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Obec

Vážení spoluobčané
přijměte srdečný pozdrav a přání všeho dobrého, zejména
pevného zdraví.
Nacházíme se v očekávání vánoc a nového roku. Je čas
na bilancování toho, co se podařilo a co ne, za rok 2017.
Z pohledu rozvoje obce jsem přesvědčen, že se obce
rozvíjí dobře a postupně plníme sliby, které jsme občanům
dali. Obec je ve výborné finanční kondici a má smělé plány
do dalších let.
Zvyšujeme počet parkovacích míst v obci, podali jsme
žádost o dotaci na přístavbu základní školy, včetně dalšího
postupu projektové přípravy na novou sokolovnu.
Dokončili jsme modernizace bytů č. 1 a 2, v I. přízemí, č. p. 223 a 231 – Vodárna
a byty č. 3 a 4 budeme pokračovat v roce 2018.
Obrovský důraz klademe na rozvoj školství, včetně služeb ve zdravotnictví
a sociálních služeb. Budeme podporovat místní spolky.
Získali jsme dotaci EU na 2 byty sociálního bydlení. Musíme dokončit územní
plán obce, včetně nezbytných komplexních pozemkových úprav.
Po novém roce Vás podrobně seznámíme, jaké budou další kroky v rozvoji obce,
formou předložení Plánu investic obce 2018 a rozpočtu obce 2018 v hrušovanském
zpravodaji.
V roce 2018 nás čeká zabezpečení prezidentských voleb – leden 2018,
a protože nám končí volební období, tak i volby komunální do zastupitelstva
obce – říjen 2018.
Děkuji všem spoluobčanům za důvěru a pochopení, kolegům z rady
a zastupitelstva, zaměstnancům obce a obecního úřadu, včetně všech kantorů
a pracovníků našich škol za spolupráci v uplynulém roce 2017
Především chci poděkovat za dlouholetou spolupráci za sebe a za všechny
spolupracovníky paní Ing. Haně Táborské, tajemnici obce, která 31. 12. 2017
končí ve své funkci tajemník obce odchodem do důchodu. Přejeme jí do dalších
let pevné zdraví a spokojenost v kruhu svých nejbližších.

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

Užijte si klidu adventního času (pokud to dokážeme), přeji lidem dobré vůle
hezké vánoce a dětem bohatého Ježíška, věřícím spoluobčanům hojnost Božího
požehnání a nám všem v novém roce hlavně pevné zdraví.

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

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Výběr z usnesení č. 5/ZO/2017 z jednání ZO Hrušovany u Brna 2. 10. 2017
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. schválené rozpočtová opatření č. 8/2017
a č. 9/2017 provedené radou obce na základě pověření vydaným ZO
2. záměr o vyřazení majetku dle důvodové
zprávy – os. automobil Škoda Felicia.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Informace o Tříkrálové sbírce

Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spjata Tříkrálová sbírka. V období od 1.
do 14. ledna budou malí koledníčci chodit ode dveří ke dveřím, zpívat o narození Páně a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví. V Hrušovanech u Brna to bude v sobotu 6. ledna 2018.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou koledování
přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci
potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.
Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti Nízkoprahového centra pro děti a mládež
Vata v Židlochovicích, které pomáhá řešit problémy mladé generace. Podařilo se nám zakoupit dodávku, díky které můžeme efektivně rozvážet humanitární pomoc lidem v nouzi v našem blízkém
i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou
místnost, kde se pozůstalí loučí se svými zesnulými příbuznými.
Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní žaluzie, které ochrání pacienty před vysokými letními teplotami.
U nás pečujeme nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné. Úmrtím pro nás péče o pozůstalé nekončí,
poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu i případné rady. Pro tyto účely plánujeme vybudovat
pietní místo, které bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit potřebné pomůcky k poskytování lepší péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.
V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. Možná jsou to i o vaši sousedi nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu, humanitární balíčky nebo našli oporu v hospicové péči. Díky
příspěvkům dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji tak, aby nikdo nestrádal.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
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1. zprávu starosty č. 3/2017
2. Aktualizace dotačního programu obce
2017–2022, včetně doprovodných pravidel
pro poskytování dotací v rámci dotačního
programu obce na r. 2017-2022
3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP17/086 mezi ČR‑Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, IČ 69797111 a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
4. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. BP-17/128 mezi ČR‑Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ
69797111 a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

5. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-17/129
mezi ČR‑Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha, IČ 69797111 a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330044659/002 mezi E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ 28085400
a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
7. Smlouvu č. 1040011110/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ
28085400 a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
8. vyřazení majetku obce, dle písemného
návrhu č. 2 –MŠ – Z–2017
9. vyřazení majetku obce, dle písemného
návrhu č. 2 –SMO – Z–2017

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1. v souladu s ustanovením § 167 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění členy školské rady: Ing. arch. Dušan
Knoflíček, Ing. Pavla Dratvová, Vladimír Lazar.

Výběr z usnesení č. 6/ZO/2017 z jednání ZO Hrušovany u Brna 13. 11. 2017
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. dílčí zprávu přezkoumání hospodaření obce
Hrušovany u Brna za rok 2017
2. schválené rozpočtová opatření č. 10/2017 a
č. 11/2017 provedené radou obce na základě pověření vydaným ZO

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. přijetí daru (1/2 pozemku parc.č. 1325/4,
k.ú. Hrušovany u Brna)
2. Darovací smlouvu, ve věci darování ½
pozemku parc.č. 1325/4, k.ú. Hrušovany u
Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
3. Smlouvu č. 1030039367/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a
Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
4. Smlouvu č. 1030036240/008 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a
Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
5. Smlouvu č. 1030033380/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a
Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
6. Smlouvu č. 1030036240/009 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
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E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a
Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
7. Dodatek č. 1 smlouvy č. 13007647 se
společností E.ON ČR na přeložku VN v
oblasti lokality Stávání, Hrušovany u Brna a
pověřuje starostu podpisem
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330046030/001 mezi E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice, IČ 28085400 a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
9. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-17/126 mezi
ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ 69797111 a Obcí Hrušovany u Brna a
pověřuje starostu jejím podpisem

10. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
BP-17/131 mezi ČR-Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, IČ 69797111 a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
11. Kupní smlouvu ve věci odkoupení pozemku parc.č. 875/2, k.ú. Hrušovany u Brna a
pověřuje starostu jejím podpisem
12. odměnu členovi finančního výboru dle
návrhu předsedy
13. vyřazení majetku obce, dle písemného
návrhu č. 3 – SMO – Z – 2017, za vyřazení
zodpovídá I. místostarosta a účetní obce.

III. Zastupitelstvo obce zvolilo

1. přísedícího Okresního soudu Brno-venkov
2. přísedícího Okresního soudu Brno-venkov

Výběr z usnesení č. 7/ZO/2017 z jednání ZO Hrušovany u Brna 11. 12. 2017
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. schválené rozpočtová opatření č. 12/2017
provedené radou obce na základě pověření
vydaným ZO
2. souhlas ředitele KÚ JMK se jmenováním Ing.
Mgr. Pavla Kadlece do funkce tajemníka
3. informaci starosty o činnosti dobrovolných
svazků Region a VaK Židlochovicko, jichž je
obce členem
4. petici proti rušení zahrádek pod Vodárnou

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. zprávu starosty o plnění Plánu investic
obce za rok 2017
2. schvaluje zprávu o výsledku plnění plánu
kontrol obce za rok 2017
3. odměny neuvolněným členům zastupitelstva, které jsou poskytovány v souladu s
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, a to s účinností od 1.
1. 2018
4. Smlouvu o zajištění školení strážníků č.
8217170048 mezi Obcí Hrušovany u Brna a
Statutárním městem Brnem-Městskou poli-
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cií Brno a pověřuje starostu jejím podpisem
5. Kupní smlouvu ve věci odkoupení pozemků parc.č. 1255/1 a parc.č. 1255/11, k.ú.
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
6. Kupní smlouvu ve věci odkoupení pozemku (id. ½) parc.č. 564/2, k.ú. Hrušovany u
Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
7. Kupní smlouvu ve věci odkoupení pozemku (id. ½) parc.č. 564/2, k.ú. Hrušovany u
Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
8. Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemků parc.č. 606, 607, 609/5 a 609/6, k.ú.
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
9. OZV č.6/2017, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
10. OZV č.7/2017, kterou se stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
11. zprávu o výsledku kontroly PO Mateřská
škola 2017 - Hrušovany u Brna

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2017

Různé zprávy
12. zprávu o výsledku kontroly PO Základní
škola 2017 – Hrušovany u Brna
13. rozpočtové provizorium obce na rok 2018
do doby schválení rozpočtu 2018
14. výzvu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu obce 2018
15. harmonogram zasedání ZO na rok 2018
16. vyjádření obce ke studii proveditelnosti
„Živá Šatava“
17. zrušení zahrádek pod Vodárnou za účelem
rozvoje veřejné zeleně (lesopark s vodním

Obec

prvkem) a rozparcelování pozemků za bývalým letním kinem (obecní dům – Masarykova 57) pro účely zahrádkaření

II. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. předsedovi finančního výboru obce,
předsedovi kontrolního výboru obce a
předsedovi bezpečnostního výboru obce
předložit zprávy o činnosti výše uvedených
výborů obce, dne 19. 2. 2018, na 1. jednání
zastupitelstva obce 2018

Zpráva o plnění Plánu investic za rok 2017
Naplánováno bylo 25 akcí – nesplněno 4
1. V oblasti investic nebyl realizován sociální byt č. 3 na SA – z důvodu pozdního obdržení SP, zpomalovací retardér Komenského – Hybešova, odstavná místa Hybešova, modernizace komunikace Vodní 225, přeložka VN Stávání, včetně kanalizačního řadu Stávání – koordinace s vlastníky sítí. Tyto úkoly budou zahrnuty v roce 2018
2. V oblasti projektů: Naplánováno 9 akcí – nesplněno 3. Nebyl realizován projekt rekonstrukce parkoviště LK, ulice Palackého, nám. Adolfa Loose Bude navrženo 2018.
3. V oblasti oprav: Naplánováno 42 akcí – nesplněno 5. Veřejné toalety – SŽDC, oprava
přístřešku LK, místo k přecházení Šejba, dlažba balkonu FS, studna FS. Zařadíme v roce
2018.
4. V oblasti organizační: Naplánováno 32 akcí – nesplněno 5. Přetrvává problém KPÚ,
přesun originálu náhrobního kamene, polohopis a výškopis TÚ, harmonogram obnovy
kanalizační infrastruktury, úvěr Sokec. Zůstává: Lokalita Sádky – řešit ve spolupráci s obcí
Vojkovice, Archeoskanzen – až po schválení ÚPO.
Na závěr lze konstatovat, že Plán investic 2017 byl uspokojivě plněn a nesplněné záležitosti přesuneme do roku 2018.

