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Slovo starosty

Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

konec kalendářního roku se vyznačuje shonem
v dokončování započatých akcí a je také důvodem
k bilancování toho co se povedlo, či nepovedlo.
O to víc, že je to polovina našeho funkčního období.
Zprávu, která vyhodnotí přijaté úkoly 2008, zveřejníme
na zastupitelstvu v únoru 2009.
Hrušovany u Brna se poměrně dynamicky rozvíjí.
Můžeme si položit otázku, zda je to dobře nebo ne.
Na obě se dá odpovědět kladně. S rozvojem, vždy
přichází i negativa. Zvýšená doprava, hluk, prašnost
a nezodpovědnost firem, které se domnívají, že si mohou dovolit téměř vše.
Věřte, že dá hodně práce je donutit, aby pravidla byla dodržována.
Jsem ale přesvědčen, že to přinese své ovoce. Zakonzervovat rozvoj nelze.
Rozvoj řeší plochy k bydlení, vznikají nová sportoviště, dětská hřiště, lepší
dopravní obslužnost, parkoviště, nové plochy pro investory, které přinesou
pracovní příležitosti, služby, zlepší se odpadové hospodářství, řada investic
sníží náklady obce na energie, atd. Časově náročné je zpracování koncepce,
která nastaví správné směrování rozvoje a zabezpečí jeho financování. Jsem
velmi rád, že mám kolem sebe tým, z řad radních, zastupitelů, komisí a výborů,
ale i občanů, kteří chtějí v tomto orchestru hrát a vědí, že je nutné mít správné
noty.
Malá rekapitulace započatého vývoje:
•
V letech 2009, 2010, 2011 proběhne intenzifikace
ČOV (čistírna odpadních vod) (finance jsou již
podepsány MŽP a jsou z EU)
60 miliónů Kč
•

V roce 2009 proběhne rekonstrukce přivaděče od kolejí
ČD směr Unkovice k ČOV (smlouva podepsána
a finance přislíbeny z MZE ČR)

15 miliónů Kč

•

V roce 2009 proběhne zateplení ZŠ a MŠ, finance
potvrzeny MŽP a SFŽP

11 miliónů Kč

•

Zajistili jsme výstavbu obchvatu Hrušovan

95 miliónů Kč

•

Začala stavba domu důstojného stáří, který je stavěn
z prostředků EU a sdružení Betánia, se kterým má obec
„Smlouvu o partnerství“, a stavbu podporujeme

25 miliónů Kč
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Obecní úřad
•

Slovo starosty (pokračování)

Dokončili jsme rekonstrukci chodníků a komunikací,
Masarykova, Sušilova, Stávání, Malinovského, Vodní
za úhrnem:

3,25 miliónu Kč

•

Dokončujeme sběrný dvůr odpadů

17 miliónů Kč

•

Probíhá výstavba Integrovaného dopravního systému
JMK

12 miliónů Kč

V současné době je zabezpečeno financování akcí v obci za neuvěřitelných
238, 25 milionu korun.
V dalších letech samozřejmě připravujeme další investice. Musíme včas
připravit další projekty, např:
• Napojení areálu, , Botexu, , na obchvat a vyloučení dopravy ze středu obce
• Dětské hřiště na Sídlišti
• Cyklostezka Hrušovany
• Zmenšení dobývacího prostoru v pískovnách – plochy pro firmy
• Rekonstrukce parkoviště u letního kina
• Rekonstrukce budovy letního kina
• Klidová zóna
• Rekonstrukce parku a pietního místa
• Výstavba bezdrátového rozhlasu
• Zřízení vlastní městské policie + kamerový systém
• Odtahy vozidel, která porušují dopravní značení, zákazy (pravidla jsou již
schválena)
• Zvýšení ozelenění obce a další.
Tímto způsobem by se dalo pokračovat, ale nebudu Vás již unavovat. Důležitou
oblastí, kterou vnímáme citlivě je fakt, že je nutné zabývat se problémem umístění
dětí do mateřské školy a školní družiny. Řada rodin má bydlení na hypotéku
a z důvodu jejího splácení je nutné, aby oba partneři měli zaměstnání. Velmi
důležitým momentem je spolupráce radnice s občany. Bez Vaší pomoci je naše
snažení poloviční. Potřebujeme Vaše náměty, potřebujeme zpětnou vazbu, aby
naše práce měla smysl a užitek. Buďte v kontaktu formou e-mailu, telefonu,
písemně nebo ústně.
Je spousta věcí, které chceme řešit, ale víme, že všechno chce svůj čas a také
víme, že se nám některé věci nemusí podařit. Již dva roky tvoříme koncepční
materiál, který nastavuje regionální rozvoj: Strategický rozvojový plán, změnu
územního plánu obce, koncepci obnovy a financování technické infrastruktury,
koncepci bydlení, životního prostředí, financování priorit, kriminality, musíme
zpracovat koncepci občanské vybavenosti, vypořádání majetkových vztahů.
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Slovo starosty (dokončení)

Obecní úřad

Vytváříme projekty pro získání dotací z EU, spolupodílíme se na financování
projektů s Jihomoravským krajem, Správou a údržbou silnic, Státním fondem
dopravní infrastruktury, Státním fondem Životního prostředí, podporujeme
soukromé investory, jako je sdružení „Betánie“ a další. Chceme vytvářet prostředí
důvěry a spolupráce. Někdy se nemusíme vždy shodnout, ale nesmí ustat
komunikace mezi námi.
Toto vše klade vysokou zátěž na pracovníky obce a chci jim tímto veřejně
poděkovat za nasazení, které vkládají do své činnosti. Mám samozřejmě radost,
že obec žije bohatým společenským, kulturním a sportovním životem. Nejen
práce, ale i relaxace je součástí života a poznávání se navzájem. Obec tuto aktivitu
podporuje a podporovat hodlá nadále.
Snažme se všichni o zlepšení prostředí v obci. Udržujme čistotu kolem svých
domů, zeleň, udržujme jistou úroveň kulturnosti, ať hosté v naší obci vidí, že tu
žijí spořádaní občané.
Závěrem mi dovolte, abych jménem svým, jménem radních, pracovníků
obce, zastupitelstva, předsedů komisí a výborů, poděkoval všem těm, kteří nám
pomáhají v rozvoji obce. To platí hlavně pro dobrovolné obětavce, kteří bez
nároku na odměnu pracují ve prospěch dětí, nemocných a hendikepovaných
spoluobčanů.
Přichází krásný vánoční čas a loudavě i konec roku 2008. Přejeme všem
našim spoluobčanům hezké prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších
a do nadcházejícího roku 2009, pevné zdraví, optimismus, životní pohodu
a spoluobčanům, kteří zdolávají své onemocnění, odvahu, víru a naději, že se vše
v dobré obrátí.
S pozdravem
Miroslav Rožnovský, starosta obce

Pracovní  doba na obecním úřadě v týdnu od 29. 12. 2008 do 2. 1. 2009
		
		
		
		
		

Pondělí 29. 12. 2008
Úterý 30. 12. 2008
Středa 31. 12. 2008
Čtvrtek 1. 1. 2009
Pátek 2. 1. 2009

– úřední den od 6:30 do 12:00 hodin
– zavřeno
– zavřeno
– zavřeno – Státní svátek
– zavřeno

V nutných případech se obracejte na tajemnici obecního úřadu:
Ing. Hana Táborská, tel.: 602158895
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Obecní úřad

Výběr z usnesení č. 12/ZO/08

Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 18. 11. 2008
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci starosty o provedených kontrolách
v ZŠ a MŠ, kontroly provedl finanční výbor.

17.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Kupní smlouvu na odkoupení části
pozemku parc. č. PK 2545/6, výměra 721 m2,
k. ú. Hrušovany u Brna.
2. Kupní smlouvu mezi Vodovody a kanalizace
Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí a Obcí
Hrušovany u Brna – splašková kanalizace
z lokality bytových domů č. p. 223, 225, 231
vybudované v ulici Vodní, k. ú. Hrušovany u Brna.
3. Rozpočtové opatření č.4/2008.
4. Rozpočtové opatření č.5/2008.
5. Záměr nabytí majetku – bezúplatný převod
– od Pozemkového fondu ČR, parc. č. 1864/10,
k. ú. Hrušovany u Brna.
6. Záměr nabytí majetku od SŽDC s. o., Praha –
parc. č. 553/2, výměra 6 m2 , cena dle znaleckého
posudku.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou
se vydává Požární řád obce Hrušovany u Brna.
9. Zrušení předkupního práva k pozemku
parc. č. 1726/85.
10. Převod „Průmyslové silnice“, k. ú. Hrušovany
u Brna na Jihomoravský kraj za úhradu.
11. Smlouvu č. 2207-012/001/08 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi E.ON
Distribuce, a. s. České Budějovice a Obcí
Hrušovany u Brna (uložení kabelu na pozemku
obce – parc. č. PK 2519/1.
12. Rozpočtový výhled na financování ČOV dle
předloženého návrhu.
13. Zřizovací listinu – Sběrný dvůr odpadů
Hrušovany u Brna.
14. Neinvestiční příspěvek obce na žáka na rok 2009
zřizovateli ZŠ Židlochovice – 7.000,- Kč.
15. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích,
ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku
parc. č. 2004/15, výměra 66 m2, k. ú. Hrušovany
u Brna. Cena 100,- Kč/m2, náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
16. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích,
ve znění pozdějších předpisů prodej části
pozemku parc. č. PK 343, výměra asi 250 m2
(bude určeno geom. plánem), k. ú. Hrušovany



18.
19.

20.

21.
22.
23.

u Brna. Cena 200,- Kč/m2, náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
Pravidla pro nakládání s nalezenými
a opuštěnými motorovými nebo přípojnými
vozidly.
Rozpočtové provizorium na rok 2009, dle
předloženého návrhu.
Pověření Zastupitelstva obce pro radu obce
k provedení možného rozpočtového opatření
nutného k financování obce v období 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009. Přijatá rozpočtová opatření
budou předložena na následném jednání
zastupitelstva obce.
Pověření Zastupitelstva obce pro starostu
obce k provedení možného rozpočtového
opatření nutného k financování obce v období
od poslední rady obce do 31. 12. 2008. Přijatá
rozpočtová opatření budou předložena
na následném jednání zastupitelstva obce.
Pracovní kalendář jednání na rok 2009.
Záměr nabytí majetku – komunikace a veřejné
osvětlení ul.Červené Vrchy, Hrušovany u Brna,
po splnění všech zákonných podmínek
Revizi návrhu změny č.V územního plánu obce
Hrušovany u Brna v bodech: Z V/1, Z V/2, Z V/3
a doplnění o změnu Z V/10 – příloha č. 29

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. O vyřazení majetku z evidence obce – splašková
kanalizace z obytných domů vodní 223, 225, 231
v celkové hodnotě 1.069.931,50 Kč.
2.
O vyřazení z majetku obce – MŠ.
3. O vyřazení majetku obce – OÚ (tiskárna Brother,
mobil Nokia).
4. O peněžitém plnění za výkon funkce členů
výborů, dle předloženého návrhu.

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1. V souladu s § 84 odst.2 písm. l) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana
Rudolfa Schmidta, Masarykova 1, Hrušovany
u Brna členem kontrolního výboru.

V. Zastupitelstvo obce zamítá:

1. Žádost na odkoupení pozemku parc.č.PK 343,
k.ú.Hrušovany u Brna.

VI. zastupitelstvo obce ukládá:

1. Kontrolnímu, finančnímu výboru a výboru pro
realizaci předložit do příštího jednání
zastupitelstva obce zprávy o činnosti
za rok 2008.
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Vyhlášky: O místním poplatku...

Obecní úřad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna se na svém
zasedání dne 18. 11. 2008 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Hrušovany u Brna touto obecně závaznou
vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik
nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník
uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý
pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby
na území obce, která slouží nebo je určena
k individuální rekreaci, v níž není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede
rovněž číslo popisné nebo evidenční této
stavby; pokud stavba není takto označena,
uvede parcelní číslo pozemku, na němž je
stavba umístěna.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500,-Kč a tvoří ji:

a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní
rok
b) částka 250,- Kč stanovená na základě
skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku
za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu je obsaženo v příloze této
obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. 3. 2009 .

Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Úleva se poskytuje poplatníkům, kteří
se prokazatelně zdržují více jak 6 měsíců
v kalendářním roce mimo obec. Tento poplatník
uhradí pouze alikvotní část poplatku.

