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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vám chci poděkovat
za účast v komunálních volbách do zastupitelstva
obce, protože i toto je výraz zájmu na veřejném životě
obce. Děkuji Vám za podporu všech kandidátů TOP 09,
bez ohledu na to, zda byli zvoleni.
Blahopřeji všem zvoleným a věřím, že budeme
spolupracovat v týmovém duchu. Zastupitelstvo
obce zvolilo své výbory, včetně předsedů, starostu
a místostarostu, sestavili jsme kompetentní obecní
radu, včetně komisí a jejich předsedů.
Rada obce, spolu s předsedy komisí, tvoří kompetentní tým, který má zájem
spolupracovat a nabízí odbornou kvalifikaci při spravování oblastí, které jim
byly svěřeny.
Mým přáním bylo, aby zvolení radní a předsedové komisí měli odborné
předpoklady pro výkon předsednických funkcí. To se podařilo a věřím, že se
to promítne v jejich práci. Přeji všem zvoleným činitelům vůli spolupracovat
a přetavit své schopnosti ve prospěch celku. Je samozřejmě co zlepšovat.
Obec má všechny podklady, aby mohla úspěšně schválit rozpočet na rok 2011,
hlavní úkoly na rok 2011, zahájí tvorbu nového územního plánu obce, který
zpřesní a umožní další rozvoj, zajistíme místa pro děti v mateřských školách,
budeme se podílet na rekonstrukci sportovní haly, pomůžeme rekonstruovat
„hrušovanský rybník“ budeme více zalesňovat a další a další.
Důležitým momentem je, že víme jak dál, uměli jsme zmapovat potřeby
obce do dalších let a potřeby dalšího rozvoje. Uměli jsme získávat finanční
prostředky ze všech stran, hlavně evropské dotace, tuzemské dotace i finanční
prostředky, které financoval soukromý sektor. Velmi mne těší, že se podařilo
dotáhnout do konce vybavení zásahové jednotky SDH. Máme připravenu
jednotku, která je schopna zasahovat v případě požárů, polomů při vichřicích,
povodních, dopravních nehodách, zatopených objektech, apod. Výcvik
probíhá tak, abychom mohli pomáhat občanům v rámci integrovaného
záchranného systému.
Budeme hospodárně nakládat s majetkem obce a budeme ho spravovat s péčí
řádného hospodáře. Chceme, aby byla obec hezká a líbila se hostům naší
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2010

3

Slovo starosty (pokračování)

Obec

obce. Chci iniciovat výstavbu obřadní a kulturní síně, abychom mohli zabezpečit
potřeby občanů, kteří se chtějí podílet na kulturním životu obce, včetně různých
vernisáží, výstav a dalších činností.
Připravujeme, ve spolupráci se soukromým investorem, další rozšíření
zdravotnických ordinací a tím zkvalitníme zdravotnické služby, připravujeme
lepší dopravní obslužnost areálu Botex a vytěsníme další těžkou dopravu
ze středu obce.
Po novém roce předložíme rozpočet na rok 2011, úkoly na léta 2010 – 2014,
rozpočtový výhled 2010 – 2018, hlavní úkoly 2011. Potěšily mne výsledky dílčího
auditu obce, který proběhl v těsném závěru roku.
Děkuji všem bývalým zastupitelům, občanům, spolupracovníkům z řad
příspěvkových organizací, organizačních složek a pracovníkům obce za celoroční
práci, kterou pro obec vykonali. Zvláštní poděkování patří všem, kteří věnují
svůj čas dětem, potřebným a nemocným spoluobčanům, kteří se bez pomoci
neobejdou.
V tuto dobu zase nevěřícně kroutíme hlavou, že už jsou za dveřmi vánoce a nový
rok. Zase budeme o rok starší.
Navštívil nás sv. Mikuláš; my, kteří to umíme, připravujeme vánoční cukroví,
přišel adventní čas. Vytvořme čas klidu, pohody a radosti. Zklidněme svou mysl,
přejme si hezké vánoce, dětem pohádkové vánoce a bohatého Ježíška. Přejme
si klid v rodinách a mír na celém světě. Navštivme na vánoce své příbuzné
a zapomeňme na své spory.
Pomáhejme si navzájem, podporujme potřebné a nemocné. Vzpomeňme na Ty,
co odešli trošičku před námi.
Radostný a spokojený život je o dobrých vztazích, dobré vůli a toleranci.
Přeji nám všem hezké vánoce, hodně spokojených chvil v kruhu blízkých, šťastný
nový rok, pevné zdraví a životní optimismus.

S pozdravem
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Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna,
které se konalo dne 10. 11. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Volba mandátové komise - kontrola osvědčení o zvolení
5. Volba volební komise, včetně předsedy
6. Schválení programu
7. Volba starosty a místostarosty
		a) Určení počtu místostarostů
Zastupitelstvo obce schvaluje, že
ve volebním období 2010-2014 bude
jeden místostarosta.
		b) Určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni
Zastupitelstvo obce schvaluje, že funkce
starosty a místostarosty budou ve volebním období 2010-2014 funkce dlouhodobě uvolněné
		c) Volba starosty
Zastupitelstvo obce zvolilo starostu obce
p. Miroslava Rožnovského
		d) Volba místostarosty a členů rady obce
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostu
obce p. Bohumila Haraštu.

		e) Volba členů rady obce
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby rada
v období let 2010-2014 byla 5ti členná
Zastupitelstvo obce zvolilo členy RO:
			 1. Mgr. Jiřího Gottwalda,
			 2. Ing. arch. Dušana Knoflíčka,
			 3. Ing. Jana Šnajnara,
(starosta obce Miroslav Rožnovský a místostarosta Bohumil Harašta jsou členy
rady obce ze zákona).
8. Zřízení výborů – finanční, kontrolní,
pro ochranu majetku, pro realizaci volba
předsedy finančního výboru
		 Zastupitelstvo obce zvolilo předsedy:
		 finanční výbor: ing. Petr Vodička
		 kontrolní výbor: Bc. Ladislav Najman
		 výboru pro ochranu majetku: p. Stanislav
Pospíšil
		 výbor pro realizaci: p. Karel Kališ
9. Rozpočtové opatření č. 7/2010, č. 8/2010
		 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 7, 8/2010.

Složení zastupitelstva obce – volební období 2010 – 2014
(řazeno dle abecedy)
Bc. Josef Cikán

ČSSD

Ing. arch. Dušan Knoflíček

SNK-Mladá
změna

Ing. Pavla Dratvová

TOP 09

Bc. Ladislav Najman

KDU-ČSL

Ing. Miloslav Drlíček

ČSSD

Stanislav Pospíšil

KSČM

Mgr. Jiří Gottwald

TOP 09

Marie Rožnovská

TOP 09

Bohumil Harašta

NK

Miroslav Rožnovský

TOP 09

Pavel Hodec

NK

Ing. Jan Šnajnar

SNK –

Martin Horr

SNK – Mladá změna Ing Petr Vodička

Karel Kališ

KSČM

Mladá změna

TOP 09
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Informace

Obec

Organizační schéma dle funkčního zařazení
ZASTUPITELSTVO

RADA

STAROSTA

Kontrolní výbor

Komise pro územní
plánování a rozvoj

Obecní úřad

předseda:
Bc. Ladislav Najman

předseda:
Ing. arch. Dušan Knoflíček

Finanční výbor

Komise bytová
a sociální

předseda:
Ing. Petr Vodička

předseda:
Mgr. Jiří Gottwald

Výbor pro realizaci
a řízení

Komise životního
prostředí

předseda:
Karel Kališ

předseda:
Ing. Pavla Dratvová

Výbor pro ochranu
majetku

Komise pro mládež,
kulturu a sport

předseda:
Stanislav Pospíšil

předseda:
Martin Horr

Komise pro tisk
a media
předseda:
Ing. Jan Šnajnar

Komise pro občanské záležitosti
předseda:
Mgr. Jarmila Krausová
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Jednotka SDH

Obecní policie

Povodňová komise

Kontakty

Obec

Jméno, příjmení

Funkce

Telefon

Email

Miroslav
Rožnovský

Starosta

547 236 202 starosta@ouhrusovany.cz
602 766 388

Bohumil Harašta

Místostarosta

547 236 117

Ing. arch.
Dušan Knoflíček

Radní

775 075 058 knoflicek@mimoto.cz

Ing. Jan Šnajnar

Radní

603 485 865 jansnajnar@volny.cz

Mgr. Jiří Gottwald

Radní

606 518 151 jura.gott@centrum.cz

Ing. Pavla
Dratvová

Předseda komise
životního prostředí

606 708 392 pavlam@email.cz

Mgr. Jarmila
Krausová

Předseda komise
pro občanské záležitosti

776 094 692

Ing. Petr Vodička

Předseda finančního výboru 737 775 422 ing.vodicka@volny.cz

Bc. Ladislav
Najman

Předseda
kontrolního výboru

721 182 435 najmanladislav@seznam.cz

Karel Kališ

Předseda výboru
pro realizaci a řízení

736 166 986 podatelna@ouhrusovany.cz

Stanislav Pospíšil

Předseda výboru
pro ochranu majetku
a klubu Seniorů

737 152 482 podatelna@ouhrusovany.cz

Martin Horr

Předseda komise pro
mládež, kulturu a sport

602 552 476 horr@seznam.cz

mistostarosta@ouhrusovany.cz

Osoba pověřená řízením OP 602 553 488
a prevencí kriminality
Předseda komise pro
územní plánování a rozvoj
Předseda komise
pro tisk a media
Předseda komise
sociální a bytové

