenkáře, rybáře,
cestovatele a hlavně pohodáře! Stačí pouze ohřát!
Teplotně a vakuově zavařeno, baleno v ochranném
obalu s trvanlivostí až 3 roky. Balení 600g = 2 porce!!!

Kuře na paprice 2 porce ............................. 120,- Kč
Vepřové na žampiónech 2 porce ............... 135,- Kč
Hovězí guláš 2 porce .................................. 178,- Kč
Svíčková na smetaně 2 porce .....................157,- Kč
Hovězí s rajskou omáčkou 2 porce ............143,- Kč
Pečené vepřové koleno 2 porce................ 102,- Kč
Polévka dršťková 330g ............................. 46,- Kč
bez lepku / bez konzervantů / bez Éček / bez starostí / bez manželky

VYBRANÉ NÁHRADNÍ DÍLY NA OSOBNÍ VOZY!
Autobaterie ZAP 45Ah .................... 1158,- Kč
Autobaterie ZAP 55Ah ..................... 1424,- Kč
Autobaterie VARTA 72Ah ................. 2288,- Kč
Olej Platinum 5W-40 4,5l ................. 456,- Kč
Olej Platinum 10W-40 4,5l ............... 334,- Kč
Olej Paramo 15W-40 5l ................... 306,- Kč
Olej Repsol moto 4T 10W-40 4l ...... 751,- Kč
Filtr oleje Škoda 1,9TDI .................. 121,- Kč
Filtr oleje Škoda 1,2HTP..................
91,- Kč
Sada žárovek 12V H4, 21/5W ........
88,- Kč
Stěrač Classic - různé délky ......... od 44,- Kč
Stěrač Flexi - různé délky ............ od 169,- Kč

Dalších 15000 položek naleznete na našem eshopu nebo v prodejně:

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