Čl. 6
Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška
č. 7/2007, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá
účinnosti dnem 1.1.2009.

Příloha

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok: Skutečné
náklady roku 2007 činily celkem 1808 305,- Kč a byly rozúčtovány takto:
- sběr a svoz kom.odpadu – popelnice, pytle		1 452 350,50 Kč
- sběr a svoz.kom.odpadu – kontejnery, odpad.koše		 355 954,50 Kč
tj. 1 808 305,- Kč : 3038 (počet obyvatel) = 595,20 Kč

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008



Obecní úřad

Vyhlášky: Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠOVANY U BRNA
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna na svém
zasedání dne 18. 11. 2008 se usneslo vydat na základě
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a § 15 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řad obce Hrušovany u Brna upravuje
organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002
Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených
zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) V obci Hrušovany u Brna je zřízena
jednotka sboru dobrovolných hasičů. Za její
činnost odpovídá velitel jednotky.
(2) Za požární ochranu obce odpovídá
starosta obce.
(3)
Kontrolu
dodržování
povinností
stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu provádí komise pro
bezpečnost a ochranu majetku.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při
činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
se zřetelem na místní podmínky

(1) Obec, jako právnická osoba, činnost, při
které hrozí nebezpečí požáru neprovozuje.
(2) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru je
a) období
nadměrného
sucha
s dlouhodobým nedostatkem srážek
a případně s dlouhodobě vysokou



teplotou vzduchu (dále jen „období
nadměrného sucha“),
b) období sklizně, posklizňových úprav
a naskladňování pícnin a obilovin (dále
jen „období sklizně“),
c) topné období.
(3) Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku
požáru v období nadměrného sucha a období
sklizně se rozumí
a) suché travní porosty,
b) plochy zemědělských kultur,
c) sklady sena, slámy a obilovin,
d) další místa, na nichž se provádějí činnosti
dle odst.2 písm.b).
(4) V období nadměrného sucha je v místech
se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
zakázáno
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený
oheň,
b) kouřit,
c) odhazovat hořící nebo doutnající
předměty,
d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné
obdobné předměty.
(5) Období zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru vyhlašuje a odvolává starosta obce
na úřední desce obecního úřadu. Období
zvýšeného nebezpečí požáru může vyhlásit
i hejtman.
(6) Topným obdobím je pro účely této
vyhlášky období, kdy jsou v důsledku poklesu
venkovních teplot používány tepelné spotřebiče
určené k vytápění a ohřevu. Zpravidla se jedná
o období od 15.října do 15.dubna kalendářního
roku.
(7) V topném období je každý povinen
a) ukládat popel pouze vychladlý, a to
do nehořlavých nádob
b) udržovat tepelné spotřebiče určené
k vytápění a ohřevu a komínová tělesa
v bezvadném stavu
(8) V majetku obce nejsou budovy a objekty
se zvýšeným požárním nebezpečím.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008

Vyhlášky: Požární řád obce

Obecní úřad

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení
požární ochrany

čerpacích stanovišť pro požární techniku
a vhodného směru příjezdu.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro
hašení je povinen)1, v souladu s předpisy
o požární ochraně, umožnit čerpání vody pro
hašení požárů.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace
ke zdrojům vody pro hašení je povinen1) zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku.
Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost
na další osobu (správce, nájemce, uživatele),
nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce, kategorie, početní stav
a vybavení

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního
poplachu

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy
či jiné mimořádné události zajišťuje HZS
Jihomoravského kraje – celostátní tísňová linka,
tel.číslo 150 nebo IZS tel.číslo 112.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů
před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je
zabezpečena jednotkou sboru dobrovolných
hasičů Hrušovany u Brna.

(1) Obec na základě Zřizovací listiny,
schválené zastupitelstvem obce dne 28.5.1995,
zřídila Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce Hrušovany u Brna, uvedenou v příloze
č. 1. Kategorie, početní stav, vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární
ochrany JSDH obce jsou uvedeny příloze č. 1.,
která je nedílnou součástí požárního řádu
obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení
požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice nebo jiné místo, stanovené
velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení
požáru a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších
zdrojů vody pro hašení požáru
a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody
pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním
a vybavením umožnit požární zásah
a) přirozené – rybník „Vodárna“
b) umělé – hydrantová síť (příloha č. 2)
(2) JSDH v případě potřeby zpracovává
a udržuje v aktuálním stavu plánek obce
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů,

(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci
se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10
sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem
„POŽÁRNÍ
POPLACH“,
vyhlašovaným elektronickou sirénou
po dobu jedné minuty (25 sec. Tón
– 10 sec.pauza – 25 sec. Tón) doplněný
verbální informací „Požární poplach“
(2) V případě poruchy technických zařízení
pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje pomocí sítě mobilních
operátorů.
(3) JSDH se svolává sirénou umístěnou
na objektu obecního úřadu. Siréna je
spouštěna dálkově operačním střediskem HZS
Jihomoravského kraje nebo lze spustit ručně
– u vchodu do budovy obecního úřadu.

Čl. 8
Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků zasahujících
jednotek požární ochrany v obci, v závislosti
na vyhlášeném stupni poplachu, podle výpisu
z požárního poplachového plánu kraje je
uveden v příloze č. 3.
) §7 odst.1 zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná
vyhláškač.1/2005, kterou se vydává Požární řád
obce Hrušovany u Brna.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15tým dnem po jejím vyhlášení.

Příloha č. 1 k Požárnímu řádu obce Hrušovany
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hrušovany u Brna
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Min. počet členů v pohotovosti

Hrušovany u Brna

JPO III/1

12

4

Příloha č. 2 k Požárnímu řádu obce Hrušovany
Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 25
DA VW Tranportér
PPS 12
Elektrocenrála
Plovoucí čerpadlo Kawasaki
Motorová pila Husqvarna 365 SP
Radiostanice přenosná Motorola CP 040
Radiostanice vozidlová Motorola CM 140
Kalové čerpadlo Honda

Počet
1
1
1
1
1
1
5
1
1

Příloha č. 3 k Požárnímu řádu obce Hrušovany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního
poplachového plánu kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
Stupeň
pož.
poplachu

Jednotka PO

Jednotka PO

Jednotka PO

Jednotka PO

I.

PS Židlochovice

PS Pohořelice

JSDH Hrušovany
u Brna

JSDH Židlochovice

II.

JSDH Žabčice

JSDH Bratčice

JSDH Blučina

JSDH Nosislav

PS Lidická

JSDH Vranovice

II.

JSDH Syrovice

JSDH Holasice

III.

PS Ivančice

JSDH Přísnotice

III.

JSDH Medlov
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Obecní úřad

Pravidla pro nakládání s nalezenými a opuštěnými
motorovými nebo přípojnými vozidly
Článek I.
Obecná ustanovení

Tato pravidla upravují postup obce Hrušovany
u Brna (dále jen„obec“), Městské policie, (dále jen
MP), p. Zdeňka Černého, podnikatele v oblasti
odtahové služby, IČO : 41575008, Komenského
637, 664 56 Blučina (dále jen zmocněnec)
a správy majetku obce Hrušovany u Brna
(dále jen správa majetku obce), při převzetí
nalezeného nebo opuštěného motorového
nebo přípojného vozidla (dále jen „vozidlo“),
při uložení vozidla, zjišťování vlastníka vozidla
a postup po propadnutí vozidla do majetku
obce. Pravidla jsou vydávána k realizaci §
135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Postup při převzetí nalezeného
vozidla od nálezce

1. K převzetí vozidla nalezeného nebo
opuštěného na území obce Hrušovany
u Brna je příslušná
správa majetku obce
a zmocněnec. K umístění vozidla na odstavnou
plochu, v lokalitě Brno – Bohunice, je příslušný
zmocněnec, pracovník správy majetku obce
nebo Městská policie Židlochovice.
2. Pracovník správy majetku obce nebo
zmocněnec, který převezme vozidlo od nálezce,
je povinen vydat nálezci potvrzení o předání
věci. Toto potvrzení obsahuje:
a) jméno a příjmení nálezce, u právnických
osob jejich název
b) adresu trvalého pobytu nálezce,
u právnických osob jejich sídlo
c) označení a stručný popis vozidla
d) datum odtahu vozidla a místo uložení

Článek III.
Postup při uložení a evidenci vozidla

1. Zmocněnec je povinen, zajistit uložení
vozidla po zákonem stanovenou dobu takovým
způsobem, aby nedošlo k jeho ztrátě, zničení či
poškození.

2. Je vedena evidence vozidel.
Evidence obsahuje evidenční číslo, registrační
značku (resp. státní poznávací značku) vozidla
(pokud je známa), datum převzetí vozidla. Dále
evidence obsahuje údaje o nálezci vozidla podle
článku II. odst. 2 písm. a), b), jsou-li tyto údaje
známy. Každé uložené vozidlo je označeno
štítkem s evidenčním číslem. Evidenční čísla
jsou přidělována podle vzestupné číselné řady,
počínající číslem 1 v každém kalendářním roce.
Za evidenci odpovídá zmocněnec, který ji vede
a následně v kopii předává do evidence OÚ
Hrušovany u Brna.
3. OÚ Hrušovany u Brna dle možností
týž nebo nejpozději následující den
zveřejní odtažení vozidla na úřední desce
a na elektronické úřední desce (WEB obce).
Povinně zveřejněné údaje:
a) evidenční číslo případu
b) typ vozidla
c) barva
d) RZ vozidla (pokud je známa)
e) lokalita – ulice, část obce apod., odkud
bylo vozidlo odtaženo
f ) datum a čas odtahu
g) umístění (deponování) vozidla
h) kontaktní telefon k vyzvednutí vozidla

Článek IV.
Postup při zjišťování vlastníka
nalezených nebo opuštěných vozidel

A) Vozidla s RZ (SPZ)
1. Vozidla s RZ (SPZ) budou prověřena
v evidenci Ministerstva vnitra.

2. Bude-li vlastník vozidla zjištěn v některé
z evidencí, bude vyzván k převzetí vozidla a to
doporučeně. Nepřevezme-li vlastník vozidla
doporučenou zásilku, bude opětovně obeslán
obyčejnou zásilkou a veřejnou vyhláškou.

3. Bude-li podle údajů poskytnutých
držitelem poštovní licence adresát zásilky
neznámý nebo se na evidované adrese
nezdržuje, bude provedeno šetření trvalého
pobytu vlastníka vozidla v informačním systému
evidence obyvatel prostřednictvím OÚ. Jestliže
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se jedná o majitele vozidla s evidovaným
pobytem mimo území obce, je šetření trvalého
pobytu provedeno v centrálním registru
obyvatel vedeném Ministerstvem vnitra.
4. Nebude-li u OÚ či Ministerstva vnitra
zjištěn jiný údaj o pobytu vlastníka vozidla, je
zjišťování vlastníka vozidla ukončeno.
5. Bude-li šetřením u OÚ či Ministerstva
vnitra zjištěn nový údaj o pobytu vlastníka
vozidla, postupuje OÚ obdobně dle bodu 3,
tohoto článku.
6. Je-li vlastník vozidla znám, ale opakovaně
nepřebírá výzvu k převzetí vozidla či na tuto
výzvu nereaguje nebo je-li majitelem fiktivní
osoba či firma nebo zemřel-li vlastník vozidla
a dědici nejsou známi či nereagují na výzvu
k převzetí vozidla, je zjišťování vlastníka vozidla
ukončeno.
B) Vozidla bez RZ (SPZ)
1. Při zjišťování vlastníka vozidla vychází
zmocněnec, zejména z informací poskytnutých
nálezcem vozidla, které dle potřeby doplní
vlastním šetřením.
2. Nebude-li na základě získaných údajů
zjištěn vlastník vozidla, je zjišťování vlastníka
ukončeno.
3. Je-li vlastník vozidla znám, postupuje
zmocněnec, způsobem stanoveným v bodech
3 – 6 uvedených v oddílu „A“, tohoto článku.

Článek V.
Náklady vzniklé v souvislosti
s opatrováním vozidel

Náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním
a odtahem vozidel jdou na vrub zmocněnce.