Oznámení o provozní době na obecním úřadě
v době 25. 12. 2017 – 29. 12. 2017
25. 12.2017 (pondělí)		 svátek - zavřeno
26. 12. 2017 (úterý)		 svátek - zavřeno
27. 12. 2017 (středa)		 6:30 - 15:00 hodin
28. 12.2017 (čtvrtek)		 6:30 - 13:00 hodin
29. 12.2016 (pátek)		 zavřeno
Prvním úředním dnem v roce 2018 je úterý 2. 1. 2018.
V nutných případech se obracejte na tajemnici/tajemníka obecního úřadu:
Ing. Hana Táborská (Ing. Mgr. Pavel Kadlec), tel.: 602 158 895
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2017
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Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2018
– poplatky se budou vybírat od 15. 1. 2018!
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů***

550,- Kč osoba/rok
(Bude rozhodovat
zastupitelstvo obce
11. 12. 2017)

Tento poplatek je splatný do 31. 5. 2018!

Oznamujeme občanům, že je možná bezhotovostní platba na účet obce
2022877339/0800, VS (číslo domu) a do poznámky příjmení.
Pokud občané v roce 2017 třídili odpad (modrá a žlutá popelnice), může
být jejich částka jiná, je potřeba si před zadáním bezhotovostní platby
zavolat na pokladnu OÚ, p. Jana Seďová – tel. 547 236 117 a zjistit její výši.
Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří
mají adresu na ohlašovně , děti do 6 let včetně poplatek neplatí.
Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, i osoby pobývající na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa
4,- Kč m2/rok
služby spojené s provozem
55,- Kč m2/rok
3) Poplatky za psa dle obecně závazné vyhlášky
1. pes v RD

150,- Kč

2. a každý další pes v RD

250,- Kč

50,- Kč

2. a každý další důchodci

250,- Kč

1. pes v RD důchodci
1. pes BJ

450,- Kč

2. a každý další pes v BJ

1. pes BJ důchodci

200,- Kč

2. a každý další důchodci

1.200,- Kč
300,- Kč

4) Poplatky z pronájmu
- pozemků a zahrádek dle smluv
5) Poplatek za vyhrazené parkování

Poplatky č. 2, 3, 4 + 5 jsou splatné do 31. 3. 2018!
Veškeré poplatky se vybírají
vždy jen v úřední dny:
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pondělí

6.30–12.00

12.30–17.00

středa

6.30–12.00

12.30–17.00
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Obec

Třídění odpadu doma
Díky důslednému třídění odpadů ušetří mnohé domácnosti v roce 2018 na poplatku
za svoz odpadu. Zastupitelstvo schválilo, že domácnosti, které se vytřídí více jak 35 %
odpadu, budou platit o 100 Kč méně na poplatku za každou osobu. Domácnosti, které
vytřídí více než 55 % odpadu, ušetří na poplatku 200 Kč za každou osobu.
Základní výše poplatku za odpad pro rok 2018 je 550 Kč.
Je potřeba si uvědomit, že čím více domácnosti třídí, tím větší slevu můžou získat, ale
současně platí, že tříděním je možné snížit také základní výši poplatku.
Pokud chcete znát úroveň třídění ve Vaší domácnosti (nebo čísle popisném), požádejte o přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu na portálu svozové firmy.
V této věci se obraťte na mě (mistostarosta@ouhrusovany.cz) nebo na tajemnici
(taborska@ouhrusovany.cz).

Dobrovolnické sázení stromů
Ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, z. ú. se podařilo získat stromy k
vysázení v naší obci. Zatímco loni vysazovali zaměstnanci brněnských firem nebo úřadů,
letos můžeme za výsadbu poděkovat převážně místním občanům, včetně dětí.
Podél cesty k Wembley vysadili páťáci místní základní školy a Táborníci ovocné stromy. U cesty ke Kelblově jámě vysazovaly celé hrušovanské rodiny i s dětmi. Jsme rádi,
že dobrovolnické výsadby měly úspěch: Zájemců o sázení bylo více než připravených
stromů. V podobných aktivitách bychom proto chtěli pokračovat.
Velmi si vážíme spoluobčanů, kteří poskytli své vypěstované stromky k výsadbě na
obecních pozemcích, nebo dokonce si sami koupili stromy, aby je mohli vysadit na veřejných prostranství např. v blízkosti svého domu.

Zpráva místostarosty
Dovolte mi, abych Vám oznámil, že ke konci roku 2017 rezignuji na funkci
místostarosty i zastupitele. Rozhodl jsem se k tomuto kroku poté, co jsem uspěl
ve výběrovém řízení na tajemníka obecního úřadu v naší obci, a tato pozice není
dle zákona slučitelná s funkcí volenou. Těším se na novou práci a jsem rád, že
i nadále budu pracovat pro naši obec, byť s jinými pravomocemi a úkoly. Některé
pracovní povinnosti, které jsem dosud vykonával, si však přenesu i do funkce
tajemníka, např. silniční správní úřad, plánování péče o stromy atd. Nadále se chci
aktivně podílet na činnosti komise životního prostředí a celkově na životě obce,
ale už jako řadový občan bez politického mandátu. Všem zastupitelům obce
děkuji za konstruktivní spolupráci v uplynulých letech. Odcházející tajemnici
přeji hodně štěstí a zdraví v nadcházející životní etapě. Budu se velmi snažit,
abych pozici, ve které ji nahradím, vykonával alespoň tak kvalitně jako ona.
Pavel Kadlec
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2017
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Školy

Mateřská škola

Barevný podzim a sváteční adventní čas
v mateřské škole
Kolektiv MŠ

Malíř podzim máchá štětcem, barví celé okolí,
barvu si vzal od sluníčka, to sluníčko nebolí!
My ve školce jsme podzimu pomáhali a tvořili jsme, hráli jsme si, ale také jsme
se toho spoustu naučili. V průběhu října se v každé třídě uskutečnilo „Podzimní
tvoření“ - dílničky pro rodiče s dětmi, kde si společně mohli vydlabat a nazdobit
dýni, vytvořit podzimní dekorace z přírodních materiálů a zároveň strávit
společně příjemné odpoledne.
Během října a listopadu jsme s dětmi také shlédli divadelní představení „O lišce
Bystroušce“. vystoupení kouzelníka Vildomce a jeli jsme do divadla Radost v Brně
na veselou pohádku „Tři čuníci nezbedníci“.
Už Martin na bílém koni už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán!
Děti ze školky si na počátku listopadu vyráběly lucerničky, a tak bylo vše
připraveno na pátek 10. listopadu, kdy do Hrušovan přijel na bílém koni Svatý
Martin. Požádal děti, aby mu posvítily na cestu, což všichni rádi udělali a vydali
se za ním po jeho cestě po Hrušovanech. Průvod to byl opravdu veliký, k dětem
ze školky se přidali nejen jejich rodiče, ale i další obyvatelé Hrušovan a okolí.
Za posvícení Sv. Martinovi si děti mohly pohladit jeho koně, u mateřské školy
bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení a celý průvod byl ukončen
u Sokolovny velkolepou ohnivou show, která nadchla děti i dopělé.
Zvonky a rolničky zní kolem nás,
poslouchej, přichází adventní čas.
V úterý 5. prosince už děti netrpělivě a trochu s obavami vyhlížely Mikuláše
s čertíkem a andělem. Nemuseli se však vůbec bát, za básničky a písničky byly
odměněny bohatou nadílkou. Chtěli bychom poděkovat paní Krupkové, která
přispěla cukrovinkami do mikulášských balíčků.
S adventním časem a blížícími se vánočními svátky vrcholí i přípravy v mateřské
škole. Děti chystají vystoupení, přáníčka a dárečky, s nímž potěší babičky
a dědečky v Klubu důchodců, v Betánii a samozřejmě své rodiče a nejbližší
při vánočním posezení, které se koná v každé třídě a děti společně s rodinami
přivítají Vánoce a užijí si společněv klidu a pohodě sváteční čas.
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Organizace

Klub seniorů

Mikulášská besídka Klubu seniorů 7. 12. 2017
Foto i text: Eliška Kubová

Klub seniorů uspořádal ve středu dne
7. 12. 2017 pro své členy Mikulášskou besídku.
K tanci a poslechu seniorům zahrál
muzikant František Sedláček. Za seniory
přišli Mikuláš, anděl a čert. Mikuláš vyzval
seniory, aby přednesli básničky. Nikomu se
do přednášení nechtělo, nikdo si na žádnou
básničku nevzpomněl a přesto jsme se u toho
dost nasmáli. Potom Mikuláš s andělem
i s čertem, předali seniorům dárek. Jako
vždy byl k pozdnímu obědu bramborový
salát a řízek. Ozdobený vánoční stromek,
výzdoba na stolech a upravená nástěnka
s Vánoční tématikou je práce paní Ludmily
Kremláčkové. Hodně jsme si zazpívali,
zatancovali a velice dobře jsme se bavili. Byla
to veselá akce, jak dokazují přiložené fotky.
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Organizace

Jiskra

Sokol

Tenisový klub JISKRA Hrušovany u Brna

T. J. Sokol Hrušovany u Brna

Miroslav Sopoušek

Pavel Kadlec

TK s desetiletou tradicí by rád ve svých řadách přivítal nové členy jak dospělé tak i děti.
Ty se mohou stát členy dětské tenisové akademie, která se věnuje mladým talentům
od 5 do 18 let. Bohužel, stále nemáme dostatečný počet hráčů na založení vlastního
hrušovanského družstva, tak členové DTA hostují v brněnských oddílech a hrají soutěže
pořádané ČMTS, nutno podotknout s výbornými výsledky. TK má k dispozici má tři
antukové kurty, všechny vybavené umělými čárami, nacházející se v jižní části obce
za sportovním areálem a fotbalovým hřištěm u vlakové trati. Hrací sezóna je od dubna
do října. V zimě je možno využívat sportovní areál. Klub pořádá dvakrát ročně turnaj
ve čtyřhře a celoroční singlový turnaj s účastí otevřenou široké veřejnosti z Hrušovan
i okolí.

