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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zase jsme o rok starší. Někdo by si řekl ,,Bože, jak
ten čas letí.“ Vánoce před dveřmi, úklidová mánie
a nákupní horečka. Kupování dárků — jak jinak —
zase na poslední chvíli. Všude samá fronta, a pak to
vědomí, že vánoce jsou svátky klidu, míru a pokoje.
Po vánocích Nový rok a pak zase znovu dokola. Má
to vůbec nějaký smysl?
Někdo si řekne, že život je samá honička. Víme ale
vůbec, co vlastně chceme?
Občas si zajedu před Vánocemi do Rakouska nebo Německa. Co si budeme
povídat, atmosféru Vánoc mají opravdu lepší. Nemohu však pochopit,
že týden před Vánocemi jsou obchody poloprázdné. „Chudáci jejich děti, asi
nedostanou žádné dárky,“ říkával jsem si. Pak mi bylo vysvětleno, že advent
jsou svátky klidu, míru a pokoje. Rodiny se procházejí adventní výzdobou,
poslouchají koledy, ti starší popíjí punč či svařené víno se skořicí a odpočívají.
Opravdu to tam tak chodí. Když pominu, že celý rok pracujeme na 100%,
kdy si tedy odpočineme a vypneme?
Sociologové hovoří o tom, že se začínáme dělit na dvě nesmiřitelné skupiny.
Staří a mladí.
Mladí „... si ničeho neváží, dělají všude nepořádek, samej feťák, pozdravit
to neumí, nepustí nás sednout, když nás bolí nohy, a když vidíte, co nám
udělali s veřejnými prostory, všechno rozbité, všechno posprejované a dokola
a dokola…“
A ti staří „... nemusí pracovat, mají levné jízdenky, musíme na ně platit
daně a chytří jsou jak saně...“
Přiznám se, že staří občas zapomínají, že byli mladí, a mladí zase, že asi
budou jednou staří. Je to jako začarovaný kruh. Jak budeme reagovat? Chce
to asi kompromis!!! No jo, co to ale je? To nás nikde neučili.
Učme se jeden od druhého. Naslouchejme a zkusme být klidnější
a tolerantnější. Já vím, ono se to lehko řekne: ,,Uvolněte se prosím“. Tohle,
když aspoň na čas zkusíme, pomůže také naší obci.
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Uplynulý rok 2007 budeme hodnotit podle dosažených výsledků.
Zastupitelstvo schválilo Strategický rozvoj obce/města na léta 2007-2015.
Budeme připravovat nový územní plán (starý končí roku 2011), potřebujeme
dokončit severní obchvat, vybudovat sběrný dvůr, dokončit dopravní
obslužnost obce, musíme se postupně začít zabývat obnovou kanalizačních
řadů a vodovodů.
Mohl bych pokračovat, ale výčet problematiky máte ve zprávě starosty.
Daleko důležitější je zajištění financování těchto věcí.
Musíme zpracovat rozpočtový výhled obce na roky 2008-2020. Musíme
maximálně využít všech možných zdrojů financování.
Financování by mělo jít třemi směry:
• Do občanské vybavenosti (přání občanů na zázemí).
• Do infrastruktury (kanalizace, vodovod, sítě), aby vybavenost sloužila
ke spokojenosti.
• Do oblasti sdílených daní. Jsou to investice do oblastí, které obec může
ovlivňovat, ale současně tím do budoucna přímo ovlivňovat zvýšení
svých příjmů. Aby obec mohla snižovat náklady na rozvoj, musí zahájit
pozemkové úpravy.
Zde je nezastupitelná role všech občanů obce. Obec potřebuje na další
rozvoj určité plochy a je potřebné, aby situaci neřešila výkupy pozemků,
ale směnou. Tím ušetří velkou část svých financí. Budeme potřebovat
vaši pomoc a o tu vás chci do budoucna poprosit.
***
Přeji vám všem i jménem zastupitelstva obce, rady obce a pracovníků
obecního úřadu hezké a klidné vánoce, dětem bohatého Ježíška, do roku
2008 hodně optimismu, tolerance, pevné zdraví a ještě jednou pevné zdraví.
Miroslav Rožnovský, starosta obce
Oznámení o uzavření obecního úřadu v Hrušovanech u Brna
Obecní úřad oznamuje občanům, že obecní úřad bude
ve dnech 27., 28., a 31. 12. uzavřen.
V případě nutnosti můžete volat tel. 602 158 895 ing. Hana Táborská, tajemnice OÚ
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Informace obecního úřadu
Výběr z usnesení č. 8/ZO/07
z jednání zastupitelstv a obce Hrušovany u Brna
konaného dne 19. 11. 2007

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Zprávu starosty obce
2. Zprávu místostarosty obce
3. Informace starosty ve věci podaných žádostí
o dotace na opravy místních komunikací
a na kamerový systém v rámci regionu
4. Informaci starosty ve věci kolaudace
dostavby fotbalového hřiště
5. Informaci starosty ve věci konané veřejné
sbírky – Jan Dostál
6. Informaci starosty o konání dílčí kontroly
hospodaření včetně přijatých opatření
nápravy

8.

9.
10.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Strategický plán rozvoje obce Hrušovany
u Brna 2007 – 2015 včetně dotační analýzy
2. Podání žádosti o statut města pro obec
Hrušovany u Brna
3. Rozpočtové opatření č. 5/2007, dle
předloženého návrhu, který je samostatnou
přílohou zápisu
4. Rozpočtové provizorium na rok 2008, dle
předloženého návrhu, který je samostatnou
přílohou zápisu
5. Dodatek k pověření Zastupitelstva obce pro
radu obce ze dne 19. 2. 2007 k provedení
možného rozpočtového opatření nutného
k financování obce v období do 31. 12. 2007
– rozšíření pověření. Přijatá rozpočtová
opatření budou předložena na následném
jednání zastupitelstva obce.
6. Pověření Zastupitelstva obce pro radu
obce k provedení možného rozpočtového
opatření nutného k financování obce
pro rok 2008. Přijatá rozpočtová opatření
budou předložena na následném jednání
zastupitelstva obce.
7. Pověření Zastupitelstva obce pro starostu
obce k provedení možného rozpočtového
opatření nutného k financování obce
v období od poslední rady obce
do 31. 12. 2007. Přijatá rozpočtová opatření

11.

12.
13.

budou předložena na následném jednání
zastupitelstva obce.
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Znění OZV je samostatnou
přílohou zápisu
Žádost – záměr nabytí majetku –
bezúplatný převod pozemku parc. č. PK
1466, k. ú. Hrušovany u Brna
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemku parc. č. 2045/5 část e) a f ),
výměra 83 m2, k. ú. Hrušovany u Brna
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemku parc. č. 682/13, výměra
99 m2, k. ú. Hrušovany u Brna a prodej
budovy bez č. e. stojící na pozemku
parc. č. 682/13 Asociaci SKV
Pracovní kalendář jednání na rok 2008
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
příspěvku ze dne 24. 5. 2007 (SÚS JmK –
obchvat)

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence
obce – Mateřské školy, dle návrhu
2. O odpisu a vyřazení majetku z evidence
obce, dle návrhu
3. Prodat 3200 ks akcií ČS, a.s., za 550,- Kč
za kus firmě Kooperativa pojišťovna, a.s.
4. O názvu nové ulice „ČERVENÉ VRCHY“, která
se nachází za ul.Žižkova (nová výstavba
RD)

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. radu obce, aby zaslala žádost ve věci statutu
města na příslušné státní orgány
2. starostu obce k podpisu smlouvy
s f. GORDIC, spol. s r. o. o dodávce software
pro obecní úřad
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V. Zastupitelstvo obce ukládá:

jejím podpisem a následně předložit
zastupitelstvu obce ke kontrole
4. Radě obce podat žádost komisi ŽP na kácení
3 ks topolů v ul. Jízdárenská
5. Radě obce řešit parkování osobních
i nákladních aut před obytným domem
č. 215, podél místní komunikace (ul. Vodní)
6. Radě obce zjistit vhodné uložení finančních
prostředků za akcie ČS, a. s. a tyto prostředky
uložit dle nejvhodnějšího zhodnocení

1. Kontrolnímu výboru provést do 31. 1. 2008
kontrolu poskytnutých dotací organizacím
2. Kontrolnímu a finančnímu výboru předložit
do příštího jednání zastupitelstva obce
zprávy o činnosti za rok 2007
3. Starostovi připravit darovací smlouvu
mezi Obcí Hrušovany u Brna a Martinou
Dostálovou (opatrovník Jana Dostála)
– veřejná sbírka a pověřuje starostu

Přehled obecních poplatků, které hradí občané
obecnímu úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2008
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
500,- Kč osoba/rok
2. Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa
služby spojené s provozem

4,- Kč m2/rok
55,- Kč m2/rok

3. Poplatky za psa
a) za prvního psa v rodinném domě
b) za druhého a každého dalšího v RD
c) za prvního psa v bytové jednotce
d) za druhého a každého dalšího v BJ
e) za prvního psa – důchodci v RD
f ) za druhého a každého dalšího psa důchodci v RD
g) za prvního psa důchodci v BJ
h) za druhého a každého dalšího psa důchodci v BJ
4. Poplatky z pronájmu
– pozemků a zahrádek dle smluv

