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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tím i čas na bilancování,
zamýšlíme se nad tím, co se nám povedlo a co ne.
Mohu zcela zodpovědně říci, že práce bylo dost.
V obci se provádělo mnoho zásadních investičních
akcí, které mohou občané vidět, ale na úřadu,
v komisích a ve výborech se připravují důležité
koncepční materiály, které jsou nezbytné pro další
rozvoj obce, a ty už vidět nejsou.
Konečně se po letech dokončil obchvat a je zcela evidentní, že dopravní
zatíženost obce poklesla, zlepšila se bezpečnost, životní prostředí
a snížila hlučnost. Propojili jsme ulici Jízdárenská s východním obchvatem
a převedeme těžkou dopravu do areálu Botex zadním vjezdem.
Budujeme chodníky, rekonstruovali jsme budovu Letního kina, vybudovali
víceúčelové hřiště a skatepark, rozšířili MŠ na Sídlišti, zateplili školní budovy,
rozšiřujeme parkovací plochy, vybudovali nový přivaděč na čistírnu
odpadních vod, zahájili činnost obecní policie a další.
V obci se vybudoval krásný Dům důstojného stáří.
V rámci činnosti OÚ, komisí, výborů, se připravují důležité materiály pro
rozvoj obce, zavedlo se pracoviště CzechPoint, datové schránky, zprovoznili
jsme sběrný dvůr odpadů, zpracováváme velké množství agendy v rámci
získaných dotací, připravujeme důkladnou revizi území, abychom mohli
zahájit tvorbu nového územního plánu obce, generelu polních cest,
komplexních pozemkových úprav, včetně řešení majetkoprávních vztahů
a v neposlední řadě zpracovat zabezpečení funkčnosti inženýrských sítí.
V roce 2010 budeme pokračovat v nastoupeném trendu. Výčet potřeb je
velký, ale tím Vás nebudu zatěžovat.
Velmi si vážíme činnosti dobrovolných spolků v obci a přes tíživou finanční
situaci (citelný výpadek příjmů) se budeme snažit o zachování poskytování
dotací na jejich činnost. Hospodaření obce máme pod kontrolou, ale
odhadovat výši příjmů v roce 2010 je hádání z křišťálové koule.
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Obecní úřad

Slovo starosty (pokračování)

Velkou pozornost věnujeme snižování provozních nákladů obce, aby se
zbytečně neplýtvalo finančními prostředky.
Úsporný režim bohužel pocítí všechny příspěvkové organizace a organizační
složky obce. Doufejme, že se situace co nejdříve zlepší. Na rok 2010 musíme
připravit realistický rozpočet, aby se obec nedostala do finančních potíží.
Velmi si cením toho, že zvýšenou agendu a množství práce realizujeme bez
navyšování počtu pracovních míst. Každý pracovník obce je vytížen maximálně.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří se ve svém
volném čase věnují dětem, mládeži, tělesně postiženým, osamoceným a jinak
potřebným lidem.
Chci také poděkovat členům rady obce, zastupitelstva obce, členům komisí,
členům výborů, pracovníkům obecního úřadu, pracovníkům příspěvkových
organizací a organizačních složek obce. Naše práce je veskrze týmová a věřím,
že do budoucna tomu nebude jinak.
Přeji všem spoluobčanům, hlavně však dětem, hezké prožití vánočních svátků,
bohatého Ježíška, všem křesťanům Boží požehnání a do Nového roku 2010
pevné zdraví, životní optimismus a klidné rodinné prostředí.
Miroslav Rožnovský, starosta obce
Výběr z usnesení č. 18/ZO/09
Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 26. 10. 2009
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z jednání
zastupitelstva obce 21.9.2009
2. Prohlášení členů zastupitelstva obce,
že nikdo nemá osobní zájem (střet
zájmu) k projednávaným bodům programu

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku č.2/200
2. Rozpočtové opatření č.6/2009
a č.7/2009
3. Smlouvu o kontokorentním úvěru
č.2022877339 –Česká spořitelna, a.s
4. Optimalizaci hlavních úkolů na r. 2009
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5. Podání žaloby na vyklizení bytu
6. Zmaření investiční akce – plyn ul.Tyršova

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce dle návrhu správy majetku
obce a doporučení rady obce – obecní
úřad
2. O ponechání rozhodnutí o prodeji
pozemku parc.č.1882/4

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu
přidělených dotací z rozpočtu obce
		Termín: do 20.1.2010
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Výběr z usnesení č. 19/ZO/09

Obecní úřad

Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 7. 12. 2009
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z jednání
zastupitelstva obce 21.9. a 26.10.2009
2. Prohlášení členů zastupitelstva obce,
že nikdo nemá osobní zájem (střet
zájmu) k projednávaným bodům programu
3. Termíny jednání zastupitelstva obce
na rok 2010
4. Kontrolu ověření zápisu a námitek
z minulých jednání zastupitelstva obce
– nebyly námitky a připomínky

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu o průběhu19.
jednání zastupitelstva obce Hrušovany
u Brna: Bc. Ladislav Najman a Mgr. Lenka Dvořáčková
2. Návrhovou komisi ve složení: Pavel Hodec (předseda), ing.František Slouka,
Stanislav Pospíšil
3. Program jednání zastupitelstva obce,
tak jak byl předložen a doplněn
o body: Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci na výstavbu přivaděče na ČOV,
Přísedící Okresního soudu Brno-venkov, Poskytnutá dotace od JMK pro
jednotku SDH, OZV č.4/2009, Rozpočtové opatření č.8/2009.
4. Zprávu starosty a místostarosty
5. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2009,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Rozpočtové opatření č.8/2009
7. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2009,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci
Hrušovany u Brna a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů

8. Rozpočtové provizorium na rok 2010,
dle předloženého návrhu
9. Pověření Zastupitelstva obce pro radu
obce k provedení možného rozpočtového opatření nutného k financování
obce v období od schválení rozpočtu
pro rok 2010 do 31.12.2010. Přijatá rozpočtová opatření budou předložena
na následném jednání zastupitelstva
obce.
10. Pověření Zastupitelstva obce pro starostu obce k provedení možného rozpočtového opatření nutného k financování obce v období od poslední rady
obce do 31.12.2009. Přijatá rozpočtová
opatření budou předložena na následném jednání zastupitelstva obce
11. V souladu se zákonem č.128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej pozemku parc.č.1852/82, výměra 21 m2, k.ú.Hrušovany u Brna – garáž
na Sídlišti
12. Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci
při zajištění podmínek pro výstavbu
díla Hrušovany u Brna- zkapacitnění
přivaděče na ČOV
13. Přísedící okresního soudu Brno-venkov
pro období 2010-2014
14. Smlouvu na poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje pro JSDH Hrušovany
u Brna

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce dle návrhu správy majetku
obce a doporučení rady obce – obecní
úřad (plyn.kotel) a mateřská škola
(chladnička)

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Výborům předložit zprávy o činnosti
za r.2009 na prvním jednání v r. 2010.
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Obecní úřad

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009

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 7.12.2009 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

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500,-Kč a tvoří ji:
a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní
rok a
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.