Máme radost, že od září bývá sokolovna velmi často plná dětí, dospělých i seniorů, zkrátka všech, kteří si chtějí zacvičit. Těší nás zájem o naše
kroužky. Jsme pyšní na moderní gymnastiku, která má velký úspěch.
Trenérky dokonce připravily vánoční vystoupení dětí pro rodiče (čtvrtek 21. 12. v 16 hodin), aby předvedly, jaké udělaly pokroky.
Oddíl moderní gymnastiky úspěšně reprezentuje na celorepublikové úrovni. Děvčata vybojovala třetí místo na závodech v Brně‑Líšni
a ve Žďáru nad Sázavou ve společné skladbě dvojic. Velmi nás tyto
úspěchy těší.
Obdrželi jsme dotace na vybavení pro moderní gymnastiku od obce
Hrušovany u Brna a od Jihomoravského kraje, kterým jsme velmi vděční. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům bychom nebyli schopni
koberce a náčiní uhradit z vlastních zdrojů, přitom se jedná o nezbytné
vybavení pro další rozvoj tohoto nového a oblíbeného kroužku.

HISTORIE
1997 – 1998 vybudování tenisového a volejbalového areálu brigádně členy
volejbalového klubu – jeden tenisový a jeden volejbalový kurt
2007 – založení tenisového klubu Jiskra Hrušovany u Brna – předseda: Miroslav
Sopoušek, místopředseda: Pavel Lemon a členové výboru: Martin Mikulinec,
Libor Frank, Vladimír Beneš, začátek využívání tenisového kurtu
2008 – rekonstrukce volejbalového kurtu na druhý tenisový kurt, 1. ročník turnaje
JISKRA CUP a BURČÁK CUP ve čtyřhře
2010 – 1. ročník celoročního turnaje SINGLE CUP dospělých
2011 – založení dětské tenisové akademie – DTA
2012 – 2013 vybudování třetího tenisového kurtu
2013 – 9. června nás navštívil v Hrušovanech daviscupový reprezentant Radek Štěpánek
a pokřtil nově vybudovaný kurt po něm pojmenovaný
2014 – nainstalováno umělé osvětlení jednoho kurtu
2016 – členové DTA začali hrát soutěže pořádané ČMTS hostováním v brněnských
oddílech

Organizace

Mladí volejbalisté se připravují na první přátelská utkání, která jsou
naplánovaná na leden. Velmi potěšující je fakt, že děti mají velkou snahu
a chuť trénovat, což se už projevuje i na zlepšujících se výkonech. Také
rozjíždíme tréninky pokročilejších volejbalistů a volejbalistek, a to proto, aby se mohli lépe připravit na zápasy s jinými týmy.
Smíšený volejbalový tým velmi dobře bojuje v brněnské 3. lize AVL.
Po třech turnajích se drží na výborném pátém místě.
Cvičení všestrannosti dětí probíhá jednou týdně a zájem pozvolna
roste. Děti se seznamují s tělocvičným nářadím, hrají různé hry, učí se
nové dovednosti.
Sokol uspořádal tradiční vánoční dílničky pro děti a také adventní jarmark. Věříme, že se podařilo zpříjemnit předvánoční čas.

Plán činností na rok 2018
1. Celoročně 2018 – provoz tenisové akademie pro mládež a účast jejich členů v soutěžích
pořádaných ČMTS
2. Březen 2018 – zprovoznění tenisových kurtů
3. Duben–Říjen 2018 – hlavní tenisová sezóna
4. Duben–Říjen 2018 – 8. ročník celoročního singlového turnaje mužů
5. Červen 2018 – 11. ročník turnaje JISKRA CUP ve čtyřhře
6. Září 2018 – 9. ročník turnaje BURČÁK CUP ve čtyřhře
Kontaktní osoba:
Miroslav Sopoušek
tel: + 420 602 951 035
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Různé

Ostatní zprávy a oznámení

Betlémské světlo 2017 v Hrušovanech u Brna
Vážení spoluobčané, zveme Vás na Štědrý den odpoledne do vánočně

vyzdobeného kostela v Hrušovanech, který bude pro Vás otevřený od 14.00 do
16.30 hodin. Půlnoční mše svatá bude jako vždy ve 22.00 hodin.
Využijte příležitosti zklidnit se po dnech předvánočního shonu a naladit
svou mysl na právě přicházející Štědrý večer. Vaše děti mohou u našeho
hrušovanského betlému pozdravit právě narozeného Ježíška a můžete si odnést
do Vašich domovů Betlémské světlo, které Vám na štědrovečerním stole bude
připomínat pokoj a vzájemné porozumění mezi lidmi.
Pro ty z Vás, kteří ještě nevíte, co akce „Betlémské světlo“ je, ocitujeme několik
řádků o tomto novodobém vánočním zvyku z webových stránek brněnských
skautů, jejichž autorkou je Stanislava Vachová – Teti:
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek,
přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě,
v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem,
kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá
především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem
svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským
způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně
rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští
skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud
se postupně začalo šířit do Evropy. Zde se také v polovině prosince sejdou skautské
delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim
Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře
Mendla“. Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce
Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů,
domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám,
osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem,
spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.

AZ

Občasník kronikáře

Prosinec 2017

Historie hrušovanských
domů č. p. 1 až po č. p. 204
Dům čp. 79 – ½ lán 90 mír polí
Číslo 79 Kelbl Josef. Po smrti Josefa Kelbla obdržel hospodářství syn Matouš Kelbl,
dům tento byl dlouhodobě pronajat. Od Matouše Kelbla obdržel hospodářství syn Jan
Kelbl. Tento poslední jmenovaný jej postoupil svému synu zas Janovi Kelblovi.

Dům čp. 80 – ¼ lán 44 mír polí

Číslo 80 Zapoměl Josef. Buď koupí nebo přiženěním se sem dostal Tomáš Vrba.Tento postoupil dům zas svému synu Tomáši Vrbovi. Po smrti Tomáše Vrby pozůstalá vdova asi roku
1880 prodala toto číslo Josefu Hodovskému.

Dům čp. 81 – ¼ lán 44 měřic)

Číslo 81 Sopoušek Matouš. Po smrti Sopouška (zemřel v blázinci) se sem přiženil Šafr. Nemaje potomků daroval hospodářství svému synovci Matěji Šafrovi, od Matěje Šafra obdržel
dům jeho syn František Šafr.

Dům čp. 82

Číslo 82 mlým se zahradou majitel Vítek Martin. Od Vítka koupil mlýn František Bra-něn,
pak odešel na větší mlýn a tento prodal jistému učiteli Javůrkovi. Po smrti Javůrka obdržel
mlýn – Eduard Javůrek, tento jmenovaný koupil mlýn na velké vodě v jakés Lhotě a zdejší
mlýn pronajal Hájkovi.

Termíny plesů začátkem roku 2018
- 13. ledna Hasičský ples
- 26. ledna Ples invalidů
- 17. února Myslivecký ples
- 3. března Dětský maškarní bál

Inzerce

Koupím byt 3+1 v Hrušovanech u Brna, spěchá. Tel. 736 123 995
Hledám ke koupi RD se zahradou do 30 km od Brna. Tel. 732 434 910
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Ulice Jana Koziny, kde byly
postaveny domy čp. 81–100
AZ občasník kronikáře Prosinec 2017

AZ-1

Dům čp. 83 – domek bez polí
Číslo 83 Ryšánek Šimon. Po smrti Ryšánka sem přišel jistý Kloupar. Po Klouparu
koupil domek Krejčí Martin. Ryšánek nemaje žádných synů postoupil domek své
dceři Terezii, pak se sem přiženil František Koníček.

Dům čp. 88 – domek
Číslo 88 Josef Mlynářik. Po zemřelém otci obdržel domek jeho syn Tomáš Mlynářik
který jej prodal Janu Kolegarovi. Od Kolegara koupil později domek František Šafr
z Hrušovan. Z čísla 4.

Dům 84 – domek bez polnosti
Číslo 84 domek tento jest po radnici nejstarší v obci, zde bydlel za starých dob
pasák majitele obce Hrušovan. Pak patřil domek jistému Kališovi. Po Kališové smrti
se sem přiženil Bartoloměj Čermák. Později postoupil domek svému synovci Janu
Kališovi. Po jeho smrti obdržela domek jeho manželka.

Dům čp. 89 – domek
Číslo 89 Polstr Josef. Od Polstra koupil domek Tomáš Vrba, po jeho smrti obdržela
domek jeho dcera Marie provdána Jan Veis.

Dům čp. 85 – domek bez polnosti
Číslo 85 Sopoušek Věnclav. Po Sopouškovi patřil Antonínu Flodrovi, později jej od
Flod-ra koupil Pivoda z B. Od Pivody jej koupil Matěj Kletzl. Po smrti Kletzla jej obdržela dcera Julie a vzala si Veselého ze Smolína.