150,- Kč/rok
250,- Kč/rok
450,- Kč/rok
1.200,- Kč/rok
50,- Kč/rok
250,- Kč/rok
200,- Kč/rok
300,- Kč/rok

5. Poplatek za vyhrazené parkování
Všechny výše uvedené poplatky jsou splatné vždy do 31. 3. běžného roku!

Veškeré poplatky se vybírají vždy v úřední dny:
pondělí 6,30 – 17.00 hodin
středa 6,30 – 17.00 hodin
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Zpráva starosty:
Vyhodnocení Strategického rozvojového plánu.
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku 2007 a je čas skládat účty z hlavních úkolů obce, které jsme měli
v letošním roce ke splnění.
Hlavní úkoly 2007 budou až na pár výjimek splněny. V investičních akcích
dominuje obchvat obce – smluvně vše zajištěno, příprava dopravního napojení ulice
Jízdárenská-Botex, sběrný dvůr odpadů program EU – 26. 10. 2007 podána žádost
SFŽP ČR, příprava revitalizace obecních budov –program EU a multifunkční hřiště
na Sídlišti. Tyto akce jsou přesunuty na rok 2008.
Projekty pro EU průběžně připravujeme a v oblastech opravy a údržba, organizační,
není závažných problémů. Zastupitelstvo obce schvaluje nejdůležitější dokument
pro dlouhodobý rozvoj obce „Strategický rozvojový plán 2007-2015“.
Tento materiál je složitý a je základem pro nový Územní plán obce.
Analýza dokumentu:
Strategický plán předpokládá, že Hrušovany u Brna jsou v roce 2015 hrdým,
rozvíjejícím se a bezpečným městem. Pro získávání evropských peněz je tento plán
nezbytný. Bude požadovanou přílohou. Musí být také v souladu s Územním plánem
obce/města. Budeme tedy připravovat nový ÚP a požádáme o statut města.
Územní celek, který se chce rozvíjet, musí mít především kvalitní infrastrukturu.
Máme ji? Hydrotechnický výpočet území, který jsme nechali zpracovat, hovoří
o tom, že ne. Část kanalizačního systému obce je díky svému stáří ve stavu, který
požaduje přípravu na rekonstrukci. Připravíme vyčištění a kamerové zkoušky, které
odhalí zub času a následný odborný posudek sdělí, kde a jak začít s obnovou. K výše
uvedenému je nutno připočítat náklady na dobudování chybějících komunikací
a chodníků a na opravy stávajících. Dále posoudit stav obecních budov, připravit je
na zateplení a tím snížení provozních nákladů. Máme tu také náklady na uvažované
investice (sběrný dvůr, obchvat, dopravní napojení Jízdárenská atd.).
Bude nutné zpracovat koncepci financování-rozpočtový výhled.
Co nás může ohrozit?
1) Chybné nastavení priorit rozvoje
2) Nezískání potřebných finančních prostředků
3) Nezájem občanů na spolupráci s obcí
4) Nezachování kontinuity rozvoje (když příští ZO odmítne tuto koncepci)
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Jaké máme příležitosti?
1) Získat finanční prostředky (vlastní, kraj, ministerstva, EU, soukromý sektor)
2) Sdružovat finanční zdroje /kofinancování)
3) Sblížit občany se samosprávou
Silné stránky:
1) Dlouhodobý charakter rozvoje
2) Kvalitní setřídění priorit rozvoje
3) Koncepční přístup k investičním výdajům
4) Zamezení nekoncepčních investic – fin. úspory
5) Přehodnocení výdajů obce
Slabé stránky:
1) Finanční náročnost rozvoje
2) Časová náročnost projektů
3) Vnitřní zadluženost na vlastním majetku/stáří části majetku
4) Neuskutečněné pozemkové úpravy
5) Stavby obce na cizích pozemcích (komunikace)
Jak stanovit priority obce?
Každý územní celek má mít předpokládanou občanskou a infrastrukturní
vybavenost. Takže rekapitulujme :
1. Radnice, 2. Školy, 3. Mateřské školy, 4. Tělovýchovná zařízení, 5. Kulturní
zařízení, 6. Zdravotnické zařízení, 7. Zařízení sociální péče, 8. Obytné budovy,
9. Hasičské zbrojnice, 10. Sakrální stavby (kaple-kostely), 11. Zastávky a čekárny,
12. Odpadové hospodářství, 13. Drobná architektura – zeleň, 14. Klidová zóna.
Stručně a jasně –nejsme na tom nejhůře:
Chybí : - 5. Kulturní zařízení
- 7. Zařízení sociální péče
- 12. Odpadové hospodářství
- 14. Klidová zóna
-		 Obchvat – smluvně i finančně zajištěn
-		 Dokončení dopravní obslužnosti obce
-		 Krajinotvorba-zalesňování
-		 Revitalizace obecních budov
-		 Nový Územní plán obce
-		 Regulační plán obce

- priorita
- priorita
- priorita
- priorita
- priorita priorit
- priorita
- priorita
- priorita
- priorita
- priorita

Priority občanů v anketách:
1. Dostupné a příjemné bydlení, 2. Dostupnost zdravotní peče, 3. Údržba a rozvoj
zeleně, 4. Možnost vzdělávání, 5. Kulturní vyžití, 6. Sportovní vyžití, 7. Možnost
pracovního uplatnění v místě bydliště, 8. Služby pro seniory, 9. Rozvoj dopravní
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infrastruktury, 10. Možnost podnikání, 11. Podpora spolků a tradic, 12. Rozvoj
cestovního ruchu.
Strategický plán i Program rozvoje obce 2006-2010 se víceméně shodují. I zde
na tom není obec špatně. Kladně se projevuje dlouhodobá kontinuita rozvoje obce
a rozumnost všech dosavadních zastupitelů.
Kupodivu se v požadavcích na předních místech neobjevuje bezpečnost v obci,
i když v hodnocení skutečného stavu občané soudí, že bezpečnost v obci není
dobrá.
V anketách občané vyhodnotili, že nejlepší vybavenost obce je v infrastruktuře.
Není tomu zcela tak.
Obec Hrušovany u Brna musí zvýšit tlak na DSO-VAK Židlochovicko
a provozovatele VAS Brna, aby byla zpracována koncepce rozvoje a obnovy
vodovodů a kanalizací svazku.
Sledovat možnost napojení v budoucnu na Vírský vodovod.
Pro splnění priorit obce je třeba:
1. Kanalizace + ČOV.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,00
2. Obnova vodovodní sítě.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30,00
3. Obchvat obce.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,75
4. Dokončení dopravní obslužnosti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,00
5. Dobudování a oprava vozovek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67,90
6. Dobudování a oprava chodníků.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,00
7. Odpadové hospodářství .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,00
8. Snížení energií obecních budov – (zateplení, fasáda).  .  .  .  .  .  . 25,00
9. Kulturní zařízení .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35,00
10. Dům sociální péče.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35,00
11. Klidová zóna.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,00
12. Rozhlas a veřejné osvětlení .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,50
13. Výkup pozemků na kterých leží obecní komunikace.  .  .  .  .  .  .  . 1,50
14. Příprava stavebních pozemků – pozemkové úpravy.  .  .  .  .  .  .  . 10,00
15. Územní plán obce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,00
16. Regulační plán obce.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00
17. Průmyslová zóna II. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00
18. Bezpečnost obce (radary, kamery, nouzová tlačítka, odtahy) .  .  . 2,00
19. Dopravní hřiště.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,00
20. Multifunkční hřiště.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,50
21. Parkoviště- odstavné plochy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,00
22. Projekty EU.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,00
23. Přístavba ZŠ (družina, kabinet) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,00

mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč

Předběžné náklady celkem:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 394,15 mil Kč
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Vyčíslení předpokládaných nákladů je potřebné pro kvalitní sestavení
rozpočtového výhledu obce na období min. 2007 – 2015 a déle.
Co je priorita a kde sehnat potřebné finanční prostředky? To je úkol nadmíru
složitý.
Musíme maximálně využívat vlastní zdroje, zdroje Jihomoravského kraje,
ministerstev, evropských fondů, soukromého sektoru. Tyto zdroje se mohou
vzájemně kombinovat. Je to klasické kofinancování cílů, které si obec vybere
v prioritách, a sestaví pořadí priorit.
V oblasti kultury, sportu a mládeže je nutné pomoci spolkům a organizacím,
aby i ony maximálně využívaly dotační tituly poskytované krajem a ministerstvy.
Nemohou být závislé jen na obci.
Žádost o Sběrný dvůr odpadů byla včas podána SFŽP a věřme, že bude úspěšná
a obec získá první zkušenost s evropským financováním. Připravují se další projekty
a budeme včas informovat o výsledcích. Obchvat obce je dalším projektem, který je
financován EU, krajem a obcí. Obec se podílí částkou 6,75 mil. Kč.
Takže je vidět, že kombinovat finanční prostředky lze a že to umíme. Chceme
a budeme v tomto trendu pokračovat. Děkuji Vám za pozornost.