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. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. 3. 2010.

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. 3/2008, 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. 2010.

Příloha

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok: Skutečné
náklady roku 2008 činily celkem 1 790 882,– Kč a byly rozúčtovány takto:
- sběr a svoz kom.odpadu – popelnice, pytle		1 488 151,50 Kč
- sběr a svoz.kom.odpadu – kontejnery, odpad.koše		 302 730,50 Kč
tj. 1 790 882,– Kč : 3067 (počet obyvatel) = 583,90 Kč
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Vyhlášky

Obecní úřad

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Hrušovany u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna se
na svém zasedání dne 7.12.2009 usneslo vydat
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d),
§ 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

2. Splnění povinností stanovených v odst.
1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či
dohledem2).
3. Zakazuje se vodit psy na dětská hřiště, veřejná sportoviště, do budov mateřské školy,
do budovy základní školy, hasičské zbrojnice, sportovního areálu a obecního úřadu.

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství1) v zastavěném území obce:
a) pohyb psů je možný pouze s použitím
vodítka,
b) není-li osoba doprovázející psa pro svoje
fyzické dispozice nebo nedostatečnou
rozumovou vyspělost schopna zajistit
ovladatelnost psa pomocí vodítka, musí
být pes vedle vodítka opatřen i náhubkem.
Náhubek musí být nasazen tak, aby znemožňoval kousnutí.
1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Vymezení prostor
pro volné pobíhání psů

1. Volný pohyb psů je povolen mimo zastavěné území obce.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených
v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
2)

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa,
jeho vlastník či doprovázející osoba.

! Upozornění !
V poslední době obec vybudovala dětská hřiště,
víceúčelové hřiště, skatepark. Na všech těchto
zařízeních jsou umístěny provozní řády, které mají
jedno společné vyhlášení: Použití na vlastní nebezpečí.
Nenechávejte své děti na těchto zařízeních bez dozoru.
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Obecní úřad

Poplatky

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2010
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

!
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Vzhledem ke změně účetnictví obce
žádáme občany o placení poplatků
nejdříve od 11. 1. 2010.
Zároveň je možné po předchozí telefonické
domluvě nebo mailem bezhotovostní platba
na účet obce. Děkujeme za pochopení.
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Informace

Obecní úřad

Czech POINT
V únoru 2009 začal na našem úřadě pracovat Czech POINT. Jedná se o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy: výpisy z katastru
nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, bodového registru řidičů, z insolvenčního rejstříku, rejstříku trestů. O výpis požádalo v období
únor až prosinec celkem 175 občanů. Nejvíce bylo vydáno výpisů z katastru nemovitostí a rejstříku trestů. Občané si mohou vyřídit tyto výpisy na obecním úřadě v Hrušovanech u Brna a nemusí jezdit do Brna nebo do Židlochovic.
Všechny uvedené výpisy z Czech POINTu vydává tajemnice obecního úřadu
ing. Hana Táborská.
Obecní úřad Hrušovany u Brna také ověřuje listiny a podpisy (legalizace a vidimace) – v letošním roce bylo provedeno asi 850 ověření. Legalizaci a vidimaci
provádí paní Alena Janková.

Pracovní doba na obecním úřadě v 52. a 53.týdnu (21.12.- 31.12.2009)
21.12.

pondělí

6:30 – 17:00

úřední den

22.12.

úterý

6:30 – 17:00

úřední den (náhrada za středu 23.12.)

23.12.

středa

ZAVŘENO

28.12.

pondělí

6:30 – 17:00

úřední den

29.12.

úterý

6:30 – 12:00

úřední den (náhrada za středu 30.12.)

30.12.

středa

ZAVŘENO

31.12.

čtvrtek

ZAVŘENO

Polední přestávka vždy od 12.00 do 12.30 hodin.
V nutných případech se obracejte na tajemnici obecního úřadu:
Ing. Hana Táborská, tel: 602158895

Vánoční a novoroční přání
Krásné a klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška
a do nového roku 2010 hodně optimismu, spokojenosti
a zejména hodně zdraví
přejí zaměstnanci obecního úřadu

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009
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Obecní úřad

Obecní policie Hrušovany u Brna

Zpráva o činnost obecní policie za období Září - Listopad 2009
Bohumil Harašta, místostarosta

Vlastní činnost Obecní policie byla zahájena 1. září 2009. Hlídková činnost je
prováděna převážně pěší pochůzkou, v případě potřeby je využíváno služební
motorové vozidlo. Při hlídkové činnosti
byly v uplynulých měsících plněny následující úkoly:
 Dohled na dodržování veřejného
pořádku se zaměřením na zájmová
místa
 Účast na kulturních a sportovních
akcích
 Řešeny zábory v obci a kontroly
okolí obce z důvodu zakládání černých skládek
 Řešena doprava v obci: parkování,
povolení k vjezdu, bezpečnost přechodu, atd.
 Kontroly dětských hřišť a ostatních
veřejně přístupných míst z důvodu
venčení psů
 Dodržování nočního klidu ve večerních hodinách
Zkrácený výpis řešených přestupků a jiných správních deliktů za uvedené období:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kouření na zastávkách - 22x řešeno
blokově
Zábory v obci - 31x řešeno domluvou
nebo následným odstraněním
Odchycení psi - 3x volný pohyb psů
2x, z toho 1x zjištěn majitel (řešeno
domluvou)
Rušení nočního klidu - 2x
Močení na veřejnosti - 2x řešeno domluvou
Parkovací výzvy - 45x za špatné parkování
Řešena stížnost na špatné parkování vyřešeno

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Dopravní nehoda se zraněním cyklisty - sepsán ÚZ
Řešena stížnost - 2x parkování, vyvrácené vytyčovací kolíky - sepsán ÚZ
Oznámení od občanů - 15x přijato telefonické oznámení
Přestupky řešeny domluvou - 17x,
přestupky v dopravě 14x – řešeno
domluvou
Řešeny vraky - 1x výzva k odstranění
vraku na ul. Jízdárenská
Kontroly osob - 8x podezřelé osoby
na neobvyklých místech ve večerních
hodinách

Obecní policie Hrušovany u Brna

Obecní úřad

14. Kontrola povolení rybaření - 20x
15. Řešena závada – 1x vyvrácené dopr.
značení ul. Nádražní
16. Podezření z trestného činu poškozování cizí věci 1x
17. Podnapilá osoba – řešeno 1x
18. Nález jízdního kola – umístěno v depozitu OP
19. Uloženy blokové pokuty - 8x za přestupky v dopravě a kouření na zastávkách BUS
20. Řešeny závady - 6x opakovaně vyvrácené dopravní značky v oblasti průmyslové silnice, jízdárenská
a ul. Nádražní, rozbité vývěsky (prosklené výplně)
21. Nález - 2x,v obou případech
se jednalo o osobní doklady
22. Vyřešena černá skládka - 1x
( hlídkou OP zjištěn přestupce, který ihned tuto skládku
odstranil)
23. Řešen TČ krádeže na Sídlišti. Krádež stavební lepidla
na fasádu celkem 30 ks. Vozidlo s odcizeným materiálem zajištěno, pachatelé
utekli. Předáno PČR. Sepsán
ÚZ