Dům čp. 90
Bývalá obecní kovárna, kterou obec na počátku 19. století prodala Šenkovi. Šenk
pak ji prodal Kučerovi z Blučiny. Od Kučery ji koupil jistý Šnaidr kovář panský z Nových Dvorů. Po smrti Šnaidrově, vdova se vdala a vzala si Číhala ze Slovácka. Pak se
kovárna zase prodala a koupil ji August Hodovský, kterýžto celý dům zbořil a znovu
postavil, též stodolu postavil.

Dům čp. 86 – domek bez polnosti
Číslo 86 Jaroš Matěj. Od Jaroše koupil tento domek Hanuška. Po smrti svého otce
obdr-žel domek syn František Hanuška, a pak postoupil jej svému synu Františkovi
Hanuškovi.

Dům čp.91
Domek postaven Kratochvílem roku 1800 slámou krytý. Zde bydlel Ledaměštan.
Po jeho smrti obdržel domek syn Ledaměštana, kterýž ho prodal Janu Kelblovi z čísla 4. Po zemřelém Kelblovi obdržela dcera Marie provdána Michl Nerud z Rajhradu.

Dům čp. 87 – domek
Číslo 87. Istl Matěj. Od Istla koupil domek Procházka. Od Procházky koupil domek
Ne-rud. Od Nerudy jej zase koupi l Jan Hromádka, a daroval ho své dceři Terezii, kteráž se provdala za Jana Lanka z Hrušovan.

Dům čp. 92
Domek slámou krytý postaven roku 1812 Leopoldem Vejchodem , tento jej postoupil svému synu Josefu Vejchodu. Po jeho smrti obdržela domek jeho dcera Marie
a vzala si jistého Josefa Klečka. Roku 1895 domek vyhořel a jelikož nebylo prostředků
k stavění, bylo spáleniště prodáno Janu Veisovi z č. 108, který roku 1897 zde postavil
stodolu.

Chalupa čp. 88,
ul. J. Koziny,
1934 zbořena.
Kresba
Karel Ryšánek.

Dům čp. 83,
ul. Jana Koziny.
Dnes již zde
nestojí.
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Dům čp. 93
Domek slámou krytý , postaven roku 1815 jistým Kratochvílem. Po jeho smrti se
sem přiženil Oblezar z Vranovic. Jelikož neměli žádných dětí, postoupil domek Janu
Černýmu z Hunkovic.
Dům čp. 94
Domek též slámou krytý postaven roku 1816 jistým Svobodem. Po smrti Svobodově se sem přiženil Balcar, druhá jeho manželka byla Vrbova Anna z čísla 7. Jelikož
tito jmenovaní neměli žádných dítek, obdržel domek František Vrba jejich synovec
a prodal ho roku 1896 Josefu Sopouškovi z Tišnova. Roku 1899 domek vyhořel.
Dům čp. 95
Domek slámou krytý postaven roku 1816 jistým Flodrem, pak se sem přiženil Jan
Štourač. Od Štourače koupil domek Karpíšek. Po smrti Karpíška se sem přiženil Karel
Šnajnar z Hunkovic. Roku 1899 domek vyhořel.
Dům čp. 96
Domek oddělen od č. 8, zřízen Josefem Flodrem v roce 1816, od Flodra jej koupil
Josef Cetl, po Cetlu přišel Martin Klein. Od Kleiny koupil domek Matěj Flodr obuvník
z Hrušovan, po jeho smrti obdržela domek dcera Františka provdána Matěj Havlík.
Dům čp. 97
Domek postaven roku 1817 Vavřincem Vrbou. Po smrti Vrbu obdržel domek jeho
syn Vavřin, kterýž brzy zemřel a domek obdržel nejmladší Augustýn Vrba.
Dům čp. 98
Domek postaven roku 1820 jistým Štěpánkem, pak přešel domek v držení Veleby
ze Židlochovic. Od Veleby koupil domek Šimon Edler z Hrušovan, po jeho smrti obdržel domek syn Jakub Edler.

Ulice J. Koziny
od Vojkovic domy
čp. 94, 95, 90
AZ-4

Dům čp. 99
Domek postaven roku 1820 Zapomělem, po otcově smrti obdržel domek syn Josef Zapoměl. Od Zapomněla koupil domek Karel Kolegar.
Dům čp. 100
Strážní domek u železnice postaven roku 1838, když se stavěla železnice přes Hrušovany do Brna. Roku 1878 zde zřízeno nádraží vyhovující potřebám obyvatelstva.
Budoucí pokolení bude mít za to, že byla železnice zřízená jak teď vypadá. Do roku
1861 se vlaky ani nezastavily. Na žádost pana Arcivévody a pana Roberta zřízená jen
zastávka smíšených vlaků. Roku 1899 nádraží ještě dále rozšířeno až po cestu k starému hřbitovu.
Dům čp. 101
Domek postaven roku 1839 Floriánem Suchánkem kolářským mistrem. Materiál
na tento domek je posbírán po velké povodni. V tom samém roku z rozbořených
železničních mostů, které jmenovaným přívalem strženy byly. Po smrti Suchánka obdržel domek syn Josef Suchánek kolářský mistr. Později ho prodal Františku Soukalu
zas kolářskému mistru ze Žabčic.
Dům čp. 102
Domek postaven roku 1839 Janem Maškem. Roku 1860 jest zde zřízená kovárna.
Po smrti Mašků byla kovárna pronajatá. Byl zde pachtýřem Ondřej Zeichmeistr kovář, pak Jakub Laštovička kovář, který posléze kovárnu koupil. Po smrti Laštovíčků
obdržela dcera Marie, provdaná Antonín Ondráček.

Dům č.100 na
obrázku vpravo
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Zdravotnictví

Několik dodatků k nové knize
vydané k 765. výročí první zmínky o Hrušovanech
Po přečtení této nové knihy, ke které jsem napsal úvod, jsem si uvědomil, že bych
nejen mohl, ale také měl, některé údaje doplnit a upřesnit, dokud mi slouží paměť.
Rozhodl jsem se tedy, že tak učiním tímto článkem.
1. Ke zmínce o návštěvě Petra Bezruče roku 1901, na straně 80 dodávám, že tento
básník byl v Hrušovanech několikrát v pozdější době, kdy pracoval jako úřed
ník
na brněnské nádražní poště. Tam byla jeho kolegyní Františka Veselá (později Brablecová
a Ichová), nar. roku 1900, kterou Bezruč navštěvoval na Tyršově ulici č. 251 a usiloval o její
důvěrnou přízeň. Podrobně o tom píše Artur Závodský, profesor Masarykovy univerzity
v knize „Bezručovy pozdní múzy“.
2. V období nacistické okupace (1939–45) byli kromě v knize uvedených, stíháni
gestapem také tito občané Hrušovan: Kubíček Mořic (t. č. bytem v nynější ulici
Malinovského) a Flodr František (t. č. bytem v ulici Kosmákova), pro jejich pomoc rodinám
uvězněných. Občan Riesner (t. č. bytem v ulici Hřbitovní) byl uvězněn delší dobu, stejně
jako občan Kyzlink. Dalším stíhaným byl také invalida Václav Kubát.
3. V období tzv. Protektorátu bylo vystěhováno několik hrušovanských rodin ze svých
domů a zbaveno jejich hospodářství. Museli je uvolnit německým uprchlíkům z východních
oblastí, kde probíhala válka. Obětí tohoto období byl také hrušovanský občan J. Weis, který
byl nasazen na práci do Německa, kde zahynul při britském náletu na Štětín.
4. V prvních poválečných letech byli předsedy národního výboru v pořadí: František
Weis (Masarykova ulice), Jaroslav Komenda (Komenského ulice) a pan Kyzlink (Žižkova
ulice), který se vrátil z nacistického vězení.
5. V době po únoru 1948 byli dlouhodobě vězněni také tito hrušovanští občané:
Kocián a jeho syn, Mezník a Popek (pro odbojovou činnost a občan Šafr (údajně pro
nedodržování povinných odvodů zemědělských produktů). Poslednímu jmenovanému
byl zabaven veškerý majetek a rodina byla vystěhována do pohraničí.
6. Po roce 1948, zvláště pak v padesátých letech došlo k úspěšným útěkům přes
„železnou oponu“. Podařilo se to těmto našim občanům:
- Gustav Svoboda, nar. 1924 (t. č. bytem Tyršova ul. 244), který uprchl jako voják základní
služby z posádky Vyškov takto: Na přírodním koupališti v Lulči si připravil civil a uniformu
nechal na břehu. Po marném hledání potápěčem byl považován za nezvěstného. Přes
Francii, kde se později oženil, se dostal do Kanady, kde i zemřel.
- Paur Miroslav (t. č. bytem na Vodárně) byl zaměstnancem ČSD, a věděl tudíž, které
vlaky s uhlím odjíždějí do Rakouska. V uhlí si údajně udělal skrýš a tak se dostal do
Rakouska a později odtud do Austrálie, kde později zemřel.
O úspěšném útěku nezletilých Bukáčka, Kresy a Pešky nic bližšího nevím.
O těchto případech hodných zaznamenání jsem se dovídal většinou zprostředkovaně.
Nemohu proto vyloučit výpadek mé paměti a také mohly být i jiné příhody, o kterých nevím.
Vážení spoluobčané, jsem rád, že jsem mohl ještě doplnit a upřesnit informace autorů,
kteří se na vzniku knihy podíleli a nejsou přitom přímými pamětníky dřívějších dob. Patří
jim velký dík čtenářů za jejich užitečnou práci.
Ing. Vladimír Uminský (92)
Občasník připravila Vlastimila Adamová
AZ-6
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Je možné předcházet zápalu plic?
MUDr. Zdeňka Nováková

V současné době máme k dispozici vysoce kvalitní očkovací látku, kterou
hradí všechny zdravotní pojišťovny pacientům nad 65 let. Jedna dávka
vakcíny přispívá k dlouhodobé ochraně bez nutnosti přeočkování. Vakcína
Prevenar 13 pomáhá chránit proti zápalům plic a dalším infekcím , jako
jsou záněty mozkových blan nebo infekce krve.
Zápal plic je u starších osob nebezpečné onemocnění, které následně zhorší
i základní onemocnění, jako například
bronchiální astma, CHOPN, diabetes, choroby srdce a ledvin. Podle statistik až 20%
dospělých, kteří onemocní na zápal plic na
tuto chorobu zemře. V ČR zemře na zápal
plic kolem 3000 lidí ročně.
Očkování je užitečné také pro nižší
věkové kategorie, zejména pro osoby
s komorbiditami, např. s nemocemi srdce a plic, ledvin, jater, pro onkologické
pacienty, kuřáky apod. Současný výskyt
vybraných výše uvedených chronických
onemocnění zvyšuje riziko výskytu zápalu
plic až 10x.