Koncert Hrušovanského Hudebníčka pro Jana Dostála

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Poděkování za sbírku pro Jeníka Dostála
Celá naše rodina srdečně děkuje všem, kteří splnili naší rodině, Jeňovi a kamarádce
sen, který jsme nemohli bez Vaší pomoci uskutečnit. Takový úspěch za tak krátkou
dobu jsme opravdu nečekali.
Pořízené lůžko pomůže překonat zdravotní problémy bratrovi a naší rodině vrátí
sílu při manipulaci s bratrem na lůžku, kterou musí vynakládat. Nemluvě o potřebné
rehabilitaci.
Panu starostovi a jeho rodině patří za jejich drahocenný čas a pomoc, kterou nám
věnovali, velké poděkování z celého srdce.
Děkujeme také srdečně Nadačnímu fondu, Obci Hrušovany u Brna, sponzorům
Xella CZ, s.r.o, Xella fotbal cup, Hansgrohe CS, s.r.o., Ing. Jaroslav Pezlar-Japez, spol.
s r.o., Sokolu, p. Horrovi, Čechovi, Martinu Šoberovi a kolektivu, kapelám p. Sedláčka
Malá muzika a Jen tak 5 p. Máchy, Zpožděnej vlak, Kredenc, Z.P.X., Propaganja,
Beze stopy, stárkům, p. Kafkové-Hudebníček a p. Otýpkovi, dvojicím, které vybíraly
peníze při veřejné sbírce – p. Rožnovské a M. Mirošové, Jaroslavu Jankovi a Tereze
Taranové, p. Mikulincové a p. Pachlové, Blance Rožnovské a Petře Votavové, Zuzaně
Kozákové a Richardu Bělíkovi, dárcům: Bohumilu Haraštovi, Lucie M., ing. Josef S.,
Mr. Josef Tyc, Ivo I., David S., H., P,K, M.Š+R+R+M, Jan + Věra K.
A všem dalším lidem a kamarádům, kteří se podíleli na této akci a není možné
všechny vyjmenovat.
Jsme Vám za to velice vděčni a nikdy nezapomeneme, co jste pro nás v tak těžké
situaci udělali.

Rodina Dostálova

K předání výsledku sbírky došlo při slavnostním
otevření fotbalového stadionu 17. 11. 2007.

Symbolický darovací šek na
částku 160 tisíc Kč předal rodině
Dostálových čestný host člen
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky pan Ladislav Šustr.
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Komise pro ochranu majetku
protože většina vozidel je jen tranzit
okolních obcí na Židlochovice a zpět.
Spektrum dalších přestupků a trestné
činnosti je však podstatně širší.
Hlavní problémy, se kterými se neustále potýkáme, jsou vandalismus,
krádeže, vykrádání domů a motorových
vozidel, řízení motorových vozidel
nezletilými a mládeží bez ŘO, propichování nádrží motorových vozidel
a odčerpávání PHM, drogy a alkoholismus mladistvých apod. Dále také černé
skládky, nepovolené zábory, znečišťování veřejného prostranství a poškozování
obecně prospěšného majetku.
Drzost, organizovanost a akce schopnost pachatelů neustále narůstá a způsobené škody rostou geometrickou řadou.
Prevence jako taková moc nefunguje.
To jsme si již ověřili v praxi. Někomu
by se mohlo zdát, že se v Hrušovanech
celkem nic neděje nebo že vzniklé
škody jsou zanedbatelné. Opak je však
pravdou. Pokud se budeme tvářit,
že se nás to až tak netýká, mohli bychom
se v dohledné době dostat do situace,
že se po setmění budeme bát vystrčit
hlavu z domu. Nechci nikoho strašit,
ale celková situace začíná být dost vážná
a je nejvyšší čas s tím něco udělat. Není
přeci možné, aby se 3000 obyvatel obávalo několika gaunerů.
Co si máme myslet např. o vykradených autech, propíchaných nádržích
a vypuštěném benzínu uprostřed obce
a v pravé poledne. Vykradených autech

Vážení spoluobčané,
uplynul přesně rok od doby, kdy
jsem se v prosincovém čísle zpravodaje
zmiňoval o předvánočním shonu, kapesních krádežích a zabezpečení Vašich
domovů.
Dnes bych se chtěl zmínit o něčem
trošku jiném a to o záležitostech, které nás trápí a s kterými se setkáváme
v Hrušovanech téměř denně. Tím je neustále podceňovaná celková situace bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku.
Celostátně se potýkáme zejména
s těmito závažnými jevy - hospodářská
kriminalita, korupce, terorismus, extremismus, nelegální migrace, kriminalita
zločineckých organizací včetně obchodu
s lidmi, protiprávního jednání v oblasti
omamných a psychotropních látek, padělání a nelegální obchod se zbraněmi,
kriminalita mládeže, loupeže, krádeže
vloupáním a krádeže aut a věcí z nich
a v neposlední řadě porušování pravidel
provozu na pozemních komunikacích.
Mnoho z tohoto výčtu můžeme průběžně sledovat i u nás v Hrušovanech.
Otázka bezpečnosti v Hrušovanech
je velice obsáhlé téma, které by vyžadovalo předlouhou diskusi ohledně všech
aspektů s tím spojených. Nejde zdaleka
jen o rychlost v obci, tady se nám určitě
uleví po výstavbě obchvatu od Výzkumu
a napojení ul. Jízdárenské na stávající
obchvat. Počítáme s tím, že průjezd obcí
jako takový se sníží minimálně o 60%,
12

u hřbitova, když příbuzní z různých
koutů republiky přijedou do Hrušovan
pohřbít svoji maminku a dopoledne během půlhodinového rozloučení v kostele jim někdo na parkovišti u hřbitova
rozbije okno a vykrade auto. Policie
samozřejmě nic nevyšetří, protože nikoho nechytili za ruku. I toho je vizitka
Hrušovan. Na jedné straně krásný nový
kostel, nová hasička, fotbalový stadion,
opravená škola a školka. Na druhé tato
smutná zkušenost pozůstalých.
Další případ, (výjimečně musím pochválit práci strážníka MP Židlochovice)
když jedna naše nemohoucí handicapovaná spoluobčanka potřebovala akutní
pomoc, protože se stala obětí vloupání.
Přivolaný strážník MP zareagoval rychle a profesionálně a pachatele na útěku
zadržel. Mohl bych ve výčtu pokračovat
ještě dlouho, to však není smyslem tohoto příspěvku.
Musíme si také plně uvědomit,
že se nám rozrostla nová výstavba bytů
a rodinných domků. Ve velice krátkém
časovém horizontu se nám do obce
přistěhuje kolem 500 dalších obyvatel.
Během 3-4 let by mohly mít Hrušovany
okolo 3600 obyvatel. Budeme město,
na počet obyvatel větší než Židlochovice. Problematika bezpečnosti v Hrušovanech se může ještě více prohloubit,
proto musíme být na tuto eventualitu
předem dobře připraveni. Nemám tím
na mysli, že by se k nám nastěhovala
spousta různých individuí, to ani omylem. Avšak lidé, kteří budou muset
splácet hypotéky na nové domky, asi
nebudou mít tolik času na svoje děti. Ty
pak mohou snadněji podlehnout všem

těm negativním jevům, které denně zažíváme.
Nyní k polemice o kamerovém systému.
Zkušenosti měst a obcí se zavedením
kamerového systému hovoří jednoznačně. Už si to bez kamer nedovedeme představit. Statisticky je doloženo,
že v lokalitách, kde se kamerové systémy používají, klesla kriminalita o 6080% a díky průkaznosti videozáznamu
vzrostla objasněnost přestupků a TČ
o 43%. Myslím, že i kdyby tato čísla byla
poloviční, tak to za 30% investiční spoluúčast obce stojí. Bezpečnost, ochrana
zdraví, života a majetku by měla být
jednou z nejvyšších priorit nás všech.
Pokud nám podaří získat na MV dotaci
70% na výstavbu kamerového systému,
(to je věc, která se podaří jednou za xxx
let), nemůžeme si dovolit ji odmítnout
jen proto, že nejsme všichni přímo ohroženi na životě. Je to investice do budoucnosti a signál pro případné živly, že tady
si svoji obec pohlídáme. Nafouknuté
bubliny a články o šmírování občanů
už naštěstí vzaly za své. Každý rozumný
člověk pochopí, že se jedná hlavně o jeho
bezpečnost a navíc do toho nemusí investovat ze svého, kromě přerozdělení
daní státem ani korunu.
Nyní jednu poznámku z vlastní zkušenosti. V noci 16. 4. 2005 provedla
organizovaná skupina pachatelů v ukradeném mot. vozidle řadu krádeží, m. j.
také v Hrušovanech. Byli zachyceni soukromým kamerovým systémem a kriminalisté dostali 15 minutový záznam
z kamery. Během několika dnů byli pa13

zajištěn. Navíc se dá zpětně dohledat
případný důkazní materiál.

chatelé zadrženi a obžalováni z více jak
30 případů krádeží a vloupání za necelé 4
měsíce. Naštěstí se podařilo zajistit i některé ukradené věci. Když se dostanete
do takové situace, je pak o to smutnější,
když je pachatel neznámý a nemáte ani
na kom uplatnit škodu. Všechno si musíte nahradit ze svého a Váš pocit bezmoci je o to větší. Proto tedy kamerový
systém. Není sice samospasitelný, ale je
velkým pomocníkem, hlavně pokud je
profesionálně organizačně a operativně

Ještě se naskok vrátím zpět k rychlosti
v obci.
Zde je vyhodnocení měření rychlosti
MP Židlochovice v Hrušovanech.
Nic není nijak upraveno, jedná
se o přesnou kopii hlášení za rok 2007.
Jedna dobrá zpráva se však přeci jen
najde. Již v průběhu roku bude na různých místech obce přemísťován radar
s automatickou fotodokumentací, iden-