Článek VI.
Vydání vozidla vlastníkovi a úhrada
nákladů vzniklýchv souvislosti
s opatrováním vozidla

1. Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o vozidlo
jeho vlastník, je povinen před převzetím
vozidla prokázat vlastnické právo k vozidlu.
Uhradit prokazatelné náklady, které vznikly
zmocněnci v souvislosti s opatrováním vozidla
a jeho odtahem na odstavnou plochu. Náklady
jsou účtovány dle aktuálního ceníku a lze je
uhradit v hotovosti, složenkou nebo bankovním
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převodem na účet zmocněnce.

Deponované vozidlo bude vlastníkovi vydáno
po uhrazení nákladů spojených s odtahem.

2. O vydání věci vlastníkovi, zmocněnec
vyhotoví protokol, který obsahuje:
a) evidenční číslo případu
b) jméno a příjmení vlastníka vozidla,
u právnických osob jejich název
c) adresu trvalého pobytu vlastníka vozidla,
u právnických osob jejich sídlo
d) označení a stručný popis vozidla
e) způsob prokázání vlastnického práva
f ) datum převzetí vozidla
Ten je následně předán v kopii k evidenci OÚ
Hrušovany u Brna.

Článek VII.
Postup při propadnutí vozidla
do majetku obce Hrušovany u Brna

1. Do majetku obce dle zákona propadají
vozidla, u kterých bylo na základě čl. IV, písm.
A, odst. 4 a 6 a čl. IV, písm. B, odst. 2, zjišťování
vlastníka ukončeno.
2. Vozidla, která se ze zákona stala majetkem
obce Hrušovany u Brna a která nelze ztotožnit,
také vozidla vyřazená z registru motorových
vozidel, budou obcí Hrušovany u Brna, jako
kompenzace nákladů spojených s odtahem
a skladováním vozidla, bezúplatně darována
p. Zdeňku Černému (zmocněnci).
3. U evidovaných vozidel, která se ze zákona
stala majetkem obce Hrušovany u Brna, podá
OÚ žádost na Odbor dopravně správních
činností pověřeného města Židlochovice
o vystavení druhopisů technických dokladů
k vozidlu a dokladů o odhlášení vozidla. Tato
vozidla budou následně jako kompenzace
nákladů spojených s odtahem a skladováním
vozidla, bezúplatně darována p. Zdeňku
Černému (zmocněnci).

Článek VIII.
Účinnost

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Nedílnou součástí těchto pravidel je zplnomocnění
pana Zdeňka Černého - odtahy vozidel (zmocněnec),
Masarykova 637, 664 56 Blučina. Pravidla byla
schválena na jednání zastupitelstva obce dne
18.11.2008.
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Obecní úřad

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2009
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
500,- Kč osoba/rok
2) Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa
4,- Kč m2/rok
služby spojené s provozem
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
5) Poplatek za vyhrazené parkování

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

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

Vánoční a novoroční přání
Krásné a klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška
a do nového roku 2009 hodně optimismu, spokojenosti
a zejména hodně zdraví
přejí zaměstnanci obecního úřadu

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008

13

Obecní úřad

Zpráva starosty

Zpráva za období 18. 8. 2008 – 18. 11. 2008
Zpráva starosty obce Miroslava Rožnovského přednesená na zasedání zastupitelstva 18. 11. 2008

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,
předkládám Vám zprávu za období 18. 8. 2008 – 18. 11. 2008, tj. od posledního
zasedání zastupitelstva obce. Z důvodu velkého množství předložených bodů
programu ZO bude zpráva stručnější, neboť zastupitelé mají informace průběžně
dodávané formou usnesení rady a zastupitelstva. Informace se zveřejňují také
formou zpravodaje, úřední desky a kabelové televize.
Zaměřím se na stěžejní záležitosti. Rada obce
se pravidelně schází dle harmonogramu, řeší
úkoly v souladu s „Hlavními úkoly“ a vykonává
běžné záležitosti v návaznosti na potřeby
občanů.
Neodvratně se blíží závěr roku, chci
vyzvat všechny zastupitele, předsedy komisí
a výborů k dokončení svěřených záležitostí,
dle schválených „Hlavních úkolů“.
V oblasti investičních úkolů se daří plnit
zásadní oblasti, jako jsou:
Obchvat obce, sběrný dvůr odpadů, opravy
místních komunikací, odstavné plochy,
chodníky, MŠ, připravují se dopravní napojení
Jízdárenská, zateplení školských budov,
sběrač ČOV, samotná ČOV a další.
V oblasti projektů se zaměřujeme
na rekonstrukci parku, (studie) pietního místa
padlých, (projekt) cyklostezky Hrušovany
– Židlochovice, (DUR) probíhající změna ÚP,
příprava projektu parkoviště LK. Zbývá zahájit
aktivitu kolem revitalizace ploch Sídliště
a Klidové zóny.
V oblasti oprav, údržby, provozu
a organizačních věcí jsou úkoly plněny
dobře, i když je vždy co zlepšovat. Zde patří
poděkování všem pracovníkům správy
majetku a také pracovníkům obecního úřadu.
Dnešní hektická doba přináší stále nové věci
a je nutné se neustále školit na nové změny
zákonů a vyhlášek.
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Velkou nespokojenost pociťuji v oblasti
bytové a průmyslové výstavby, kde
investoři vykonávají medvědí službu
vůči svým klientům, ale i vůči obci. Chci
vyzvat pracovníky správy majetku,
ale i zainteresované předsedy komisí
a výborů, městskou policii, ke zvýšenému
dohledu nad působením investorů
a dodavatelských firem v obci.
Troufalost při ničení obecního majetku
je obdivuhodná a navíc téměř vždy bez
patřičných povolení od obce.
Jsem víceméně spokojen s koncepcí, která
se vytváří, aby mohla zabezpečovat funkční
rozvoj území a uměla včasně reagovat
na poptávku z řad občanů i investorů. Tato
činnost je velmi náročná na čas, protože vím,
že většina zastupitelů ji vykonává při svém
zaměstnání, je nutné vyslovit poděkování
a ocenit toto úsilí.
Vytváříme společně:
Strategický rozvoj obce, Změnu ÚP
obce, koncepce oblastí TI (infrastruktura),
bydlení, životního prostředí, kriminality,
občanské vybavenosti, majetkoprávních
vztahů, dopravní obslužnosti, parkovacích
ploch, atd.
Neméně důležitým faktorem je řešení
speciální problematiky, TI (infrastruktura),
která musí být řešena přednostně, s ohledem
na možné sankce a také pro finanční
náročnost.
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Zpráva starosty
Specifikace úkolu :
- ČOV
- Sběrač ČOV
- Stoková síť
Zde bude nutné ve spolupráci se Svazkem
VaK Židlochovicko připravit koncepci
financování a obnovy (je prakticky před
dokončením).
Podařilo se nastavit financování prvních dvou
bodů a je to vrchol možného. Věřím, že takto
nastavené parametry zvládneme. Stoková
síť bude vyhodnocena a řešena zvlášť. Dle
mého názoru to bez pomoci evropských
fondů nepůjde.
Činnost obce ve svazku obcí, DSO Region
Židlochovicko, se zaměřuje na budování
cyklostezky Hrušovany u Brna (rybník) Židlochovice (včetně osvětlení).

 Převod pozemků Červené vrchy II. od PF
ČR cca 2,5 ha
 Vstup DSO svazek VaK Židlochovicko
do VK MO (vodovody a kanalizace měst
a obcí. Z důvodu legislativní nouze
a harmonizace s právem EU)
 Ukončení finančních kontrol
na poskytnuté dotace státu (vše
v pořádku)
 Sledovat kolaudace TI Zahradní
(povinnost doložit 20 kolaudací),
moratorium 5 let
 Zahájení výstavby a rekonstrukce DDS
(Dům důstojného stáří)
 Zahájení výstavby IDS-JMK (částečný
provoz již 2008) dokončení 2009.
Úkolů máme celkem dost a bude jistě
náročné celou agendu zvládnout. Jsem
přesvědčen, že se nám bude dařit, pokud
budeme mít jasný záměr, dodržovat
kontinuitu a rozpočtovou kázeň.

Velmi důležitým materiálem bude
vytvoření rozpočtového výhledu potřeb
finančních prostředků na zamýšlené
priority a rozpočtového určení vlastních
zdrojů. Samozřejmě mezi těmito
položkami vznikne deficit a bude nutné
hledat zdroje na dofinancování (EU,
ministerstva, kraj, soukromý sektor apod.)

Protože jde o poslední zasedání zastupitelstva
v tomto roce, chci Vám všem poděkovat
za odvedenou práci, i s vědomím, že Váš
věnovaný čas, hlavně u neuvolněných
zastupitelů, členů komisí a výborů, není
a nemůže být náležitě oceněn.

Doufejme, že probíhající finanční krize
neochromí daňovou výtěžnost a tím i vlastní
příjmy obce. Je jasné, že budeme muset
obezřetně sledovat výdajovou stránku
rozpočtu obce.
Hrušovany u Brna zažívají nebývalý
dynamický rozvoj a s tím také různost
problémů, která zvýšené aktivity přináší. Chce
to trpělivost, toleranci, ale také dohled, neboť
řada věcí je vyvolána bezohledností firem
působících v obci.
Závěrem zmíním události, které nese
zrychlený čas :
 Prodej podílových listů- ochrana
finančních prostředků obce a uložení
na úročený termínovaný vklad (6
měsíců)

Obecní úřad

Dovolte mi na úplný závěr vyslovit myšlenku,
která by měla sloužit k zamyšlení :
 Neběžíme o závod se sebou samým
příliš rychle?
 Netrpíme pracovním a duševním
přetížením?
 Nedovolme vyhasnutí citů a vztahů?
Pokud máte na vše kladnou odpověď,
upozorňuji, že na infarkt umírají ti
nejvýkonnější a jdoucí s dobou. Mějte
na paměti své zdraví.






Přeji zde přítomným, ale i všem občanům
spokojenost, rodinnou pohodu, optimismus
a hlavně pevné zdraví. Těším se na další
spolupráci a setkávání v příštím roce 2009.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008

15

Obecní úřad

Návrh změny územního plánu

Návrh zadání změny č. V územního plánu obce
Ing. arch. Dušan Knoflíček, člen rady obce, předseda komise stavební a plánovací
změnu. Stávající územní plán prošel řadou změn,
ve kterých se nepodařilo koncepčně reagovat
na společensko-ekonomické podmínky měnící
požadavky na využití území. Z podnětu obyvatel
obce, samosprávy a ostatních subjektů se prostřednictvím Strategického plánu rozvoje obce
Hrušovany u Brna pro roky 2007–2015 podařilo
ujasnit vize obce. Byly určeny problémové oblasti
na základě výsledků z analytické části, provedeného dotazníkového šetření, SWOT analýzy a práce
akčních skupin řídícího týmu. Jedním z opatření
k dosažení ideálního stavu je pořízení takové
změny územního plánu obce, která povede
ke koncepčnímu rozvoji obce. Efektem takového přístupu je přímo či nepřímo ovlivnit kvalitu