Ing. Hana Táborská Tajemnice OÚ

547 236 117 taborska@ouhrusovany.cz
602 158 895

Alena Janková

Podatelna, ověřování

547 236 117 podatelna@ouhrusovany.cz
547 237 117
724 761 840

Jana Seďová

Poplatky

547 236 117 sedova@ouhrusovany.cz
724 976 583

Pavel Hodec

Správa majetku obce

547 236 117 hodec@ouhrusovany.cz
607 592 096

Josef Lazar

Velitel JSDH

602 730 580 vlc.jlazar@gmail.com
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2010
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Informace: poplatky

Obecní úřad

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2011
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů*** 500,- Kč osoba/rok
2) Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa
služby spojené s provozem

4,- Kč m2/rok
55,- Kč m2/rok

3) Poplatky za psa
a) za prvního psa v rodinném domě
b) za druhého a každého dalšího v RD
c) za prvního psa v bytové jednotce
d) za druhého a každého dalšího v BJ
e) za prvního psa – důchodci v RD
f ) za druhého a každého dalšího psa důchodci v RD
g) za prvního psa důchodci v BJ
h) za druhého a každého dalšího psa důchodci v BJ

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

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

Pozn***: Od 1. 1. 2011 vstupuje v platnost „Daňový řád“, který ruší veškerá
osvobození u tohoto poplatku, tzn. že poplatek platí každá osoba
s trvalým pobytem v obci.
Všechny výše uvedené poplatky jsou splatné vždy do 31. 3. běžného roku!
Veškeré poplatky se vybírají vždy v úřední dny (pondělí a středa 6.30–17.00).

Vánoční a novoroční přání
Krásné a klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška
a do nového roku 2011 hodně optimismu, spokojenosti
a zejména hodně zdraví
přejí zaměstnanci obecního úřadu
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Policie České republiky

Informace

Ochrana rekreačních objektů
Nprap. Petra Hrazdírová, Prevence KŘP JmK

Nastává zimní období, během kterého lidé méně navštěvují své chaty či chalupy.
Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují a vrací se až na jaře. Těchto měsíců ovšem
hojně využívají zloději a také nevítaní nocležníci. Zlodějům tak nastává snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často zkonzumují i trvanlivé zásoby či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele chat je například spálený nábytek či fotky, kterými si bezdomovci v chatách zatápí.
Protože není v možnostech Policie ČR chránit nepřetržitě rekreační objekty od „nezvaných hostů“, nabízíme majitelům chat a chalup několik rad, jak se zlodějům bránit.

Dodržujte následující doporučení, díky kterým lze snížit riziko
vloupání, nebo alespoň zamezit větším škodám:
•

•
•
•
•
•

•

neponechávejte přes zimu ve svém
rekreačním objektu cenné věci (televize, radia, kola, starožitnosti, historické zbraně apod.)
svou pozornost zaměřte na všechny vstupní otvory do objektu: dveře
„zodolněte“
a zabezpečte kvalitním bezpečnostním zámkem,
okna chraňte uzamykatelnými okenicemi, případně mřížemi,
pokud máte verandu lze ji zabezpečit např. mříží
v blízkosti objektu nenechávejte
viditelně žebříky a nářadí, které by
mohlo pachateli usnadnit násilné
vniknutí do chaty
chatu či chalupu se snažte navštěvovat nahodile i v průběhu zimy
(uklizený sníh, případně stopy

•
•
•

•

ve sněhu mohou vzbuzovat dojem
kontroly objektu)
objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru
nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu
pokud žije v blízkosti chaty osoba,
která zde bydlí trvale nebo se zde
alespoň zdržuje častěji než vy, požádejte ji o kontrolu vaší chaty.
V případě vloupání do vašeho
rekreačního objektu či objektu
vašeho souseda se nezdráhejte
okamžitě kontaktovat Policii ČR
přes tísňovou linku 158 ( do objektu nevstupujte, po zlodějích
neuklízejte, policistů poskytněte
výrobní čísla elektrických přístrojů popř. fotografie odcizených
věcí..)

Vloupání do chat Brno–město a Brno–venkov 2008-2010
MŘ Brno
Brno – venkov

2008

2009

2010 (do konce září)

66

133

93

100

144

135
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Obecní úřad

Nové vozidlo JSDH

Nové vozidlo pro zásahovou jednotku SDH
Bohumil Harašta, místostostarosta obce

V sobotu 27. 11. 2010 jsme se po pře
dlouhých peripetiích konečně dočkali.
V Hrušovanech se před hasičkou objevila zbrusu nová cisternová automobilová
stříkačka CAS 20, na podvozku MAN TGM
13.290 4x4. Část ceny vozidla bude hrazena z dotačního titulu Ministerstva vnitra
ČR, částí přispěl Kraj Jihomoravský a zbytek bude hrazen ve dvou splátkách z rozpočtu obce.
Téměř rok trvající
anabáze, kdy probíhala
jednání a výběrová řízení na tato vozidla, byla
pro všechny zúčastněné zkouškou nervů.
Vzhledem k okolnostem, které tuto akci provázely, hrozilo, že nebude možné dodržet
všechny stanovené termíny. To by pak sebou neslo nemalé sankce v podobě vrácení

celé dotace a 100% pokuty navíc. Jen odvolací řízení jednoho z dodavatelů u ÚHOSu
se táhlo neuvěřitelné čtyři měsíce. Poslední
dva měsíce se pak pro nás staly noční můrou a téměř jsme se vzdali šance, že vše stihneme v řádných termínech. Protože jsme
spoustu věcí nemohli ovlivnit, jednu chvíli
jsme dokonce koketovali s myšlenkou, že ty
desítky a desítky hodin úsilí, které se tomu
věnovaly, vzdáme a nebudeme riskovat takové
zadlužení obce, jaké by
nám hrozilo v případě
čerpání dotace a současně nedodržení nastavených
závazných
parametrů a termínů
celé akce.
Podstatné však je, že jsme to nevzdali
a nakonec vše dobře dopadlo. V hodině dvanácté přibylo do majetku obce

Po bezmála rok
trvající anabázi:
Nemožné se stalo
skutečností.
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Obecní úřad

Nové vozidlo JSDH (pokračování)

nové hasičské vozidlo v hodnotě cca
4 600.000,- Kč.
Dosluhující cisternu Š 706 RT z padesátých let minulého století tak nahradí
nová moderní technika, která odpovídá
trendům třetího tisíciletí. Tímto krokem
se nám podařilo završit obnovu zásahové
techniky JSDH a do budoucna budeme již
jen postupně doplňovat a modernizovat
dílčí technické vybavení.
Současně s předáním vozidla pracovníci
dodavatele SPS – VKP s. r. o., Slatiňany seznámili naše hasiče ze zásahové jednotky
s obsluhou této moderní techniky.
Dnes již bude naše zásahová jednotka
na vyspělé technické úrovni a srovnatelná
Rozměry vozidla

s jinými sbory, které tyto nové technologie
využívají.
Pořízení tohoto moderního vozidla, které lze považovat i za součást reprezentace
obce, podpořilo svým rozhodnutím celé
minulé zastupitelstvo obce. Díky obětavé práci jedinců, máme dnes techniku,
o jaké budou jiné sbory ještě dlouho jen
snít. Vzhledem k ekonomické situaci státu a hledání úspor ve státním rozpočtu je
zřejmé, že po několik dalších let nebudou
pro obnovu hasičských vozidel uvolňovány žádné dotační tituly. Naše uznání by
mělo směřovat ke všem, kteří se i ve chvílích těžkého rozhodování nevzdali a přímo
se na této, pro Hrušovany ojedinělé akci

Objem nádrže

Délka

7 550 mm

na vodu

3500 l.

Šířka

2 550 mm

na pěnidlo

300 l.

Výška v nezatíženém
stavu

3 200 mm

Průtokový naviják

Hmotnosti vozidla
Provozní hmotnost

9 750 kg

Užitečná hmotnost

4 250 kg

Celková hmotnost

14 000 kg

Kabina
Typ
Počet míst k sezení

sklopná, prodloužená
1+5

Rozměry hadice

DN 25 / 60 m

Pistolová proudnice

s možností regulace průtoku, vodního kužele Pohorje Mirna

Čerpací zařízení THZ
3000 FPN10-1500/
FPH40-250

Nízkotlaký
stupeň

Vysokotlaký
stupeň

Jmenovitý průtok vody

1500 l/min

250 l/min

při jmenovitém tlaku

1 MPa

4,0 MPa

a jmenovité sací výšce

3m

Vývěva pístová
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Obecní úřad

Nové vozidlo JSDH (pokračování)

podíleli. Zvláštní poděkování pak patří zejména starostovi obce panu Rožnovskému
za obětavost a iniciativu, kterou po celou
dobu vyvíjel, a p. Josefu Lazarovi, u kterého
to všechno začalo. Stejně tak nelze opomenout práci Ing. Tomka, který pro obec vedl
externí výběrové řízení a v rozhodujícím
okamžiku dokázal nalézt řešení, jehož výsledkem jsme dnes svědky. Ještě je nutné
zmínit i obětavou práci Ing. Kavana z GŘ
HZS Praha, který nám byl po celou dobu
svým profesionálním, lidským a přátelským
přístupem oporou. I bez jeho přispění
a spolupráce bychom dnes toto moderní
vozidlo našim hasičům jen těžko předávali.