24. Řešen přestupek proti majetku - 1x
(utržené dva zvonky z budov) pachatel hlídkou zadržen, uložena bloková
pokuta na místě nezaplacená ve výši
1000,- Kč, sepsán ÚZ
25. Proveden zákrok - 1x (použity donucovací prostředky hmaty, chvaty proti
dvěma osobám při ničení obecního
majetku na ul. Masarykova. Poškozování světelných směrových ukazatelů
na ostrůvku před ZŠ)
26. Zabezpečení závodu „Hrušovanské
okruhy“

V dalších případech byla řešena běžná
kontrolní činnost po obci, kontroly prodejců, kontroly podezřelých osob, řešeny
zjištěné závady. Je prováděn zvýšený dohled na pořádek při pořádání kulturních
akcí, kdy je často poškozováno veřejně
prospěšné zařízení, dopravní značení
a soukromý i obecní majetek. Hlídka OP
m.j. provádí i výjezdy k poplachům EZS,
zajišťuje bezpečný přechod před ZŠ a dohlíží i na bezpečnost nově zprovozněného
Domu důstojného stáří Betánie (Villa Martha – bývalá fara).

Byly spuštěny vlastní webové stránky
www.mphrusovany.cz, na kterých naleznete pravidelné měsíční přehledy o činnosti policie, aktuality z dění v obci z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku,
odtažená vozidla, podporu dopravní výchovy dětí a spoustu užitečných odkazů.
Každý občan má právo, obrátit se
na strážníky se žádostí o pomoc
Obecní policie a komise OM, Vám přeje
klidné a pohodové prožití Vánočních svátků, hodně zdraví štěstí a bezpečné vykročení do roku 2010.
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Školy

Základní škola T. G. Masaryka

Zprávy ze školních lavic
Kolektiv učitelů základní školy

Vstupujeme do druhého čtvrtletí školního roku. Žáci 2. a 3. ročníku úspěšně absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Hustopečích. Pokračují soutěže, kterých jsme se
zúčastnili v minulých letech. Páťáci plnili
úkol z Recyklohraní a všichni třídíme odpad. Se sbíráním odpadu souvisí i soutěž
ve sběru papíru. Děkujeme hrušovanským
občanům, kteří nám pomáhají. Vždy jeden
týden v měsíci mohou všichni nosit starý
papír do vestibulu školy. Termín sběru najdete na vchodových dveřích.
V říjnu si třeťáci a čtvrťáci vyzkoušeli ve výukovém programu „Poznej svého
psa“, jakým způsobem mohou se psem
pracovat a jak ho mají vychovávat a cvičit. Žáci všech ročníků navštívili divadelní
představení v divadlech Polárka a Radost,
páťáci planetárium.
Druháci, čtvrťáci a páťáci strávili den
v přírodě při výukovém programu enviromentálního vzdělávání. Prvňáci a druháci
si společně s dětmi z mateřské školy vyzkoušeli své pěvecké schopnosti na „Hodině zpívání“ s Jaroslavem Uhlířem.
Dne 24. listopadu proběhlo okresní kolo
šachu v Tetčicích, kterého se zúčastnili
i žáci naší školy.
V okrskovém kole kopané v Žabčicích 25.
11. získalo družstvo našich žáků 4. místo.

Občanské sdružení nevidomých Slepíši
připravilo pro žáky pátého ročníku program „Hele, lidi“, ve kterém si mohli sami
vyzkoušet formou hry život zrakově postižených lidí.
Žáci kreslili a malovali do výtvarných
soutěží Ahoj z prázdnin a Vánoční malování.
Začátkem roku se na naši školu obrátil
fond Sidus s žádostí o příspěvek pro nemocné děti z motolské a olomoucké nemocnice. Děti si mohly zakoupit drobné
předměty. Výtěžek z akce jsme zaslali zpět.
Děkujeme rodičům za podporu.
Dva dny v měsíci pracují děti individuálně se speciálním pedagogem.
Ve dvou třídách jsme se zaměřili
na upevňování kolektivu dětí formou her,
které vedla pracovnice pedagogicko –
psychologické poradny.
V současné době všichni pilně chystáme tradiční akci Vánoční jarmark. Žáci se
již nemohou dočkat. I když venku počasí
připomíná spíše podzim, uvnitř vládne
sváteční zimní nálada. Rádi bychom, aby
tato nálada vstoupila i do Vašich domovů.
Přejeme krásné svátky vánoční, do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody
v osobním i pracovním životě.

Maklura oranžová, dříve pomerančovka jablkovitá
V pátek 13. 11. se třídy 3.A a 3.B vypravily do parku v Židlochovicích, aby sledovaly proměny podzimní přírody. „Pozorovali jsme nejen stromy, keře, rostliny, ale
především nás upoutalo stádo lesní zvěře,
které vedl statný jelen. Na zpáteční cestě

12

jsme narazili na zvláštní zelené „koule“. Podobaly se pomeranči a měly zelenožlutou
dužinu. Děti si jich nasbíraly plnou náruč.
Později jsme zjistili, že se jednalo o plody ze stromu zvaného maklura oranžová
(dřívější název pomerančovka jablkovitá).
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►

Místní knihovna

Různé

Hudba budoucnosti? Kdepak...
Jarmila Kresová, knihovnice

Doba jde stále ku předu, všechno se nám automatizuje, digitalizuje a nejinak je to
i v knihovnách.
Představte si, že už existuje i elektronický knihovník, který vám na stránkách
www.ctesyrad.cz (čtenářův sympatický rádce) doporučí čtivé knihy.
Milovníci techniky si mohou
zase stáhnout knihy do svého počítače, do mobilu nebo do speciálních čteček – tzv. elektronických knih, do kterých se vejde
celá knihovna. Neuvěřitelné!
Když jsem se to dověděla poprvé,
říkala jsem si – to je hudba budoucnosti! Kdepak, už je to tu.
Určitě to má své výhody, ale
myslím si, že větší radost pod
stromečkem nám udělá krásná,
nová, barevná a voňavá kniha.
Přeji všem pěkné svátky.