Na veřejném jednání konaném dne 19.5.2008,
zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny
č. V územního plánu obce Hrušovany u Brna,
v souladu s §6 odst.5 písm. a) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Zastupitelstvo obce rovněž rozhodlo, že tato
změna bude zahrnovat lokality, které jsou uvedeny v návrhu zadání. Návrh zadání byl posléze
na veřejném jednání konaném dne 18.11.2008
doplněn o revizi změny Z V/1, Z V/2, Z V/3 a doplněn o Z V/10.
ÚPO Hrušovany u Brna byl schválen zastupitelstvem obce v listopadu 1998. Do současné
doby byly zpracovány čtyři změny v letech
2004-2007, což představuje poměrně častou
Základní motivy pro pořízení změny ÚP :
• Budoucí rozvoj infrastruktury, který podmiňuje
budoucí stavební rozvoj v území.
Pro rozvoj obce je nutné zajistit intenzifikaci stávající ČOV a to již pro současný stav. Bude nutné
upravit hydrotechnické výpočty stok a připravit podklady pro intenzifikaci ČOV na nové
hodnoty s ohledem na předpokládaný rozvoj
v území. Za současného stavu je rozvoj v území
nemožný. Rovněž bude nutné řešit špatný
stav kanalizační sítě. Rozvoj další infrastruktury
je podmíněn procesem pozemkových úprav
a spolufinancováním obce versus investor.
• Rozšíření služeb o čerpací stanici PHM.
• Realizace pozemkových úprav, které řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky.
• Zvýšení podílů a kvality zeleně v extravilánu
obce – zalesňování především v návaznosti
na rekreační zóny a obchvat obce  „v konzultaci
s odborníky“.
• Potřeba nových rozvojových ploch pro bydlení
– koncepční řešení do budoucnosti s ohledem
na posilování infrastruktury v území. Změny
funkčního využití území.
V současné době je rozvoj bydlení soustředěn
do následujících lokalit:  Žižkova(označení 1
a 4), Pod střediskem(označení 2 a 3), Stávání
(označení 13), Havlíčkova - Stávání (označení 12),
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sušilova(označení 16), K Židlochovicím (označení
17), Internát (označení 33) a Lokality dostavby
proluk (označení 9,10,11,15,18,19).
Na většině těchto lokalit v současné době již
započala výstavba. Některé lokality jsou již zastavěny. Celkově jsou dané lokality určené k zástavbě bytovými či rodinnými domy využívány z cca
81%.  Zbylých cca 19% bude využito v dohledné
době.
Potřeba stanovit plošnou a prostorovou regulaci
v návaznosti na schválenou změnu ÚP ve formě
regulačního plánu či územní studie.
Potřeba nových stavebních ploch pro průmyslovou výrobu. Změny funkčního využití území.
Řešení revitalizace stávajících „vybraných“ průmyslových ploch na smíšené bydlení.
Koncepční rozvoj dopravní infrastruktury.
Podpora a rozvoj sportovních a volnočasových
aktivit ve vazbě na rozvoj kulturního zázemí
obce.
Potřeba vyhodnotit území z hlediska dostatečnosti kapacit v oblasti občanského vybavení
s ohledem na předpokládaný rozvoj.
Potřeba dořešit majetkoprávní vztahy s ohledem
na budoucí rozvoj v území obce.
Potřeba dořešit problematiku místních, účelových komunikací a polních cest. Vytvořit pasport
všech komunikací, které budou natrvalo nezpochybnitelné z hlediska majetkoprávních vztahů.
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Návrh změny územního plánu

Obecní úřad

Změna Z V/1 Mezi stávajícím Sídlištěm a plánovaným dopravním obchvatem obce je navržena
celá plocha pro bydlení s vysokým poměrem izolační a parkové zeleně podmíněná dokončením pozemkových úprav a posílením infrastruktury. Od dopravního obchvatu je plocha
pro bydlení „chráněna po celé délce obchvatu a navazující na změnu Z IV/1“ dostatečně dimenzovanou plochou izolační zeleně. Dopravně je tato plocha napojena na stávající ulice Komenského,
s možností dalšího dopravního napojení ze Sídliště, ul. Malnovského a z komunikace vedoucí souběžně s železničním tělesem. Pro tuto lokalitu bude následně zpracována územní studie, která prověří
možné varianty prostorového a plošného uspořádání a její využití i s ohledem na potřeby v oblasti
občanské vybavenosti, služeb a sportu související s nárůstem počtu obyvatel v obci.   Změna Z V/1 je v revizi rozšířena o plochu, která je
ve stávajícím územním plánu obce vedena jako
plocha technické vybavenosti. Tato plocha bezprostředně navazuje na objekt mateřské školky.
Dále je Z V/1 rozšířena o plochu, která je ve stávajícím územním plánu obce vedena jako plocha
automobilové dopravy a dopravních zařízení (1x
spojená řada garáží).

Změna Z V/2 V plochách nad plánovaným

dopravním obchvatem obce
je navržena v poslední změně Z IV/1 plocha
pro výrobní a podnikatelské aktivity. Tato plocha bude vrácena do plochy ZPF velkoplošně
obhospodařované. Na danou plochu určenou
pro výrobu řešenou ve změně Z IV/1 bude uvaleno územní opatření o stavební uzávěře, které
se vydává jako opatření obecné povahy podle
správního řádu. Pozn.1

Změna Z V/3 Rozšíření návrhové plochy pro bydlení v pásu za ulicí Žižkovou směrem k zemědělskému středisku v návaznosti na dopravní obslužnost lokality pod střediskem.
Změna Z V/3 je v revizi rozšířena o plochu, která je ve stávajícím územním plánu obce vedena
jako plocha zahrad, sadů, vinic a polí v drobné
údržbě. Tato plocha bezprostředně navazuje
na rozšířenou návrhovou plochu pro bydlení
a plochu pro bydlení v rodinných domech řešenou ve změně Z I/1. Tato revize je vedena snahou o optimální dopravní obslužnost s plynulou
návazností výše uvedených ploch. Na danou
plochu bude uvaleno územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné
povahy podle správního řádu. Pozn.1
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Návrh změny územního plánu
Rozšíření nových rozvojových ploch pro prů- Změna Z V/4
myslovou výrobu a skladování v lokalitě dobývacího prostoru zvaném Kukle a v lokalitě mezi komunikací III/
425 10, příjezdovou komunikací III/416 19 a areálem ZD (lokalita
Zadní Protlase). Lokalita Zadní Protlase je uvažována jako dlouhodobá rezerva, která je podmíněná vytěžením bohatých zásob
nerostných surovin.
Dotčená plocha (cca 14 000 m2) je vklíněna Změna Z V/5
mezi stávající strukturu   rodinných domů,
z čehož vyplývá i řada problémů. Největším problémem je obsluha výrobního provozu nákladní automobilovou dopravou, která
musí projíždět obytným územím a značně zhoršuje kvalitu okolního prostředí. V současné době je plocha vymezena v územním plánu obce jako plocha výroby. S ohledem na   dlouhodobý strategický rozvoj obce bude dotčená plocha vedena jako
přestavbové území s funkčním využitím pro bydlení, navazující
na stávající strukturu zástavby. Cílem změny je
opatření, které povede k usměrnění dlouhodobého rozvoje obce Hrušovany u Brna a budoucí
odstranění negativních dopadů, které stávající
funkční využití přináší. Na danou plochu bude
uvaleno územní opatření o stavební uzávěře,
které se vydává jako opatření obecné povahy
podle správního řádu. Pozn.1
Dotčená
plocha
(cca Změna Z V/6
30 000 m2) navazuje na stávající založenou strukturu  rodinných a bytových
domů v konfrontaci s průmyslovým objektem
„areálem bývalého cukrovaru“ a v konfrontaci
s areálem fotbalového hřiště. V současné době
je plocha vymezena v územním plánu obce jako
plocha výroby a částečně jako plocha smíšená
pro výrobu a služby. S ohledem na  dlouhodobý
strategický rozvoj obce bude dotčená plocha
vedena jako přestavbové území s funkčním
využitím pro bydlení v rodinných   a bytových
domech možným podílem tzv. malé komerce
(obchody, služby a provozovny nerušící okolí),
navazující na stávající strukturu zástavby. Pro
tuto lokalitu bude následně zpracována územní studie, která prověří možné varianty prostorového a plošného uspořádání a její využití i s ohledem na potřeby v oblasti občanské vybavenosti,
služeb a sportu související s nárůstem počtu obyvatel v obci. Cílem změny je opatření, které povede k usměrnění dlouhodobého rozvoje obce Hrušovany u Brna a budoucí odstranění negativních
dopadů, které stávající funkční využití přináší a využití potenciálu lokality. Na danou plochu bude
uvaleno územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle
správního řádu. Pozn.1
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Změna Z V/7 Dotčená plocha (cca 5 600 m ) navazuje na rekonstruovaný areál fotbalového

hřiště v konfrontaci s průmyslovým areálem bývalého cukrovaru a v konfrontaci
s objektem vily od arch. Adolfa Loose. V současné době je plocha vymezena v územním plánu obce
jako plocha výroby a částečně jako plocha
veřejné zeleně. S ohledem na   dlouhodobý
strategický rozvoj obce bude dotčená plocha
vedena jako přestavbové území s funkčním
využitím pro sport bezprostředně navazující
na areál fotbalového hřiště. Na danou plochu
bude uvaleno územní opatření o stavební
uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu.Pozn.1

Dotčená plocha (cca 6 500 m2) navazuje na stávající založenou strukturu  rodinných domů
a bytového domu (objekt pošty) v konfrontaci s průmyslovým objektem „areálem bývalého cukrovaru“. V současné době je plocha vymezena v územním plánu obce jako plocha výroby.
S ohledem na  dlouhodobý strategický rozvoj obce
bude dotčená plocha vedena jako přestavbové
území s funkčním využitím pro bydlení v bytových domech možným podílem tzv. malé komerce (obchody, služby a provozovny nerušící okolí),
navazující na stávající strukturu zástavby. Na danou
plochu bude uvaleno územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné
povahy podle správního řádu. Pozn.1

Změna Z V/8

Změna Z V/9 Napojení obchvatu

(silnice III. tř č. 41619)
na silnici II.tř 425 ve
směru Židlochovice-Brno.
Napojení obchvatu (silnice III. tř č. 41619)
na silnici II. tř 416 ve směru
Židlochovice-Pohořelice.

Změna Z V/10 Na ploše sevřené stáva-

jící přístupovou komunikací ve směru Židlochovice-Hrušovany u Brna,
průmyslovou silnicí a realizovaným obchvatem obce je navržena plocha automobilové
dopravy a dopravních zařízení. Tato plocha
bude sloužit pro umístění čerpací stanice

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací příštích.
Územní opatření o stavební uzávěře omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací
dokumentace, jestliže bylo schváleno její zadání, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje
využití území. Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.Územní opatření
o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území a dobu trvání
stavební uzávěry.

Pozn.1
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Mateřská škola

Milý Mikuláši,
víš, že je čas,
abys k nám do školky
zavítal zas.

Vždyť už je prosinec
a s ním tvůj svátek.
Prosíme alespoň
perníku plátek.

Každý rok navštíví naši školku Mikuláš se svojí družinou. Hodné děti pochválí
a odmění, zlobivé odnese do pekla. Za celou dobu, co k nám Mikuláš chodí,
však ještě žádné dítě ze školky nezmizelo. Že by žádné celý rok nezlobilo?
Spíš pomáhají básničky a písničky, které si děti připraví a které malé „hříšníky“
vždycky před peklem ochrání.I letos se tato návštěva uskutečnila k velké radosti
(i bázni) dětí. Jsou to neopakovatelné zážitky, které děti prožívajía současně je
tím udržována dávná tradice.
Teď už se ve školce těšíme na Ježíka a také na vánoční besídky, které se uskuteční
postupně ve všech třídách ve dnech 10., 11., a 16. prosince, vždy od 15,00 hodin.
Ve středu 10. prosince pak děti vystoupí se svým vánočním programem v klubu
důchodců. Společným přáním je, aby se všem přítomným vystoupení dětí líbilo
a navodilo slavnostní vánoční náladu.
Kolektiv mateřské školy Vám všem přeje příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2009.
Jarmila Komínková, ředitelka MŠ

P o d ě ko v á n í
Děkuji jménem našich dětí, celého kolektivu mateřské školy i jménem
svým všem našim sponzorům, kteří poskytli v průběhu roku hmotné dary:
V tomto roce nás sponzorovali: fa PLYN–MONT–KOVO, s.r.o zastoupená
p. Gotvaldem, fa Hortis zastoupená ing. Chocholáčem, manželé Koukalovi,
Chudosovcevovi, Rožnovští, Hábovi, Cabalovi, MUDr. Tejral a p. Pešinová,
p. Pop, p. Bc. Cikán, ale také všichni ti, co se zapojili do „našeho sběru papíru“.
Poděkování také patří všem spol. organizacím (myslivci, hasiči, policie),
kteří každoročně uskuteční setkání s dětmi a připraví jim zajímavý
a poučný program (včetně drobných upomínkových dárků).
Velice si této, v dnešní době ojedinělé, sponzorské činnosti vážíme.
J. Komínková, ředitelka MŠ
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Zpráva o sběru starého papíru
Od září 2008 jsme opět pokračovali ve sběru starého papíru, jehož výtěžek byl
velkým přínosem pro nákup nových hraček do jednotlivých tříd.
V období od září do prosince 2008 jsme odevzdali 7 407 kg papíru
za 3 599,50 Kč. Bohužel ale došlo celostátně k velkému snížení výkupních cen
za papír. A protože z výše uvedeného důvodu by byl sběr papíru nerentabilní,
ne-li prodělečný, nebudeme již nadále ve sběru pokračovat.
Děkujeme všem, kteří nás celou dobu v této akci podporovali.
Děti a učitelky MŠ

Hračky za sběr papíru
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Potok Šatava
Přes naši obec Hrušovany u Brna protéká potok Šatava, který pramení
v Hlinských lesích v údolí pod Habrem a vtéká do řeky Svratky. Potok
patří do významných vodohospodářských vodních toků a přibírá dva
významnější přítoky – Syrůvku a Lejtnu. V minulosti byla větší část toku
potoka upravována, přirozený charakter má tok pouze ve své horní části.