12

Co říct na závěr?!
Snad jen popřát našim hasičům, kteří
stejně jako jejich kolegové z profesionálních sborů zachraňují naše životy a majetky, co nejméně ostrých výjezdů. Ne proto,
že bychom jim novou techniku nepřáli, ale
téměř každý jejich výjezd bývá spojen se
škodami na majetku nebo ohrožení zdraví
a života osob. Važme si jejich obětavého
úsilí o to více, protože tuto nelehkou práci vykonávají ze svého volna. Dobrovolně
riskují svoje zdraví a životy pro druhé,
za opravdu směšnou odměnu.
Více fotografií na internetových stránkách obce www.hrusovanyubrna.cz.
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Psali jsme v březnu roku 2000

Obecní úřad

Hrušovanský zpravodaj březen 2000
V březnovém čísle Hrušovanského zpravodaje z roku 2000 se na zadní stránce obálky objevily fotografie makety plánovaného kostela Panny Marie Královny s obřadní síní.
Po deseti letech můžeme porovnávat: kostel je hotový přesně podle plánu, zbývá přistavět obřadní síň. Pokud jste pozorně četli slovo starosty v tomto čísle zpravodaje, pak
určitě víte, že i na tomto poli se začíná pracovat.
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Školy

Základní škola T. G. Masaryka

Základní škola v prvním čtvrtletí
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

V 1. čtvrtletí školního roku jsme
se kromě výuky zabývali i jinými činnostmi.
Žáci 2. a 3. ročníku úspěšně ukončili
plavecký výcvik v bazénu v Hustopečích. Pokračují soutěže, kterých jsme
se zúčastnili v minulých letech: třídíme odpad, sbíráme starý papír. Děkujeme hrušovanským občanům, kteří
nám vydatně pomáhají. Stejně jako
loni vždy jeden týden v měsíci mohou
všichni nosit starý papír do vestibulu
školy. Termín sběru najdete na vchodových dveřích.
Žáci jedné 4. třídy vyjeli v říjnu se
svým třídním učitelem a psycholožkou z PPP Brno na víkendový pobyt
do Kutin.
„Dne 8. 10. 2010 jsme se třídou odjeli na víkendový pobyt do rekreačního střediska Kutiny u Křižanova. Všech
15 dětí bylo aktivně zapojeno do různých dovednostních činností a her,
ve kterých pracovaly jak individuálně
(malování jmenovek, kreslení mandal,
opékání hadů, hledání symbolu u viaduktu), tak i kolektivně (vlajkovaná,
číslovaná, pohádkový souboj, aljašský
baseball, bomba). Samozřejmě nechyběla stezka odvahy, kdy byl jeden
z dvojice veden se zavázanýma očima
svým kamarádem. Celý pobyt byl zakončen tunelem důvěry.“
Bc. L. Šimovec, třídní učitel

14

Žáci 5. ročníku se zúčastnili již tradiční soutěže v přespolním běhu „Želešická růže“. Nela Chalupová se ve své
kategorii umístila na 2. místě.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili okrskového kola kopané v Žabčicích.
V listopadu se v Zastávce u Brna
uskutečnilo okresní kolo v šachu,
na které jsme vyslali 3 žáky naší školy. Nejúspěšnější byl Pavel Hodovský
ze třídy IV.B.
V rámci projektu „Školní poradenství a pedagogicko–psychologické
služby na ZŠ TGM Rajhrad„ pracují děti
ve třech kroužcích a dva dny v měsíci
pracují 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 připravujeme vánoční výstavu, která bude otevřena 16. 12. od 15.30 do 18.00 hod
v jídelně školy. Na výstavu všechny
hrušovanské občany srdečně zveme.
Přejeme bílou zimu, dobrou náladu,
krásné svátky vánoční, do nového
roku hodně zdraví, štěstí a pohody
v osobním i pracovním životě.
Za všechny zaměstnance a žáky školy
Mgr. Jarmila Motlíčková
ředitelka školy
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Mateřská škola

Školy

Před vánocemi v mateřské škole
Děti a paní

učitelky MŠ

Náš , náš Mikuláš
nese dárky hodným
dětem,
náš, náš Mikuláš
nese dárky nám.
Když Mikuláš
naděluje
čertík za ním
poskakuje.
Náš, náš Mikuláš
nese dárky nám.
V pátek 3.prosince se v naší mateřské školce po svačince ozvalo čertovské bllll bllll a přiběhli dva čerti
a s nimi přišel Mikuláš.
Nejdříve se četla jména z čertovské
knihy, kde byli zapsáni „zlobivci“ a pak
z bílé knihy, kde byly zapsány hodné
děti.
Děti s odvahou, jiné se strachem
a slzičkami zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Zlobivci slíbili čertům
a Mikuláši, že se polepší, a pak už nebránilo nic, aby Mikuláš s pomocí čertíků rozdal dětem balíčky se sladkostmi
a adventní kalendáře.
Děti poděkovaly a rozloučily se
s čerty a Mikulášem.
Moc děkujeme panu místostarostovi Haraštovi (Mikuláši) a paní Vymazalové, paní Machaňové (čertíkům)

za čas a ochotu s námi strávit mikulášské dopoledne.Poděkování patří
i panu starostovi, za odvoz Mikuláše
a čertů z budovy MŠ Havlíčkova do budovy MŠ Sídliště.
Po mikulášské nadílce si děti vyzdobí třídy, ozdobí stromeček a budou
se těšit na Ježíška a také na vánoční
besídky, které se uskuteční ve dnech
14.,15. a 16. prosince, vždy od 15.00
hodin.
Děti si pro rodiče a další členy rodiny připraví básničky, písničky, zahrají
představení.
V předvánoční čas půjdou navštívit
se svým vánočním programem Klub
důchodců a Dům důstojného stáří.
Věříme, že vás děti se svým vystoupením potěší a navodí slavnostní vánoční náladu.
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Školy

Mateřská škola

Kolektiv mateřské školy
Vám všem přeje
příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho štěstí a zdraví
v novém roce 2011.

Sběr starého papíru
V letošním roce jsme pokračovali ve sběru starého papíru.Celkem bylo odevzdáno
27 202 kg za 2176,- Kč, které budou využity na nákup nových hraček pro děti .
Touto cestou děkujeme všem rodičům, občanům, kteří k této sbírce přispěli.
Se sběrem budeme pokračovat v jarních měsících vzhledem k nevyhovujícím
skladovacím prostorám.
Děti a paní učitelky MŠ
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AZ