►

Tento strom pochází ze střední a jižní části USA. Poprvé byl přivezen do naší země
roku 1865. U nás je vysazován hlavně
na jižní Moravě. Plody jsou nejedlé a do-

růstají do velikosti 7 – 15 cm. Zralé jsou
žlutooranžové, ale v našich podmínkách je
můžeme spatřit pouze zelené.“

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek, klička,
motor, kompresor – víte ale, co tím můžete způsobit? Ke zpracování elektrozařízení musejí
firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební
úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet
zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby
neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se
Nebezpečné?
účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají
Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je
rakovinu plic.
kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena
azbest.
z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic
V chladničkách se nacházejí také freony – a to
nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rajak v chladicím okruhu, tak ve většině případů
kovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest
také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud
můžete narazit např. ve starých sporácích nebo
dojde k poškození okruhu – např. odstřižením
pračkách.
kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen
olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu
Stojí to za to?
v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zameProto, aby nedocházelo k poškozování zdraví
zuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrsta životního prostředí, uložila Evropská unie výrobva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které
cům aby tyto látky již nadále pro výrobu nových
způsobují různá onemocnění – zánětem spojivek
spotřebičů nepoužívali, případně pro jejich poupočínaje a rakovinou kůže konče.
žití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud
využívala k ochraně kovů před korozí – především
z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si
právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se
myslí, že jednou použije nebo o čem je přesvědkadmium dostává potravou a dýcháním, tam se
čen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe
ukládá především v ledvinách ale také v játrech,
i své okolí zdravotnímu riziku.
která poškozuje. Může také způsobit chudokrevDalším nepříjemným důsledkem neprofesinost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi
onálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je
karcinogenní látky.
fakt, že ke zpětnému odběru,, který je bezplatný,
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxicje možné odevzdávat pouze kompletní spotřeká. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jedbiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad
norázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení
– mnohdy jako za nebezpečný odpad – a tyto náa průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům
klady poté promítá obec do poplatků za odpady
rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti,
nejen dotyčnému, ale i sousedům.
revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin.

Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty
a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím
zdraví sobě i svému okolí!

Změna provozní doby sběrného dvora
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

ZAVŘENO

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

09.00 – 14.00
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NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...
...nekompletní
rozebraný spotřebič
= poplatek!

vám radí
www.elektrowin.cz

Velké
spotřebiče

Nářadí, hobby
dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Malé
spotřebiče

Chlazení

...kompletní
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!
Chraňme společně životní prostředí!
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Komise

Komise pro občanské záležitosti

Devadesátiny v DDS
27. 11. 2009
Domov důstojného stáří ve Ville
Martha (tzv. Fišova vila, bývalá fara
Československé církve husitské),
byl v provozu přibližně měsíc, když
zažil významné jubileum jednoho
ze svých obyvatelů – hrušovanského občana Otto Kloupara. Přišli mu
poblahopřát za obec pan starosta
Rožnovský, za komisi pro občanké
záležitosti paní Mgr. Krausová a za
SPCCH paní Kalábová.

Diamantová svatba 25.11.2009
Dne 25. listopadu oslavili 60 let společného života manželé Božena a Zdeněk Šťastní.
Za obec a KPOZ přišli oslavencům pogratulovat starosta M. Rožnovský a Mgr. J. Krausová
s Mgr. L. Najmanem.
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Občasník kronikáře

Rybník Šejba

Nedaleko naší obce Hrušovany
u Brna v údolí říčky Šatava je soustava
dvou rybníků (Šejba a Šimlochy), patřící do katastru obce Vojkovice. Kolem
obou rybníků se vinou chaty se zahradami, které jsou hojně využívány nejen hrušovanskými občany k rekreaci.
Mezi rybníkem Šejbou (7ha) a říčkou
Šatavou jsou hráze porostlé vrbami,
javory, jasany. Břehy jsou lemovány
rákosem obecným, orobincem úzkolistým. Před stavbou obchvatu zde
hnízdily různé druhy vodního ptactva
(kachna divoká, labuť velká, lyska černá, potápka roháč aj.) a byla místem
rozmnožování obojživelníků.
Ze starých záznamů se dovídáme, že
roku 1508 Ladislav z Boskovic prodal
rybník Komorní u Hrušovan panu Vilému z Perštejna.

V roce 1730 přišla velká povodeň,
která protrhla hráz rybníka a zaplavila
cestu z Hrušovan do Židlochovic. Další
protržení hráze přišlo v roce 1809, kdy
se tak stalo na třech místech. Na opravu hráze bylo potřeba 900 robotných
dní (průměrná pracovní doba byla
denně 11 hodin) a 150 sáhů dřeva.
V roce 1819 byl rybník vypuštěn
jako i později další rybníky v okolí,
protože rybničné hospodářství nebylo
výnosné. Přeměněny byly v zemědělské pozemky. Pozemky na bývalém
rybníku v Šejbě byly velice neúrodné,
zůstaly zde bažiny. Šejba je zkomolený
německý název Schonbach – Krásný
potok. Majitelé pozemků v roce 1868
žádali o menší nájem v Šejbě pro neúrodnost pozemku.

Snímek z r. 1974
zachycuje pláž rybníka,
v létě bývala plná
rekreantů
AZ občasník kronikáře Prosinec 2009
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U rybníka měli
hrušovanští
svá políčka.
Dnes tu začína
chatová kolonie,
která končí až
u druhého rybníka.
Svůj volný čas si
zde užívají většinou
brněnští občané.

Již v roce 1952 byl podán na MNV návrh zřídit v obci dva rybníky a to v Šejbě
a v trati “Pod mlýnem“ (Wembley). V roce 1953 byly pozemky v Šejbě a Lejtně
uznány za neplodné. V tomto roce jedná MNV o vybudování rybníka pod mlýnem. Rybník byl ale vybudován v Šejbě V roce 1967 rozhodla rada MNV, aby
podle vládního nařízení bylo provedeno vyrovnání kat. území mezi Vojkovicemi,
Židlochovicemi a Hrušovany u Brna. Hrušovany měly zájem dostat do svého katastrálního území rybník Šejba. Vojkovice souhlasily, ale požadovaly za náhradu
půdu ve výměře rybníka. Rada MNV s tímto návrhem v roce 1968 nesouhlasila
z důvodů zabraní půdy pro Výzkumný ústav, průmyslovou výstavbu a bytovou
výstavbu.

Rybník byl po
mnoho let chovný
a každoroční výlov
patřil k zajímavé
podívané pro
mnoho zájemců,
hlavně z řad dětí.
AZ-2
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Když se v zimě
poštěstilo,
byla v rybníku voda
a mrzlo, nic
nebránilo dětem
obout si brusle
a sportovat
celou zimu.

Rybník dnes patří do katastrálního území obce Vojkovice, která dostala povolení odboru životního prostředí Měst. úřadu v Židlochovicích k návrhu „Oprava
a odbahnění rybníka Šejba“. Kde se píše mimo jiné, že se obec se rozhodla realizovat úpravy, které povedou k vytvoření příznivých podmínek pro život organismů vázaných na stojaté vody a jejich litorární zónu a obnově přirozených
odtokových poměrů a k omezení vzniku rizikových situací, zejména povodní.
Tímto řešením by se měla zvýšit ekologická a estetická úroveň území.
Od jara roku 2010 až do prosince 2011 se bude provádět odbahnění, rekonstrukce opevnění a prořezávka dřevin.