Správu a údržbu Šatavy vykonává Povodí Moravy, s. p., závod Dyje,
provozní středisko Brno-Svratka. Mezi pravidelné údržbové práce
na vodním toku patří především každoroční sečení travního porostu
na břehových svazích, odstraňování polomů, vývratů a překážek
ve vodním toku, udržovaní břehového porostu probírkami, kácením
a rovněž i náhradní výsadbou.

AZ občasník kronikáře prosinec 2008

AZ-1

Stav koryta Šatavy byl z vodohospodářského hlediska velice
problematický. Z důvodů malého spádu dochází ve spodní části toku
(Vodána) k zanášení koryta potoka. Proto správce toku v letošním roce
v měsíci říjenu a listopadu uskutečnil úpravu koryta Šatavy přes obec
Hrušovany u Brna. Jednalo se o úsek od železniční vlečky Hrušovany
– Židlochovice po garáže pod železniční tratí Brno – Břeclav v celkové
délce asi 2 km. Koryto bylo vyčištěno od nepořádku různého druhu, byly
opraveny nádrže břehových svahů, sesuvy nezhutněné zeminy a jiné
případné poruchy v korytě.. Po domluvě se zástupci obce bude v příštím
roce provedena výsadba břehového porostu.
Tato akce probíhala v úzké spolupráci s obecním úřadem a odborem
životního prostředí v Židlochovicích.

AZ-2
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Šatava (úvaha o původu jména)
Šatava neboli Říčka protékala našim krajem dříve, než se zde objevili
první lidé. Po jejich příchodu plnila funkci orientačního bodu a později
i ohraničení určitého území. Její jméno je proto velmi staré, pravděpodobně
mnohem starší než jméno naší obce. Zkusme se společně zamyslet nad
možným původem jejího názvu Šatava.
Šatava pramení v lesnatých kopcích mezi obcemi Hlína a Prštice. Blízko
svého pramene, kousek od obce Prštice, obtéká ze tří stran kopec zvaný
Horka. Na tomto kopci byly v roce 1987 objeveny zbytky málo známého
pravěkého hradiště, kde následně provedený archeologický průzkum
prokázal osídlení od doby neolitu až do doby laténské (cca od 4 000 let před
naším letopočtem až do 3. století našeho letopočtu). Nejvyššího rozmachu
dosahovalo hradiště v období cca 400 let před našim letopočtem, tedy
v době Keltů. Více o tomto hradišti se lze dočíst na www.hrady.cz.
Nelze si nevšimnout, že naprostá většina názvů vodních toků na našem
území je zakončena koncovkou „-ava“, např. Vlt-ava, Mor-ava, Jihl-ava, Sázava, Osl-ava, Céz-ava. Původ této koncovky nebo spíše základu jména toku
je celkem spolehlivě vysvětlen. Jde o označení „vody“, které je společné
pro více indoevropských jazyků. Na našem území je používali již Keltové
(ava), dále pak Římané (aqua) a Gótové (ahva). Jména našich potoků
a řek tedy nejčastěji označují vodu určitých vlastností a jejich původ je
třeba hledat v době, kdy na našem území žilo první spolehlivě doložené
etnikum - Keltové.
Název Šat-ava tedy podle většiny autorů zabývajících se původem názvů
vodních toků (např. Olivová nebo Jiří Svoboda) je keltského původu,
odvozeného od slova Sath – což znamená háj nebo bor. Šatava tedy
pravděpodobně znamená – volně přeloženo„voda protékající hájem“. Toto
pojmenování vzniklo s největší pravděpodobností už krátce před našim
letopočtem, možná právě na keltském hradišti u Prštic. Ve slovanském
prostředí naší obce se však ustálilo spíše obecné pojmenování Říčka.
Ing. Pavel  Uminský
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Pohlednice Hrušovan

Pohlednice z počátku 20. století ze sbírky pana Zdeňka Koníčka ze Žabčic
AZ-4
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 Spolek chovatelů
dobytka

Okénko do historie společenských organizací

 Holubářský spolek pro
Hrušovany a okolí

Zaniklé spolky
a společenské organizace

 Místní domovina
domkářů a malorolníků
 Místní odbor Národní
jednoty pro jihozápadní
Moravu
 Jednota kostelní
Hrušovanská pod
ochranou Nanebevzetí
Panny Marie
 Rada starších církve
českolovenské
 Sportovní klub Jednota
československého orla
 Svaz bojovníků za
svobodu
 Svaz osvobozených
politických vězňů
 Junák
 Chovatelé - králíkářský,
kožešinový, holubářský,
drůbežnický
 Československý červený
kříž
 Svazarm
 Svaz SČSP
 Český svaz žen
 Český svaz
protifašistických
bojovníků
AZ občasník kronikáře prosinec 2008
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O Havlově studni
V Ořechovském zpravodaji č.3 byl uveřejněn  zajímavý článek „O Havlově studni“,
který  bude jistě zajímat i naše čtenáře.

Dobře si vzpomínám, že v ořechovské kronice je taková nebo hodně
podobná věta: “V Ořechově každý ví, že ty největší bouřky, při nichž nejvíc
prší, musí jít od Havlovy studny, ovšem kde Havlova studna je, neví nikdo.“
To ale není úplně přesné, Havlova studna opravdu existuje. Povědomost o
ní mají obyvatelé Kounic, Bránic, Ivančic nebo Maršovic a možná i jinde, ale
kde přesně leží ví už málokdo. Autem se tam nedá dojít. Nejedná se o studnu
v pravém slova smyslu, ale o vydatný pramen. Kdysi a není to tak dávno
(pamětníci ještě žijí), byla studna opatřena kameným roubením a jakousi
stříškou , ale obojí už odvál čas a povodně. Řečiště pod pramenem je plné
kamenů, které by mohly z onoho roubení pocházet. Dříve se odtud vozila
voda v lejtnách na nedalekou myslivnu Waldhov (dneska Stavení), která
se nachází v nejvyšším bodě silnice z Maršovic do Moravského Krumlova.
Pramen se nachází v hlubokém údolí asi 1 km severo-severo-východnš
od myslivny, dále pokračuje jako bažinatý potok, který protéká několika
rybníčky a oborou plnou divokých prasat. Na konci lesa mizí v polích a znovu
se objevuje nad Novými Bránicemi tamtéž se vlévá do řeky Jihlavy.
Studna má jméno podle sedláka Havla z Maršovic, který někdy v dobách
jež kryje nepaměť, někde v okolí studny beze stopy zmizel. Snad se v oněch
bažinách utopil.
Zajímavé je , jak v Ořechově, tak i v Bránicích a Ivančicích a možná i jinde
přicházejí největší bouřky od Havlovy studny. Případě Ořechova a Bránic
to s malou tolerancí možné je, v případě Ořechova a Ivančic musela by ta
tolerance být asi 90. Někde to naši předkové měli odpozorováno špatně.

AZ-6
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Další nález kosterních pozůstatků
V neděli 19. října byly nalezeny za garážemi U tří mostů další části lidských
kostí, jednalo se o stehení kost a kyčelní kloub. Byla přivolána policie ČR
která při odkrývání zeminy objevila celou lidskou kostru. Nálezu se ujali
pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno. Po ukončení své
práce podali k nálezu své vyjádření.
V okolí místa nálezu kostry
provedli pracovníci Ústavu
archeologické památkové péče
Brno sondáž, při které byly
v ornici nalezeny další kostrové
hroby, silně narušené orbou.
Hroby tvoří minimálně dvě řady
táhnoucí se ve směru sever–jih.
Mrtví byli ukládáni v rakvích,
hlavou k západu. Archeologicky
byly prozkoumány hroby mladého muže (zemřelého ve věku
asi 20 let) a dítěte (asi 10 let).
Přestože se v hrobech prozatím
nenašlo nic, co by pohřebiště
přímo datovalo, pravidelné
uspořádání hrobů, orientace
zemřelých a stupeň zachování
kosterních pozůstatků odpovídá pohřebištím z 11. až 12.
století, s možným přesahem
do prvních desetiletí 13. století.
Po vzniku, resp. reorganizaci
farní správy ve 13. století a následné povinnosti pohřbívat pouze u farních
kostelů, toto pohřebiště pravděpodobně zaniklo. Kosterní pozůstatky budou
nyní antropologicky analyzovány. Lze se domní -vat, že první obyvatelé historicky doložených Hrušovan (k roku 1250), pohřbívali právě zde.
Mgr. Jiří Kala, Ústav archeologické památkové péče Brno
Foto: Bohumil Harašta
AZ občasník kronikáře prosinec 2008
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Hrušovanský historický kalendář 2008
1888 – byla nádražní budova zvětšena o I. patro. Obec měla 1 000
obyvatel a 160 domů. Starostou byl pan Josef Jaroš
1898 – Obecní zastupitelstvo se usneslo na zavedení „pivního krejcaru“.
Podle toho měli platit všichni hostinští z každého vyčepovaného
litru piva po 1 krejcaru. Důvodem byla špatná ekonomická
situace cukrovaru, který přispíval na výstavbu školy a musel své
příspěvky snížit. Splácení dluhu se přeneslo na obec. V roce 1899
byla však nová škola zaplacena a obec byla bez dluhů.
– Starostou obce byl pan František Doležal.
1908 – Před 100 lety v říjnu byla zřízena mateřská škola ve staré budově
školy č. 69. Do mateřské školy chodilo 80 dětí ve věku od 3 do 6
let.
– Za železniční tratí si zřídil pan Tomáš Kelbl cihelnu. Obecní úřad
nechal opravit obecní rybník a Proud (rybníček). Starostou v obci
byl pan Augustin Jaroš.
1918 – Byl v domě č. 224 umístěn poštovní úřad, který je zde dodnes.
Obec měla 238 domů a 1750 obyvatel. Starostou v obci byl pan
František Edler.
1928 – V neděli 15. dubna mezi Židlochovicemi a Hrušovany letěla
pomalu k Brnu vzducholoď „Italia“. Školní děti navštívily
výstavu „Soudobá kultura“ v Brně na Výstavišti. V říjnu dostali
zaměstnanci cukrovaru výpovědi a cukerní rafinerie ukončila
výrobu. Starostou obce byl pan František Hulata.
– V sále sokolovny uspořádal dorost ČSČK v mírovou slavnost.
– K lepší dosažitelnosti ochrany hranic byl v květnu do Hrušovan
u Brna přesunut 11. hraničářský prapor (asi 800 mužů). 25. srpna
byl slavnostně pro veřejnost otevřen sad Jubilejní (park
u nádraží).
1938 – Německá vojska obsadila 9. října Vojkovice. Nové hranice byly
vyznačeny 24. listopadu. Obec měla 408 domů a 1856 obyvatel.
– Starostou byl pan Čeněk Krejčí.
AZ-8
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Místní knihovna

Různé

Zamyšlení nad uplynulým rokem v knihovně
Jarmila Kresová, knihovnice

Máme tu zase konec roku a s ním i čas
na malé zamyšlení, jak se nám v tomto
roce vedlo.
Každý rok v březnu zveme na besedu
nějakou známou osobnost – už u nás byl
spisovatel a malíř pan Ivan Remunda,
spisovatelka Věra Řeháčková, ilustrátor
Adolf Dudek, spisovatelka Ivona
Březinová a letos to byl člen skupiny
Kamarádi Vojta Polanský. V březnu 2009
nám slíbila účast paní spisovatelka
Markéta Zinnerová. Děti se na ně vždy
pečlivě připraví – přečtou všechny knihy,
které od nich v knihovně máme.
V březnu a dubnu chodí postupně
celá ZŠ a MŠ do knihovny, aby děti
věděly, kde knihovna je, co se v ní děje,
aby se v ní uměly orientovat. Docela mě
potěšilo, když k nám přišly na besedu
i děti ze žabčické školy

Letošní rok však byl ve znamení
dokončení automatizace. Od října
už půjčuji pomocí programu Clavius
a myslím, že ta několikaletá práce stála
za to. I čtenáři si brzy zvykli na změny
a naučili se využívat výhod, které tento
program nabízí - výběr knih z domova,
rezervace knih, přehled o novinkách…
Možná také díky těmto změnám
máme letos víc čtenářů, než v loňském
roce. A co je ještě lepší – víc dětských
čtenářů. Chodí sem celé třídy v hodinách
českého jazyka, chodí sem děti pro
povinnou četbu, ale chodí sem děti i „jen
tak“ – přečíst si časopisy, podívat se, co
máme nového nebo si vyluštit křížovku.
A od toho tu knihovna je.
Přeji vám pěkné a pohodové vánoce
a pokud pod stromečkem nenajdete
novou knihu – přijďte k nám.