Občasník kronikáře

Prosinec 2010

Jídlo našich babiček ve svátek i pátek
díl druhý – jídlo sváteční, jídlo slavnostního dne
Svatba
Nejslavnější události v rodině byla a dosud zůstává svatba. Vstupem do manželství se
snoubenci provždy vydělili ze skupiny svobodných. Práva svobodných i ženatých bývala
ve společnosti přesně vymezena, stejně tak jako povinnosti. Po staletí platilo – svatba,
to je smlouva.
Svatební smlouva obsahovala vzájemné práva a povinnosti manželů, výši věna
nevěsty a přínosu ženicha do nové domácnosti. Nebyly to jen peníze,
ale i výbava, kusy dobytka, budoucí dědictví a také řemeslo.
Svatební hostiny byly v různých krajích a v různých dobách
rozličné. Nikdy se na nich nešetřilo. Na svatbách se udržovaly staré
obřadní pokrmy a zvláštní pečivo. Hostina mnohdy převyšovala
pestrostí masopustní i posvícenské hody. Ať to bylo u bohatých
nebo v malých hospodářstvích.
Narození dítěte
Přerušením jednotvárného běhu života a důvodem k hodování bylo narození člena
rodiny. Většinou před porodem se připravil „kút“. Zavěsila se na trám u stropu před lůžko
velká lněná nebo konopná plachta, které se říkalo „koutnice“. Tam příbuzní a známí posílali
zvláštní jídla – polévku ze slepice, koblihy, buchty, cukroví, vařené hovězí maso, trdelníky.
Posílala se i mouka, cukr, maso, sádlo a podobně.
Dítě se křtilo týž den, kdy se narodilo, po křtu byla doma hostina. Na ní se zúčastnila
širší rodina. Jídelní lístek byl rozmanitý a řídil se majetkovými poměry v rodině a místními
poměry. Nikdy nechyběla slepičí polévka s lokšemi (nudlemi), křenová omáčka, uzené
maso. Nechyběla pečeně a slepice z polévky. Pečivo – koblihy, boží milosti, trdelníky, koláče.
Úmrtí
Tak jako s příchodem člověka na svět, tak i s jeho odchodem bývalo spojováno
hodování. Za součást pohřbu byla považována pohřební hostina. Tyto pohřební hostiny
snad připomínaly starý obyčej – dávati mrtvým do hrobu jídlo pro cestu na onen svět.
Po pohřbu odcházeli pozůstalí, sousedé a známí do domu smutku, kde byli počastováni
chlebem, buchtami, masem, kořalkou, pivem a kávou. U chudých se podával sýr, tvaroh,
pivo. Hostiny se pořádají dodnes pouze jako přátelské pohoštění. Obyčejně se sjíždí celá
přízeň ze široka daleka, posedí a pobesedují.
Skutečné pohřební hostiny u nás již skoro vymizely a spolu s nimi i různá obřadní jídla.
Mezi nimi vedle příležitostního pečiva připadá hlavní úloha slepici. Ta nikdy nesměla
chybět při svatbě a křtinách, kde byla symbolem plodnosti. Byla oblíbenou obětí, která
měla usmířit rozhněvané démony, doprovázela člověka od kolébky až do hrobu.
AZ občasník kronikáře Prosinec 2010
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Hody
Nejrozšířenější slavností na Moravě jsou hody. Původně to byla slavnost
díkůvzdání za úrodu. Hody se neslavily vždy a všude stejně. Výběr jídel se řídil
zámožností hospodáře, hlavně pak dobou. V časech blahobytu byly hody
bohatější než v době nedostatku.
Hospodyně se snažily, aby jídelníček byl bohatý: dobrá hovězí polévka s lukšemi
(nudlemi), vepřová pečeně se zelím, chléb nebo knedle, hodová pečeně (uzené)
se zelím nebo s okurkami, pečená husa, kuřata pečená i smažená. Nakonec se
předložily mísy s koláči a cukrovinkami. Nesmělo chybět víno. Hodové koláče
byly lepší než o žních nebo v obyčejnou neděli. Přidávalo se více másla, vajec,
cukru a nešetřilo se i na nádivkách. Koláčů se peklo hodně, podle zvyku se
rozdávaly při zvaní na hody. Dokud nebyly společné císařské hody, chodilo se
zvát i přes pole do sousedních dědin.
Vánoce
V pohanské době oslava zimního slunovratu, v křesťanském světě oslava
narození Vykupitele, mají být svátky radosti a lásky. Hostina na Štědrý den
byla nejbohatší z celého roku a vyvrcholením celých svátků.
Jídelničky byly různé nejen podle krajů, nýbrž se lišily zámožností rodiny – jiné
byly v chalupě, jiné byly na statku. I v nejchudších chalupách si jednou za rok
na tento velký svátek opravdu popřáli štědrý výběr jídel. Nechybělo ovoce, houby,
hrách, polévky, omáčky. Kromě tradičního pečiva – vánočky dělaly se k večeři i jiné
moučníky pečené i vařené. Počátkem 20. století se podával kapr na černo (trnková
omáčka, rozinky). Od 30. let minulého století se ustálila štědrovečerní večeře tak,
jak ji známe dnes. Rybí polévka, smažený kapr, bramborový salát, sladkosti.
Silvestr
Na Silvestra a Nový rok nebylo v kuchyni ustálených tradičních jídel. Pokud
se příprava takových pokrmů udržovala, bylo to pouhé opakování jídel
štědrovečerních. Podle staré tradice měla také vánočka vydržet až do Nového
roku.
Zabijačka
Dnes už pomalu zmizely domácí porážky. Dříve porážka doma
chovaného prasátka bývala za starých časů spojována s žertovným
obřadem, kdy domněle proviněného vepříka soudil hospodář,
který mu předčítal z knihy ortel. Zabijačka byla významnou
hospodářskou a rodinnou událostí. Zásobila domácnost na celý
rok sádlem a na dlouhou dobu i masem. Nic nepřišlo z prasátka
nazmar. Vařila se výborná černá polévka, dělaly se jitrnice, jelita,
presbuřt – tlačenka, huspenina, škvarky. Ze zabijačky se posílala
příbuzným a známým na oplátku výslužka.
AZ-2
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Velikonoce
Velikonoční beránek byl jedním ze symbolů jarních svátků. Na velikonoce se
jedlo dříve kůzle, nebo telecí maso, velikonoční nádivka.
Pekl se mazanec a jidáše – drobné pečivo, sypané solí nebo
mákem.
Masopust
Masopust začínal po Třech králích (6. ledna) a byl, jako i jiné tradiční svátky,
záležitostí obce i rodiny. Tradiční obyčeje se slavily nejen tancem, ale i vydatným
jídlem a pitím. Při výročních i rodinných svátcích se připravovala některá jídla,
která se během roku běžně nedělala. Nákladné pečivo se připravovalo jak
u chudých, tak i u bohatých. Na ostatky (poslední dny masopustu) bylo speciální
smažené pečivo – trdelníky, boží milosti a koblihy.

Hrušovanské ostatky v roce 1938

Káva
Bílá káva představovala nejoblíbenější snídani i svačinu. Pouhá obilní káva
dopněná čekankovou cikorkou, mlékem a cukrem ovládla lidový jídelníček. Byla
důležitou pochutinou, která zpestřovala jinak mdlou škrobovou stravu.
Černá zrnková káva se u nás objevuje kolem r. 1700 v Praze. Byla vzácná a drahá.
Zpočátku se káva považovala za lék. Na venkov se dostala později a podávala
se jen vyjímečně. Později se přidávala ke kávě žitné. Ta se vařila z 1 litru vody,
2 lžičky dobré žitné kávy, 3 lžičky čekankové cikorie. Zrnkové kávy se mohlo
přidávat podle libosti.
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Z historie závodů a provozoven v Hrušovanech u Brna
Moragro – výrobna krmných směsí
Provozovna započala výrobu v roce 1945 a patřila závodu Moragro Brno. V roce
1958 se stala samostatnou výrobní hospodářskou jednotkou „Moravské výrobny
krmiv“, Praha.
Byla umístěna v některých budovách
cukerní rafinerie s vchodem od nádraží.
Hospodářským úkolem byla hospodárná výroba průmyslových krmiv.
Vyráběly se zde nejmodernější krmné
směsi pro hospodářské zvířectvo.

Část budovy Moragra na ul J. z Poděbrad

Příprava alegorického vozu na 1. máje

Prvním druhem výrobků, který byl
hrušovanskou provozovnou vyráběn,
byla minerální krmná přísada.

Pracovník při výrobě směsi

Zpočátku zde bylo zaměstnáno 25 pracovníků, později až 79 pracujících.
V roce 1967 byla výrobna začleněna pod vedení ZNZZ Brno, Kotlářská 53.
S malým počtem pracovníků a na základě nejnovějších poznatků vyráběla
bílkovinné koncentráty, kompletní krmné směsi sypké nebo granulované,
doplňkové směsi – vše pro hospodářská zvířata. Za rok se vyrábělo v průměru
3806 vagónů krmiv. Dnes se již v prostorách bývalé výrobny krmiva nevyrábí.
AZ-4
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▲ U pohlednice bohužel neznáme rok
vydání. Podle obrázků: u radnice chybí
sokolovna a je zde původní stavba cukrovaru, proto je zřejmé, že pohlednice vyšla
ještě před rokem 1915. Místo obchodu
pana Ustohala je dnes místní knihovna.

Hrušovanské pohlednice
▼
▼
▼

Také u této pohlednice chybí rok vydání. Je vydána asi po roce 1915, na pohlednici
je dnešní budova cukrovaru, obchod pana Františka Popka (dnes proluka)
u autobusového nádraží a restaurace u železničního nádraží spolu s tehdejší trafikou.

AZ občasník kronikáře Prosinec 2010
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Události známé, neznámé…
Při pohledu na tyto fotografie si vzpomínám na své návštěvy malého obchůdku,
kam se vešlo celé papírnictví a hračkářství
s velkým nápisem na prodejně Narpa
(Národní papírnictví), které zde bylo umístěno od roku 1948. Jenže to nebyla první
prodejna v tomto domě.
Dům č. 63 na ulici Hlavní (dnes Masarykova) nechal postavit v roce 1944 pan
František Žák. První prodejnu zde neotevřel on ale pan František Hulata. Ten byl
za 2. světové války na příkaz německých
úřadů vystěhován ze svého domu jako
někteří hrušovanští občané a domy byly
osídleny německými rodinami z Besarabie. A tak do nové prodejny si nastěhoval
pan Hulata svůj obchod se smíšeným
zbožím.
Po ukončení války si pan Žák zde otevřel
obchod s textilem a střižním zbožím.
Po roce 1948 pak provoz prodejny ukončil.
Do prodejny bylo umístěno papírnictví
a hračkářství, které zde bylo až do roku
1977 kdy bylo otevřeno nákupní středisko
a prodejna přemístěna tam.
První prodavačkou v Narpě byla paní
Margita Uhnáková, druhá paní Vlasta
Zachařová, kterou jsme jako malé děti
sledovaly s obdivem při opravách siloneksilonových punčoch. Při práci prodavačky
totiž nabízela dámské části obyvatelstva
své služby při opravách puštěných oček
u silonek. Předchůdkyní tenkých silonových punčocháčů. Poslední prodávající
byla paní Marie Kafková.
AZ-6
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Hrušovanský historický kalendář 2010
1920

Bylo založeno stavební družstvo, které zahájilo stavbu rodinných domků na Nivě – ulice
Tyršova a Husova, nynější Žižkova.
Mezi TJ Sokol a správcem židlochovického velkostatku byla 11. prosince podepsána
kupní smlouva na prodej arcivévodské myslivny č. 18 za 25 000 korun. TJ Sokol zde
postavila sokolovnu.
Místní školu navštěvovalo ve školním roce 1920/1921 219 žáků. Správcem školy byl
Alois Trnka, který na konci tohoto školního roku odchází do penze. Ve školní budově
bylo instalováno elektrické osvětlení do všech místností a zavedeno elektrické zvonění
na chodbách.
Ve staré škole č. 69 byla 10. března opět otevřena mateřská škola. Pěstounkou byla paní
Božena Pilečková z Českých Budějovic, která měla na starost 50 dětí.
VII. sokolského sletu v Praze se zúčastnilo 45 členů TJ Sokol z Hrušovan.
Obec měla v tomto roce 1650 obyvatel a starostou byl Josef Pavlík, který svůj úřad ještě
v tomto roce předal Františku Hulatovi.