Očkovacích látek budeme mít dostatek
v naší ambulanci od 13. 12. 2017.
Očkování proti infekčním nemocem je
nedílnou součástí naší léčebně preventivní péče. Další významnou součástí jsou
preventivní prohlídky. Zákonnou normou,
která tuto oblast zdravotní péče upravuje,
je vyhláška č. 70 /2012 Sb. Na bezplatnou
preventivní prohlídku máte nárok jednou
za 2 roky. Praktický lékař nemá povinnost
na ni pacienty zvát, přesto se snažíme tuto
možnost našim pacientům připomínat.
Preventivními prohlídkami velmi často
odhalíme závažná onemocnění ve stádiu,
kdy jsou ještě léčitelná. Proto jejich význam nepodceňujte, i když se cítíte zdraví.

Myslivecký spolek Lípa obnovuje tradici v pořádaní Mysliveckého plesu, který
se bude konat dne 17. 2. 2018 od 20:00 hodin na sportovním areálu v Hrušovanech
u Brna. K poslechu a k tanci bude hrát dechová kapela Sokolka ze Šakvic.
Předprodej vstupenek
bude probíhat od
5. 1. 2018 do 31. 1. 2018
na Obchodním domě
v cukrárně v cukrárně
u Mašů. Cena místenkové
vstupenky je 200 Kč.
Připravena bude tombola
s bohatými mysliveckými
cenami, které nám dodali
sponzoři a myslivecký
spolek Lípa.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2017
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Listopad ve třídě I. A
V pondělí 13. listopadu 2017 se obě první třídy vypravily autobusem do Hvězdárny
a planetária Brno na výukový program Se zvířátky do vesmíru. Žáci si také prohlédli velikou fotografii hvězdné mlhoviny, lunární vozítko a prostřednictvím kamery zahlédli sami
sebe na Měsíci s mimozemšťanem.
Následující den nás ve třídách navštívily zubní preventistky a povídaly žákům, jak
se mají správně starat o zuby, aby je měli zdravé.
Ve vyučování využíváme různé pomůcky. Stavěli jsme stavby z kostek cukru podle
dominových kostek, při učení písmene K jsme měli kloboukový den a povídali jsme si
o etiketě chování ve společnosti atd.
Středu 22. 11. 2017, kdy byla odpojena dodávka elektrické energie v obci, využili žáci
k návštěvě klientů Domu pokojného stáří. Svým podzimním pásmem písní, básniček
a darovaným vlastnoručně vyrobeným přáním se snažili zahřát u srdce tamější babičky
a dědečky. Odměnou žákům byly vděčné úsměvy a pamlsek.
Mgr. Jitka Coufalová

Podzim v I. B Podzim jsme ve třídě začali výtvarnou výchovou. Vyprávěli jsme si o krásách podzimu, jak se vše v přírodě mění a jak se zvířátka připravují na zimu. Žáci se seznámili s mícháním barev a potom si vše vyzkoušeli.
Vycházce moc nepřálo počasí, ale mlha přece k podzimu neodmyslitelně patří. Při procházce jsme se cítili jako v pohádce. Během vycházky jsme si vyzkoušeli naše vědomosti
a dovednosti.
V hodině pracovní výchovy jsme se vrhli do tvoření a vyrobili jsme krásné „DÝŇÁČKY“.
Dostali jsme malé kouzelné dýně a žáci si přinesli podzimní přírodniny. Každý si vybral,
která se mu nejvíce líbila, a mohlo se začít. Vše nám šlo pěkně od ruky a za hodinu bylo
hotovo. Společnou práci jsme vystavili na schodišti ve škole, aby naši spolužáci viděli, jak
se nám dařilo.
Mgr. Pavlína Konečná
Halloween v II. B Halloween
je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. V letošním
školním roce připadl na úterý
a my jsme se rozhodli s našimi
žáky tento svátek netradičně
oslavit. Žáci se ráno před vyučováním převlékli do strašidelných kostýmů. Již v první
hodině českého jazyka se žáci
předvedli v maskách. Následovalo halloweenské počítání a čtení.
Na závěr vyučování si žáci v hodině hudební výchovy zazpívali
známé písně, které doprovodili tancem a pohybem. Oslava
svátku se nám vydařila a již nyní
se těšíme na další společné akce.

Mgr. Iveta Bidrmanová
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Halloweenský podvečer v III. A
Před podzimními prázdninami jsme uspořádali pro nás i naše rodiče halloweenské
setkání. Maminky napekly halloweenské pokrmy, děti se oblékly do kostýmů a společně
jsme vydlabávali dýně. Pochutnávali jsme si na „ Pavučinkovém dortíku“, „Prstíkách z matiky“, „Černé vdově“, „Bobečcích“, „Rodince příšerek“ nebo „Černém jazyku“. Užili jsme si
legraci a obdivovali výborné pokrmy a strašidelné dýně. Všem rodičům moc děkujeme.

Mgr. Markéta Dvořáková
V podvečer jsme se sešli na školním dvoře a děti přišly v kostýmech. Maminky upekly
plno dobrot, dlabali jsme dýně a běhali. U toho všeho jsme hráli kolíkovanou a moc jsme
se nasmáli. Společně jsme si i zazpívali. Byl to moc hezký den.
Sophia Hogan 3. A

Sázení stromů v V. A
Dne 23. října byli všichni naši páťáci přizváni obecním úřadem k sázení ovocných stromů. Jde o projekt neziskové organizace Sázíme stromy, do kterého se zapojují jednotlivci, školy, firmy i celé obce. Každý si může zasadit svůj strom a sledovat, jak roste.
Nejdříve nám paní koordinátorka J. Plháková ukázala, jak velkou a hlubokou máme
vyrýt jámu, jak máme stromek správně zasadit a přivázat k opoře. Rozdělili jsme
se do sedmi skupin a s chutí se pustili do díla. Vyhloubit jámu byla docela dřina, protože
rýče neustále narážely na kamení a cihly, které se v hlíně pro nás záhadným způsobem
ocitly. Uvítali jsme vydatnou pomoc paní instruktorky Plhákové a paní Ing. Dratvové, které nám poskytovaly odborné rady. Za necelou hodinku jsme se mohli vyfotit u zasázených stromků a být na sebe po zásluze hrdí.
Jsme rádi, že jsme trošku přispěli ke zlepšení životního prostředí a přejeme stromečkům, ať se jim
dobře daří!
PaedDr. Lenka Šnajnarová
Botanická zahrada
V pátek 29. 9. 2017 jsme podnikli výlet do Botanické zahrady Přírodovědné fakulty Masarykovy
Univerzity v Brně. Navštívili jsme několik skleníků
s expozicemi různých tropických a subtropických
rostlin.
V tropickém skleníku rostou banánovníky, kávovníky, kakaovníky, šáchor papírodárný, cukrová
třtina. Skvostem tohoto skleníku je největší leknín
na světě Victoria královská. Ve druhém skleníku kapradin a cykasů nás zaujaly velké stromové kapradiny
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a epifytní parožnatky, které rostou přichycené za kůru jiných stromů. Pozoruhodná byla
také vitrína s ukázkami masožravých rostlin. V nejvyšším subtropickém skleníku rostou
převážně kaktusy a sukulenty obrovských rozměrů a stálozelené rostliny, např. vavřín.
Venkovní expozice nám nabídla ukázku záhonů různorodých rostlin, kvetoucí postupně v průběhu roku. Dominantou zahrady jsou vysoce vzrostlé vzácné dřeviny. Výlet
byl pro nás všechny velmi zajímavý a poučný, výborně se nám hodí k doplnění učiva
přírodovědy o tropickém a subtropickém podnebném pásu. Mgr. Vladimíra Oulehlová
Malý princ
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 jsme navštívili divadlo Radost a představení Malý princ. Představení začalo tak, že přišel Antoine – spisovatel příběhu a vyprávěl o svém dětství.
Jednoho dne se mu v poušti porouchalo letadlo a stál tam Malý princ. Pořád se na něco
ptal, byl zvědavý na svět. Cestoval po světě a poznával lidi. Bohužel hledal přátele, ale žádné nenašel. Během cest se mu stýskalo po své růži z planety, odkud pocházel. V poušti
se potkal s hadem a ten mu poradil, že když se mu bude moc stýskat, tak ho kousne a vrátí
ho na jeho planetu. Na konci příběhu se Malý princ nechal uštknout hadem a zemřel.
Moc se mi líbily kulisy, hlavně hvězdy, planety a herec Malého prince – byl moc šikovný. Malý kluk, ale text uměl nazpaměť a dobře to celé zahrál. Divadlo bylo sice smutné,
ale pocítila jsem taky veselost.
Jana S., 5. B
Dne 12. 10. 2017 jsme jeli do divadla Radost v Brně na Malého prince. Bylo to o muži
a malém chlapci, který mu vyprávěl o svých dobrodružstvích.
Nejdřív chlapec - Malý princ navštívil planetku s králem, který mu svěřil úkol, aby poznal jiné planety. Na jedné planetce žil muž, který byl rád obdivován, ale žil tam jenom
on. Proto ho Malý princ začal obdivovat, aby měl radost. Na další planetce navštívil pána,
který pil, aby zapomněl, že se stydí, protože pije.
Potom navštívil planetku, na které počtář počítal
hvězdy. Dále navštívil ještě planetku, na níž muž
rozsvěcoval a znovu zhasínal světlo a na další
planetě zase jiný řídil dopravu. Nakonec navštívil
planetku, na které žil badatel a poradil Malému
princi, aby navštívil planetu Zemi, protože ta má
dobrou pověst. Malý princ se tedy vydal na planetu Zemi. Dorazil na poušť, kde nebyl žádný člověk
a najednou se mu před očima zjevil had a řekl mu,
že ví, z jaké planetky je a když ho bude potřebovat má na něj zavolat. Rázem zmizel. Kde se vzala, tu se vzala, objevila se před ním liška. Chvíli
si spolu povídali a liška mu potom řekla tajemství. Tak skončilo vyprávění Malého prince a v té
chvíli muž a Malý princ dostali žízeň a šli hledat
studnu. Našli ji, ale Malý princ se zatoužil vrátit
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na svou rodnou planetku. To ale nešlo jinak, než s hadem, protože Malý princ ze své planetky spadnul. Muž nechtěl, aby Malý princ odešel, ale nezabránil tomu. Had měl v sobě
tolik jedu, aby oba dva přenesl a muž se tedy musel s Malým princem rozloučit. Věděl
ale, že vždycky, když se podívá na oblohu uvidí, jak
se na něj ze shora usmívá Malý princ.
Divadlo bylo úžasné, dokonce jsem brečela a moc
ráda bych se na to ráda znovu podívala. Amálie S., 5. B

