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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem
mého
příspěvku Vás
pozdravuji
a s nadcházejícím vánočním časem, včetně
odcházejícího roku 2011, si dovolím malé
bilancování.
Když prohlížím úkoly obce na rok 2011, které si obec
stanovila, mám docela dobrý pocit, i když je stále
co zlepšovat. Hospodaření obce je na dobré úrovni,
uměli jsme získat finanční prostředky a stále úspěšně
obec rozvíjíme. Jsem rád, že máme funkční radu i zastupitelstvo a hlavně jasný
koncepční program, který je postaven na výrazných úsporách provozních
výdajů a systémovém zajišťování potřeb občanů.
Zmíním se o podstatných záležitostech, které jsou důležité pro rozvoj
a vytváření podmínek života obce:
Rozšiřujeme kapacitně čistírnu odpadních vod, včetně lepšího čistění,
rozšířili jsme kapacitu mateřské školy a zajistili dostatek míst pro děti,
přistoupili jsme k většímu ozelenění obce výsadbou stromů, podílíme se
na realizaci odbahnění rybníka ŠEJBA, vybudovali další kolumbární místa
na hřbitově, vybudovali stezku k Výzkumu, opravili MŠ – Sídliště, opravili
schody na ulici Tyršova, realizovali jsme dobudování solárního systému
na fotbalovém hřišti, připravili jsme pietní místo pro přenesení pomníku
padlých ruských vojáků, opravujeme průběžně chodníky obce, zajišťujeme
finanční výpomoc místním spolkům, spolupracujeme a podporujeme Dům
důstojného stáří a další provozní záležitosti. Výčet by byl delší, ale nechci vás
unavovat.
Krátce se zmíním o připravovaných akcích:
Budeme pokračovat v tvorbě nového územního plánu, chceme
rekonstruovat zdravotní středisko a propojit ho s novými ambulancemi, které
budou zprovozněny v novém roce a výrazně tím zkvalitnit zdravotní služby
v obci, chceme zlepšit sociální služby pro starší spoluobčany, musíme řešit
majetkoprávní vztahy ohledně pozemků, vyvedeme zbývající těžkou dopravu,
která užívá ulici Jiřího z Poděbrad do areálu BOTEX, na novou dopravní
obslužnost, která vznikne novým propojením v ulici Jízdárenská, legalizujeme
a opravíme rybník Vodárna, budeme pokračovat v obměně povrchu chodníků,
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Obec

Slovo starosty (pokračování)

zvýšíme počet parkovacích míst, provedeme generální opravu fasády hřbitova,
vytvoříme nové pietní místo – památník padlých a další.
Velmi mne těší, že jsem mohl pomoci místnímu mysliveckému sdružení
s dosažením velkého úspěchu v elektrifikaci myslivecké chaty. Zde patří
poděkování p. Petru Halaszovi a společnosti WIS Energo  Ledce Sever s.r.o.
Praha.
Úkolů nás čeká dost, věřím, že se jich zhostíme se ctí, že budeme mít Vaši
důvěru a podporu, abychom neustále zlepšovali život obce a zabezpečovali
potřeby občanů, aby se cítili ve své obci opravdu jako doma.
Chci poděkovat radním, zastupitelům, pracovníkům úřadu a obce, členům
komisí a výborů, pracovníkům příspěvkových organizací a všem občanům,
kteří pomáhají na úrovni spolků, kulturních, sportovních a charitativních
organizací, prostě všem lidem dobré vůle.
Je čas adventní, čas vánoc, čas zklidnění, čas pro návštěvu blízkých, čas pro
odpuštění křivd, čas pro smíření a čas pro vzpomínku na bližní, kteří nás již
předešli.
Nezapomínejme na nemocné a opuštěné spoluobčany a víme-li o nich,
zkusme je podpořit a pomoci.
Věřícím spoluobčanům přání hojnosti Božího požehnání.
Vážení spoluobčané, jsou před námi nejkrásnější svátky roku, svátek
zejména dětí. Přeji Vám, abyste je prožili v lásce a radosti, v kruhu svých
blízkých a do nového roku 2012 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

S pozdravem
					

Miroslav Rožnovský, starosta obce

Vánoční a novoroční přání
Všem čtenářům Hrušovanského zpravodaje
příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do nového roku 2012
přeje Obec Hrušovany u Brna
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Územní plán