Dokončená stavba
obchvatu a nová
hráz rybníka.
Vypuštěný rybník je
nachystaný
k úpravám
AZ občasník kronikáře Prosinec 2009
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Z historie závodů a provozoven
v Hrušovanech u Brna
DŘEVOSPOJ
Původně zde byla soukromá firma pana Mezníka.
V roce 1948 tu bylo založeno dělnické stolařské
družstvo Dřevospol a zaměstnávalo asi 18 členů.
Začátkem roku 1958 se
sloučilo s lidovým družstvem Dřevospoj Břeclav
a Hrušovany u Brna se staly jeho provozovnou 04,
ke které patřily pracoviště
Blučina a Popice.
Z převážné části výroby převládala inviduální výroba nábytku tj. zařízení
restaurací, hotelů, zasedacích a spolkových místností a výroba pro obyvatele (okna,dveře,vrata). V r. 1957 mělo družstvo 80 členů s roční výrobou zboží
za 3 352 212 Kč. V roce 1973 zaměstnávalo družstvo 52 pracovníků, kteří vyrobili
zboží za 5 700 000 Kčs. Pro obyvatele se vyrobilo zboží za 700 000 Kčs. Družstvo
ukončilo svoji výrobu roce 1991.

Bývalá prodejna nábytku

AZ-4

Rekonstrukce zasedací místnosti MNV
v roce 1975
AZ občasník kronikáře Prosinec 2009

Vánoční svátky – Boží hod, Svatý Štěpán
První vánoční svátek,
Boží hod byl svátkem rodinným. Po návštěvě bohoslužby se podával sváteční oběd. Odpoledne
se navštěvovali příbuzní,
sdělovali si své zážitky ze
Štědrého dne, vyslechli si
novinky nejen rodinné.
Druhý svátek vánoční,
na Sv. Štěpána, byl dnem
koledníků. Jak probíhal
tento den v naší obci píše
Václav Kubíček ve své Kronice z roku 1925: „Koleda na Sv. Štěpána bývala velmi
živá. Již časně ráno bylo slyšet po dědině zpěv malých koledníků a bouchání
na dveře a vrata dům od domu. Hoši chodívali vždy dva nebo tři pohromadě.
Za starších dob nosívali sotůrky, později šátky, do nichž ukládali vykoledované
dárky. Dostávali obyčejně jablka, ořechy, koláče i peníze. Nebylo to žebrání, ale
jen radost malých a proto chodívali na koledu děti chudých i bohatých. Tento
zvyk dochoval se dodnes, ale také již zaniká.“
Tento den se pořádaly „štěpánské zábavy“. V období vánoc a konce roku pořádali myslivci „poslední leč“, kterou končily hony a myslivecký rok.
V předvečer Nového
roku – na Silvestra – nebylo v dřívějších dobách
obvyklé bohaté občerstvení. Na Nový rok se
nejedlo nic co by mělo
peří – aby štěstí, zdraví
neulétlo. Nejedl se zajíc
– aby štěstí, zdraví neuteklo. Podávala se čočka
v různé úpravě, aby se
držely v domě po celý rok
peníze.
AZ občasník kronikáře Prosinec 2009
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Události
známé,
neznámé…

Zbytky starého mlýnského kola a mlýnská zahrada by mohly vyprávět – mlýn
byl díky vysokému průtoku vody schopen mlet až 270 dní v roce. Byl o dvou
složeních, tzn. že měl dvě kola. Jedno se používalo k pohonu špičák a šroťáku
a druhé kolo k pohonu mlecích kamenů. Většinou se zde mlelo žito, později pšenice a proso. Ke konci provozu mlýna (70. léta minulého století ) se jen šrotovalo.
Zahrada mlýnská pamatuje rozsáhlý vojenský tábor císařských dělostřelců,
který byl rozložen mezi Hrušovany, Nosislaví a Vojkovicemi. Byl tu od 11.července do konce srpna 1642. Tehdy se Moravou přehnaly nejhorší roky třicetileté
války. Evropská vojska vnikla na Moravu a opevněná židlochovická tvrz se stala
hlavním stanem císařské armády.

AZ-6
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Hrušovanský historický kalendář 2009
1629 V tomto roce byla založena nová purkrechtní kniha. Do pozemkových

knih, nazývaných též gruntovnice nebo purkrechtní registry, se
zapisovala poddanská pozemková vlastnictví, jejich změny, převody
všeho druhu (dědictví, prodej, postoupení). Do gruntovních knih se
podle starého způsobu zapisovalo až do roku 1875, kdy byly zavedeny
nové pozemkové knihy. Rychtářem byl Havel Šťáva.

1949 K prvnímu lednu bylo zrušeno uznávání domovského práva. To bylo
zavedeno v r. 1863 a podle zákona byl vydáván domovský list. Domovské
právo se nabývalo zrozením,sňatkem, děděním po rodičích i přijetím ve
svazek domovský. Jeho přijetí schvalovalo obecní zastupitelstvo.

V tomto roce byl opraven roh budovy cukrovaru, poškozený náletem
a v prostorách přízemí budovy byla umístěna provozovna „Přidružený
závod stavební výroba“, vyráběly se zde tvárnice.
V trati zvané Svobodné a Brlohy převzal těžbu písku komunální podnik
v Hrušovanech u Brna. Vytěžený písek byl dopravován pro bytovou
výstavbu Ostravska a na Slovensko.
Na železničním nádraží v Hrušovanech u Brna došlo k nehodě, při které
vykolejil vagon. Zraněno bylo několik cestujících a jedna žena usmrcena.
Židlochovice se staly sídlem Okresního národního výboru.
Ve školním roce 1949/50 bylo do základní školy přijato 131 dětí,
ředitelem školy byl ustanoven Martin Zoubek. Učil a vychovával děti až
do roku 1968, kdy odešel do důchodu. Předsedou MNV byl od září 1948
do 15. září 1949 Dr. Karel Fojtík. Ve funkci předsedy jej vystřídal Eduard
Pospíšil.

1959 Začala výstavba rodinných domků v ulici Viniční. Pokračovala oprava
místního hřbitova.

Mateřskou školu ve školním roce 1959/60 navštěvovalo 66 dětí.
Ve stejném školním roce se zúčastnilo školní výuky 165 dětí.
Předsedou MNV byl pan Alois Vysloužil.
AZ občasník kronikáře Prosinec 2009
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1969 Byla schválena výstavba tří domů o 64 bytových jednotkách na Nivě,
pro pracovníky n. p. Svit Gottwaldov. Výstavba byla v následujících
letech započata.

K 1. lednu 1969 zahájil činnost Výzkumný ústav základní agrotechniky.
Pracovalo zde 120 pracovníků.
V tomto roce založili bratři Josef a Václav Kameníkové oddíl stolního
tenisu, který se zde již v minulosti hrával.
Volejbalové družstvo žen postoupilo do krajské soutěže, kde obsadilo
ve své skupině třetí místo.
Mateřskou školu navštěvovalo v školním roce 1969/70 73 dětí. Základní
školu ve stejném školním roce 105 žáků.
Předsedou MNV byl pan Eduard Pospíšil.