Mgr. Vladimíra Oulehlová
Podzim ve školní družině
Podzimní období jsme strávili převážně ve třídách
školní družiny. Výtvarně jsme zpracovávali podzimní
materiály. Listí, žaludy, větvičky a jeřabiny byly všude
v družině. Podzimními výtvory jsme vyzdobili nástěnky na školních chodbách. Dýně nám připoměly halloweenské svátky, které u nás nejsou tak rozšířené. Také
jsme trošku pracovali. Od listí jsme uklidili celý školní
dvůr. Hrabání listí také patří k podzimu. Pomalu se blíží adventní období, na které se všichni moc těšíme.

Houserová Jana, ŠD
Halloween
Dne 31. 10. 2017 jsme si s žáky školní družiny povídali o Halloweenu. Promítali jsme si videa o tom, jak slaví Halloween v Anglii a pustili si anglické naučné písničky. Také jsme si vyrobili strašidelné masky, papírové čarodějnice a pavučiny s pavouky. Žáci tento anglosaský lidový svátek mají velmi rádi.

Iva Pirožková, ŠD 2
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Dobrodružná cesta do Dračího doupěte (25. 10. 2017)
Na konci října, těsně před podzimními
prázdninami, jsme se namísto klasických podzimních starostí, jako je nekonečné shrabování
spadaného listí, lisování vína či řešení otázky
zimování ježčích sirotků, potýkali s opravdu nevšedním problémem. Zápasili jsme s drakem.
Ale začněme od začátku…
Jednoho krásného prosluněného říjnového
dne přišel na náš královský dvůr dopis. A jak
bývá zvykem touto dobou, byl to dopis s prosbou o pomoc. Tentokrát se na nás obrátil král
Hodnoslav III., panovník jedné ze sousedních
říší a dlouholetý přítel našeho družinového
krále. Kromě obvyklých panovnických nesnází
totiž řešil i jeden velký zelený problém. Jeho
královský dvůr se chystal přepadnout drak Čertopysk. Ptáte se, co vedlo draka k takovému kroku, když všechna dračí stvoření široko daleko
žijí s lidmi v přátelské symbióze a navíc veškeré
dračí potyčky byly nedávno zakázány novou vyhláškou Královského ministerstva pro dračí záležitosti? Drak Čertopysk měl ke svému vpádu
vážný důvod. Dozvěděl se totiž od svého špeha,
že král Hodnoslav vlastní drahocenné stříbrné
vejce, které má kouzelnou moc – ten, kdo ho
vlastní, netrpí nikdy nouzí ani špatnou náladou.
A to není všechno. Vejce má ještě jednu zázračnou vlastnost – dokáže vrátit lidskou podobu
všem nebožákům, kteří byli proměněni zlými
kouzelníky. Drak Čertopysk býval kdysi panovníkem jedné mocné říše. Pak ale došlo v jeho
životě ke klasické pohádkové zápletce – odmítl
dát svou dceru za ženu jednomu zákeřnému čaroději a ten ho za trest proměnil v nevzhledného několikahlavého draka. A tento drak se dozvěděl o existenci stříbrného vejce a zatoužil
získat zpět svou lidskou podobu. Když král Hodnoslav zjistil, že má drak na vejce zálusk, začal
ihned jednat – odeslal vejce králi družinového
království a v dopise mu vysvětlil, jaká je situace. A protože věděl, že rytíři družinového království jsou nejudatnější široko daleko, poprosil
krále, zda by do jeho království nemohl poslat
své stříbrné vejce na pár dní do úschovy. Král
samozřejmě ihned souhlasil (vždyť staří kamarádi si musí pomáhat), i když netušil, že to nebude zdaleka tak lehké, jak se zdálo. Za několik
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dní totiž vejce náhle a bez varování zmizelo
a na jeho místě našli rytíři brčálově zelený svitek papíru pocházející od draka Čertopyska,
který rytířům výsměšně oznámil, že už vejce
nikdy nespatří. Král Hodnoslav, dobrák od kosti,
se nechal slyšet, že rytířům v žádném případě
nic nevyčítá, a zároveň je poprosil, aby se vydali
do Dračího doupěte a pokusili se vejce ukořistit
zpět. Obratem poslal rytířům po svém poslovi
mapu vedoucí do Dračího doupěte. Z důvodu
bezpečnosti nemohl vyznačit směr cesty jednoduše šipkami na zemi (drak by tyto stopy zahladil, protože pochopitelně nestojí o nevítané
hosty), a proto do mapy zaznačil několik míst,
kde ukryl svitky. V každém svitku měl být nějaký úkol, který museli rytíři splnit. Jen v případě
úspěšného splnění mohli postoupit dál (důmyslný bezpečnostní systém). Důležité ale bylo,
aby se po celou dobu všichni drželi pohromadě, protože jen tak se mohla jejich síla znásobit
a byli schopni odolat případnému útoku draka
Čertopyska…
Po sáhodlouhých přípravách se rytíři konečně vydali na cestu. Vybaveni pouze mapou, šli
vstříc Dračí říši. Zcela bezbranní, ale přesto bez
obav. Měli totiž v záloze jednu velmi účinnou
zbraň – repelent. Jak se dočetli na obale, tento
přípravek spolehlivě hubí klíšťata a veškerou
drobnou i větší havěť. A drak Čertopysk, střední
dračí postavy a vzrůstu, je přeci jasným příslušníkem větší havěti, tudíž mohli být rytíři zcela
v klidu…
Po nalezení prvního svitku jsme zjistili,
že se nacházíme na posledním relativně bezpečném místě, těsně před vstupem do Dračí
říše. Dle králových instrukcí jsme měli nasbírat
listy zázračného stromu Ropušáku ořešákovitého, který roste nedaleko odsud. Tyto listy nám
dodají sílu a ochrání nás před kouzly draka Čertopyska. Ale pozor, bylo zakázáno listy trhat,
protože by ztratily svou kouzelnou moc. Každý
z nás měl najít jeden žlutý a jeden zelený ropušákový list a pečlivě si je oba uschovat… Druhý svitek jsme našli dle instrukcí v mapě u keře
s červenými bobulemi a byl pro nás velmi důležitý, neboť nás informoval o tom, že se pomalu blížíme k Dračímu doupěti. Naštěstí však
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bylo tou dobou doupě opuštěné, protože drak
Čertopysk právě vykonával pravidelnou každodenní obchůzku svého panství… Třetí svitek
byl vzdálený 25 žabáčích skoků od předchozího a obsahoval první zapeklitý úkol – logickou hádanku, na jejíž vyluštění jsme museli
přivolat ty nejchytřejší z naší rytířské družiny…
Postupovali jsme dále a při hledání čtvrtého
svitku nás pronásledovalo podivné hučení zlé znamení, drak Čertopysk je blízko! Někteří
z nás se nechali unést strašidelnou atmosférou,
ale panika nebyla na místě - kapsy plné ropušákových listů to jistily… Ve čtvrtém svitku
nás čekal další úkol – najít 8 kartiček, na každé
z nich vyřadit ze skupiny slov jedno, které tam
nepatří, a svoji volbu zdůvodnit. Jeden z rytířů
tento úkol okomentoval v současnosti hojně
užívaným výrazem, jenž pronikl do českého
jazyka – bylo to zkrátka „easy“… Pátý svitek
obsahoval křížovku. Tu jsme velmi rychle vyluštili a pospíchali k Dračímu doupěti, které bylo
již na dohled. Těsně před doupětem nás čekal
poslední, šestý svitek, v němž nám král Hodnoslav doporučil, abychom
na zemi vytvořili ochranný kruh z nasbíraných
ropušákových listů. Hrozilo totiž extrémní riziko
střetu s drakem, který již
mílovými kroky pospíchal
domů ze své obchůzky,
neboť jedna z jeho hlav
(pravděpodobně
hlava
pro záležitosti bezpečnosti) ve vzduchu zavětřila člověčinu. Proto jsme
se raději všichni postavili
do kruhu a vybrali ze svého středu 2 rytíře. Tyto 2
osoby jsme se nechystali
obětovat drakovi, jednalo
se o 2 nejstatečnější rytíře,
které jsme dle instrukcí
ve svitku poslali na výzvědy do Dračího doupěte.
Když se odvážlivci vrátili a oznámili, že nehrozí
žádné nebezpečí, mohla
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se do doupěte bez obav vydat celá naše družina. Ptáte se, proč jsme tak riskovali a proč
nemohli vejce v doupěti „vyzvednout“ oni dva
vyslanci? Zkrátka proto, že na vysvobození vejce a zrušení drakovy kletby byla zapotřebí síla
celé naší družiny. Bylo to sice náročné, protože
kromě kouzel bylo vejce chráněno i armádou
žahavých kopřiv rostoucích těsně před doupětem, přesto se nám vejce podařilo ukořistit.
A pak už jsme na nic nečekali a hledali nejkratší
cestu pryč z hrůzostrašné dračí říše…
Když jsme informovali krále Hodnoslava
o vysvobození stříbrného vejce, spadl mu nejspíš ze srdce kámen velikosti Afriky. A tak dlouho neotálel a poslal do družinového království svého posla se sladkou odměnou. Kromě
truhlice plné vybraných dobrot získal každý
rytíř i pamětní listinu – Ocenění za statečnost
při vysvobozování stříbrného vejce. Takže
naše dračí dobrodružství nakonec skončilo
pro všechny dobře a rytíři se už určitě nemůžou dočkat příštího podobného tažení ☺…