Městská policie Židlochovice
Komenského 38
667 01 Židlochovice
V Židlochovicích dne 8. listopadu 2007

Obecní úřad Hrušovany u Brna
Masarykova 17
664 62 Hrušovany u Brna
k rukám starosty Miroslava Rožnovského

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍHO MĚŘENÍ RYCHLOSTI
v roce 2007 v obci Hrušovany u Brna
V roce 2007 bylo v obci Hrušovany u Brna
provedeno 8x kontrolní měření rychlosti
a to ve dnech 9. 2., 12. 3., 10. 4., 30. 4., 9. 7.,
3. 10., 29. 10. a 20. 11.
9. 2. 2007 – měření od 11,10 – 11,55 hod.
celkový počet průjezdů vozidel 47, z toho
11 vozidel překročilo rychlost
9. 2. 2007 – měření od 16,15 do 16,30 hod.
celkový počet průjezdů 21 vozidel, z toho
1 vozidel překročilo rychlost
12. 3. 2007 – měření od 09,40 – 10,25 hod.
celkový počet průjezdů vozidel 71, z toho
7 vozidel překročilo rychlost
10. 4. 2007 – měření od 08,50 do 09,10 hod.
celkový počet průjezdů vozidel 35, z toho
1 vozidel překročilo rychlost

30. 4. 2007 – měření od 08,30 do 09,40 hod.
celkový počet průjezdů vozidel 116,
z toho 6 vozidel překročilo rychlost
9. 7. 2007 – měření od 08,40 do 09,25 hod.
celkový počet průjezdů vozidel 64, z toho
4 vozidel překročilo rychlost
3.10. 2007 – měření od 10,30 do 11,05 hod.
celkový počet průjezdů 61 vozidel, z toho
7 vozidel překročilo rychlost
29.10. 2007 – měření od 14,30 do 15,00 hod.
celkový počet průjezdů 48 vozidel, z toho
7 vozidel překročilo rychlost
20. 11. 2007 – měření od 09,30 do 09,55 hod.
celkový počet průjezdů 35 vozidel, z toho
1 vozidlo překročilo rychlost

Jiří Pavlus
strážník pověřený řízením MP
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tifikací řidiče a motorového vozidla.
Tento radar je funkční 24 hod. denně a je
zcela nezávislý na přítomnosti strážníků
MP. Veškeré zadokumentované přestupky bude následně řešit MP ve spolupráci
s odborem dopravy.
Tady pouze připomínám jeden z bodů
zákona, o kterém spousta lidí neví. Drtivá většina se mylně domnívá, že může
přijít o „řidičák“ až po nasbírání 12
bodů. Je zde ovšem pár výjimek, které
se týkají tvz. „recidivy“.
Laicky řečeno, můžete o řidičák přijít
třeba i během tří měsíců, aniž byste nasbírali plný počet bodů. Časový horizont
recidivy (tedy stejných opakovaných
přestupků), je rozdělen podle závažnosti a nebezpečnosti daného přestupku.
Např. za opakované překročení povolené rychlosti můžete přijít o řidičák třeba
během půl roku, aniž byste dosáhli celkového počtu 12 bodů.
Po roce monitorování celkové bezpečnostní situace v Hrušovanech, při-

pravujeme některá další opatření, která
by mohla zvýšit bezpečnost nás všech
a dost znepříjemnit život všem různým
živlům, kteří by na nás chtěli parazitovat. Nechci se zde dopředu rozepisovat
o konkrétních opatřeních, protože
máme nejvyšší zájem, aby je v plném
důsledku pocítili ti, proti kterým budou
namířena.
Na závěr alespoň ještě jednu dobrou
zprávu pro přestárlé a nemohoucí potřebné spoluobčany.
V roce 2008 bychom chtěli spustit
projekt nouzových tlačítek, aby si tato
vybraná skupina spoluobčanů, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, dokázala v případě nouze přivolat pomoc.
Přeji Vám všem krásné, klidné a radostí naplněné svátky. Do Nového roku
hodně zdraví, štěstí a úspěchů, jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Za celou komisi OM
Bohumil Harašta
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Základní škola T. G. Masaryka
První čtvrtletí školního roku máme úspěšně za sebou. Prvňáčci si postupně
zvykají na školní práci, někteří docvičují správnou výslovnost a zjišťují, že ne vždy
mohou dělat jen to, co by chtěli. Starší žáci kromě výuky ve škole navštěvují zájmové
kroužky, společně už absolvovali některé zajímavé akce: plavání – žáci 2. a 3. ročníku,
bruslení – žáci 4. ročníku a třídy V.A, byli v divadle, na výstavě J. Foglara, zúčastnili
se výukového programu, průběžně chodí na vycházky.
Také pedagogové se neustále vzdělávají na akcích pořádaných Střediskem služeb
školám Brno nebo Národním institutem pro další vzdělávání.
Sbírali jsme kaštany – celkem 1.153 kg, nejvíce kaštanů odevzdali žáci III. třídy.
Nyní sbíráme starý papír. Připojili se k nám také někteří hrušovanští občané –
za což jim děkujeme. Při prvním odvozu bylo odevzdáno 2,26 tun. Tento sběr bude
pokračovat po celý školní rok.
V listopadu proběhl přebor školy v šachu. 5 žáků soutěžilo v okresním kole
v Tetčicích : O. Kučera, F. Hejduk, J. Musil, L. Brzobohatý a M. Hodovský. Poděkování
za tuto akci patří panu Pavlu Šťastnému z Vranovic.
Od začátku roku žáci reprezentovali školu také ve dvou sportovních soutěžích:
Želešická růže a kopaná v Žabčicích.
Ze školního kola „Předvánočního zpívání“ jsme vybrali 15 žáků, kteří půjdou
zpívat na přehlídku vánočních písní do Židlochovic.
V prosinci nás čekají tato vystoupení nebo akce: Mikulášské vystoupení v Klubu
důchodců, rozsvícení vánočního stromu, 16. 12. koncert v hrušovanském kostele,
18. 12. dopoledne vystoupení žáků na nám. Svobody v Brně. Ve středu 19. 12. srdečně
zveme veřejnost na vánoční dílny, které budou probíhat v různých místnostech
školy od 15 do 18 hod.
Poděkování patří panu starostovi a zastupitelstvu obce – zajistili plynulý přechod
školy k internetu, když společnost O2 školu odpojila. Veškeré plánované opravy
v tomto roce byly uskutečněny – sklepní prostory, malování, podlahy, termoregulační
ventily.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkovala za zaměstnance i žáky školy
všem, kteří nám poskytují pomoc a podporu a popřála Vám všem krásné, spokojené
a klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2008.

Mgr. Jarmila Motlíčková
ředitelka školy
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Jak přivítat návštěvu
Čekám na nádraží na tetu. Vystoupí z vlaku. To už jsem přikrčený za rohem
schodiště. V ruce držím velký šátek. Proderu se zástupem lidí, přiskočím zezadu
k tetě a uvážu jí hbitě šátek přes oči. Než se stačila vzpamatovat, hop ze schodů,
rychle jsem ji táhl za ruku černou dírou a zase rychle do schodů. Minuta
překvapení mohla pro tetu skončit.
Návštěvu tety jsme si všichni užili. Je moc fajn. Vypravovali jsme si, smáli se.
Návštěva končí. Rád vyprovodím tetu na nádraží.
Úsměv mi však ztuhl cestou k nádraží. Nemám s sebou šátek! Při průchodu
bezpečným-nebezpečným podchodem přišla znovu minutka překvapení!
Tentokrát pro mě. Teta mně vytrhla ruku, prodrala se zástupem lidí, přiskočila
k vlaku a než jsem se stačil vzpamatovat, byla pryč.
Už jsem ji v Hrušovanech nikdy neviděl. Víte proč ?
Žáci základní školy to ví. A proto vyzývají všechny dospěláky, kteří se podíleli
na „výzdobě“ výše uvedeného prostoru , aby ho už konečně uvedli do původního
stavu.
žáci 3.třídy ZŠ Hrušovany
Ve škole se hrály šachy....
Nečekaný ohlas a zájem
dětí provázel propagační
šachový turnaj uspořádaný
1. listopadu v místní Základní
škole. Vícestupňová soutěž
„Přebor škol“ zavítala letos
i do Hrušovan.
Díky propagaci paní
ředitelky se školního kola
zúčastnilo 14 mladých
šachistů plus tři další,
„hostující mimo soutěž“, kteří
přijeli spolu s organizátorem
turnaje ze sousedních Žabčic. Zcela
suverénním způsobem zvítězil Ondřej
Kučera před Františkem Hejdukem
a Janem Musilem (mladším bratrem,
t. č. jednoho z nejvěších šachových
talentů v JM kraji Jiřího Musila, o němž
se možná v Hrušovanech ani moc

neví). Následující účast na okresním
kole v Tetčicích sice znamenala pro
hrušovanské šachisty konečnou stanici,
ale dobrý dojem z vydařené školní akce
určitě zůstane....
Pavel Šťastný – organizátor turnaje
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Šachový turnaj 1. 11. 2007 v Hrušovanech u Brna