1930

Slavnostní schůze zastupitelstva obce 7. března schválila návrh rady obce o jmenování
T. G. Masaryka čestným občanem Hrušovan u Brna. Při této příležitosti byl založen
Masarykův fond o základním kapitálu 5 000 korun. Byl určen na podporu nejpotřebnějším
občanům obce.
TJ Orel uspořádal 11. ledna svůj první maškarní ples.

1960

V tomto roce zaměstnával n. p. Svit Hrušovany u Brna 1 660 pracovníků. Z toho 1 000 žen
a 600 mužů a mladistvých.
V květnu 1960 byla vybudována kuchyně v mateřské škole v ul. J. z Poděbrad a 6. června
byla dána do provozu. Průměrně se zde stravovalo 55 dětí. Adaptací verandy mateřské
školy vznikla jídelna pro žáky základní školy, aniž byl rušen provoz mateřské školy.
Do mateřské školy chodilo 69 dětí z toho 36 dětí zaměstnaných žen.
V základní škole byla otevřena školní družina. Přihlášeno bylo 32 dětí, vychovatelkou
byla paní Květoslava Soukalová z Brna. Ve školním roce 1960/61 navštěvovalo školu
172 žáků.
JZD mělo 127 členů, obhospodařovalo 626,96 ha půdy. Chovalo 418 kusů hovězího
dobytka, 640 kusů prasat, z toho 100 prasnic, 31 koní a 2 255 kusů drůbeže, z toho 2 130
slepic.
MNV uvažovalo o otevření hudební školy v obci.
V tomto roce začíná pravidelný odvoz popele.
Započala úprava koryta říčky Šatavy a byl zasypán rybník „Fabričák“ na Vodárně.
V roce 1960 měla obec 1 957 obyvatel.
Předsedou MNV byl od 1. ledna ing. Blahomír Weis, který úřad zastával do 30. června
1960, kdy odstoupil z důvodu nemoci a nahradil ho Jan Kaplan.

1970

Byla zahájena výstavba podnikových bytů závodu BOPO Třebíč a Prefa Brno – budoucí
sídliště.
Započala výstavba čističky odpadních vod u potoka Šatava při cestě do Unkovic.
Byla zahájena výstavba parovodu k vytápění Sídliště, parovod vedl z n. p. Svit ulicí
Nádražní pod tratí kolem hřbitova na sídliště.
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V březnu vznesla rada MNV ostrý nesouhlas s návrhem MNV Vojkovice vyměnit rybník
Šejba za náhradu půdy ve výměře rybníka.
Letní filmový festival na dvoře sokolovny navštívilo 8 856 diváků.
Za velké účasti občanů na veřejné oslavě VŘSR 7. listopadu spoluúčinkovalo Akademické
sdružení Moravan z Brna.
V prosinci bylo provedeno sčítání obyvatelstva. Hrušovany u Brna byly rozděleny
do 5 obvodů. Zpracování sčítacích záznamů provedlo 5 sčítacích komisařů. Hrušovany
u Brna měly v roce 1970 1949 obyvatel.
Vyučování v základní škole bylo 18. prosince ukončeno. Jednotlivé třídy byly
přestěhovány do náhradních místností MNV a do prostor patřící n. p. Svit a byla
zahájena generální oprava školy. Základní školu v školním roce 1970/71 navštěvovalo
118 žáků a ředitelkou byla jmenovaná Libuše Fojtíková místo Martina Zoubka, který
odešel do důchodu.
Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 1970/71 60 dětí.
Předsedou MNV byl Eduard Pospíšil.

1980

Začala výstavba vysokotlaké přípojky plynu.
Na ulici Jízdárenská bylo zkolaudováno 19 rodinných domů, 6 rodinných domů bylo
ve výstavbě, u 8 rodinných domů byly zahájeny hrubé stavby.
Zahrádkářům ČSZ Slunečná 2 v oblasti u rybníka Šimlochy předána parcelní čísla.
Byla objednána studie opravy Sokolovny, budova měla být dvoupodlažní. Měla zde být
kinokavárna, malý sportovní sál, místní knihovna, oddělení školní družiny, kavárna.
Připraven byl projekt na výstavbu garáží za vesnicí směrem k Vojkovicím (dnes Sběrný
dvůr).
TJ Jiskra – sportovní gymnastika byla nejúspěšnějším oddílem na okresním přeboru
v Brně. Děvčata representovala okres Brno-venkov na krajských přeborech 29. 3. 1980
ve Vracově. Zásluhou našich gymnastek byl náš okres nejúspěšnější.
Ve školním roce 1980/1981 navštěvovalo základní školu 242 žáků. Ředitelkou školy byla
paní Růžena Jirsová.
Ve školním roce 1980/1981 navštěvovalo mateřskou školu ulici Jiřího z Poděbrad
a ulici Havlíčkova 89 dětí, z toho 35 předškoláků a na Sídlišti 70 dětí a z toho
34 předškoláků. Ukončena byla generální oprava mateřské školy v ulici Jiřího z Poděbrad.
Obec měla v tomto roce 2 789 obyvatel.
Předsedou MNV byl Karel Kališ.

1990

Na budově základní školy byla instalována pamětní deska T. G. Masaryka a byl obnoven
název školy „Škola T. G. Masaryka“.
Základní školu ve školním roce 1990/1991 navštěvovalo 154 žáků. Ředitelkou školy byla
paní Anna Kolegarová.
V restituci byla vrácena budova mateřské školy v ul. J. z Poděbrad původnímu majiteli.
Mateřská škola zůstala na Sídlišti a v ul. Havlíčkova.
Mateřskou školu ve školním roce 1990/1991 navštěvovalo na Sídlišti 59 dětí,
ulici Havlíčkova 55 dětí a logopedické třídě v bývalých jeslích 12 dětí.
V tomto roce se zemědělské družstvo „Jaslo“ Blučina přeměnilo na čtyři právní subjekty.
Družstvo Hrušovany u Brna se skládá z 9 vlastníků půdy a mělo 16 pracovníků.
Tělocvičné jednotě Sokol byla vrácena budova sokolovny.
24. listopadu se konaly volby do zastupitelstva obce. Starostou obce se stal Miroslav
Klajba.
AZ připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce
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Kostel Panny Marie Královny

Různé

Kostel Panny Marie Královny o vánočních svátcích
Bc. Ladislav Najman

Na Štědrý den odpoledne od 14:00 do 16.30 hodin bude kostel otevřený a všichni,
hlavně děti s rodiči, si mohou přijít pro Betlémské světlo do svých domovů. Zároveň si
mohou prohlédnout rozsvícený vánoční strom v kostele a Ježíška v novém hrušovanském betlému a případně mu i zazpívat nebo zahrát nějakou koledu. Pro všechny děti
bude připravený pod stromečkem drobný sladký dáreček. Akci pořádá KDU-ČSL spolu
s naší farností.
Půlnoční mši svatou na štědrý den 24. 12. 2010 slouží ve 22.00 generální vikář Mons. Jiří
Mikulášek.
V první svátek vánoční 25. 12. 2010 se koná sváteční ekumenická bohoslužba s Mons.
ThLic. Václavem Sloukem, farářem kostela svatého Jakuba Většího, děkana brněnského,
kanovníka Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, a s Mgr. Miroslavem
Kubíčkem, farářem CČSH na Starém Brně.
Další mše svatá je 1. ledna - Nový rok - v 10 hodin.
V neděli 2. 1. 1011 od 14:00 do 17:00 hodin přijďte na výstavu betlémů v našem kostele, které zapůjčí hrušovanští občané. Akce proběhla úspěšně už loni. Bude trvat do soboty 15. ledna, a to vždy ve středu a v sobotu od 17:00 do 18:00 hodin (vždy před večerní
mší). Při této výstavě bude zároveň probíhat Tříkrálová sbírka do připravených pokladniček. Své betlémy můžete přinést do kostela ve středu 29. 12. od 17:30 do 18:00 hod.
a ve čtvrtek 30. 12. od 15:00 do 17:00 hod.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2010

25

Charitní pečovatelská služba

Různé

Charitní pečovatelská služba
Eva Lenochová, DiS., koordinátorka charitní pečovatelské služby

Oblastní charita Rajhrad od ledna 2008
poskytuje kromě zdravotní péči i péči sociální / pečovatelskou službu/, tak aby byla
klientům poskytována v jejich domácím
prostředí komplexní péče.
Pečovatelskou službu poskytujeme
v okolí Rajhradu v okrese Brno-venkov.
Pečovatelskou službu si klient hradí dle ceníku, je poskytovaná na základě písemné
dohody mezi klientem a naší organizací.

Naším cílem je poskytnout klientům
kvalitní sociální služby, dle jejich potřeb
a aktuální situace. Podpora kvality života
v domácím prostředí, v co nejširší lokalitě.
Pečovatelská služba je určena především pro seniory, osoby se zdravotním
postižením, osoby v nepříznivé sociální
situaci a osoby handicapované. Péče je
poskytovaná 7 dní v týdnu, v pracovní dny
mezi 07.00-19.00 h.