Mgr. Kristýna Jandíková, ŠD 3
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O pohár Baby Jagy
Ve 4. oddělení ŠD jsme zahájili měsíc listopad netradičními soutěžemi s dětmi ze 3.
oddělení o symbolický pohár Baby Jagy. Všechny disciplíny měly mimo jiné prověřit týmového ducha každého oddělení, spolupráci dětí, jejich kamarádství a to, jak se dokážou prosadit ve skupině. Musím říct, že se toho zhostili velmi dobře.
Už týden dopředu panovalo v naší družince napjaté očekávání a v den soutěže se v tělocvičně vedle sebe postavily dva vyrovnané týmy odhodlané vyhrát. Každá soutěž byla
ozvláštněna tím, že ji děti musely absolvovat na koštěti jako pohádková Baba Jaga.
V první disciplíně děti vybíhaly s koštětem po připravené opičí dráze a kombinovaným během (běh – skoky snožmo – běh v podřepu – běh) se dostávaly zpátky ke startu.
Při druhé soutěži před sebou zametaly papírový míč a to slalomem mezi kužely. Na konci
je čekaly poházené papírky s jednotlivými písmeny. Ty děti postupně přinesly zpátky
svojí skupině a společně pak skládaly slova. Musela to ale být pouze slova spojená s již
uplynulým Halloweenem. Nakonec se družstva rozdělila na poloviny a každá se postavila
na jeden konec slalomové dráhy. Děti vybíhaly jednotlivě a koštětem před sebou tlačily
dost neposlušný medicinbal. Na druhém konci předaly „štafetu“ a vybíhal druhý hráč.
Takto se skupiny vystřídaly. Všechny soutěže se měřily skupinám na čas a boj byl velmi
vyrovnaný. Napětí v obou družstvech vyvrcholilo v poslední disciplíně, kdy našemu oddělení uteklo vítězství doslova „o délku koštěte“. Ale protože jsme se přišli hlavně pobavit
a zasoutěžit si, nebyli jsme smutní a dětem ze 3. oddělení jsme jejich zasloužené vítězství
přáli.
Bc. Petra Horňáková, ŠD 4
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Hruščata
V tomto školním roce navštěvuje pěvecký sbor Hruščata 45 dětí. V září jsme zazpívali
lidové a pohádkové písničky na hodech v Rajhradě, od října připravujeme vánoční pásmo pro různá vystoupení. Těšíme se na rozsvícení Vánočního stromečku u základní školy,
pojedeme zazpívat do Brna na Zelný trh i na Vánoční Veletrh. Adventní dobu v Hrušovanech obohatíme koncertem v kostele Panny Marie Královny. Mgr. Markéta Dvořáková
Školní jídelna
Od listopadu se děti mohou v naší školní jídelně obsloužit
u nového nápojového automatu od firmy Nektar Natura. Tato firma, jako výrobce šťáv vyvinula novou řadu ovocných koncentrátů se 100% podílem ovoce „clean label“.
Přednosti těchto nápojů: Bez konzervačních látek • Nízká energetická hodnota 68 kj/100 ml • Obsahuje o 40% méně přírodně
se vyskytujících cukrů • Bez přidaného cukru, umělých barviv
a sladidel. Automat ředí ovocné koncentráty vodou a uchovává
je ve stálé teplotě.
Strávníci si mohou během oběda vybrat ze tří příchutí nápojů.
1. lesní směs, 2. červená řepa – jablko, 3. mrkev – jablko
Všem přejeme dobrou chuť. Vedoucí šk. jídelny Jana Houserová

Zaměstnanci i žáci školy přejí všem spoluobčanům klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Mgr. Jarmila Motlíčková
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2017
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Táborníci

Čtyřdenní výlet do Beskyd
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Katka Šnajnarová

Letošní rok trávili Táborníci
svůj tradiční podzimní výlet
ve valašské části Beskyd. Výlet
odstartoval z kraje druhé
poloviny měsíce listopadu,
takže bylo předem jasné,
že bez zimního oblečení
se neobejdeme.
První výletní den začal
odjezdem od klubovny po čtvrté
hodině odpolední a nic jiného krom
přesunu na chatu Soláň ve Velkých
Karlovicích a drobného herního
programu pro děti nás tento den
nečekalo.
Druhý den našeho výletu
však nemohl zůstat nevyužitý,
a proto jsme se i přes sychravé
podzimní počasí vydali
do beskydských výšin.
Autobusem
jsme
se dopravili do sedla Pindula a odtud již
po svých přímo na vrchol Radhošť tyčící
se do výšky 1 129 m n. m. Po zdolání
nepříjemných výškových 580 metrů nás
však očekávaný výhled rozhodně nečekal.
Na vrcholu nás přivítala neprostupná mlha.
Děti však po výhledu netruchlily a vrhly
se do závějí sněhu, kterého již bylo dost
na koulovačku i na menšího sněhuláka.
Vrchol Radhošť však nebyl jediným cílem
naší cesty. Tím byla socha pohanského
boha Slovanů Radegasta – boha slunce,
hojnosti a úrody, ke které jsme museli
zdolat další kilometry, tentokrát už ale
po příjemné hřebenové stezce. Zdatnější
jedinci tento den zvládli ještě navštívit
Pustevny, rychle nastupující tma nás ale
všechny brzo z hor vyhnala a autobus nás
z Prostřední Bečvy dovezl zpět na chatu.

36

Teplá polévka a čaj nám přišly
po promrzlém dni vhod
a po načerpání sil z vydatného
jídla se děti mohly vrhnout
na večerní herní program.
Třetí den nám prosvítilo
sluníčko, které jsme vítali
s radostí. Autobus nás zavezl
na zastávku k turistické chatě
Třeštík a odtud nás čekalo
necelých
12
kilometrů
do chaty po příjemné červené
turistické stezce, která vedla
téměř po vrstevnici. Třetí den
bylo mlhavé počasí to tam,
a tak naše krátké svačinové
zastávky byly využívány
k
chytání
posledních
slunečních
paprsků.
Díky
krásnému
počasí se nám také
naskytlo velké množství úchvatných
výhledů do beskydských údolí. Den utekl
jako voda a po setmění byli všichni již
na chalupě a pochutnávali si na jako vždy
báječném pozdním obědě. I navečer měly
děti přemíru elánu. Následovaly proto
soutěživé hry, které si připravili vedoucí,
a filmová projekce pohádky, po které už
všichni spěchali na kutě.
Čtvrtý den jsme již naše dočasné
útočiště v Beskydech pomalu opouštěli.
Před odjezdem jsme ještě při krátké
procházce zdolali vrchol Soláň a pak jsme
se už s chatou nadobro rozloučili. Zpáteční
cestu jsme si zpestřili tolik oblíbenou
návštěvou
aquaparku,
tentokrát
olomouckého. Děti se zde do sytosti
vyřádily na místních atrakcích, které byly
sladkou tečkou za podařeným výletem.
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Jarmarkové Ro(c)kování

Každoročně se Táborníci účastní hrušovanského Jarmarku, ať už svojí dílničkou
pro děti, prodejem větviček chvojí a jmelí
nebo výbornými pokrmy z rukou šikovných vedoucích. Letos ale nově nabídli,
a to nejen účastníkům této příjemné předvánoční akce, si tento den ještě prodloužit a užít společně při poslechu známých
rockových melodií v podání šlapanických

kapel T.A.M.A.R. a VYPRAHLO ROCK. A tak
se večer v sálu Sokolovny sešlo více než
sto účastníků, aby sotva co zazněly první
tóny akordů, zaplnili parket a zatančili si
na známé písně rockových velikánů, ať už
tuzemských anebo zahraničních.
Děkujeme všem, kteří se na akci spolupodíleli za pomoc a doufáme, že se podaří
brzy něco podobného zorganizovat.

Drakiáda

V neděli 5. listopadu se sešli jsme u kostela, kde proběhla první část programu.
Děti nám předvedly své ručně vyrobené
draky, které následně vyhodnotila porota.
Na třetím místě se umístila družina Ještěrek, našich nejmladších holek, na druhém
místě nejstarší družina Laněk a na prvním
místě družina Včelek. Po vyhlášení výsledků první části se všichni přemístili na pole

za hřbitovem, kde se na hodinu vyhlásila
soutěž o nejlépe létajícího draka. Drak
mohl být jak koupený, tak vyrobený. Nejvýše létajícím drakem se pro tento rok stal
drak Katky Stavíčkové. Jen kousek pod něj
vyletěl drak Báry Lazarové a pod ním létal
drak Matěje Sedláčka. Děti byly odměněny za své úspěchy a my se pomaloučku
rozešli domů.
Valča Philippi

přejí
čtenářům
krásné vánoční
svátky plné pohody
a v novém roce 2018
pevné zdraví,
mnoho radosti
a štěstí.
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Rybáři

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl

Na podzim tohoto roku proběhlo několik brigádnických prací na rybníku a okolí pro
mládež do 15 let i dospělé. První brigáda proběhla v sobotu 11. 11. 2017 a hlavní pracovní činnost byla hrabání listí kolem malého a velkého rybníka. Také jsme uklízeli odpadky
kolem rybníků a bylo nutné vytahat různé dřevěné větve, desky a latě z malého rybníka.
Druhý termín brigády byl v sobotu 18. 11. 2017, kdy jsme opět hrabali listí kolem
rybníků, uklízeli odpadky kolem rybníků, vytahovali různé větve a nečistoty z rybníků
a umyli vitrínky kolem velkého rybníka. Pro všechny účastníky brigád bylo nachystáno
malé občerstvení v klubovně.
Chtěl bych moc poděkovat všem těm, kteří dorazili a pomohli něco prospěšného
udělat pro Klub rybářů, ale zejména pro životní prostředí. Velké poděkování patří všem
zaměstnancům obecního úřadu za pomoc a spolupráci během brigád a zejména v průběhu celého roku 2017.