1979 Zahájena výstavba nového oddělení mateřské školy v ul. Havlíčkova.
Byla ukončena osobní železniční doprava na trati Hrušovany u Brna Židlochovice.
Po tříleté přestávce byla 2.srpna otevřena opravená restaurace
„U nádraží.“ Pro návštěvníky zde bylo 50 míst v restauraci, 25 míst
v salónku, 50 míst v jídelně, 74 míst ve vinárně. Byla tu i možnost
ubytování s 20 lůžky.
Byla dokončena kanalizace v ulici Žižkova. Pokračovala Výstavba
rodinných domků ve Fučíkové čtvrti (dnes Jízdárenská ul). Obydleno
bylo 7 domků, pokračovala výstavba 12 domků a připraveno k výstavbě
bylo 6 domků.

Použitá literatura:
Nakládání s povrchovými vodami – oprava a odbahnění rybníka Šejba,
Měst. úřad Židlochovice, odbor živ. prostředí, 21.10.2009
Vladimír Hájek – Pohled do minulosti Rajhradu, Rajhrad 1966
Václav Kubíček - Kronika Hrušovan 1252-1925,Brno
Josef Jakubec – Kronika Hrušovan u Brna 1971- 1983
Připravila kronikářka obce
Vlastimila Adamová
AZ-8
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Komise pro občanské záležitosti

Komise

Vítání občánků 25. 10. 2009

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009

25

Školy

Mateřská škola

Konec roku 2009
Mgr. Jana Hochmannová, ředitelka školy

Otvírejte, čerti, vrata,
jedem kouknout na čerťata,
čertí kluci, čertí holky
baští ráno čertí vdolky.
Máme tady teplíčko,
je tu pěkné peklíčko.
S posledním měsícem v roce je
spojeno plno radostí a očekávání.
Děti i dospělí se těší na Mikuláše, čerty a na Vánoce. Do naší školky přišel
Mikuláš s čertem již ve čtvrtek 3. prosince. Děti, některé s odvahou, jiné
se strachem, zarecitovaly básničky,
zazpívaly písničky. Sem tam i slzička
ukápla. Mikuláš rozdal dětem balíčky
s ovocem a sladkostmi. Čert neustále hledal „zlobílka“, které by si odnesl
do pekla. Ke svému zklamání však odcházel s prázdným pytlem. Děti si oddechly a už se těší na Ježíška.

Čerti a čertidla
vařili povidla.
A malý čertíček
spálil si prstíček.
když si chtěl osladit
svůj mlsný jazýček.
Děkujeme panu starostovi, že si
udělal čas a zúčastnil se „mikulášské
a čertovské“ návštěvy.
Před vánočními svátky škola organizuje vánoční besídky, které se uskuteční postupně ve všech třídách MŠ
ve dnech 15., 16. a 17. prosince vždy
v 15.00 hod. Děti rodičům a dalším
členům rodiny zarecitují, zazpívají i zahrají pohádku.
V mateřské škole se rozloučíme
v úterý 22. prosince a po vánočních
prázdninách se znovu opět shledáme
v pondělí 4. ledna roku 2010.

Je prosinec a potichoučku sněží.
Je prosinec a zvony znějí z věží.
Je prosinec a louky spí svůj sen.
Je mír a klid a blízko Štědrý den.

Kolektiv mateřské školy Vám všem přeje příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2010.
Děkuji jménem našich dětí, celého kolektivu mateřské školy i jménem svým
všem našim sponzorům, kteří poskytli v průběhu roku hmotné dary.
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Organizace

Plán akcí

Leden

2.1. – KDU – ČSL a ŘKF – Tříkrálová sbírka u jesliček , výstava betlémů - kostel
2.1. – MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – členská schůze - sokolovna
16.1. – SOKOL – benefiční koncert pro Pavla
TJ SOKOL
– provoz ledního kluziště
SOKOL
– cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
– AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
– Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
– Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20:00 – 21:30
– Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476
nebo 603 843 065
STUDIO SLUNÍČKO
– Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.50
– Angličtina II. (5-7 let) od 16.20 – 17.05
– Hodiny probíhají ve čtvrtek v základní škole v Hrušovanech.

ÚNOR

3.2. – ZO ČZS – hodnocení vín pro místní výstavu - klub důchodců
13.2. – ZO ČZS - 38. místní výstava vína ve 13.00
13.2. – SOKOL - ples
14.2. – SOKOL – dětský maškarní bál od 14 nebo 15 hod – sokolovna
20.2. – Sbor dobrovolných hasičů – ples na sokolovně
27.2. – SOKOL - hudební koncert – sokolovna
TJ SOKOL
– provoz ledního kluziště
SOKOL
– cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
– AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
– Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
– Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.30
– Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 55 2476
nebo 603 843 065
OREL HRUŠOVANY
– Přebor Sedlákovy župy v sálovém fotbalu starších žáků
STUDIO SLUNÍČKO
– dětské divadelní představení – Nemocný pejsek
STUDIO SLUNÍČKO
– Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.50
– Angličtina II. (5-7 let) od 16:20 – 17:05
– Hodiny probíhají ve čtvrtek v základní škole v Hrušovanech.

Březen
3.2.
5.3.
10.3.
14.3.
20.3.
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– ZO ČZS
– hodnocení vín pro místní výstavu - klub důchodců
– ZO KSČM
– oslava mezinárodního dne žen v 18:00 - klub důchodců
– KLUB DŮCHODCŮ – oslava Mezinárodního dne žen s živou hudbou
– KPOZ
– vítání nových občánků ve 14 hod
– SOKOL
– country bál, hraje PARADOX s doprovodem taneční skupin

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009

Plán akcí

27.3. – TÁBORNÍCI
SOKOL

STUDIO SLUNÍČKO

Organizace

HONKY TONK z Brna – sokolovna
– Probouzení jara - pochod broučků
– cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
– AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
– Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
– Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.30
– Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476
nebo 603 843 065
– Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.50
– Angličtina II. (5-7 let) od 16:20 – 17:05
– Hodiny probíhají ve čtvrtek v základní škole v Hrušovanech
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Organizace

Táborníci

Putování Českou Kanadou
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Čtyřdenní výlet Táborníků Slavětín 2009

V sobotu 14. 11. 2009 jsme se
shromáždili u bývalé knihovny
14.11. s cílem vyrazit do Slavětína
u Slavonic. Po nastoupení
do autobusu jsme vyrazili
na podzimní dobrodružný výlet.
Sobota

Cesta byla dlouhá
a zajímavá, navštívili
jsme mnoho zajímavých
míst – výrobnu ručního
papíru v Želeticích, kde
jsme viděli ručně vyrobené
papíry a měli možnost si
i vyrobit či zakoupit papír.
Další zastávkou byla
krokodýlí farma
ve Velkém Karlově.
Zde jsme se podívali
na různě staré krokodýly
a dozvěděli jsme se různé
zajímavosti. Teplota uvnitř
byla asi 30 stupňů. Poté
jsme navštívili nedaleké
město Slavonice, kde nám
Dušan řekl pár slov o jeho
historii. Později jsme se
všichni přesunuli do Slavonického podzemí,
kde jsme obdrželi vysoké
„gumáky“ a „pláštěnku“,
protože podzemí bylo
vlhké a místy byla i voda.
V některých místech byla
velice malá průchozí

30

cesta. Po těchto zajímavých exkurzích
jsme dorazili do Slavětína, místa našeho
přechodného útočiště. Po ubytování jsme
se sešli ve společné místnosti, kde jsme
dostali potřebné informace o průběhu výletu. Po večeři jsme měli večerní program.
Večerka byla vždy ve 22.00 hodin.