Obec

Vážení občané,
Obecní úřad v Hrušovanech u Brna vyzývá občany a ostatní
subjekty k předkládání námětů k vypracování zadání územního
plánu Hrušovany u Brna. Vyzýváme tedy všechny, kteří mají
investiční zájmy, představy a náměty pro rozvoj území obce
Hrušovany u Brna.
Vaše náměty předejte na obecní úřad do 30. ledna 2012.
Podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do zadání
územního plánu. Na náměty se nebude jednotlivě odpovídat, proto obec
doporučuje sledovat termíny veřejných projednávání jednotlivých etap
pořízení ÚP obce ( zadání, konceptu a návrhu ), které budou včas oznámeny
a v případě potřeby uplatnit ve stanovené lhůtě připomínky či námitky.
Formulář k předkládání námětů je ke stažení na internetové adrese
obce: www.hrusovanyubrna.cz, pod sekcí Obecní úřad - formuláře, nebo
k vyzvednutí na podatelně Obecního úřadu v Hrušovanech u Brna.
Podněty a žádosti doručte na Obecní úřad Hrušovany u Brna,
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna.
Na internetových stránkách Obce Hrušovany u Brna byl vytvořen
odkaz Územní plán, kde nyní naleznete informace o současném platném
územním plánu a jeho změnách, příručku se základními informacemi
o územním plánování a v budoucnu zde budou publikovány výsledky
projednávání jednotlivých etap pořízení ÚP obce. Tištěná podoba
aktuálního územní plánu je veřejně k nahlédnutí na Obecním úřadu
v Hrušovanech u Brna, případně na Městském úřadu Židlochovice –
Odbor územního plánování a stavební úřad.
Děkujeme za spolupráci
Miroslav Rožnovský
starosta obce Hrušovany u Brna
Ing. arch. Dušan Knoflíček
zastupitel pověřený ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu
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Obecní úřad

Územní plán

Občan a územní plánování
Ing. arch. Dušan Knoflíček, zastupitel pověřený ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu

Územní plán, zákony a vyhlášky
Problematika územního plánu je řešena zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební
zákon) a jeho prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 500/2006 Sb. Tyto
právní předpisy řeší veškeré náležitosti územního plánu od původní myšlenky
na jeho pořízení do konce jeho platnosti. Pojem územní plán je definován v §43,
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
Co územní plán řeší?
Územní plán je základním dokumentem obce sloužícím k jeho harmonickému
rozvoji. Tento dokument zasahuje širokou veřejnost, dotýká se nejen stavebníků,
zástupců obcí, státní a veřejné správy, ale svojí podstatou se dotýká všech uživatelů území a jeho obyvatel (řeší vztah veřejných a soukromých zájmů v území).
Stavební úřad na základě územního plánu rozhoduje v území.

Co je dobré vědět o územním plánování?
1. Způsob využití území obsažený
v územním plánu ovlivňuje cenu
pozemků!
2. Záměr výstavby nebo změny stavby, kterou občan zamýšlí provést,
musí být v souladu s platným
územním plánem.
3. Do problematiky územního plánování spadá i rozhodování o konkrétním záměru formou územního
řízení. To je vždy veřejné.
4. Ve většině případů, kdy občan
uvažuje o výstavbě, musí žádat
stavební úřad o územní rozhodnutí
a následně o stavební povolení.
Jeho záměr je posuzován zejména z hlediska souladu s územním
plánem.
5. Platný územní plán je: územní
plán sídelního útvaru schválený
před 1. 7. 1992 (je platný max.
do 31. 12. 2009), územní plán



sídelního útvaru schválený
po 30. 6. 1992 nebo územní plán
obce schválený před 1. 1. 2007
zastupitelstvem příslušné obce
a opatřený schvalovací doložkou
(je platný max. do 31. 12. 2015),
územní plán vydaný po 1. 1. 2007
a opatřený záznamem
o účinnosti.
6. Při existenci platného územního
plánu je soulad záměru s ním podmínkou pro přiznání dotací z vládních programů nebo z programů
EU na daný záměr, ale i pro jiné
vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů.
7. Územní plán zpravidla vymezuje
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Vymezení
může mít za následek předkupní
právo k nemovitosti, v krajním případě i vyvlastnění nemovitosti.
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Územní plán