Poř. Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kučera Ondřej
Hejduk František
Musil Jan
Brzobohatý Lukáš
Hodovský Milan
Smetana René
Saňka Tomáš
Zachař Marek
Mikyska Ondřej
Lang Martin
Bartl David
Červinka Jiří
Hýsek David
Jokver Adam
Hejduk Stanislav
Kučera Waldemar
Veselá Šárka

Body

Prog

5
4
4
3,5
3
3
3
2,5
2,5
2
2
2
2
1,5
1
1
0,5

15
14
13
11
10,5
9,5
9
6,5
6
7
5,5
5
4,5
4,5
5
3
2

Okresní kolo v Tetčicích 3. 12. 2007
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tým
ZŠ Žabčice A
ZŠ Kuřim
ZŠ Střelice
ZŠ Ořechov
ZŠ Těšany
ZŠ Neslovice
ZŠ Hrušovany
ZŠ Žabčice B

Body
22
19
16
15
13
10½
10
5½

SB.Son
82,50
56,00
41,25
46,50
38,75
18,50
29,50
11,50

ZŠ Hrušovany (10 Body/29,50 SB.Son)
Šach.
1

Jméno
Kučera
Ondřej
2 Musil
Jan
3 Hejduk
František
4 Brzobohatý
Lukáš
Hodovský
Milan
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Body
2

Part.
6

3½

6

0

5

3

6

1½

5
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Jak některé ulice měnily svá jména
Ačkoliv se to nezdá, máme
v Hrušovanech u Brna na dvacet
dva ulic a uliček. Některá jejich
jména si pamatujeme, ale už
nám dělá problémy určit místo
ulice.
Je zajímavé jak se během let
měnily názvy.
Původně obec tvořily dvě ulice:
jedna ulice, hlavní s dvěma
řadami domů se nazývala
„Dědina“. Za domy byly
na vnější straně vybudovány
stodoly a tato ulice s názvem
„Za humny“. V odpovědi
do dotazníku úřadům vyplnila
obecní rada v roce 1909 vše
o ulicích – Hrušovany měly
osm ulic a to: Hlavní, Nádražní,
Tovární, Poštovní, Dobytčí trh,
Kozí ulice, Stříbrná ulice.

▲ Ulička Kosmákova
ústí do ulice
Masarykova, v minulosti jediná obchodní
cesta do Židlochovic. Původně se nazývala
Stříbrnice, snad podle zboží převáženého
tudy, nebo podle zkazky. Název je odvozen
podle stříbrně se lesknoucích splašků které
tudy tekly po povrchu do potoka. Později
ulička dostala jméno Kosmákova, v roce 1953
A. Jiráska. V šedesátých letech dostala ulice
zpět jméno Kosmákova.
◄ Hlavní ulice, nejstarší
ulice v obci. Stávala zde
radnice s hostincem,
pivovar, masný krám
a kovárna.
V roce 1953 byla
přejmenována na ulici
Gottwaldovu.
V roce 1990 dostala název
ulice T. G. Masaryka.
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◄ Ulice J. Koziny
Původně na místě
dnešní ulice J. Koziny
stával ve 14. stol.
Panský dvůr. Později
zde bydleli ti nejchudší
a jejich jediným jistým
živobytím byly kozy.
Proto se tomu místu
říkalo Kozí ulice. Později
ulice J. Koziny. Dům
č. 82, bývalý mlýn, je
nejstarší dům v obci.

Ulice Havlíčkova ►
souběžná s ulicí
Masarykovou.
Původně zde byly jen
pastviny a stodoly,
ulice se jmenovala
„Za humny“, později“
Dobytčí trh“. Výstavba
domů v r. 1884 dodala
ulici dnešní podobu.

◄ Ulička Stávání
je součástí ulice
Havlíčkova, název zů
stal z doby, kdy se zde
ke konci 19. století
začaly stavět nové domy
a tomuto místu se začalo říkat
Na stávání (tam kde se staví).
AZ-2
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◄ Ulička Vyskočilova
spojuje
ulici
Masarykovu
a Havlíčkovou. Ulička nemá
jméno a jen pamětníci
ví, že jména dostávala
podle majitelů domu
(Nečasova, Vyskočilova)
č. 21. stojícího na místě
dnešního
parkoviště.
V r. 1882 zde pobýval
T. G. Masaryk. V minulosti
zde byla prašná cesta,
kde si krátily cestu koně
s povozy.

Ulice Palackého ►
Původní název byl Zadní
ulice a byla pokračováním
ulice Hlavní. Později byla
přejmenována na ulici
Palackého. V r. 1941 při
hloubení základu domu č.
54 se narazilo na chodby,
které sloužily v minulosti
jako úkryty.
◄ Ulice Sušilova
je konečnou ulicí při
cestě do Židlochovic.
Dříve zde byly velké
zahrady a pole, které
lákaly zloděje a pytláky.
Dodnes se těmto místům
říká Kradlov. V roce 1715
nechala zde židlochovská
vrchnost postavit novou
cestu do Židlochovic.
Pokračování příště
AZ občasník kronikáře prosinec 2007
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Okénko do historie společenských organizací

Táborníci

Společná fotografie z tábora v Přešovicích – datum je nám však neznámý

Naše
mládežnická
organizace
Táborníci oslaví v roce 2008 40. výročí
svého vzniku. V roce 1968 byla v obci
obnovena činnost dříve zde pracující
organizace Junák, později Táborníci.
Děti se zde prostřednictvím pěkného
vztahu k přírodě učily poznávat přírodu
a život v ní. Každoročně s mysliveckým
sdružením v obci se zúčastňovali
slavnostní vatry u myslivecké chaty.
Každoročně táborníci sbírali lesní
plodiny a ovoce, z výtěžku si pořizovali
pomůcky a věci k životu v oddíle. Oddíl
se zúčastňoval branných her a pořádal
několikadenní výlety do přírody
a vyvrcholením jeho činnosti byl všemi
milovaný pobyt v táboře v Přešovicích.
AZ-4
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1974:
Oddíl má 32 členů, od
pracoval 300 brig. hodin,
tábor v údolí říčky Rokytné
od 3. – 24. srpna 17 dětí
z oddílu a 17 ze závodu ZGK
Hrušovany.
1975:
Po adaptaci bývalých kance
láří JZD byla v září slavnostně
klubovna otevřena a předá
na Táborníkům.

1978:
PO je rozdělen na dva
oddíly: Táborníky, kteří mají
svoji klubovnu v bývalých
kancelářích JZD a Putovníky,
sídlící v domě č. 26 – bývalé
pekárně.
1979:
Oddíl má 40 členů a tábora
v Přešovicích se zúčastnilo
62 dětí.
1981:
PO Táborníci sdružují děti
v pěti skupinách, které
se schází 1x týdně a 1x
měsíčně se pořádá oddílová
schůzka.
AZ občasník kronikáře prosinec 2007
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Hrušovanský historický kalendář 2007
1252

Před 775 lety potvrdil
Přemysl Otakar II. klášteru
žďárskému zakládající
listinu, v níž Boček z Obřan
daruje klášteru mj. i ves
Hrušovany. Je to první
písemná zpráva o existenci
Hrušovan.

1447

Henik z Valdštejna
a Holštejna vlastní dvůr
v Hrušovanech.

Zakládací listina kláštera Žďárského

1547

Všechny hrušovanské držitele židlochovických vinohradů
poprvé uvádí latinský Rejstřík vinného desátku hradu Špilberku.

1557

Ve vsi byl rychtářem Mertl Pindel.

1567

Rychtářem byl Urban Grimm

1577

Ves spravoval 15 let rychtář Št. Šebek

1617

Kardinál Ditrichštejn se snažil provést rychlou rekatolizaci svých
nových obcí, které byly většinou protestanské. To se týkalo
i Hrušovan. Proto v dubnu tohoto roku vydal nařízení, že pokud
se do velikonoc neobrátí poddaní na katolickou víru, musí
se do šesti neděl vystěhovati. Rychtářem ve vsi byl Hanzl Francl.

1702

Koupil hrabě Filip ze Sinzendorffu na Židlochovicích ves
Hrušovany za 42 tisíc zlatých. V letošním roce uplyne 305 let
od této události. Rychtářem v tomto roce byl Šimon Papoušek.

AZ-6
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1727

Byl postaven na čísle 37 nový Panský dvůr. V tomto dvoře
se choval vždy jen hovězí dobytek. Na jeho místě je dnes
velkoobchod s umělými květinami. V tomto roce byl rychtářem
Matěj Edler. V tomto roce se začala stavět císařská silnice „Vídeň
- Brno“, dnešní státní silnice.

1857

Obec koupila dům čp. 69 se čtvrtlánem polí a stavitel A.
Strnad zde o rok později postavil poschoďovou školní budovu.
Starostou byl Vavřin Lancman.

1872

Před 135 lety byla postavena budova nádraží ČD. Starostou byl
Martin Klecl.

1882

V tomto roce byla postavena budova cukerní rafinerie
(125. výročí). S úřadem starosty končí pan Tomáš Kelbl a na jeho
místo nastupuje František Weis.

1892

Před 115 lety, v lednu, se uskutečnil první pohřeb na novém
hřbitově. Starostou byl Bartoloměj Sopoušek.

1897

Při poště byla zřízena 1. srpna telegrafní stanice. Místní školu
navštěvovalo 220 žáků. Starostou byl František Doležal.