Na Slavonickém dolním náměstí

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009

Před vstupem do Slavonického podzemí

Výroba ručního papíru v Želeticích

Ve Slavonickém podzemí

Krokodýlí farma Velký Karlov

Neděle byla opět
zajímavá. Tentokrát
15.11. jsme navštívili
vojenské bunkry,
kde jsme se dozvěděli, k jakému účelu bunkry
i jiná vojenská zařízení sloužily.
Po cestě lesem směrem
do Českého Rudolce jsme ušli
pěkných pár kilometrů. Neděle
byla zakončena večerním
programem, poté večerkou.

Čs. opevnění u Slavonic

			
Neděle

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009
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Táborníci

Pěší túra Českou Kanadou

32

Zastávka při pochodu do Českého Rudolce

Psí hřbitov u Českého Rudolce

Dodnes funkční vodní pila
v Peníkově

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009

Typické balvany České
Kanady na Graselové
stezce tzv. viklan

Pondělí

16.11.

V pondělí jsme se rozdělili na 2
skupiny. První, ta početnější, šla
projít okolí obce Maříž a ta druhá
šla do keramické dílny si namalovat svůj hrníček.

Po dokončení jejich výrobků jsme nasedli
do autobusu, který nás odvezl k bizoní farmě
u Venclova.
Poté jsme se dostali na hrad Landštejn, který
jsme si prošli. Po skončení prohlídky jsme se
rozdělili do družin a šli si projít okolí Landštejna. Jakmile se začalo stmívat, shromáždili
jsme se v autobuse a vyjeli zpět k naší chatě.
Tento výlet nás natolik vyčerpal, že večer
po krátkých hrách jsme šli na kutě.

Pod hradbami Landštejna

Tzv. „archa“ v Maříži
V keramické dílně v Maříži

Bizoní stádo v České Kanadě u Veclova
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009
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Táborníci

Na zřícenině Landštejn
… Česká Kanada je přírodní park vyhlášený roku
1994. Rozprostírá se v jihovýchodních Čechách
mezi městy Kunžak, Český Rudolec, Slavonice, Nová
Bystřice a Jindřichův Hradec. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní
porosty, i pro sychravější podnební ráz, je tato oblast
nazývána příznačně Českou Kanadou.
… každý z nás asi známe význam
slova grázl. Je to člověk špatného
chování, darebák a lump.Ale původ
tohoto slova jsme vypátrali na výletě
Českou Kanadou. Dnešní slovo grázl
je odvozeno od Jana Jiřího Grasela
(4. 4. 1790–31. 1. 1818), banditu a loupežníka, který „působil“ na pomezí jižních Čech, jižní
Moravy a Rakouska.Grasel pocházel z rasovské rodiny, což bylo tehdy všeobecně opovrhované povolání.
Z důvodů všeobecného vyčlenění z venkovské selské
společnosti se rasové stýkali s tuláky a zloději. Sami si
také nezřídka dopomáhali krádeží. Grasel byl veden
k loupežnému řemeslu už svým otcem. Jeho odvaha

z něj učinila brzy nebezpečného zločince a na jeho
dopadení byla vypsána odměna. K jeho chycení se
nabídl muž jménem David Mayer, který za pomoci
bývalé Graslovy milenky (Grasel měl úspěch u žen)
se vetřel do jeho blízkosti a nabídl, že mu dopomůže
k útěku do Slezska. Grasel nabídku přijal a padl přímo
do Mayerem připravené pasti. Byl chycen roku 1815. Soudní proces, ve kterém byl odsouzen za dvě vraždy a přes
dvě stě loupeží a krádeží, trval téměř tři
roky.Když byl roku 1818 popravován
na vídeňském náměstí a spatřil dav,
který se na něj přišel podívat, prohlásil
prý: „Ježíš, tolik lidí.“ To byla jeho poslední slova.
Okolo Grasela vyrostla rozsáhlá legenda. V Rakousku
je díky mnoha románům, písním a lidovým pověstem
znám jako šlechetný loupežník, který bohatým bral
a chudým dával. Podobné pověsti byly tradovány
též na jižní Moravě a v jižních Čechách a to převážně
mezi německým obyvatelstvem. V českém prostředí
je však jeho pověst až na výjimky spíše opačná.

Víte, že …
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Táborníci
Úterý už od rána bylo spíše
k balení a vyklízení chaty.
17.11. Uklízení pokojů bylo částí,
která nás bavila méně než
ostatní aktivity. Sbalené věci
nám vedoucí odnesli do autobusu,
zkontrolovali pokoje a mohli jsme vyrazit.
Před odjezdem jsme však ještě napsali
nějaké vzkazy na papírek, ten jsme
přivázali na balónek s heliem a pak jsme
ho poslali tzv. balónkovou poštou.
Nezbývalo nám nic jiného, než se rozloučit s místní přírodou, nasednout do autoÚterý
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busu a vydat se směrem k domovu.
Po cestě jsme se stavili v Jindřichově
Hradci, kde jsme navštívili Krýzovy
jesličky. Na závěr nás čekal krytý bazén
v tomtéž městě.
Zpět do Hrušovan jsme dojeli kolem
19:00 hodiny. Z výletu jsme si odnesli
plno zajímavých zážitků a mnoho nových
poznatků. Všem se moc líbil a doufáme,
že bude těchto výletů více.
Eliška Kelblová
+ Monika Horrová

Posílání balónkové pošty ve Slavětíně

Rád bych touto cestou vyjádřil upřímné poděkování všem vedoucím, instruktorům
oddílu TÁBORNÍCI, kteří svůj volný čas věnují ve prospěch hrušovanských dětí.
Za jejich obětavost si určitě zaslouží velké díky. Nerad bych zapomněl i na všechny
ostatní – kamarády, známé a rodiče, kteří nám vypomohli s pořádáním našich akcí,
kterých i v letošním roce nebylo zrovna málo. Děkujeme též za podporu a to nejen
finanční od zástupců naší obce, od firem i jednotlivých lidí, kteří nám pomohli
zajistit naši oddílovou činnost.
Všem bych chtěl za TÁBORNÍKY popřát prožití vánočních svátků v klidu
a v pohodě, po celý příští rok pevné zdraví, a aby rok 2010 byl lepší než bude.
Honza Šnajnar – Major, vedoucí oddílu Táborníci Hrušovany
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009
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TJ Jiskra, oddíl stolního tenisu