Klub rybářů Hrušovany u Brna oznamuje ZÁKAZ LOVU RYB na rybníku
od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018
Rybářský kroužek 2018
V roce 2018 nabízíme pro Vaše děti RYBÁŘSKÝ KROUŽEK. Kroužek bude určen jak pro
pokročilé (děti, které mají rybářský lístek), tak i pro děti, které chtějí s rybařením začít.
Doufáme, že se rády naučí poznávat různé druhy ryb a zejména základům rybaření, aby
rády chodily rybařit na místní rybník.
Rybářský kroužek je zdarma a pro všechny zájemce od 6 do 15 let. Jak, kdy a kde
bude kroužek probíhat, se rozhodne po vzájemné diskuzi na první informativní schůzce
a bude záležet i na počtu zájemců o rybářský kroužek.
První informativní schůzka pro všechny zájemce o rybářský kroužek proběhne
v pátek 26. ledna 2018, v rybářské klubovně od 17:00 hodin (Rybářská klubovna – na
ulici Vodní, u rybníka „Vodárna“, Hrušovany u Brna). V případě zájmu Vám veškeré
informace podá LUKÁŠ ZEKL, telefon +420 728 788 387, email zeklluk@seznam.cz,
klubrybaruhrusovany@seznam.cz.
Výroční členská schůze 13. 1. 2018
Klub rybářů Hrušovany u Brna informuje o konání výroční členské schůze.
MÍSTO KONÁNÍ: v Klubu důchodců, se vstupem z ulice Havlíčkova,
vedle mateřské školky.
DOBA KONÁNÍ:
sobota 13. ledna 2018 od 9:30 hod.
Z programu: Zahájení • Předání pamětních listů • Nová struktura vedení klubu • Zprávy
o administrativní/ekonomické/brigádnické/hospodářské činnosti • Stanovy a nová pravidla rybníkářské stráže • Návrhy na změnu organizačně-rybníkářského řádu na rok 2018
• Diskuse.
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Ceník Klubu rybářů na rok 2018
Poplatky členů:
Jednodenní povolenka
Roční povolenka – s trvalým bydlištěm
Roční povolenka – bez trvalého bydliště
Roční povolenka + brigáda – s trvalým bydlištěm
Roční povolenka + brigáda – bez trvalého bydliště
Závodní povolenka

do 7 let
150 Kč
200 Kč
300 Kč
-

8–15 let od 16 let
150 Kč
300 Kč
200 Kč
800 Kč
300 Kč
1000 Kč
300 Kč
1300 Kč
400 Kč
1500 Kč
200 Kč

1. Jednodenní povolenka– mládež do 15 let – 150 Kč na 1 udici + 1 ušlechtilá ryba
– dospělí od 16 let – 300 Kč na 2 udice + 1 ušlechtilá ryba
2. Roční povolenka – s trvalým bydlištěm
– mládež do 15 let – 200 Kč na 1 udici
		
– dospělí od 16 let – 800 Kč na 2 udice
– bez trvalého bydliště – mládež do 15 let – 300 Kč na 1 udici
		
– dospělí od 16 let – 1000 Kč na 2 udice
3. Závodní povolenka – dospělí od 16 let – 200 Kč na 1 udici + 1 ušlechtilá ryba
4. Brigádnická povinnost – je určená pro každý kalendářní rok a majitel povolenky
je povinen odpracovat 5 brigádnických hodin nebo přinést 50 kg kukuřice či pšenice.
Máte‑li doklad o splnění nebo osvobození od brigádnické povinnosti, musíte vždy
tenhle doklad doložit k výdeji povolenky.
Od pracovní činnosti jsou osvobozeni: držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, plně invalidní
důchodci, kteří doloží doklad od sociální správy na daný rok, starobní důchodci od 63 let.
Dále jsou osvobozeny ženy a mládež do 7 let. Na částečně invalidní důchodce se
osvobození nevztahuje.
Jménem Klubu rybářů přejeme Všem hezké prožití vánočních svátků a Nového roku,
do Nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
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FK 1932

Slovo předsedy FK1932
Igor Bogľarský

Tentokrát nezačnu jako obvykle u posledního zpravodaje
v roce, tentokrát to bude jiné…
Chtěl bych s potěšením konstatovat, že ke dni 1. 12. 2017 je FK1932 po mnoha letech
bez závazků, tedy že splatil v předstihu 4 let dluhy, které jsme přebrali při vstupu nového
vedení do klubu v roce 2015.
Děkuji všem, kteří k tomu přispěli, tedy všem, kdo za poslední roky pomohli jako
obsluha ve sportbaru a samozřejmě občasným i stálým hostům sportbaru. Dluhy byli
splaceny výhradně z výnosů sportbaru. Ještě jednou děkuji, Ti, co tam pomáháte, víte,
jak je obtížné najít někoho na směnu, hlavně v sezóně…
Velice krátce bych se ohlédl za našimi družstvy a začnu u MINI, kde je progres vidět
každým MINI turnajem, na jaře vyběhnou k turnajům v nových, objednaných dresech.

FK 1932

Organizace

A i již na začátku zmíněný sportbar – vydělal na závazky, příští rok to tam trochu
v interiéru oživíme a přidáme více vlastních prostředků na družstva, abychom je někam
vyvezli, třeba i za nesportovními zážitky. Sportbar v sezóně, ale už i mimo sezónu
velice dobře reprezentuje, letos se nám zvýšil počet soukromých posezení a oslav jak
s cateringem, tak i bez, dokážeme na základě včasné domluvy zajistit vše, co společnost
potřebuje.
Ještě jednou děkuji všem, kdo pomáhají s fungováním a provozem sportbaru,
co se u nás dělo, nebo bude dít můžete sledovat i na Facebooku sportbaru - https://
www.facebook.com/sportbar.hrusovany/.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat i všem, které jsem výše
nejmenoval, ale kdo jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají
s chodem klubu, v příštím roce nás čeká ještě více práce než letos.
Chtěl bych všem popřát bohatého Ježíška, pokojné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a trpělivosti do nového
roku 2018.
Igor Bogľarský, předseda VV FK1932 Hrušovany u Brna

Mladší přípravka – když se podíváme na podzim a účinkování v soutěží bez jediné
prohry, tak co více je k tomu potřeba říci? Mimochodem, do jarní odvetní části soutěže
taky nastoupí v nových, objednaných dresech. Starší přípravka ml. a žáci, kde se potýkáme
s menším počtem hráčů a někteří vyměnili fotbal za jiný sport nezklamali, ale nijak
nepřekvapili, nicméně, tady by mohli tyto týmy vykopat lepší výsledky na jaře, tedy
počkejme na výsledek celé soutěže.
Jako obvykle v posledních letech, družstvo mužů nezklamalo a neokupuje nejvyšší
příčky tabulky, ale velice oceňuji nápaditost tréninků a konečně početnější účast mužů
na trénincích. Pokud trenéři projeví zájem o doplnění kádru před jarní částí, udělám
maximum, abychom družstvo rozumně doplnili.
Touto cestou bych chtěl takto před koncem kalendářního roku poděkovat všem
hráčům, trenérům a asistentům trenérů, rodičům a starým rodičům, kteří mají trpělivost,
najdou si čas a chuť něco udělat pro svoje ratolesti, zároveň i pro hrušovanský fotbal.
Chtěl by opět jako loni poděkovat p. Veselému, p. Kudělkovi st., Petrovi Plavcovi
a členům výkonného výboru za obětavou práci.
Dále bych chtěl poděkovat za podporu sponzorům a partnerům klubu – obci
Hrušovany u Brna v čele se starostou p. Miroslavem Rožnovským (poslední třešničkou
byla instalace ozvučení minulý měsíc – děkujeme), společnosti EL‑INSTA a jejímu jednali
p. Ivo Karbanovi, společnosti TUBOTECH, LEMATEC a její jednateli Matúšovi Levrincovi
za finanční pomoc, zatím se nezměnilo nic na tom, že přispíváte pravidelně a prostředky,
kterým nám pomáháte, pomáhají k rozvoji našich dětských týmů ve fotbalovém růstu.
Pořád věřím, že se naše snaha setká s pochopením i u dalších podnikatelských, ale
i nepodnikatelských subjektů, najdou odvahu a prostředky, aby nás podpořili.
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WE CARE OF YOUR NEEDS…
Novinka v sortimentu společnosti TUBOTECH spol. s.r.o.
Univerzální ventil řady FREE STYLE od S.R. Rubinetterie s.r.l.,
pro připojovací vzdálenosti 50 mm

Kromě termostatické
verze je ventil dostupný
i jako termoregulační
a uzavírací.

Po montáži ventilu se
může nasadit termostatická
hlavice a dekorativní
krytka (též v univerzálním
provedení pro přímou
i rohovou verzi ventilu).

Flexibilta ventilu umožňuje
připojení pravé, levé, přímé
a rohové verze přímo
na místě instalace.

Příslušenství k různým druhům potrubí
K ventilům Free Style jsou dostupné připojovací sady
na nejrozšířenější rozměry měděného, plastového
a plastohliníkového - AL-PEX potrubí.

Různé povrchové úpravy krytek
umožňují vyladění tohoto estetického detailu
se zbytkem interiéru.

KONTAKT: Hrušovany u Brna
tel.: 774 723 770, info@tubotech.cz

www.tubotech.cz