1907

Za velikého zájmu obyvatelstva se konala slavnost u příležitosti
vysvěcení nově postavené has. zbrojnice a zakoupené stříkačky.
Založen byl spořitelní a záloženský spolek Raiffeisenka. Obecní
rada zvolila MUDr. Hynka Světlíka obecním lékařem. Školu
navštěvovalo 200 žáků. Úřad starosty vykonával Augustin Jaroš.
Obecní výbor rozhodl 23. července podat žádost o přenos
filiálky lékárny v Židlochovicích do Hrušovan.

1917

V obci byl zřízen telefon. Ve válečném období byl 18. května
odevzdán ze zvonice větší zvon Florián z r. 1859 a vážící 106 kg
k válečným účelům. V tomto školním roce navštěvovalo školu
229 dětí. Starostou v obci byl František Edler.
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1927

V sokolovně byla dokončena přístavba malého sálu. Místní
školu navštěvovalo 169 dětí. Úřad starosty obce zastával
František Hulata.

1932

V letošním roce si připomínáme 75. výročí založení oddílu
kopané SK Hrušovany u Brna. Oddíl byl založen jako jeden
z posledních v širokém okolí.

1937

V tomto roce byla místní škola pojmenovaná jménem
našeho prezidenta T. G. Masaryka. Místní Raiffeisenka koupila
pohřební vůz, který odevzdala k užívání sboru dobrovolných
hasičů. Hrušovanští vinaři založili Vinařskou besídku. TJ Orel
uspořádal velkou oslavu k 90. výročí zrušení roboty. Místní školu
návštěvovalo 178 žáků. Žáci se zúčastnili uvítání prezidenta
E. Beneše a rumunského krále Carola II a jeho syna Michala
na hrušovanském nádraží. V obci byl starostou František
Hodovský.

1947

Byl zrušen hostinec Na radnici. Posledním hostinským byl
pan Vladimír Maloň, který si poté v obci zřídil známé řeznictví.
V tomto školním roce chodilo do školy 111 žáků. Funkci starosty
v obci vykonával Čeněk Krejčí.

1957

Byla zahájena rekonstrukce obecního rybníka, přístavba
hasičské zbrojnice a rekonstrukce vozovek - ulice Tyršova,
Komenského a Jana Koziny. Rovněž byla zahájena úprava
koryta říčky Šatava.
Mnoho občanů společně s dětmi základní školy sledovali
na železničním nádraží průjezd prvního vlaku s elektrickou
lokomotivou přes naši obec.

AZ-8
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Místní knihovna
Půjčovní doba:

Nové knihy:

pondělí 13 - 17.30
úterý
8 - 12
13 - 16.00
pátek
8 - 12
13 - 17.30
Jackson, L.
Berry, S.
Soyener, J.

- Absolutní strach - krimi psychothriller
- Alexandrijská knihovna - krimi thriller
- Císařův stín - životní příběh lékaře Napoleona
Bonaparta
Dübell, R. - Ďáblova bible - román
Werber, B. - Mravenci, Den mravenců, Revoluce mravenců
- sci-fi
Koomson, D - Děvčátko - román pro ženy
Matthiessen - Hráči na vinici Páně - běloši-indiáni-pralesy,
román
Preston, D. - Kniha mrtvých - krimi thriller, hrobka, prokletí
		
- Pekelná síra - krimi, nadpřirozeno
Chamberlain - Krutá volba - psychologický příběh ženy
Lorenz, I.
- Markytánka - historický román
Cooper, N. - Ničivá nejistota - krimi, únos dítěte
Erskine, B. - Písky času - povídky, tajemno, nadpřirozeno
Norman,D. - Pobřeží temnoty - historický román, Anglie 18.
stol.
Ahern, C.
- PS:Miluji tě - román, láska, smrt
Roberts, G. - Šántárám - dobrodr.román, Indie, lékař, mafie,
Tiouli, T.
- Zničená - otřesné podmínky žen, muslimské
země
Encyklopedie: Člověk, Zvíře, Vesmír, Česko, Jihomoravský kraj…
a mnoho dalších
www.hrusovanyubrna.cz - knihovna - on-line katalog
Pohodu pod vánočním stromečkem vám přeje
Jarmila Kresová
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Mateřská škola
Letošní slunečný podzim byl u nás
ve školce opět ve znamení zvykání
si dětí na nové prostředí a režim
mateřské školy. Přestože se první
školní dny u některých dětí neobešly
bez slziček, děti si zvykly a brzy
se školkou ozýval radostný dětský
povyk.
Ještě v září byla do školky pozvaná
paní logopedka, která na základě
vyšetření zařadila některé děti
do logopedické péče, probíhající
u ní v ambulanci i v MŠ.
Děti hravou formou získávají
v mateřské škole nové poznatky,
dovednosti, učí se různým věcem
a činnostem. Aby práce s dětmi byla
co nejzajímavější, vlastní výchovně
vzdělávací proces je doplňován
různými akcemi školy.
Školkou na podzim zněla hudba
žesťového kvarteta a děti se tak
mohly seznámit s dechovými nástroji
a s chutí si v jejich doprovodu
zazpívaly známé lidové písničky.
Znalosti o zelenině a ovoci děti
krom jiného získávaly i tím, že si
společně s učitelkami a kuchařkami
vařily zeleninovou polévku, pekly
brambory, míchaly ovocný salát, což
vše vzápětí zbaštily, neboť tak dobré,
jako když si to zhotovily sami, to
ještě nikdy nebylo.
Z polních plodin vyráběly
„Řepáka“, dýňové lampy či strašáky
a z bramborových tiskátek děti
vytvořily korále pro princeznu.
28

Krásy podzimu jsme společně
obdivovali v přírodě, ať už
na vycházkách k rybníku, do polí
nebo k vinohradům. Jindy jsme
zase na vycházce poznávali blíže
svou obec, její významné objekty.
V říjnu jsme si s chutí zakouzlili
s kouzelníkem, který nás se svými
kouzly navštívil ve školce a dokonce
nás zasvětil i do některých tajů. Ale
co naplat, vše, co jsme si přáli, nám
nevykouzlil. V listopadu pak dětem
udělalo radost divadelní představení
– pohádka Krteček a brouček.
Jak čas běžel, je zde prosinec
s návštěvou Mikuláše, přinášejícího
balíčky, a čerta, řinčícího řetězem
a kárajícího některé nezbedníky.
I tentokrát se to neobešlo bez slziček
a hory slibů, jak se všichni polepší,
takže jsme si říkali, že ty naše děti
rodiče ani my zítra nepoznáme.
Poznali jsme!
Teď už se ve školce naplno žije
Vánocemi, chystají se besídky
pro rodiče a hlavně se všichni těší
na Ježíška. A tak bychom my dospělí
měli udělat vše pro to, aby kouzlo
Vánoc bylo dokonalé. Vždyť jen
v láskyplném klidném prostředí
mohou vznikat krásné zážitky
a vzpomínky, které nás pak provázejí
celým životem.
Za celý kolektiv mateřské školy
Vám všem přeji příjemné prožití
vánočních svátků a jen to nejlepší
v novém roce.

Jarmila Komínková,
ředitelka MŠ
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Mikuláši, Mikuláši, čerte,
my jsme byli tuze hodní,
tak nám něco dejte.

My nemáme, my nedáme,
protože jste zlobili,
počkejte si na Vánoce,
Ježíšek Vám nadělí!
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Zpráva o sběru starého papíru
V minulých letech se nám osvědčil sběr starého papíru, jehož
výtěžek využíváme ke koupi pomůcek a hraček do tříd.
Proto i v tomto školním roce 2007/2008 pokračujeme v této akci.
Od září se nám podařilo
za pomoci rodičů a ostatní veřejnosti nasbírat
4 921kg papíru za 2 876,60 Kč.
Děkujeme všem za podporu.
Děti a učitelky MŠ

Poděkování
Děkuji jménem kolektivu MŠ a především jménem našich dětí všem našim
sponzorům, kteří poskytli v průběhu roku finanční i hmotné dary.

V tomto roce nás sponzorovali, pomohli nám:
manželé Koukalovi, Veisovi, Rožnovští, Hábovi,
Chudosovcevovi, KOVOLIT Modřice
a všichni ti, kteří se zapojili do našeho sběru papíru.

Velice si této sponzorské činnosti vážím a ještě
jednou upřímně děkuji!
J. Komínková, ředitelka MŠ
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Sbor dobrovolných hasičů
Kroužek mladých hasičů se schází pravidelně
každý pátek od 16:00
do 18:00 hodin. V zimním období se připravujeme na jarní kola
celostátní soutěže PLAMEN a okresní
ligy mládeže. První soutěž se konala
8. května v Přísnoticích. Družstvo mladších žáků se na vůbec první soutěži, které se zúčastnilo, umístilo na 15. místě.
Zkušenější družstvo starších žáků obsadilo 9. místo. O jedenáct dní později
se na stejném místě konalo okresní kolo
soutěže PLAMEN. Starší žáci skončili
v celkovém pořadí na pěkném 6. místě,
mladší žáci se umístili pouze o stupínek
níže. Školní rok jsme zakončili hasičskou diskotékou.
Po prázdninách začalo do našeho
kroužku chodit deset nových dětí, které se připravovaly s ostatními dětmi
na branný závod, který se konal v Kanicích 6. října. Příprava obsahovala kromě zvyšování fyzické kondice i získávání vědomostí z oblasti požární ochrany,
vázání uzlů, střelby ze vzduchovky, poznávání topografických (turistických)
značek a práci s buzolou. Na soutěž
v našem novém autě jeli v kategorii
mladších žáků Aneta Zabloudilová, Jan
Záviška, Denis Najman, Lukáš Brzobohatý, Martin Ozábal, Kateřina Ondráčková a Veronika Veisová. Toto družstvo
se umístilo na 7. místě.