Obec

Jaké podněty, žádosti a připomínky se od obyvatel obce očekávají?
Podněty lze rozdělit do dvou skupin.
Největší skupinou budou podněty týkající se vlastních parcel občanů.
Tato převážná část požadavků je pochopitelná, leč pro potřeby stanovení strategického záměru využitelného pro zadání nového územního plánu méně podstatná. Územní plán neřeší jednotlivé parcely nýbrž funkční
plochy. Podněty na jednotlivé parcely budou pořizovatelem zhodnoceny
v širších souvislostech a do nového územního plánu včleněny po posouzení jako řešení celé související lokality. Zadavatel (tj. obec Hrušovany u Brna) a pořizovatel (tj. Městský úřad Židlochovice) nového územního plánu
vyzývá veřejnost veřejnost zejména k podávání podnětů, které budou mít
vliv na charakter dalšího rozvoje města. Zjednodušeně řečeno pořizovatel
potřebuje odpovědi na otázky: co umístit a kam? Jsou to požadavky na zařazení a vyhledání vhodné lokality pro daný účel – funkci (plochy pro bydlení, pracovní aktivity, sport a rekreaci, zařízení volnočasových aktivit, veřejná
prostranství, parky, dopravní infrastruktura apod.).
Druhým typem podnětů jsou návrhy lokalit, v nichž by byl obyvateli
další rozvoj inženýrských sítí a nové zástavby požadován. Vyhodnocením všech požadavků, možností a limitů území vznikne podklad pro stanovení základních směrů dalšího rozvoje obce.
Jaký je časový předpoklad průběhu pořizování?
Pořízení nového územního plánu je záležitost dlouhodobá. Je potřeba
počítat s výhledovým horizontem schválení okolo dvou až tří let.
Budou v době projednávání a zpracovávání nového ÚP možné změny
v území?
Všichni uživatelé území, občané, ale hlavně podnikatelské subjekty by
měli projevit zájem na zařazení svých předpokládaných záměrů už do zadání nového územního plánu. Po schválení tohoto zadání nelze v novém
územním plánu již nic zásadního doplňovat a není možné projednávat ani
změny stávajícího ÚP. To znamená, že pokud vlastníku pozemků vznikne
v době minimálně dvou let od schválení zadání potřeba jakékoliv změny,
bude muset čekat až na schválení nového územního plánu a pak si požádat
o změnu nově schváleného územního plánu na své náklady. Pro podnikatelské subjekty by to představovalo až pětileté prodlení v realizaci podnikatelských záměrů.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011



Obecní úřad

Nařízení obce

Nařízení obce Hrušovany u Brna č. 1-11/2011
o provádění zimní údržby místních komunikací
na území obce Hrušovany u Brna
Rada obce Hrušovany u Brna se na svém zasedání dne 7. 12. 2011 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Tímto nařízením se stanoví rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v obci.
Rozdělení komunikací podle pořadí důležitosti a dopravního významu
1. Místní komunikace - přístupné běžnému provozu silničních motorových vozidel (vozovky), se podle pořadí důležitosti a podle dopravního významu pro účely zpracování
plánu zimní údržby, zejména pro zabezpečení způsobu a časových lhůt odstraňování
závad ve sjízdnosti rozdělují do I. až III. pořadí.
2. Místní komunikace - nepřístupné běžnému provozu silničních motorových vozidel,
(chodníky),se podle pořadí důležitosti a podle dopravního významu pro účely zpracování plánu zimní údržby, zejména pro zabezpečení způsobu a časových lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti rozdělují do I. až III. pořadí.
§ 6 odst. 3) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 3 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení pojmů
1. Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto nařízení se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace - chodníku, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu
přizpůsobenému stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu a povětrnostním
situacím a jejich důsledkům.
2. Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto nařízení se rozumí taková změna ve sjízdnosti
pozemní komunikace - vozovky, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací
1. Sjízdnost a schůdnost na vybraných místních komunikacích včetně jejich součástí,
kterými jsou veřejná parkovištěa přechody pro chodce, je zajišťována na celém území
obce Hrušovany u Brna.
2. Odstranění nebo zmírnění závad musí zajišťovat, není-li dále uvedeno jinak, vlastník
komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností sjízdnost a schůdnost zajistit.
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3. Sjízdnost a schůdnost se zajišťuje plužením, odmetením nebo odhrnutím sněhu,
oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.
4. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty komunikace pro pěší,
které jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby
na ně nemohl stékat solný roztok. Výjimkou jsou kalamitní situace, kdy na komunikacích pro pěší vznikne vrstva zledovatělého sněhu nebo vznikne vrstva náledí vlivem
namrzajících srážek.
5. Jako zdrsňovací materiály se používají především písky a kamenné drtě. Jako chemické rozmrazovací materiály je povoleno používat pouze speciální posypovou sůlnebo
jiné, k tomuto účelu schválené chemické rozmrazovací prostředky (v mimořádných
případech lze použít kamennou sůl kuchyňskou). Chemické rozmrazovací materiály
se běžně používají při teplotách do -5°C a pokud výška sněhu nebo ledu nepřesahuje 3 cm, jinak jsou neúčinné, při teplotách kolem -15 stupňů C lze použít chlorid
vápenatý. Vrstva břečky vzniklá po použití chemických rozmrazovacích prostředků
se následně z povrchu komunikace mechanicky odstraní (odhrne nebo odmete). Při
odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
6. Schůdnost chodníků se zajišťuje v celé jejich délce a v šířce, (dle okolností minimálně
však v šířce 80 cm).
Lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
1. Doba od zjištění závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací do doby zahájení prací na zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 60 minut.
2. Zimním obdobím je, pro účely tohoto nařízení, doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku.
3. Pokud vznikne závada ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací mimo zimní
období, zmírňují se závady bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.
4. V době od 23:00 do 03:00 se zimní údržba neprovádí. Toto omezení neplatí po dobu vyhlášení kalamitního stavu. Kalamitní stav vyhlašuje starosta nebo místostarosta
obce.
§ 41 odst. 4) Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení závěrečná a zrušovací
1. Porušení ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno a postihováno jako přestupek, resp. jako správní delikt podle zvláštních předpisů.
2. Toto nařízení se týká všech vlastníků veřejných komunikací a jsou povinni se jimi
řídit.
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 7. 12. 2011 z důvodu naléhavého obecného zájmu.
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Nařízení obce