Zprávy oddílu stolního tenisu
Tomáš Kolegar
Oddíl stolního tenisu Hrušovany u Brna
v letošní sezóně 2009/2010 má v mistrovských
soutěžích mužů dvě družstva. Družstvo Hrušovany A je účastníkem Krajské soutěže a před
posledním dvoukolem zaujímá v tabulce s lehce aktivní bilancí 5 vítězství a 4 porážek 8. místo. Podzimní část pak zakončí zápasy v Blansku a Zbraslavci. Pevně věříme, že tato utkání
zvládneme a posuneme se ve vyrovnané tabulce výše. Družstvo nastupuje v sestavě Oldřich
Vičík, Tomáš Kolegar, Milan Žilka a Oldřich Škarda. Můžeme říci, že výsledky naplňují očekávání a družstvo naplňuje předsezónní cíle.
Družstvo Hrušovany u Brna B se letos účastní soutěže Okresní přebor a vede si nad očekávání dobře. V současnosti se nachází v tabulce
na 8. místě, pouze bod od šestého místa. Jestli
bude v druhé polovině hrát ve skupině o záchranu nebo ve skupině v horní polovině tabulky se tedy rozhodne až úplně v posledním
11. kole, které je na pořadu 13.12.2009.
Hrušovanský oddíl stolního tenisu se také
stará o výchovu mládeže, když členy jsou Skála
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Richard, Florián Martin, Tomáš Kolegar a Marek Zachař. Žáci se účastní okresních bodovacích turnajů a jeden pořádal dne 21.11.2009
i hrušovanský oddíl stolního tenisu. Turnaje se
zúčastnilo 18 mladších žáků a 5 starších žáků.
Vítězi se v kategorii mladších a starších žáků
stali Filip Hloska z Lažánek resp. Michal Rotrekl
z Mokré – Horákov. Žáci z Hrušovan Radek Skála a Martin Florian obsadili v kategorii mladších
žáků 14. resp. 18. místo. Ještě je čeká dalších 5
turnajů, a tak věříme, že a určitě dále budou
zlepšovat.
Tímto chceme pozvat na tréninky další mladé zájemce o stolní tenis. Tréninky žáků a mužů
jsou společné a konají se ve sportovním areálu
Hrušovany u Brna každou středu od 18:00 –
20:00 a každý pátek od 20:30 – 22:00 hodin.
Rádi Vás uvítáme mezi námi!!!!
Bližší informace případně obdržíte od autora článku, tj. pana Tomáše Kolegara, email
tomikkol@email.cz.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009

Ostatní události obrazem

Různé

Vokální skupina DNA 14.11.2009 Maškarní diskotéka pro děti 17.11.2009

První skateparkový víkend 28.11.2009 Zabíjačka 5.12.2009

Vánoční jarmark 5.12.2009 Mikuláš 5.12.2009

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009
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KDU-ČSL a Farnost Židlochovice

Betlémské světlo v Hrušovanech
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
(Jan 1,5)

Jak je již skautskou tradicí, i letos opět přivezou skauti v mnoha zemích svým přátelům,
známým i všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo.
Betlémské světlo přebírají skauti 25 evropských zemí od rakouských skautů, kteří zabezpečují jeho převezení letecky přímo z Betléma. Je předáváno při ekumenické bohoslužbě
ve Vídni. Letos ho v rakouské metropoli převezmou brněnští skauti sobotu 12. 12. 2009
a stejně jako v minulých letech ho ještě v tento den přivezou do Brna.
Novodobý vánoční zvyk předávání plamínku pokoje, přeneseného z věčného světla, jež
hoří na místě narození Ježíše Krista, vznikl v sousedním Rakousku v roce 1986. O rok později byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti. Akce se rozrostla
a z Vídně se betlémské světlo začalo šířit do Evropy. Po Česku jej poprvé rozváželi členové obnoveného skautského hnutí o Vánocích roku 1989.
Zažehnutí plamínku bývá odměnou vybranému školákovi za činnost ve prospěch druhých, například za pomoc postiženým spolužákům. Při pouti do Svaté země, kterou
po čtyřiadvacáté zorganizoval veřejnoprávní rakouský rozhlas ORF, měl letos tuto čest
třináctiletý student biskupského gymnázia Petrinum v rakouském Linci Simon Binder.
Do Betléma ho doprovodilo téměř pět set poutníků. Navštívili také rakouskou nemocnici
v Jeruzalémě. Plamínek betlémského světla pokoje zažehl v jeskynní kapli v Betlémě, kde
se narodil Ježíš Kristus.
Betlémské světlo si budete moci přinést domů i v Hrušovanech. Stačí se vypravit na Štědrý den odpoledne mezi 14. a 16. hodinou na procházku s lucerničkou do kostela, poslechnout si zde nebo zazpívat u našeho nového vyřezávaného dřevěného betléma
a rozsvíceného stromečku koledy a pak už se můžete vracet setmělými ulicemi se svítící
lucerničkou k domovu ke štědrovečerní večeři.
Zveme hlavně rodiče s dětmi.
Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese
www.betlemskesvetlo.cz.
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Pomoc pro Pavla

Různé

Pomoc pro Pavla
Dobrý den.
Jak už většina z Vás slyšela, tak se v červenci
našemu kamarádovi Pavlovi Šulkovi stal vážný úraz. Po skoku do vody na vojkovickém
koupališti ochrnul na celé tělo. Zranění je tak
vážné, že může v současné době hýbat jen
očima a ústy.
Nyní se Pavel nachází v Úrazové nemocnici
v Brně, kde bojuje s dalšími komplikacemi,
které se na něj nabalují. Začátkem října se nás
asi 20 Pavlových kamarádů sešlo v Hrušovanech na sokolovně, abychom se poradili, jak
můžem Pavlovi pomoci. Po této schůzce jsme požádali Pavlovu sestru
Simonu o založení účtu pro Pavla. Po internetu jsme rozeslali informace
o pomoci dalším známým a v současné době sbírka již probíhá, za 5 týdnů
je na účtě neuvěřitelných 112 000 Kč. Peníze budou použity např. na speciální matraci proti proleženinám, různé zdravotní pomůcky, výživové
doplňky a dále na počítač ovládaný ústy nebo očima (který již měl Pavel
i zapůjčený) a na spoustu dalších potřebných věcí.
Děkujeme Vám všem, kteří přispíváte na účet, a přejeme Pavlovi v jeho
nelehkém boji hodně síli, trpělivosti a hlavně brzký návrat z nemocnice
domů.
Tímto bychom chtěli oslovit i Vás, naše spoluobčany,
o pomoc a podporu.
číslo účtu: 213 850 40 83 / 0800
Děkují kamarádi
(zaslal Vladimír Lazar)
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2009
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Naproti PENNY

Židlochovice

TEL:608 068 118

Naproti ZŠ Tišnov

TIŠNOV

Možnost kontroly případně úpravy Vašich stávajících smluv

SUPER ODMĚNY TEL:776778118

Hustopeče - Břeclav - Šlapanice - Boskovice
Černá Hora - Vel.Bíteš - Rosice - Ivančice
Žďár na Sázavou - Nedvědice - Blansko aj

HLEDÁME KANCELÁŘE A SPOLUPRACOVNÍKY:

2927,-Kč