Cílem charitní pečovatelské služby je:
 Je zlepšení kvality
 Umožnit zůstat klientovi, co nejdéle
v domácím prostředí
 Respektovat soukromí uživatelů služeb
 Snažit se vycházet z individuálních
potřeb uživatelů služeb

 Pomáhat a podporovat uživatele
v tom, aby mohli žít klienti stejně jako
jejich vrstevníci
 Poskytovat služby sjednané, tak
i služby dle aktuálního přání a potřeby
uživatelů a poskytovat poradenství

Nejčastěji poskytované služby:







Dovoz obědů, příprava a podání jídla
Zajištění úklidu domácnosti
Zajištění nákupů
Zajištění pochůzek (lékař, pošta)
Pomoc při hygienické péči
Dohled u klienta

 Jednoduché ošetřovatelské úkony
(podání připravených léků, promazání
zad...)
 Po domluvě zajištění pedikúry
 Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Kontakt:
V případě zájmu o pečovatelskou službu či informace o pečovatelské
službě, ceníku služeb nás můžete kontaktovat:
Eva Lenochová, DiS.
koordinátorka charitní pečovatelské služby
Oblastní charita Rajhrad
Charitní pečovatelská služba Jiráskova 47, Rajhrad 664 61
Tel: 547 232 223 - Mobil: 731 124 470
Email: eva.lenochova@caritas.cz
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Charitní pečovatelská služba

Různé

Ceník služeb Charitní pečovatelské služby Rajhrad
platný od 1. 1. 2009
Úkony pečovatelské služby

úhrada/hodina

Pomoc při podání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání
Pomoc při samostatném pohybu
Pomoc při přesunu na lůžko, na invalidní vozík
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při základní péči o ruce
Pomoc při použití WC
Běžný úklid domácnosti-pravidelný
Údržba spotřebičů/např. umytí sporáku, ledničky/
Donáška vody /tam, kde není voda dostupná/
Topení v kamnech
Malý nákup, pochůzka /lékárna, pleny/
Dovoz, dovážka jídla
Příprava a podání jídla a pití
Velký nákup / 2 igelitky
Žehlení drobného osobního prádla nebo ložního prádla

50 Kč/ 30 min.
50 Kč/30 min.
50 Kč/ 30 min.
50 Kč/ 30 min.
50 Kč/30 min.
50 Kč/ 30 min.
50 Kč/ 30 min.
50 Kč/30 min.
50 Kč/ 30 min.
50 Kč / 30 min.
50 Kč/ 30 min.
50 Kč/30 min.
50 Kč/ 30 min.
20 Kč/ úkon
25 Kč/ 15 min.
100 Kč/ úkon
50 Kč/ 1 Kg prádla

Pečovatelská služba je sociální službou registrovanou u JMK. Je řízena standardy kvality služeb dle zákona 108/2006 Sb. Přestože je služba hrazena klientem, je možné na ní získat finance pro klienta ze zdrojů MPSV – tzv.příspěvek na
péči (zajistí sociální pracovnice CHOPS).
Po prvním kontaktu / poskytnutí informací/ provede v případě zájmu o péči
sociální pracovnice šetření přímo v bydlišti klienta. Po provedeném šetření se
sepíše smlouva o poskytování pečovatelské služby, kde se vymezí , jaké služby
klient chce, v jaké časové frekvenci a časovém rozsahu. Poté návštěvy u klienta
provádí pečovatelka.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2010
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Organizace

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů
Hrušovany u Brna
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže

Za poslední čtvrtrok se konaly dvě akce,
na kterých se zúčastnili naši mladí hasiči.
První akcí byl branný závod. Na branný závod v Moravských Bránicích, který se konal 2. 11. 2010 jsme se připravovali velice pečlivě. Za naše mladší
družstvo nás reprezentoval Jan Záviška,
Petra Ondráčková, Aneta Zabloudilová,
Denis Najman, Soňa Chudosovcevová
a Boris Wágner, kteří získali krásné 6. místo. Za starší žáky nás reprezentoval Lukáš
Brzobohatý, Jiří Sklenář, Valerie Philippi,

28

Kateřina
Ondráčková
a Veronika Veisová,
kteří se umístili na 18. místě.
Z této soutěže jsme však neodjížděli s prázdnýma rukama. Naše mladá hasička Petra Ondráčková získala pohár
za nejmladšího účastníka, který se zúčastnil branného závodu. V jejich šesti letech zvládla uběhnou dva kilometry
kopcovitým terénem. Dorostenka Lenka
Česlíková se umístila na 6. místě.
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Nezapomněli jsme na tradiční prosincové svátky. Vyzdobili jsme si zbrojnici vánočními ozdobami. A opět nás po roce navštívil sám Mikuláš s andělem a čertem. Zatímco zlobivé děti odměňoval
čert uhlím, hodným dětem Mikuláš s andělem
dával sladkosti.

Organizace

Nyní se připravujeme na soutěž v uzlování, která se bude
konat 18. prosince v sokolovně
v Hrušovanech u Brna. Na tuhle
soutěž by měli přijet mladí hasiči
z našeho okresu Brno-venkov.

Inzerát

FINANČNÍ PORADENSTVÍ, POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ZDRAVÍ
Je Váš dům, auto či chata správně pojištěna? Neplatíte zbytečně moc?
Nabízím pojištění majetku i životní pojištění
MAJETEK:
ŽIVOT:
FINANCE:
INVESTICE:

auto, dům, chata, domácnost
úrazu, investiční životní pojištění, zajištění hypoték
hypotéky, stavební spoření
CONSEQ fondy (jediné přežili krizi beze ztráty)

U všech těchto produktů Vám bezplatně zkontroluji Vaše stávající smlouvy,
případně navrhnu odpovídající pojištění proti všem rizikům.

Volejte: René Glöckner 723 091 723
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2010
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Táborníci
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Podzimní prázdniny
na státních hranicích

U

NA
BR

Celooddílový výlet do Javorníků od 28. do 31. 10. 2010
Text Eva Burianová, Fotky Veronika Winnigová

Stejně jako každý rok jsme se i letos o podzimních prázdninách vydali na několikadenní výlet, tentokráte na rozhraní České a Slovenské republiky do pohoří Javorníků.
Ve čtvrtek brzy ráno jsme se
všichni sešli u naší klubovny,
28.10. naložili jsme veškeré věci
Čt
do autobusu a vyrazili jsme.
Tradičně však naše cesta nevedla přímo na chatu, kde jsme měli být
ubytováni, ale navštívili jsme pár památek
a zajímavostí.
2010

30

Poprvé jsme se z autobusu vyhrnuli
v Kroměříži. Město historických památek,
škol, umění a kultury, také nazývané jako
Hanácké Atény, jistě každý zná. Je tu nádherný zámek, který jsme si nemohli nechat ujít a v obrovských klouzavých pantoflích jsme si ho prošli za doprovodného
výkladu paní průvodkyně. Ve Sněmovním
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Táborníci
sále, kde se dodnes konají různé koncerty
a jiné společenské akce, jsme si i zazpívali. Co jiného, než všem táborníkům velmi
dobře známou písničku Mávej.

Další zastávkou byly Arcibiskupské sklepy,
kde jsme viděli obrovské sudy na víno, do jednoho z nich jsme si mohli i vlézt, dozvěděli jsme
se něco o mešním víně i jeho archivování.
Nemohli jsme si nechat ani ujít unikátní výstavu Pravěk počítačů. Mohli jsme vidět, jak
vypadaly první počítače na světě a jak se postupem času vyvíjely. Není to tak dlouho, co tyhle
přístroje přišly na svět a jejich vývoj jde neustále kupředu. Děti nejvíc uchvátily „pravěké“ hry
jak Pac Man a podobné, které si mohly zahrát.
Další zastávkou se stalo skanzenové město
Rožnov pod Radhoštěm, kde jsme navštívili

Organizace

jednu část místního muzea v přírodě, a to dřevěné městečko.
Potom už následovala cesta na chatu Kasárna, kam jsme dojeli pozdě odpoledne. Největší
nadšení způsobila vrstva prvního letošního
sněhu. Děti i vedoucí se ubytovali a následoval
večerní program. Prohlédli jsme si fotky z vybraných tábornických akcí.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2010

31

Organizace

Táborníci

V pátek jsme vstali brzy, abychom mohli brzy vyrazit
29.10. na celodenní túru. Každá druPá
žina vyfasovala svoji svačinu
a mohlo se vyrazit. Od chaty,
kolem vrcholů Velký Javorník, přes Malý
Javorník až k chatě Kohútka, kam pro
nás přijel autobus.
Naše družina Včelek se po cestě rozhodně nenudila. Vedoucí vymysleli hru,
při které jsme se výborně bavili, proto
nám i dlouhá cesta rychle uběhla. Večerní program proběhl v duchu znalostní
soutěže.
2010

V sobotu byl v plánu další pěší
výlet, tentokrát na druhou
30.10. stranu pohoří. Autobusem
So
jsme dojeli k chatě Bumbálka,
od které jsme se vydali směrem zpět na chatu. Napřed jsme si udělali
malou zacházku na rozhlednu, rozhodně
ale stála za to. Z vrcholku bylo vidět daleko po celém pohoří, jak na Slovensko, tak
i na českou stranu. Cesta zpět byla vskutku náročná, kopců jsme potkali povícero,
bohužel tatranku jsme každý měl jen jednu. Dalo nám to zabrat, na chatu však dorazili všichni.
2010