Obecní úřad

Rozdělení místních komunikací – „vozovky“ podle pořadí důležitosti a dopravního
významu zimní údržby:
Pořadí důležitosti

Zařazené vozovky a jejich části

I. pořadí důležitosti

• Hlavní silniční průtah obcí - ulice Komenského vč. sjezdu ze severního obchvatu obce, Masarykova, Sušilova, Jana Koziny, včetně
napojení na severní silniční obchvat
• Havlíčkova
• Ulice Nádražní, Jiřího z Poděbrad, Palackého
• Vodní, Jízdárenská od Vodní ke sportovnímu areálu, dopravní napojení Jízdárenská a východní obchvat obce
• Ulice Hybešova a část ulice Tyršova k zajištění dopravní obslužnosti
DDS.
• Tyršova podél trati, směrem ke Komenského

sběrné místní komunikace,
průjezdní úseky silnic, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením, IDS, další
významné místní komunikace

II. pořadí důležitosti
místní komunikace nebo jejich
části, zajišťující přístup k trvale
obydleným nemovitostem
a podnikatelským objektům

III. pořadí důležitosti
ostatní obslužné místně nevýznamné komunikace

•
•
•
•
•
•
•
•

Vozovky ulic Zahradní, Viniční, Sídliště
Malinovského – obě strany
Vozovka hřbitov – Sídliště
Příční, Žižkova
Kosmákova
Loosova, Vodní – obytná zóna
Jízdárenská
Vodní – k průmyslové zóně

• Panelová cesta Komenského – hřbitov, účelové komunikace kolem
hřbitova a kostela, účelová komunikace ke garážím Žižkova a Sušilova, účelová komunikace na Unkovice, účelová cesta ke garážím
na „Wembly“

Způsob a lhůty k odstraňování závad ve sjízdnosti vozovek:
Pořadí důležitosti

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti a
sjízdnosti

Lhůty odstraňování
závad

I. pořadí důležitosti

Napadený sníh se odstraňuje plužením. Náledí a
zbytková vrstva sněhu po plužení o tloušťce menší
než 3 cm se odstraňuje posypem chemickými rozmrazovacími materiály (sůl 15-20 g). Kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti rozmrazovacích materiálů
se snižuje posypem zdrsňovacími materiály – písek,
drť o hrubosti max. 4/8

Zmírnění následků závad
ve sjízdnosti musí být
provedeno do 6 hod. po
ukončení nepříznivých
vlivů počasí.