P.S. Mám pro vás připravenou i úplnou novinku – audio knihy.
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Základní škola T. G. Masaryka

Ze školního života
Vedení školy

První čtvrtletí školního roku uteklo
jako voda. Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Hustopečích. Sbírali jsme kaštany – celkem
1048 kg, nejvíce kaštanů odevzdali
žáci V. B třídy. Průběžně sbíráme starý
papír. Dosud bylo odevzdáno 2870 kg.
Účastníme se soutěže Recyklohraní
– sbíráme staré baterie a vyřazené
malé elektrospotřebiče. Od ledna
budeme třídit také další odpad.
V okrskovém kole kopané v Žabčicích 24. 11. získalo družstvo našich žáků
ve složení: Š. Blaha, M. Fiala, F. Houser,
A. Kříž, W. Kučera, M. Lang, M. Pavlík,
P. Pospíšil, P. Strach, J. Vedral, M. Vršek,
M. Zachař a B. Žilková 1. místo.
V listopadu proběhl přebor školy
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v šachu. 5 žáků 4. a 5. ročníku soutěžilo
3. 12. v okresním kole v Tetčicích: F. Hejduk, J. Musil, L. Brzobohatý a M. Zachař
a M. Hýsek. Získali 3. místo.
Ze školního kola „Předvánočního
zpívání“ jsme vybrali 11 žáků, kteří
půjdou zpívat na přehlídku vánočních
písní do Židlochovic. Všichni žáci školy
navštívili 3. 12. koncert skupiny Mošny,
který nás vánočně naladil. Společně
chodíme do knihovny.
V prosinci nás čekají tato vystoupení
nebo akce: rozsvícení vánočního stromu 5. 12., 10. 12. dopoledne vystoupení žáků na nám. Svobody v Brně, 11. 12.
Vánoční jarmark, 17. 12. vystoupení
žáků v Klubu důchodců, 20. 12. koncert v hrušovanském kostele.
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Za dobrodružstvím v Polárce
Všichni žáci ZŠ se 16. září vypravili
do brněnského divadla Polárka. Těšili
se na dobrodružný příběh podle
románu R. L. Stevensona Ostrov
pokladů. Sám autor byl námořním
dobrodruhem každým coulem. Slaný
mořský vzduch mu pomáhal zmírňovat
jeho zdravotní problémy, a tak téměř tři

roky prozkoumával východní a střední
část Pacifiku. Později si koupil pozemek
na ostrově Upolu, kde je také na útesu
čnícím nad mořem pochován. Sem
svého „vypravěče příběhů“ pohřbili
domorodci.
Představení bylo plné humoru,
písniček a děti se dobře bavily.

Den s hasiči (23. 9.)
Ve středu ráno vyhlásila paní ředitelka školním rozhlasem požární poplach
a tak jsme utíkali na parkoviště naproti
bývalému letnímu kinu. Tam přijelo
požární auto a předvedlo spolu s mladými hasiči z naší školy hašení požáru.
Dostali jsme od hasičů fruko a tatranku
a kvůli špatnému počasí jsme se vrátili
na dvě hodiny do školy. Až na nás přišla řada, vydali jsme se do letního kina
stříkat na cíl.
Já a Marek
jsme byli dvojice,
jeden pumpoval
a druhý stříkal.
Trošku jsme
z toho byli mokří.
Pak nás pan učitel
odvedl do hasičky
prohlédnout si
hasičské vozy.
U hasičky jsme si
prohlédli čerpadlo s motorem
Kawasaki, které
stříkalo vodu
na silnici.

V hasičce jsme si také prohlédli
hasičskou výzbroj, do které patří kyslíková bomba, přilba, speciální oblek
a ohnivzdorné boty, sekera a plynová
maska. Já jsem si vyzkoušel oblek, plynovou masku a bombu, která se nosí
na zádech a váží asi 15 kg. Po návratu
do školy jsme šli do tělocvičny, kde
nás dva hasiči učili uzlovat a zacházet
s hasičskými přístroji. Moc se mi tento
zvláštní den líbil.
Jiří Vedral, V. B
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Dne 29. 9. 2008 se žáci 3. ročníku zúčastnili výukového programu „Les všemi
smysly“ ve středisku ekologické výchovy „Jezírko“. Zde jsou některé jejich zážitky.

Jezírko
Byli jsme se školou na výletě
v Brně v Jezírku. Učili jsme se tam
o lese, o půdě a potom jsme dělali
žebřík z klacíků. Půjčili jsme si rýč
a do těch jednotlivých částí žebříku
jsme vykopávali půdu. Potom jsme šli
do místnosti, kde v rohu bylo umělé

mraveniště. Mělo dvě dvířka a do těch
jedněch dvířek jsme lezli. Když
jsme se podívali kolem sebe, viděli
jsme za vitrínkami umělé mravence
s larvami. Ty larvy pořád rostly a rostly,
viděli jsme tam královnu mravenců.
Moc se mi tam líbilo. Martina Teturová

Les všemi smysly
Šli jsme do školy a odtam jsme jeli
autobusem do „Jezírka“. Tam se nám
představily naše vedoucí a šli jsme
do domu do klubovny. Dostali jsme
placky ze dřeva stromů. Museli jsme
najít svoje dřevo a rozdělili jsme
se do skupin. Na placky jsme si namalovali obrázek a svoje jméno.
Pak nám vedoucí dala tužku a šátek.
Šli jsme ven a tam jsme měli úkoly. Jak
jsme hledali 1. úkol – nejdelší trávu, tak
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jsem se o tu trávu řízla. Potom jsme
šli do lesa a tam jsme hledali chyby
ve zprávách o stromech. Pak jsme šli
zpátky na svačinu.
V klubovně jsme si prolezli umělé
mraveniště. Nakonec jsme dostali průměrky a šli jsme měřit stromy. Cestou
zpátky od stromů nám vedoucí ukázaly
půdu a jak se tvoří. Pak jsme jeli zpátky
do školy.
Kateřina Ondráčková
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Deník kapitána Williama Kidda
Vítáme vás v pokladovém
vyprávění o naší třídě – PIRÁTECH
Z KARIBIKU. Na naší lodi jsme našli
Lodní deník kapitána Williama Kidda,
píše se tam o jeho dobrodružstvích
na moři. V pátek si čteme o jeho
dobrodružstvích a ještě o Jackovi
a Nedovi Wardovi. Ned Ward byl
v posádce Williama Kidda až do té
doby, než Williama Kidda oběsili
a Neda Warda odsoudili do vězení
i s truhlou, kterou dal kapitán Nedovi,
než umřel. V deníku jsou mapy, růžice
a řešení úkolů. V strojové kajutě
dostáváme pomocí šifry jménem
Morseova abeceda e-mailem
zprávy. Náš kapitán nám posílá úkoly
a my je musíme rozluštit, potom
najít část pokladu
a za odměnu
dostáváme malé
zlaťáky. Piráti
dostali i mapy
– jedna z nich
se jmenuje ostrov
Kostlivců (patřila
k ní i růžice, kterou jsme později
dostali), druhá
mapa Tortugy,
ke které jsme také
později dostali
radu i s otázkou,

kde máme začít s hledáním pokladu.
Byl to hřbitov - ten jsme také dostali,
ale předtím nám kapitán zaslal
hodně zašifrovanou zprávu. Kdo
ji vyluštil, dostal plánek hřbitova
a na něm jsme měli najít mrtvého
orla, který byl Francouz. Za dobře
vyluštěný úkol nám kapitán dává
dobré malé zlaťáky a za 10 malých
je jeden velký zlaťák. Za vyrušování,
nedělání úloh nebo za zlobení
se dávají černé tolary, které jsou
zlé a odečítají se od zlaťáků. Už teď
se těšíme na další zprávy, protože
hra nás bude provázet celý školní
rok. Máme i svou hymnu – lodnickou
píseň ze starého seriálu Dva roky
prázdnin.
Jan Musil, V. B

Děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli do tomboly, která se konala
na Vánočním jarmarku 11. 12. Taktéž děkujeme našim sponzorům. Všem
občanům přejeme krásné svátky, pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce.
Vedení ZŠ
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008
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Prehistorický kalendář obce Hrušovany u Brna
Ing. Pavel Uminský

cca 25 000 až 10 000 let př. n. l.
(paleolit - starší doba kamenná)
Ve střední Evropě vrcholí doba
ledová. Pevninský ledovec dosahuje až k
pohraničním horám na severu naší země.
Území našeho katastru připomíná krajinu,
kterou můžeme dnes vidět v severní části
Skandinávie. Chladná step nebo lesostep
s porosty vrb, břízek, olší a nízkých
jehličnanů. Půda je vlhká, protkaná
mnoha potůčky, jezírky i bažinami.
Krajinou pravidelně táhnou stáda sobů,
pižmoňů a mamutů. Pod Pálavskými
vrchy je stálé sídliště lovců mamutů,
kteří se na svých loveckých výpravách
pravděpodobně vydávají i na neobydlené
území katastru naší obce. Archeologické
nálezy dokumentující pohyb lidí v této
době na území dnešní obce zatím chybí.
Při budování rybníka v polovině 20. století
byly nalezeny pozůstatky mamuta, které
sem byly naplaveny z okolí Bratčic.

cca 10 000 až 5 000 let př. n. l.
(mezolit - střední doba kamenná)
Na celé severní polokouli probíhají
dramatické změny klimatu. Rychlým
oteplováním taje obrovský pevninský
ledovec, stoupá hladina moří o mnoho
metrů. Obrovské masy vod napájejí i řeku
Svratku a její přítoky, které se pravidelně
rozlévají do povodní gigantických
rozměrů. Tyto povodně mění krajinu
i původní koryta vodních toků. Velká
zvířata i lidé z našeho kraje dávno odešli
nebo zahynuli. Tam, kde lidé řádění
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živlů přežili, předali svým potomkům
dávné svědectví o potopě světa. Území,
kde dnes stojí naše obec se na dlouhá
tisíciletí vylidnilo. Větry a povodně
přicházející z oblastí ustupujícího ledovce
zanesly naši krajinu jemnou žlutavou
spraší, na kterou narazíme téměř všude
pod vrstvou orné půdy. O pohybu lidí
na území katastru naší obce v té době
nemáme žádné doklady a obecně se má
za to, že osídlení celé jižní Moravy bylo
velmi řídké.

cca 5 000 až 3 000 let př. n. l.
(neolit – mladší doba kamenná)
Klimatické zvraty se uklidnily a krajina
se zcela proměnila. Vyšší polohy pokryly
husté listnaté pralesy. Říčka Šatava
protéká porosty lužních lesů, do kterých
se často rozvodňuje. Z jihovýchodu
podél břehu řeky Svratky k nám postupně
znovu pronikají lidé. Nejdříve jsou to
kočovní pastevci, ale později i lidé, kteří
se zde trvale usadí. Jedna skupina těchto
lidí osídlila i pravý břeh říčky Šatavy
na území našeho katastru a vybudovala
zde svoji osadu na břehu mělkého jezera
zarostlého rákosem. Vyráběli již první
malovanou keramiku, jejíž skromné
pozůstatky se nedávno našly při budování
silničního obchvatu. (Kultura s moravskou
malovanou keramikou). Další skupina lidí
osídlila vrch Cezavy u Blučiny a postupně
zde vybudovala opevněné hradiště, které
střežilo čím dál častěji používanou cestu
z Podunají k Baltskému moři, odkud
se začal dovážet vzácný jantar.
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cca 3 000 až 1 800 let př. n. l.
(eneolit – pozdní doba kamenná)
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cca 700 let př. n. l. do 100 n. l.
(doba železná)

Území našeho kraje je již poměrně
hustě osídleno. Střídají se zde různé
kultury o jejichž etnickém původu však
nic nevíme. Z této doby již nacházíme
kostrové hroby, keramiku, obilní jámy
a stopy po kůlech zahloubených
dřevěných chat. Šlo o obyvatelstvo
živící se primitivním zemědělstvím
a rybolovem. Zbytky keramiky po těchto
obyvatelích se také našli při budování
obchvatu obce na poli z u třech mostů
v nejstarších vrstvách.

cca 1 800 až 1 500 let př. n. l.
(doba bronzová)
Archeologické nálezy v této oblasti
potvrzují, že i v této době bylo území
našeho katastru osídleno. Na břehu
potoka – později pojmenovaného Šatava
u mělkého jezera, které se rozkládalo
přibližně na místě dnešního starého hřiště
„Wembley“ jsou vystavěny dřevěné chaty,
obyvatelé rybaří, v okolí pasou dobytek.
Etnický původ těchto obyvatel neznáme.
Rozlišujeme je také podle typu vyráběné
keramiky, jejíž střepy se našly. Významnou
kulturou, která se na našem území
vyskytovala byla tzv. kultura „zvoncových
pohárů“. Mrtví byli spalováni na hranicích.
Podle ojedinělých nálezů kultovních
předmětů z té doby (např. jeskyně Býčí
skála) víme, že to byly národy vzývající
kult býka a že tento kult se k nám rozšířil
ze středomoří. Ze starších nálezů z konce
19. století na našem katastru lze uvést
i nález bronzového meče, který byl vyorán
na poli.