V kategorii starších žáků nás reprezentovali Kateřina a Lenka Česlíkovi,
Martin Nováček, Hana Dlapalová, Daniela Schmidtová a Marek Lacko. Umístili se na 9. místě.
Tak jako v loňském roce nás i letos
za dorost reprezentoval Vladimír Cicko, který se opět umístil na 1. místě.
Po této soutěži jsme se věnovali přípravám na Advent a vyzdobily jsme si
hasičskou zbrojnici. Dále jsme se věnovali přípravám na mikulášskou besídku.
Mezi děti přišel obávaný čert v doprovodu anděla a samotného Mikuláše.
Za básničku či písničku dostávali děti
sladkou odměnu. Ty zlobivější byly poctěny i uhlím. Po Mikuláši jsme chystali vánoční besídku, na které nás mimo
jiné navštívilo kouzelnické duo LOGAREX a děti si zahráli po rozdání dárků
spoustu her a soutěží.
I nadále se mohou do našeho kroužku přihlásit další děti. Stačí přijít v kterýkoliv pátek v 16:00 hodin do hasičské
zbrojnice. Schůzky se nekonají pouze
v období prázdnin.
Vedoucí mládeže pomáhají instruktoři z řad dorostu našeho sboru
(kroužku MH) Kateřina Česlíková, Michal Glöckner a Martin Nováček. Děti
se pravidelně setkávají se starostou našeho sboru ing. Romanem Pospíšilem,
který při výchově naší mládeže aktivně
vypomáhá.
Vedoucí mládeže Zdeňka Pešková
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Nadační fond
Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu proběhla veřejná sbírka ve prospěch Jana Dostála ml. Tato
sbírka vynesla 54.976.-Kč. Nadační fond eviduje na svém účtu 105.000.-Kč. Celkem
tedy vynesla sbírka ve prospěch výše jmenovaného 160.000.-Kč.
Za tuto částku bude zakoupeno polohovací lůžko LATERA-CARE v hodnotě
130.000.-Kč včetně montáže a dovozu ze Slaného od firmy LINET s. r. o. Slaný.
Lůžko bylo již objednáno a má být dle vyjádření výrobce dodáno v první polovině
ledna 2008. Zbývající částka bude převedena na účet Jana Dostála.
Po vyřízení všech záležitostí bude provedeno konečné vyúčtování na Jiho
moravském krajském úřadu v Brně.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli, ale zejména těm, kteří neúnavně
pracovali na zajištění této krásné částky a dali tak najevo, že nejsou lhostejní k osudu
bližních.
Nelze vyjmenovat všechny, někteří přispěli anonymně, omlouváme se všem, kteří
nejsou uvedeni.
Poděkování zaslouží zejména:
Xella CZ, s.r.o. Hrušovany u Brna
Japez spol. s r.o.Vranovice
Hansgrohe CS,s.ro.Brno
Hudebníčku Hrušovany u Brna
ZD Hrušovany u Brna
Stárkům v Hrušovanech
TJ SOKOL Hrušovany
p. Bohumil Harašta
Vybírající dvojice

-

ing. Martin Polák
ing. Jaroslav Pezlar
p. Radka Nováková
p. Jitka Kafková
p. František Hauzar
Zuzana Kozáková, Richard Bělík
a celá chasa
- Martin Horr, p. M. Čech,
M. Šober a kolektiv

- Zuzana Kozáková, Richard Bělík, Blanka
Rožnovská, Petra Votavová, Marie
Rožnovská, Mirka Mirošová, Tereza
Taranová, Jarek Janek, Marta Mikulincová,
Marie Pachlová.
Hudební skupiny
- Malá muzika p. Sedláčka, Jen tak 5
p. Máchy, Beze stopy, Propaganja, Z.P.X.,
Kredenc, Zpožděnej vlak.
Pracovnice obecního úřadu, Nadační fond Hrušovany u Brna
Mnoho dalších, kteří nejsou uvedeni a zcela jistě nám odpustí.
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Zahájení veřejné sbírky 3.11.2007
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Falcons Rock v roce 2008
Rockové festivaly si od roku 2004 v Hrušovanech už udělaly tradici, vždyť jsme na pódiu uvítali velké množství kapel jako ANNA K, ŠKWOR, KERN, DEBUSTROL, TUBLATANKA,
ARAKAIN, P. KOLÁŘ, TÖRR, HORKÝŽE SLÍŽE aj.

V tomto trendu chceme pokračovat
a zvedat úroveň akcí. V současnosti vyjednáváme účast i zahraničních kapel.
Díky podpoře obce, která nám sportovní areál pronajímá, máme možnost v roce
2008 uspořádat další akce.
Na akci 15.3 vyjednáváme hned
s několika kapelami vč. několikrát
avizovaných NO NAME a WOHNOUT. Jak ale jednání dopadnou nevíme, protože vyjednat
koncert takhle známých kapel je
poměrně složitá věc.
Další námi pořádanou akcí
je na 17.5 koncert kapely
TŘI SESTRY. Kapela vydala novou
desku „MYDLOVARY“, se kterou
je momentálně na turné. Koncert
bude jedinečnou podívanou v Hrušovanech, protože kapela veze sebou
na turné minimálně dva další rockové bandy.

Falcons akce v hale budou pokračovat 18.10, kdy se do Hrušovan vrací v exkluzivním koncertu k nové
desce, která vyjde 10.10.2008, kapela
ARAKAIN. Spolu s Arakain se po dvou

letech vrací kapela DOGA, a další jako
POWER 5, GALACTIC INDUSTRY,
GREEDY INVALID, VIDOCK aj.
Závěr roku bude patřit 29.11 Falcons
rock festu vol.17, kde se hlavní kapely
teprve hledají.

Na jarní část roku jednáme
o vystoupení Zdeňka Izera se show
„DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ“.
V jednání je vystoupení Michala
Nesvadby s programem pro děti,
a samotný závěr roku je připraven
na středu 19.11 od 19.00 koncertní
vystoupení populární dvojice EVA
& VAŠEK. Na toto vystoupení bude
prováděn předprodej na místenky,
protože již dnes je o tento koncert zájem.
Tento jediný termín jsme získali v roce

2006 a již dnes se rezervují koncerty
na roky 2009!!
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Foto: Roman
„Ičin“ Ivičič
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Falcons sportovní oddíly
Florbal:
Florbalový tým se ve třetí lize drží ve špici tabulky a třikrát čtvrté místo na turnajích naznačuje možnost zlepšení. Do konce sezóny chybí 7 turnajů a určitě se
pokusíme bojovat o postup do 2. z 8 lig.
3.liga

tým

1k.

2k.

3k.

4.k

1

Fbc Rosice

13

7

12

14

5.k

6.k

7.k

8.k

9.k

celk
46

2

Fbc Gradior Měnín

1

13

5

7

26

3

HC Falcons Hrušovany

9

3

9

5

26

4

MAC Respect

8

6

9

1

24

5

Redblack - Florbal.com

6

4

7

6

23

6

Fbc Slatina

3

9

1

7

20

7

Veterans club Brno

7

5

4

3

19

8

Sokol Syrovice

1

0

1

5

7

Hokej:
Hc ČPP Falcons se po pěti vítězstvích v řadě vrhla do 11. ročníku BHL. Vlivem
marodky přišli další hráči jako Simon Gruber(Crocodiles), Jiří Šuba aj.
Tým se po sedmi zápasech nachází na prvním místě, když jediná porážka je
kontumační. Bohužel naši hráči, kteří otočili zápas s HC Petrov z 1:3 na 4:3 pro
Falcons, nezvládli emoce a díky tomu, že odmítali opustit halu při vyloučení
do konce zápasu, rozhodčí ukončil předčasně zápas a Falcons prohráli kontumačně.
Hráči se s tohoto incidentu poučili a další zápasy se už věnovali pouze hře. Zajímavý
byl zápas s letos silným Medlovem, jenž do zápasu s Falcons neprohrál a inkasoval
za 5 zápasů pouze 2 góly. Naši hráči ovšem soupeře nepodcenili a výhrou 5:0 ukázali,
proč vyhráváme ligu.
pořadí

team

záp

výh

prodl

rem

pro

bilance

body

1.

ČPP FALCONS Hrušovany u Brna

7

6

0

0

1

41:19 (22)

18

2.

HC Medlov

6

5

0

0

1

20:7 (13)

15

3.

HC PETROV Brno

8

5

0

0

3

47:29 (18)

15

4.

Gingilla Fighters

8

4

1

0

3

28:19 (9)

14

5.

HC Čerti Brno

8

4

1

0

3

35:25 (10)

14

6.

Mamuti

7

4

0

0

3

36:22 (14)

12

7.

HC ASIO Jiříkovice

9

3

0

2

4

23:47 (-24)

11

8.

HC Bizoni

7

3

0

0

4

32:28 (4)

9

9.