II. pořadí důležitosti

Napadený sníh se odstraňuje plužením. Náledí a
zbytková vrstva sněhu po plužení o tloušťce menší
než 3 cm se ošetří posypem zdrsňovacími materiály
– písek, drť o hrubosti max.4/8

Zmírňování se provádí
ihned po provedení zimní
údržby na vozovkách I. pořadí, max. do 12 hod. po
ukončení nepříznivých
vlivů počasí.

III. pořadí důležitosti

Komunikace v tomto pořadí se udržují plužením a to
následně po zajištění sjízdnosti vozovek, zařazených
do I. a II. pořadí. V místech, kde vznikne zledovatělý
povrch a kde místní komunikace slouží též pro chodce, budou tyto ošetřeny zdrsňovacím posypem.

Zmírňování závad se
provádí nejpozději do 48
hodin po ukončení nepříznivých vlivů počasí.
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Nařízení obce

Obec

Rozdělení místních komunikací – „chodníky“ podle pořadí důležitosti a dopravního
významu zimní údržby:
Pořadí důležitosti

Zařazené vozovky a jejich části

I. pořadí důležitosti
vysoce frekventované chodníky, sloužící chodcům k pěšímu
spojení z jednotlivých částí obce
směrem k jejímu středu a to
zejména k dostupnosti dopravního uzlu, zdravotního zařízení,
školních a předškolních zařízení
a dostupnosti obecního úřadu.
Údržba se provádí tak, aby byl
vždy alespoň jeden chodník
na průběžné přístupové trase
schůdný.

• Komenského – pravá i levá strana vč. podjezdu pod tratí k novinovému stánku
• Malinovského – levá strana od Komenského po Žižkovu
• Příční – levá strana od Malinovského po Hybešovu
• Hybešova – pravá strana od Příční přes Žižkovu k podchodu ČD
• Masarykova – obě strany
• Průchod kolem parkoviště LK
• Havlíčkova před MŠ
• Jiřího z Poděbrad podél parku, nák. střediska a pošty
• Poštovní
• Nádražní a před zdrav. střediskem
• Jiřího z Poděbrad od knihovny k Palackého
• Palackého – levá strana směrem k hasičce
• Vodní – pravá strana směrem k Jízdárenské
• Jízdárenská – levá strana od Vodní, směrem k MŠ Jízdárenská
• Sušilova a stezka do Židlochovic

II. pořadí důležitosti

•

Ostatní chodníky v obci

žitosti

Všechny ostatní chodníky nezařazené v prvním pořadí důle-

Způsob a lhůty k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků:
Pořadí důležitosti

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti a
sjízdnosti

Lhůty odstraňování
závad

I. pořadí důležitosti

Napadený sníh se odstraňuje plužením, odhrabáním, odmetením. Náledí a zbytková vrstva sněhu
o tloušťce menší než 0,5 cm se ošetřuje posypem
chemickými rozmrazovacími materiály (posypová
sůl). Kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti rozmrazovacích materiálů se snižuje posypem zdrsňovacími
materiály – písek

Zmírnění následků závad
ve schůdnosti musí být
provedeno do 6 hod. po
ukončení nepříznivých
vlivů počasí.

II. pořadí důležitosti

Napadený sníh se odstraňuje plužením, odhrabáním, odmetením. Náledí a zbytková vrstva sněhu
o tloušťce menší než 0,5 cm se ošetřuje posypem
chemickými rozmrazovacími materiály (posypová
sůl). Kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti rozmrazovacích materiálů se snižuje posypem zdrsňovacími
materiály – písek

Zmírňování se provádí
ihned po provedení zimní
údržby na chodnících
I. pořadí, max. do 12 hod.
po ukončení nepříznivých vlivů počasí.
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Informace o sběrném dvoře odpadů
Pavel Hodec, Správa majetku obce

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

ZAVŘENO

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

12.30 – 17.00

ZAVŘENO

09.00 – 14.00

SDO mohou využívat výhradně občané Hrušovan a majitelé rekreačních objektů
v Hrušovanech u Brna, kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané
mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.
• Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu a kartičky
vydané po zaplacení poplatku za odpad na obecním úřadě.
• Sběrný dvůr tedy není určen pro živnostníky a firmy!