Území našeho státu osídlily keltské
kmeny, které již známe jménem. Byl
to především kmen Bójů, od kterého
pochází první pojmenování naší země
– Boiohaemum – tedy vlast Bójů.
Keltové také pojmenovali většinu našich
řek a keltského původu je s největší
pravděpodobností i název potoka Šatava
– v původním keltském jazyce Sath-ava.
Ava je koncovka znamenající obecné
pojmenování pro vodu (podobně např.
latinsky aqua). Sath znamená v keltštině
les nebo háj. Šatava byla tedy původně
„voda protékající hájem“. Z keltských
jazyků pochází i pojmenování Moravy
– původně Mar-ava, což můžeme volně
přeložit jako „velká voda“. Z tohoto
období jsou známy z našeho katastru
nálezy koster s bronzovými sponami
a 2 náramky, které byly vykopány při
budování budovy nádraží v 19.století.

cca od r. 100 n. l. do 400 n. l.
(doba římská)
Jedním z nálezů na místě budovaného
silničního obchvatu naší obce byly
i pozůstatky tzv. římských chat. Tyto chaty
vybudovalo obyvatelstvo germánského
původu, které vytlačilo původní Kelty.
Na jižní Moravě to byli především
Kvádové, ale okrajově i Markomané v čele
s „králem“ Marobudem, jejichž sídla byla
především v Čechách. V tomto období
proběhly na území jižní Moravy tzv.
Markomanské války, při kterých římské
legie dobývaly území dnešní Moravy
a západního Slovenska. Nejvíce památek
na tyto bitvy se nachází u Mušova, kde
byly odhaleny zbytky stálého vojenského
tábora Římanů, hrobky významných
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germánských náčelníků a mnoho
mincí z té doby. Letecký průzkum pak
odhalil, že dočasné ležení Římských
legií bylo s vysokou pravděpodobností
i poblíž Židlochovického parku a dále
pak na území dnešních Modřic. Chaty
z tohoto období, které stály na břehu
Šatavy v oblasti nad dnešním rybníkem
byly vystavěny z dřevěných kůlů,
proutí a jílové mazaniny. Z nalezených
zčernalých zbytků mazaniny můžeme
usuzovat, že zanikly požárem.

cca od r. 400 n. l. do 530 n. l.
(doba stěhování národů)
Velmi nepřehledné období
po pádu Římské říše je poznamenáno
pohybem mnoha kmenů a národností,
které se na našem území vystřídali.
Archeologické památky na toto období
známe především z Blučiny, kde byl
odhalen naprosto ojedinělý kostrový
hrob vysoce postaveného bojovníka
– snad „krále“, pravděpodobně z kmene
Herulů, kteří tehdy na území jižní Moravy
pobývali. Ač bylo tehdy i na území našeho
katastru nejspíše velmi živo, nikdo si
nemohl být ani na minutu jist svým
životem. Neexistovala žádná správa ani
žádná státní moc, vítězilo pouze právo
silnějšího a opatrnějšího. Sídla zde proto
byla zřejmě pouze dočasná a je velmi
obtížné je přiřadit určitému etniku..

cca od r. 500 n. l. do 600 n. l.
(doba prvních Slovanů)
Po roce 500 přišly na Moravu
pravděpodobně ze severovýchodu
a východu první slovanské kmeny.
Usazovali se především v nížinách podél
řek, kde budovali do země zahloubené
dřevěné čtvercové chaty, které měly
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v rohu umístěnu kamennou pec.
Sídla prvních Slovanů byla objevena
například při budování dálnice BrnoBřeclav mezi obcemi Blučina a Měnín.
Tito obyvatelé své mrtvé spalovali
na hranicích a popelnice ukládali v zemi.
Archeologické nálezy dokládají, že první
Slované byli pod vlivem kočovných
Avarů, jejichž říše se rozkládala na jih
a jihovýchod od našich hranic. Je
doloženo, že Slované byli najímání
jako zdatní bojovníci do Avarského
vojska a Avarští muži se zase na zimu
stěhovali do slovanských osad, kde si
brali slovanské ženy. Mnoho dětí se tehdy
narodilo z Avarsko-slovanského spojení.
Sídla z této doby nebyla v katastru naší
obce zatím lokalizována.

cca od r. 620 n. l. do 650 n. l.
(doba Sámovy říše)
Podle Fredegardovy kroniky sjednotil
okolo roku 620 do té doby roztříštěné
slovanské kmeny franský kupec Sámo
a vybudoval první slovanskou říši
– kmenový svaz, který byl schopen
odolávat silnějším sousedním kmenům.
Pod vedením Sáma Slované porazili Avary
a později i Franky. Slavné vítězství nad
Franky se událo u pevnosti Wogastisburg.
Bohužel nevíme, kde se tato pevnost
nacházela a asi se to již nikdy s jistotou
nedozvíme. Zda existovala v této době
nějaká sídla na území našeho katastru
rovněž nevíme.

cca od r. 650 n. l. do 830 n. l.
(doba předvelkomoravská)
Mocný kmenový svaz se po smrti
knížete Sáma rozpadl a nastalo temné
období našich dějin, o kterém toho
mnoho nevíme. Jisté však je, že se nejvíce
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rozvíjely slovanské kmeny, které
sídlily na březích řeky Moravy. Zde
vybudovaly poměrně husté osídlení
zejména v katastru obce Mikulčice, kde
se v pozdějším období vytvořilo mocné
centrum Velkomoravské říše. Ze západu
z Franské říše začalo na naše území
pronikat křesťanství a začaly se stavět
první dřevěné kostely. O osídlení území
Hrušovan v tomto období také nemáme
žádné informace.

cca od r. 830 n. l. do 905 n. l.
(doba Velkomoravské říše)
Na území Moravy se vytvořil mocný
státní útvar, nazývaný Velká Morava.
Tato říše měla nejspíše několik
center, z nichž hlavní byla u Mikulčic
a na Velehradě. Velkomoravská říše
se politicky orientovala na tehdy vyspělou
Byzantskou říši a proto kníže Rastislav
pozval na naše území věrozvěsty
Konstantina a Metoděje, kteří mimo
jiné přinesli na naše území liturgii
ve slovanském jazyce a písmo – tzv.
hlaholici. V tomto období existovalo
na území dnešního Rajhradu rozsáhlé
hradiště, již tehdy nazývané Rajhrad.
S vysokou pravděpodobností bylo
osídleno i území podél potoka Šatavy
v katastru naší obce, i když důkazy
o tomto osídlení zatím chybí. Možná
však přinese nějaké poznatky probíhající
výzkum archeologických nálezů z místa
budovaného obchvatu.

cca od r. 905 n. l. do 1 252 n. l.
(ranně středověký Český stát)
Velkomoravská říše trpí vnitřními
rozbroji a dochází zde k hospodářskému
úpadku. Dílo zkázy dokoná vpád
Maďarských kočovníků, kteří vyplenili
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a vypálili nejvýznamnější velkomoravská
sídla. Zaniklo i hradiště Rajhrad a krajina
se vylidnila a zarostla lesem. Mocenské
centrum se přesouvá z Moravy do Čech,
kde vládnou první Přemyslovci. V roce
1045 kníže Břetislav věnoval nově
založenému Břevnovskému klášteru
cellu (pozemek), kde se tehdy nacházel
pustý hrad zvaný Rajhrad. Znovu nastává
období relativní prosperity a roste
hustota osídlení. Je založen Rajhradský
klášter a jeho budování vyžaduje
nové pracovní síly. Břeh říčky Šatavy
je osídlen slovanským obyvatelstvem,
které pohřbívalo své mrtvé v dřevěných
rakvích na pohřebišti, které bylo
nedávno odhaleno za garážemi u třech
mostů. Tito obyvatelé se již nazývali
Hrušované (nejspíš podle toho, že území
bylo majetkem nějakého Hruše – tedy
hrušovým majetkem nebo že k nám
přišli z Hrušova majetku). Na počátku 13.
století zvali Přemyslovci na naše území
německy mluvící obyvatelstvo, aby kácelo
lesy a zúrodňovalo dosud pustá území.
Tito přistěhovalci založili na břehu říčky
Šatavy další sídla a panovníkem přidělené
území nazvali podle toho jak v této době
vypadalo, tedy Rohrbach – rákosový
potok.

od roku 1252
(rok první písemné zmínky
o Hrušovanech)
K tomuto roku se váže první písemná
zmínka o Hrušovanech v darovací listině
Bočka z Obřan a začíná se psát historický
kalendář naší obce.

Použitá literatura:
Vlastivěda moravská (kol. autorů)
Hustopečsko – domovopisný sborník (kol.
autorů)
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008
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Táborníci

Toulovcovy maštale
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Výlet Táborníků z Hrušovan u Brna, napsala Jitka Ševčíková