Cyclones Brno

6

2

1

0

3

19:26 (-7)

8

10.

Moravian Panthers

7

1

0

1

5

24:35 (-11)

4

11.

PVC Brno

9

1

0

0

8

26:74 (-48)

3
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Táborníci
sudlici. Naši poslední zastávkou byl hrad Kámen s jeho
expozicí motorek a pak už
jsme jeli na chatu.
Po chvíli bloudění po místních silničkách jsme dorazili
na místo. Asi hodinu po ubytování vedoucí svolali děti
na večeři. Večerní program
proběhl v režii DJ Michala
a všichni zúčastnění byli odměněni sladkostmi. Po dlouhém a náročném dnu šli
všichni rádi spát.
Ráno jsme odjeli autobusem do Chýnovských jeskyní, které byly zavřeny a tak
se pokračovalo podle plánu
na rozhlednu u zříceniny
Šelmberk. Pod věží vyrůstá
městečko, které dobrovolníci staví jako ve středověku.
Po prohlídce vyrazil každý
po svých zpět na chatu.
Večer proběhla stezka odvahy. Děti
měly za úkol projít úsek osvětlený svíčkami a musely poznávat zvuky zvířat,
které vydávali vedoucí rozmístěni podél
cesty. Všichni absolvovali stezku úspěšně a natěšeni na další den odešli spát.
Ráno jsme si všichni zabalili, uklidili
chatky a vyrazili do aquaparku v Jihlavě.
Zde jsme se svezli na tobogánu, nechali
se unášet proudem nebo jen tak polehávali ve vířivce. A pak už hurá domů.

Expedice do Blatnice
V pátek 23. října byl před
klubovnou neobvyklý ruch.
Táborníci odjížděli na třídenní výlet do Blatnice u Pacova. V 8 hodin ráno bylo
všechno naloženo a autobus
vyrazil.
Naší první zastávkou byla
Jihlava, kde jsme navštívili
její podzemí. Průvodce nás
provedl asi dvou set metrovým okruhem a na konci nám ukázal stěnu, která
ze záhadných důvodů ve tmě
světélkuje. Další cíl naší cesty
byl Pelhřimov, a to konkrétně
Muzeum rekordů a kuriozit,
kde jsme mohli vidět největší pyžamo v České republice.
Dále jsme si prohlédli výstavu Zlaté české ručičky s uměleckými předměty slepenými
pouze ze sirek, a na konec
Muzeum Vysočina s výstavou Z doby
husitů. Tady si každý vyzkoušel nějaké
dobové oblečení nebo potěžkal palcát či

Za TO Táborníci Petr Tesař
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Kulturní a sportovní akce

v naší obci v měsících lednu, únoru a březnu 2008

LEDEN

5.1. - MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – výroční schůze - sokolovna
19.1. - SDH
– Tradiční hasičský ples hrají HORNOBOJANÉ – Sokolovna
25.1. - Svaz PCCH
– Tradiční ples už 33. – sportovní areál
26.1. – Miss Žabka
– sportovní areál
OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT + TJ SOKOL – provoz ledního kluziště
SOKOL - LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý a čtvrtek
od 18:00 do 22:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv sebou.
V jiné dny je dohoda možná na tel: 602 552 476 nebo 603 843 065
SOKOL - cvičení dětí každou středu od 17.OO - 18.30 od 5-15 let

ÚNOR

2.2. - SOKOL
– sokolský ples – sokolovna
2.2 - ZO ČZS
– hodnocení vín pro místní výstavu - klub důchodců
3.2. - SOKOL
– dětský maškarní ples – sokolovna
9.2. - ZO ČZS
– místní výstava vín – sportovní areál
13.2. – SOKOL
– Valentýnská diskotéka – sokolovna
23.2. – FALCONS
– Zdeněk Izer – dnes nás baví holohlavý
28.2. - Svaz PCCH
– Galakoncert v Hodoníně
OBEC - KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT + TJ SOKOL – provoz ledního kluziště
SOKOL - LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý a čtvrtek od 18:00 do 22:00
STUDIO SLUNÍČKO
– dětské divadelní představení – Hastrmánkovo jaro
SOKOL 		
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let

BŘEZEN

7.3. – ZO KSČM
8.3. - SOKOL

– oslava MDŽ v 18 hodin – klub důchodců
– contry bál hraje PARADOX s doprovodem taneční skupin
HONKY TONK z Brna – sokolovna
14.3. - Svaz PCCH
– Výroční členská schůze v Hrušovanech – sokolovna
15.3. - FALCONS ROCK FEST – koncert No Name, Vidock, Tnnocens, Hyperion a další –
sportovní areál
16.3. – FALCONS
– Michal Nesvadba – dětské představení
22.-24.3 – TÁBORNÍCI – třídenní lyžařský výlet – Bílé Karpaty
25.3. - ZO KSČM
– beseda s kandidátem do Jmk p. Adamem od 18:00 – klub důchodců
26.3. – SOKOL
– Velikonoční tancování - sokolovna
29.3. – Svaz PCCH
– rehabilitační zájezd na koupání do Čalova
29.3. – OBEC
– šachový turnaj od 8:30 do 15:00 hodin – ZŠ Masarykova Hrušovany
29.3 – TÁBORNÍCI – pochod broučků
KLUB DŮCHODCŮ
– Oslava mezinárodního dne žen s živou hudbou, kde vystoupí děti
z Mateřské nebo Základní školy
			
– Vycházka do židlochovického parku s možností prohlídky zámku
SOKOL - LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý a čtvrtek od 18:00 do 22:00
SOKOL		
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let
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Ordinační hodiny lékařů v Hrušovanech u Brna, lékárna, pošta
MUDr Vargovčíková
Po a Út
7 - 12
12.30 - 14
St
10.30 - 12
12.30 - 16.30
Čt a Pá
7 - 12
12.30 - 14
MUDr Vorel
Po až Čt
7.30 - 12
12.30 - 15
MUDr Vorlová
Po až St
7.30 - 12
12.30 - 15
Čt
7.30 - 12
12.30 - 17
MUDr Boček
Po
7.30 - 12
13 - 16
Út
7.30 - 12
13 - 17
St
7.30 - 12
13 - 14
Čt
7.30 - 12
13 - 17
Pá
7.30 - 12
13 - 14
MUDr Růžičková
Po a Út
8 - 12
12.30 - 14
St
8 - 12
12.30 - 14.30
Čt a Pá
8 - 12
12.30 - 14
MUDr Štefanová
Po
8 - 13.30
Út
11 - 16
St
8 - 13
Čt
8 - 13
Pá
7 - 12
Lékárna
Po až St
7.30 - 16
Čt
7.30 - 17
Pá
7.30 - 15.45
Po až Pá

Česká pošta
8 - 11
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13 - 17

Jízdní řády vlaků Hrušovany u Brna - Brno

Odjezd
z Hrušovan
04:29
04:59
05:29
05:59
06:29
06:57
07:26
07:59
08:29
08:55
09:30
09:59
10:29
10:59
11:23
11:59
12:29
12:59
13:30
13:55
14:29
14:57
15:29
15:55
16:32
16:57
17:30
17:57
18:26
18:55
19:29
20:29
21:33

Pozn.

04:52
05:22
05:52
06:22
06:52
07:20
07:52
08:22
08:52
09:22
09:52
10:22
10:52
11:22
11:52
12:22
12:52
13:22
13:52
14:22
14:52
15:19
15:52
16:17
16:52
17:19
17:52
18:20
18:52
19:21
19:52
20:52
21:55

13
23

nejede 24., 25., 31.XII
jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23
23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII
nestaví v Horních Heršpicích
jede v pracovní dny, nejede 31.XII

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII.

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII., nestaví v Popovicích

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII., nestaví v Popovicích

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII.

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII., nestaví v Popovicích

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23
23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII, nestaví v Horních Heršpicích
nestaví v Horních Heršpicích
jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

00:34
04:22
05:22
06:03
06:22
07:04
07:23
07:53
08:23
08:53
09:23
09:53
10:23
10:54
11:23
11:53
12:23
12:54
13:23
13:53
14:23
14:53
15:23
15:53
16:23
16:53
17:23
17:53
18:23
18:50
19:23
20:23

Příjezd do
Hrušovan
00:54
04:44
05:45
06:25
06:45
07:25
07:45
08:15
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:16
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:12
19:45
20:45

21:23

21:45

22:53

23:15

Odjezd z Brna

Jízdní řády vlaků Hrušovany u Brna - Brno

Příjezd do Brna

Text poznámky

Pozn.
37
23
23
23
23

Text poznámky
jede v pracovní dny, nejede 31.XII
jede v pracovní dny, nejede 31.XII
jede v pracovní dny, nejede 31.XII

18

jede v pracovní dny, nejede 31.XII
nestaví v Horních Heršpicích
jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII.

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII., nestaví v Popovicích

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII., nestaví v Popovicích

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII., nestaví v Popovicích

18

jede v pracovní dny, nejede 27.-31.XII., 30.VI.-29.VIII., nestaví v Popovicích

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII

23

jede v pracovní dny, nejede 31.XII, nestaví v Horních Heršpicích

16

nejede 24.XII.
jede v pracovní dny v neděli a státem uznané svátky, nejede 23.-25., 31.XII,
23.III., 5.VII., 16.XI.

28

44