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY:
Obec Hrušovany u Brna uzavřela
se společností E+B textil s. r. o. smlouvu
o spolupráci při sběru textilu.
Na sběrný dvůr odpadů tato firma
přistaví vlastní označený kontejner pro
použitý textil od občanů naší obce.
Kontejner je přístupný v provozní době
sběrného dvora.
 chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný textil
 vkládejte do kontejnerů textil zabalený do igelitových tašek či pytlů
 do kontejneru patří veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy,
ubrusy, deky
 do kontejneru nepatří boty, tašky, koberce, matrace, molitan, znečištěný textil

Provozní doba v době svátků
22.12. 2011

ČTVRTEK

12.30 – 17.00.

24.12.2011

SOBOTA

ZAVŘENO

27.12.2011

ÚTERÝ

12.30 – 16.00

29.12.2011

ČTVRTEK

12.30 – 16.00

31.12.2011

SOBOTA

ZAVŘENO

03.01.2012

ÚTERÝ

12.30 – 17.00

Další dny bude provoz sběrného dvora beze změn.
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V termínu od soboty 7. 1. 2012
do úterý 31. 1. 2012 mohou občané
po předložení kartičky o zaplacení
odpadů odevzdávat během provozní
doby použité vánoční stromky
ve sběrném dvoře odpadů na ulici
Jana Koziny č. p. 700 v Hrušovanech
u Brna.
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Sběrný dvůr odpadů

Obecní úřad

UPOZORNĚNÍ
Žádáme tímto neznámé občany, kteří ukládají svůj odpad před vchod do sběrného dvora, aby využívali jeho provozní dobu a nezakládali černé skládky.
Jeden příklad za všechny:

Třídění odpadu – papír, kartony, sklo, plasty, dřevo, železo, tráva, listí,
stav. odpad, pneumatiky, elektrozařízení zpětného odběru, zářivky, baterie, nebezpečný odpad a nyní i textil – snižují množství objemného
odpadu, nenavyšují jeho cenu za uložení na skládku a výrazně ovlivňují
životní prostředí v němž existujeme.
Všem těm, kteří si dají tu práci a třídí výše uvedené odpady touto
cestou děkujeme .
Pracovníci sběrného dvora odpadů
v Hrušovanech u Brna Jana Koziny č. p. 700.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011
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Obec

Další informace

Nové internetové stránky „hrusovanyubrna.eu“
Na základě potřeby prezentovat veřejnosti rozvoj obce,
prostřednictvím foto galerií, videí a dalších materiálů, jsme
byli nuceni přistoupit k tomuto kroku. Nejprve jsme prověřovali možnost zvýšení kapacity stávajících webových stránek
„hrusovanyubrna.cz“, za jejichž provoz platíme v současné
době 500,– Kč měsíčně. Stávající poskytovatel webového prostoru však požadoval za zvýšení kapacity na 10GB v přepočtu ccá
24.000,– Kč ročně.Tato částka je však pro Obec neakceptovatelná. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k alternativnímu a elegantnímu řešení. Zaregistrovali jsme doménu „hrusovanyubrna.eu“
a požadovaný prostor webserveru 10GB, u jiného poskytovatele přijde obec na necelé 2.000,– ročně, včetně každoročního
prodloužení registrace domény. V současné době se dokončuje
grafická podoba nových stránek, které zatím jedou v testovacím
režimu.Postupně jsou zde publikovány první informace. V testovacím režimu bude nový web asi do poloviny ledna 2012.
I když jsou zde různé informace již průběžně publikovány,
oficiální spuštění a propojení s hlavními stránkami, plánujeme
k 1. 2. 2012. V testovacím režimu může průběžně docházet k různým změnám, jak v obsahové části, tak i ve struktuře a grafice.
Stávající stránky „hrusovanyubrna.cz“ zůstanoui nadále, jako
hlavní oficiální stránky obce plně funkční. Již nyní můžete nahlédnout na nové stránky www.hrusovanyubrna.eu.
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z usnesení č. 6/ZO/2011 z jednání ZO Hrušovany u Brna
konaného dne 31.10.2011
I.
Zastupitelstvo
na vědomí:

obce

bere

1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 1. 8. 2011
2. Prohlášení členů zastupitelstva obce, že
nikdo nemá osobní zájem (střet zájmů)
k projednávaným bodům programu
3. Kontrolu ověření zápisu a námitek z minulého jednání zastupitelstva obce – nebyly
námitky a připomínky
4. Směnnou smlouvu mezí Obcí Hrušovany
u Brna a Ing. Jaroslavem Soušem
5. Zprávu výboru pro ochranu majetku