Pod tímto názvem se schovává výlet, který
uskutečnili Táborníci v termínu od 25. 10. – 28.
10. 2008 .
A jak to vše vlastně začalo? Přišla myšlenka,
že bychom se s dětmi mohli podívat do nám
vzdálených krajů. Prohlédnout si některé známé památky a navštívit Čechy.
Kdepak se nachází toto zvláštní místo?
Na hranicích okresu Chrudim a Svitavy. Naše
ubytování jsme měli v Hluboké u Skutče.
Tak už nastal ten den, kdy Hrušovany ráno
ožily. Malí „Táborníci“ míří směr základna, což
je pro ně klubovna. Odtud se vyjíždí vstříc novým zážitků a do přírody. Drobotina se kolem
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klubovny hemží a už je vše naloženo a připraveno k odjezdu. Mámy a tátové se loučí a hurá
na cesty.
Naše první zastávka byla na hradě Svojanov.
Pohled hnedle upoutá dominantní věž, která
je vysoká 25m. Je tu stálá expozice, jak se žilo
v 19. stol. Svojanov je od roku 1910 majetkem
města Poličky. Měli jsme možnost vidět i různá
strašidýlka, která byla po celém hradě jako
dekorace. Po celou dobu jsme měli možnost
sledovat výjevy ze života šlechty, dokonce jsme
viděli i souboj rytířů. Na závěr prohlídky jsme
byli i v hladomorně.  Pak následovala malá
svačinka.
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Ze Svojanova jsme dojeli do Litomyšle.
Krásná procházka po náměstí a již míříme
do renesančního zámku, zámeckých zahrad
a klášterních zahrad. Prošli jsme i kolem rodného domu Bedřicha Smetany. Všichni určitě víte,
že to byl náš významný hudební skladatel.
Při cestě k naší ubytovně jsme se ještě stavili
na Růžovém paloučku. Je to významná kulturní
česká památka – pietní místo.
Chtěli jsme prozkoumat i rokokový zámeček v Nových Hradech, ale tam bohužel měli
zavřeno. Ale pozor náhradní plán! Navštívili
jsme První české muzeum cyklistiky. A opravdu
bylo na co se koukat. Tato soukromá sbírka má
tolik různých druhů kol – od dřevěných modelů
až po motorizované kousky. Až nám oči přecházely z toho všeho. Lidská vynalézavost nezná
hranic, stále je co vylepšovat a zdokonalovat!
Když už jsme načerpali veškeré možné kulturní
informace, vyrazili jsme k naší nové základně.
Ubytovali jsme se v chatkách a prošli areál.
Museli jsme si zmapovat, kam budeme muset
utíkat, když příroda
zavolá a kde bude náš
„hlavní stan“. Malebný
podzim nám vytvořil
barvitý pohled. Vše příjemně šumělo a klidné
okolí lahodilo sluchu.
Pak na nás čekala večeře
a hurá do peřin. Zítra
bude též náročný den.
Musíme si pořádně odpočnout. Když děti uléhaly
k spánku, ještě vedoucí
měli bojovou poradu
ohledně dalšího dne.
Ráno nás sluníčko
pošimralo na tváři, jen
vesele vstávejte, ať vše
stihnete. Tak a už se letí
na snídani, musíme
se posilnit, máme před
sebou celodenní výlet! Už
je po snídani a skupinky
dětí se chystají na odchod
z naší základny. Vedoucí
si nabrali pro děti jídlo
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a může se vyrazit. Ano hlavně si nezapomeňte
mapy a buzoly!!
Náš cíl pro dnešní den je přírodní rezervace
Maštale (a projít i přírodním parkem Údolí
Korunky a Novohradky). Je to jen pár kilometrů
chůze v terénu. Taková menší rozcvička. Všude
to hýří barvami, jak jen to dokáže podzim. Den
nám utekl jako voda. Už je zas večer. Dali jsme si
sraz v Boru u Skutče, zde nás vyzvedl autobus.
Jeli jsme se totiž podívat na další zajímavé místo do stanice ochrany přírody Pasíčka. Tu jsou
na dočasné zotavení divoká zvířata. Po uzdravení se vrací zpět do přírody.
Na cestě do základny nás čeká ještě jedna
zastávka. Rozhledna Borůvka je jedna z netradičních zajímavostí široko daleko. Na postavení
se použil materiál v kombinaci dřeva a kovu.
Náklady na postavení je vyšplhaly na 580 tis. Kč
a byla postavena v roce 2005. Výška rozhledny
je 18,5 m.
Po večerním programu, který nachystali
vedoucí, se jde na kutě. Přeci jen toho za dnešek
už bylo hodně a zítra nás
čeká ještě delší trasa.
Ráno se nám opět
vydařilo, i když vstávat
se už některým moc
nechtělo. Kdo není zvyklý
na delší procházky, už ho
nejspíš bolí nožky. Ale my
něco vydržíme.  Dnešní
výlet bude už delší. Půjdeme do Toulavcových
Maštalí. Zde je spousta
zajímavých
přírodních
úkazů (skalních útvarů).
Jo tak tentokrát to
bylo více namáhavé, ale
stálo to za to. Měli jsme
možnost projít si (někdy
dokonce se i proplazit)
skalnatým
bludištěm.
Na určeném místě, což
pro nás byla obec Budislav jsme se sešli a odtud
hromadně
vyrazili
do Muzea dýmek v Proseči. Velmi hezká výstava,
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kdo by věřil, že dýmek je tolik druhů a jsou tak
zajímavé a zároveň tak vzácné. A ta řezbářská
práce, učiněné umělecké dílo! A po prohlídce
hurá na naší základnu. Děti už se těšily,že
nebudou muset už chodit, byl to pro ně
náročný den. Večer nás čekalo překvapení.
Byla stezka odvahy. Všechny úspěšně zdolaly
nástrahy tmy a v pořádku prošly určenou
trasu. A už na nás čekaly peřiny.
Poslední den ráno jsme už štěstí na slunečné probuzení neměli. Přivítaly nás kapky deště. Ale to nás přeci nerozhází! Rozloučili jsme
se s naší základnou a vyrazili směr domov.
A ještě malá zastávka v bazénu v České Třebové. Děti si zaplavaly a „zablbly“. Teď už ale
opravdu domů. Náš autobus uháněl abychom
byli doma co nejdříve. Vida už vidíme spoustu
netrpělivých rodičů jak stepují na zastávce.
Všichni se vesele vítali a švitořili. A rozruch
se pomalu uklidňoval až zastávka zůstala
opět osiřelá …. Tak někdy příště se zase uvidíme. Chci touto cestou poděkovat všem,kteří
nachystali dětem tento výlet. Je to spousta
starostí a práce, ale vždy to stojí za ty usměvavé tváře. Děkujeme
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Kulturní komise: Plán akcí

LEDEN
14.1. - STUDIO SLUNÍČKO
– dětské divadelní představení – O bábě chřipce
23.1. - Svaz PCCH –  tradiční ples již 34 - sportovní areál
31.1. – SOKOL
– sokolský ples hraje MODUL od 20 hodin, bohatá tombola
TJ SOKOL
– provoz ledního kluziště
SOKOL – cvičení Rodiče s dětmi každé úterý od 17,00-18,00
– cvičení dětí 5-15 let každou středu
– AEROBIK  pondělí - středa 19,15- 21.OO
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602552476 nebo 603843065
STUDIO SLUNÍČKO – cvičení matek s dětmi každé pondělí 16.30 – 17.30
– Angličtina I. Každé úterý od 16.00 – 17.00
– Kroužek dovedných rukou každý čtvrtek od 16.00 – 17.00
– Kroužek keramiky každý pátek od 16.30 – 18.30

ÚNOR
1.2. – SOKOL
– dětský maškarní bál – sokolovna
11.2. – SOKOL
– dětská valentinská diskotéka – sokolovna
18.2. – STUDIO SLUNÍČKO – dětské divadelní představení – Míček Flíček
21.2. – Svaz PCCH –  Rehabilitační zájezd na koupání do Čalova
21.2. – SOKOL – hudební koncert – sokolovna
TJ SOKOL
– provoz ledního kluziště
SOKOL – cvičení Rodiče s dětmi každé úterý od 17.00-18.00
– cvičení dětí 5-15 let každou středu
– AEROBIK  pondělí - středa 19.15- 21.00
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602552476 nebo 603843065
STUDIO SLUNÍČKO – cvičení matek s dětmi každé pondělí 16.30 – 17.30
– Angličtina I. Každé úterý od 16.00 – 17.00
– Kroužek dovedných rukou každý čtvrtek od 16.00 – 17.00
– Kroužek keramiky každý pátek od 16.30 – 18.30
Inzerát: Koupím hotově pěkný RD nebo byt. Pozdější stěhování možné.
Prosím nabídněte T: 775 674 572 i SMS
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Kulturní komise: Plán akcí (pokračování)

Komise

BŘEZEN
6.3. – ZO KSČM
7.3 – SOKOL

– oslava mezinárodního dne žen - klub důchodců
– country bál hraje PARADOX s doprovodem taneční skupin
HONKY TONK z Brna – sokolovna
11.3. – KLUB DŮCHODCŮ
– oslava Mezinárodního dne žen, vystoupí děti ze
Základní školy
13.3. – Svaz PCCH – Výroční členská schůze – sokolovna Hrušovany u Brna
18.3. – STUDIO SLUNÍČKO – dětské divadelní představení – Máša a medvěd
21.3. – TÁBORNÍCI – Probouzení jara - pochod broučků
29.3. – KPOZ
– vítání nových občánků ve 14 hod
SOKOL – cvičení Rodiče s dětmi každé úterý od 17.00-18.00
– cvičení dětí 5-15 let každou středu
– AEROBIK pondělí - středa 19.15- 21.00
             – LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602552476 nebo 603843065
STUDIO SLUNÍČKO – cvičení matek s dětmi každé pondělí 16.30 – 17.30
– Angličtina I. Každé úterý od 16.00 – 17.00
– Kroužek dovedných rukou každý čtvrtek od 16.00 – 17.00
– Kroužek keramiky každý pátek od 16.30 – 18.30
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Hasiči ve škole

Za hasičský sbor a kroužek mladých hasičů napsala vedoucí mládeže Zdeňka Pešková

Po pečlivých přípravách
jsme dne 22. září 2008
uskutečnili Den s hasiči pro
děti ze základní školy. V 8
hodin ráno zazněl požární
poplach. Hasiči se chystali
na zásah do základní školy.
Děti s učiteli se evakuovaly
na parkoviště u letního
kina. Hasičská auta dojela
za dětmi na parkoviště
a členové kroužku mladých
hasičů ukázali ostatním
spolužákům,
jak
cvičí
štafetu dvojic. Vysvětlili
svým kamarádům, že toto
je jedna z disciplín, kterou
cvičí na požární soutěž hry
Plamen.
Poté se žáci rozdělili
do skupin. První skupina šla
do školní tělocvičny a druhá
skupina odešla do hasičské
zbrojnice. Ve školní tělocvičně byla připravena
dvě stanoviště. Na požární
prevenci se děti dozvěděly
něco o hasících přístrojích
a jak se s nimi zachází, jak
se chovat při ohlašování
požáru atd. A na uzlování
se žáci nejen podívali, jak
se suky používají v praxi
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mezi
skutečnými
záchranáři a hasičskými
sbory, ale vyzkoušeli si
je i uzlovat.
Na křižovatce u letního
kina stála požární auta.
Asi nejzajímavější bylo
auto s vysokozdvižnou
plošinou, se kterou přijeli hasiči ze Židlochovic.
Hasiči připravili několik
praktických
ukázek
a děti samy si mohly
v letním kině vyzkoušet
zásah se džberovými
stříkačkami.
V hasičské zbrojnici si
děti mohly prohlédnout
klubovnu, garáž s veškerým vybavením pro
výjezdovou jednotku,
prapor sboru, historické
artefakty,
historické
vozidlo „Andulu“, hasičský stejnokroj, helmy,
dýchací přístroje apod.
Některé děti na vlastní
kůži poznaly, že unést
hasící přístroj není žádná legrace, neboť se jim
pod ním podlamovala
kolena.
Hasiči si rozhodně den
s dětmi na základní škole
užili a už se těší na další
spolupráci s paní ředitelkou a celým učitelským
sborem.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008
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Sluníčko

Divadélko, angličtina a keramika
Petra Boháčová

Perníková chaloupka 2
Ve středu 5.11. k nám do Sluníčka zavítalo Divadlo Úsměv
s představením Perníková chaloupka 2.
„....dobrý, dobrý, dobrý, den, jsme
Divadlo s úsměvem“, tak takhle začalo
už několikáté představení, které pro
nás připravily dvě super ženy s úsměvem na tváři. Písničku jsme si zazpívali
všichni, protože už ji dobře známe.
Celým představením nás provázel
kašpárek, který s pomocí zvířátek
a malých kamarádů z řad diváků
pomáhal stavět chaloupku Ježibabě,
které oloupal Jeníček z Mařenkou
perníček. Ježibaba byla zlá, chtěla
Jeníčka a Mařenku zbaštit, ale nakonec šuply děti do pece Ježibabu. Byly
to ale hodné děti, tak Ježibabu, která
prosila a skuhrala, pustily po chvíli
ven, a ta se hned chtěla přestěhovat
do světa lidí, myslela si, že se jí tam
bude lépe dařit a nějakému dědovi,
že bude vařit. Vyděšenému Vlastíkovi
do ruky dala své pometlo, sbalila si
pár věcí do kufříku, ale maminky jí
to nakonec rozmluvily. Všichni jsme
si zacvičili a poslali unavenou bábu
spát, aby kašpárek mohl začít spravovat chaloupku. Pohádkové bytosti
vrána, liška, koblížek, vlk a kozlík
společně s dětmi Karolínkou, Verun-
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kou, Petruškou a ostatními
nakonec chaloupku postavili. Když
se Ježibaba probudila. mohli jsme jí
všichni s písničkou předat její opravenou chaloupku, aby v pohádce žila
spokojeně a šťastně. Štěstím začala
Ježibaba i sama péct perníčky. Zábava
a krásné písničky nás provázely celé
představení. Všichni jsme si to náramně užili. Na konci jsme všichni dostali
za spolupráci sladké kokinko. Mňam,
mňam
Představení proběhlo za finanční
podpory Obce Hrušovany u Brna.
Děkujeme.
Všechny děti i maminky jsme
se úžasně pobavily a moc se všichni
těšíme na další představení, které jsou
v plánu v příští roce hned od ledna
a každý měsíc až do dubna. Budeme
se těšit na všechny děti i dospělé, které
veselá představení přilákají.
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14.1. – BÁBA CHŘIPKA
18.2. – MÍČEK FLÍČEK
18.3. – MÁŠA A MEDVĚD
15.4. – BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

Keramické výrobky ze sluníčkovy dílny
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Sluníčko
Hodiny angličtiny ve Sluníčku

50

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2008

51