Moravské rekreační středisko na Slovensku ►
Z jedné našich nejmladších vesnic Karlovice, která se rozkládá v údolí Vsetínské
Bečvy, přes její místní část Podťaté stoupá
horská silnička do rekreační lokality Kasárna. Jméno lokality souvisí s ubikacemi vojáků, kteří zde roku 1833 bránili šíření epidemie asijské cholery z Uher na Moravu.
Těsně před vyústěním silnice z lesa mezi
chaty je překřížena česko-slovenskou hranicí, která v těchto místech prochází poněkud nelogicky. Místo toho, aby kopírovala
rozvodní horský hřbet Javorníků, vede rov-
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noběžně pod ním v lese. Tuto hraniční linii
stanovila dohoda v roce 1734, která byla
výsledkem 200 let trvajících sporů o moravsko-uherskou hranici.
Ke krátké změně došlo v době Slovenského štátu v letech 1939-45, kdy se hraniční patníky stěhovaly nahoru na hřeben.
Po válce se však hranice opět vrátila dolů
na původní místo.
Rekreační středisko se nerušeně rozrůstalo až do okamžiku rozdělení česko-slovenské federace roku 1993. Do té doby
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… bez veršů, ale od srdce Vám všem přejeme
krásné prožití vánočních svátků
a po celý nadcházející rok 2011
ať Vás doprovází pevné zdraví
a štěstí na každém kroku.
TÁBORNÍCI HRUŠOVANY U BRNA

Moravské rekreační středisko na Slovensku
výhodná poloha mimo území CHKO Beskydy se stala přes noc velmi nevýhodnou, neboť převážnou většinou majitelů objektů
byli moravští chataři na slovenském území.
Vůbec tato hranice nebyla vždy bezpečná a poklidná tak jako nyní.
V minulosti pohyb po hřebeni Javorníků nebyl tak bezproblémový jako dnes. Až
do vytyčení hranice v roce 1734 se tu odehrávaly časté potyčky, kradl se tu dobytek,
občas byli i mrtví. Později se tu rozmohlo
pašeráctví, kdy přes hory přecházeli tajně

„švercové“ a v nůších na zádech přenášeli
z Uher na Moravu tabák.
Hranici hlídali „portáši“ nebo též „obrajti“, kteří pocházeli zpravidla ze stejných
vesnic jako pašeráci a místní zbojníci.
Velmi rizikovou se stala zdejší hranice
i v období 2. světové války. V září 1944 se
tudy probíjela ze Slovenska na Moravu
partyzánská brigáda Jana Žižky a v údolí
Podťaté svedla s německými jednotkami
jednu z největších bitev v českých zemích
v době druhé světové války.
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Neděle už byla ve znamení návratu. Nejdříve jsme se museli sbalit
31.10. a vyklidit chatu. Vedoucí se svými
Ne
družinami ještě na chvíli vyrazili
ven na malou procházku, někteří
si zahráli hry na zahřátí. Cestu domů jsme si
jako každý rok zpříjemnili návštěvou akvaparku, tentokrát ve Valašském Meziříčí. Děti ze
sebe vydali poslední zbytky energie a potom
už nám nezbylo než se těšit domů na rodiče.
2010

Do Hrušovan jsme se vrátili za tmy, s novými
zážitky, nicméně unavení a s myšlenkou na jediné
– svoji postel. Příští rok se vydáme na další, jistě neméně povedený výlet.
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Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu
Tomáš Kolegar

Stolní tenis má v Hrušovanech dlouholetou tradici a i v roce 2010 pokračuje oddíl stolního tenisu ve své činnosti.
V první polovině roku 2010 dokončila
družstva mužů A i B poměrně úspěšně sezónu 2009/2010, když družstvo A v sestavě Oldřich Vičík, Tomáš Kolegar, Milan Žilka
a Oldřich Škarda obsadilo v Krajské soutěži
2. třídy solidní 8. místo a zajistilo si účast
i v sezóně 2010/2011.
V právě probíhající sezóně 2010/2011
se družstvo A nachází ve středu tabulky a to na 7. místě. Ještě jsou před námi
poslední dva zápasy první poloviny, takže doufám, že se toto postavení podaří
minimálně udržet ne-li vylepšit. Družstvo
B hraje Okresní přebor I. třídy a v sezóně
2009/2010 se umístilo na velmi slušném
9. místě a zajistilo si s přehledem účast

i v ročníku 2010/2011, když se v současnosti nachází na výborném 8. místě.
Družstvo tvoří Richard Skála, Pavel Škarda,
Zdeněk Krupica a Jan Havlík. Po delší době
se nám podařilo vzbudit zájem o stolní
tenis mezi mládeží, která i díky účasti oddílu stolního tenisu na akcích pro děti,
které byly pořádány Sokolem Hrušovany,
znovu pomalu stolní tenis objevuje. Počet
žáků se nám zvýšil na 10, členy oddílu se
stali Gabriela Suská, Terezie Šperglová,
Markéta Antošová, Martin Antoš, Natálie
Horová, Anna Kolegarová, Martin Kárník,
Pavel Kubica, Roman Zetel a Viktor Čaněk.
Mládeži se v oddílu věnuje pan Jan Havlík,
za což mu patří velké poděkování. Doufám,
že zájem dětem vydrží a někteří z nich naváží na současnou úroveň stolního tenisu
v Hrušovanech u Brna.

TJ Sokol Hrušovany u Brna
Mirka Šebelová

TJ Sokol Hrušovany u Brna pořádá cvičení pro děti ve věku od 6
do 15 let. Na cvičení se můžete přijít podívat každou středu (mimo
středu) od 17.00–18.30 hod.
S dětmi cvičíme na: kruzích,
žebřinách, žíněnkách, s míči, švihadly a hrajeme různé hry. Jednou
za čas s dětmi navštívíme krytý bazén, horolezeckou stěnu... Cvičení
probíhá pod vedením vyškolených cvičitelů, v průběhu cvičení
je přítomen i vyškolený zdravotník
na akce. Dále se děti mohou účastnit akcí pořádaných sokolskou
župou např. sokolský slet, závody,
tábor....
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2010
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Kopaná v Hrušovanech u Brna
v roce 2010
Jaromír Kudělka a Ing. Miroslav Edler za FK 1932

Rok 2010 je v historii hrušovanské kopané výjimečný, a to hned z několika pohledů.
V oblasti organizační došlo k „uzavření kruhu“. Oddíl kopané se po dlouhých letech pod
hlavičkou TJ Jiskra Hrušovany u Brna vrátil
ke svým kořenům, tedy k samostatné organizaci. Pod hlavičkou oddílu kopané TJ Jiskra byla
kopaná „ukryta“ od roku 1961, v tom roce také
družstvo mužů sestoupilo z krajské I.B třídy
(nejvyšší soutěž mužů co se kdy v Hrušovanech
hrála) do Okresního přeboru, tuto pozici dokázali muži hájit jen do roku 1968, kdy sestoupili
do okresní soutěže III. třídy. Tuto soutěž, s několika kratšími, či delšími obdobími ve IV. třídě,
hrají naši muži i dnes.
Proces osamostatnění je relativně složitý,
ale i těmito procesními úskalími jsme dokázali
na jaře projít a již od konce pololetí pak vystupujeme hrdě pod názvem FK 1932 Hrušovany
u Brna, o.s. Finančně jsme samostatní od začátku roku 2010. Naše občanské sdružení se svým
názvem, stanovami hlásí k tradici organizované
hrušovanské kopané, založené roku 1932 jako
SK Hrušovany u Brna. Po II. světové válce pak
kopaná vystupovala, právě až do roku 1961,
jako Tatran Hrušovany u Brna.
Osamostatněním oddílu kopané do FK 1932
jsme se tak vrátili ke kořenům, s plnou odpovědností za vše co a jak děláme pro kopanou,
pro hrušovanskou mládež i hrušovanskou veřejnost. Odpovědnost jsme za to samozřejmě
nesli i „pod křídly“ TJ Jiskra.
Dalším významným aktem, alespoň pro nás,
co kopanou poslední dvě dekády děláme, bylo
udělení názvu našemu stadionu. Na naši žádost
zastupitelstvo obce odhlasovalo pojmenování
našeho stadionu „Stadion Václava Lajkeba“. Pan
Václav Lajkeb nebyl významným hráčem naší
historie, nebyl ani významným funkcionářem.
Byl jen tím nejupřímnějším a nejvěrnějším fanouškem naší, hrušovanské kopané. To vše až
do doby než opustil tento svět, když podlehl
následkům zranění, které si způsobil při oslavách
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65. výročí hrušovanské kopané (1997) na starém
škvárovém hřišti. Tehdy jsme mu, alespoň ti kteří u toho byli tenkrát a jsme i dnes, dali „slib“, že
pokud se nám podaří naplnění našeho hlavního
cíle té doby, tedy výstavby důstojného stánku
pro hrušovanskou kopanou, pak tento stánek
ponese jeho jméno, jako pocta našemu věrnému fanoušku, potažmo tedy věrným fanouškům
všem. Završila se tím hlavní etapa budování důstojného stánku pro naši kopanou, naši mládež
a veřejnost. Ne že by nebylo co dále na našem
Stadionu dále zlepšovat, ale další věci jsou již jen
drobnosti oproti problému, který bylo potřeba
řešit, aby vůbec kopaná v Hrušovanech u Brna
nějakou budoucnost měla.
Třetí, historicky významnou událostí pak byl
postup družstva mužů zpět do III. třídy, když
do IV. třídy jsme sestoupili v roce 2004, poté co
jsme většinu úsilí a energie museli a také chtěli
věnovat řešení výše uvedenému problému důstojného stánku. Druhá sezóna na našem Stadionu Václava Lajkeba tedy znamenala návrat
do soutěže, jež se hraje od roku 1968.
Významnou událostí, nikoliv však již historicky, bylo pořadatelství jedné skupiny 11. ročníku „Mezinárodního pohárového turnaje mladších žáků starosty Modřic“. Náš Stadion a naši
pořadatelé zajišťující průběh se, dle hodnocení
jak hlavních organizátorů tak i účastníků, zhostili úkolu na výtečnou. Utkání základní skupiny
na našem hřišti odehrála družstva FC Baník Ostrava, UKS SMS Lodž (Polsko), FC Vysočina Jihlava, 1. SC Znojmo a FC Petržalka (Slovensko).
Finálový miniturnaj o 17.–20. místo pak
u nás absolvovala družstva MFK Modřice,
Roudnice nad Labem, 1. SC Znojmo, FC Hlučín.
Utkáním chybělo jen přívětivější počasí, neboť
po celé tři dny pršelo. Toto pořadatelství a jeho
následné hodnocení přispělo k zviditelnění
Hrušovany u Brna v celostátním měřítku, tedy
alespoň v oblasti celostátní kopané.
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Starší přípravka
V krátkosti bychom Vás pak ještě chtěli seznámit s vnitřním fungováním klubu (FK = fotbalový klub).
Výkonný výbor (po členské schůzi nejvyšší
orgán) pracuje ve složení :
předseda:
• Jaromír Kudělka ml. (správce stadionu,
občasný asistent mužů)
místopředseda:
• Jaromír Hádlík
(trenér ml. žáků + přípravek)
členové výboru:
• Ing. Miroslav Edler (do jara trenér mužů)
• Jaroslav Veselý (trenér dorostu, vedoucí
„Starých pánů“)
• Jaroslav Hýsek
(trenér ml. žáků + přípravek)
U družstev pak navíc od léta pracují Ladislav
Rikan (syn hrušovanského rodáka – Medlov)
jako trenér dorostu, Martin Lamač jako asistent u dorostu, Vítězslav Čermák (Nové Bránice) jako trenér mužů a Stanislav Žilka jako
vedoucí u družstva mužů.
Na jaře pak ještě u družstva dorostu
pracoval Jiří Kunz (Přísnotice/Hrušovany
u Brna).

Tím se dostáváme k našim družstvům. Máme
jich celkem 6, z toho 4 v pravidelných soutěžích.
V družstvu mladší přípravky trénují chlapci
(někdy i dívky) od 5 – 6 let do cca 8 let.
Ve starší přípravce se pak i v pravidelné soutěži připravují chlapci do 10 let.
Od léta pak máme v soutěži družstvo mladších žáků ve věku 11 – 12 let.
Družstva svými sportovními výkony patří
na okresní úrovní do horní poloviny tabulek,
těsně pod tradiční okresní bašty mládežnické
kopané jako např. Ivančice.
Tato družstva trénují prakticky celoročně
(11 měsíců, 2x týdně + víkendový zápas) Jaromír Hádlík, Jaroslav Hýsek a pomáhá jim Petr
Plavec.
Družstvo starších žáků jsme před zahájením
jarní části soutěže museli pro nedostatečný počet chlapců ze soutěže odhlásit. Starší z chlapců
přešli do dorostu, mladší pak do od léta založeného družstva mladších žáků. K dorostu se
na podzim připojili i chlapci, kteří kopanou
opustili před nějakým časem.
O vedení družstva dorostu se na jaře staral
Jaroslav Veselý a Jiří Kunz .
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Družstvo svými výkony na konci podzimní
části soutěží prokázalo stoupající herní kvalitu, a to je příslibem do budoucnosti. Někteří
z dorostenců si, stejně jako v letech dřívějších, více či méně vyzkoušeli i soutěžní utkání
v kategorii mužů. V tomto trendu hodláme
pokračovat.
Družstvo mužů splnilo svůj i náš cíl a po jarní
části soutěží postoupilo ze IV. třídy do III. Družstvo v posledních letech (10) vedl Ing. Miroslav
Edler, který si po splnění tohoto cíle vzal „trenérskou dovolenou“. Tu si určitě po cca 25 letech
kontinuální trenérské práce u různých našich
družstev zasloužil. Od léta jsme k družstvu angažovali Vítězslava Čermáka, až do této doby
trenéra družstva Mělčan, účastníka Okresního
přeboru. K novému trenérovi se připojil i nový
vedoucí Stanislav Žilka. Družstvo patří svým věkem k nejmladším na okrese, a je tedy příslibem
i do let budoucích. Po polovině sezóny se s přehledem drží v horní polovině tabulky a nebýt
některých horších utkání, mohlo být i výše.
O organizaci všeho kolem družstva „Starých
pánů“ se staral Jaroslav Veselý.

Na více než třítisícovou obec nás mnoho
není, ale již je to o 400% více než před 6–7 lety.
Mimo uvedené sportovní a společenské aktivity jsme museli v roce 2010 řešit i věci mnohem prozaičtější, složitější, a to nejen organizačně.
Náš dosavadní podnájemník, provozující v námi pronajatých prostorách „Sportbar
na Stadionu“, svoje podnikání zde ukončil. Abychom zajistili kvalitu a služby pro hráče, rodinné příslušníky hráčů a návštěvníky, zřídili jsme
si pro fotbalový klub živnostenské oprávnění
a Sportbar provozujeme ve vlastní režii. Vybavení budeme po dobu několika let od původního podnájemníka – provozovatele „odkupovat“. O provoz Sportbaru se stará Ing. Miroslav
Edler, s občasnou pomocí externích „brigádníků na dohodu“ a Jaromíra Kudělky staršího.
O zajištění provozu Stadionu se stará Jaromír Kudělka mladší za pomoci Jaromíra Kudělky staršího a Ing. Miroslava Edlera. K pravidelným činnostem patří sekání trávníku (v sezóně
2x týdně), závlaha, lajnování hřiště a drobné
údržbářské práce.

Dorostenci
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„Staří páni“
Provoz fotbalového klubu by nebyl možný
bez finančního zajištění. Nutno dodat, že rok
2010 patřil z více pohledů k těm horším. Obec
Hrušovany Brna nám přispěla částkou 7,5x vyšší než přispívala TJ Jiskra v roce 2003, ale bez
větší pomoci, především na pokrytí provozních
nákladů, to bude v budoucnosti obtížné. Další hlavní partner minulosti i současnosti firma
Xella CZ, s.r.o, nám přispěla až na sklonku roku
a to v objemu nižším než v obdobích předcházejících. Od ČSTV jsme v letošním roce neobdrželi podporu žádnou. Mimořádně nám v tomto
roce na provoz přispěla společnost Český štěrkopísek a darem jedna fyzická osoba. Pokrytí
zbývajících výdajů rozpočtu bylo možné jen
díky osobním půjčkám od některých členů vedení klubu.

Do budoucnosti se pro krytí provozních nákladů ukazují jako jediné správné zdroje – příspěvek Obce Hrušovany u Brna, příspěvek ČSTV,
členské příspěvky a případný zisk z vlastního
podnikání (pokud v budoucnosti vznikne).
Vzhledem k neutěšenému stavu financování
jsme museli přikročit k úsporným opatřením.
Příkladem je hnojící program, který byl zredukován na hnojení 2 zbylými dávkami z roku 2009
(2 hnojení – měsíc duben). Zbytek roku pak trávník hnojen nebyl a je v dobré stavu jen díky preciznímu založení, výborné péči v předchozích
letech a regulovanému užívání.
Nutno poznamenat, že každý v klubu pracuje, ať už na jakékoliv pozici, či jakékoliv úkolu,
pracuje bez nároku na odměnu, jen jak se říká
„z lásky k fotbalu“ (ač je to občas až k neuvěření).

O naší práci a výsledcích našich družstev, vašich dětí, je možno se něco dozvědět na oficiálních
stránkách ČMFS www.fotbal.cz, na stránkách Lidovek www.vysledky.com, naši přátelé založili
stránku na Facebook.com (vyhledat FK 1932 Hrušovany u Brna).
Na jaře 2011 pak uvedeme do provozu oficiální stránky klubu na doméně www.fk1932.cz.
Závěrem tedy nezbývá než poděkovat všem kteří se malou či větší měrou podíleli v roce 2010
na fungování fotbalového klubu, všem partnerů kteří přispěli k zajištění provozu klubu, všem
trenérům za jejich obětavou trpělivou práci, všem hráčům za jejich tréninkové i zápasové nasazení.
Poděkování patří také všem našim věrným fanouškům, kteří nás v naší činnosti podporují a tím
nám dávají najevo, že naše práce smysl má.

Zdar sportu, kopané, hrušovanské mládeži a Hrušovanům u Brna i v roce 2011.
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