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání ZO 31. 10. 2011
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání
zastupitelstva obce Hrušovany u Brna.
3. Zprávu starosty
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícímu věcnému břemenu
mezi Obcí Hrušovany u Brna a Ing. Jaroslavem Soušem
5. Zprávu místostarosty
6. Členský příspěvek pro DSO Region Židlochovicko ve výši 25.200,– Kč
7. Členský příspěvek na optimalizaci
finančních příjmů DSO VaK Židlochovicko
ve výši 2 038 000,– Kč, který bude uhrazen
v 11/2011
8. Zrušení vyjmenovaných Hl. úkolů dle
písemného materiálu, který je nedílnou
součástí zápisu
9. Zařazení akce oprava kanalizace včetně
opravy kanalizačních šachet a stok na zdravotním středisku (financování v r. 2011)
10. Zakoupení 4 ks fotopastí pro potřeby obce
a obecní policie (financování v r.2011)
11. Rozpočtové opatření č. 7/2011
12. Rozpočtové opatření č. 8/2011
13. Rozpočtové opatření č. 9/2011, včetně
dodatku

14. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni (Šimlochy NN) a pověřuje starostu jejím podpisem
15. Smlouvu č. 4210-443/001/2011-HO-AD
(E.ON Distribuce, a.s.) o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a pověřuje
starostu jejím podpisem
16. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni s f. WIS Energo Ledce
Sever s.r.o., IČ 29024480, se sídlem K Transformátoru 1169/9, Praha 6 a pověřuje
starostu jejím podpisem
17. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. BP11/014 a pověřuje starostu jejím podpisem
18. Protokol o bezúplatném převodu majetku
z obce na příspěvkovou organizaci Mateřská škola dle návrhu
19. Revokaci usnesení ZO č. 5/7/2011
a 5/8/2011 – prodej bytu
20. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
prodej bytu 540/1 (ul. Žižkova, Hrušovany u Brna) včetně podílu na společných
částech domu a pozemku (parc. č. 1546/2)
o velikosti podílu 2822/89829
za cenu 750.000,– Kč
21. Kupní smlouvu ve věci prodeje bytu 540/1
včetně podílu na společných částech
domu a pozemku a pověřuje starostu jejím
podpisem

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence
obce dle návrhů správy majetku obce
a rady obce (ZŠ a OÚ)
2. O odstoupení od kupní smlouvy
na odprodej bytu Žižkova 540/1

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Finančnímu a kontrolnímu výboru provedení veřejnoprávní kontroly v příspěvkových
organizacích (ZŠ a MŠ), s tím že předloží
zprávu o výsledku na jednání 19. 12. 2011

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011
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Obecní úřad

Správa majetku obce

Uplynulý rok 2011 z pohledu správy majetku obce
Bohumil Harašta, místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
na konci roku bývá většinou nepsaným pravidlem bilancovat, jaký ten uplynulý
rok vlastně byl. Když se z pohledu správy majetku obce ohlédnu zpět, musím
konstatovat, že byl ve všech směrech dosti hektický a současně úspěšný. Mám
na mysli především akce, které zkvalitní a zpříjemní život nám všem.
V oblasti občanské vybavenosti
azkvalitnění životního prostředí obce
se v letošním roce událo mnohé. Jistě jste si v průběhu roku všimli nejen
čilého stavebního ruchu v různých
částech obce, ale i např. výsadby zeleně. Kromě investiční akce, kterou byla
další rekonstrukce velké části chodníků (cca 2500 m2), byla určitě největší
investicí oprava a zateplení sportovní
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haly a kompletní rekonstrukce části
tohoto objektu. Prostory bývalého
Green baru, ze kterých vznikla stavebním oddělením od sportovní haly
zcela nová budova mateřské školy
s kapacitou asi 50 dětí, bude jistě
dlouhou dobu dobře sloužit svému
účelu.Celková kapacita předškolních
zařízení se tím v Hrušovanech zvýšila
zhruba na 170 dětí.
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Mimo tyto velké investiční akce se Niva dočkala nového schodiště na ulici Tyršovu, obyvatelé lokality u Výzkumu přechodové lávky pro pěší a byla zde také
zprůchodněna původní komunikace, která byla přerušena výstavbou obchvatu.
Na realizaci lávky se také finančně podílely firmy BKE a Alumistr.
Z dalších akcí bych se zmínil
o opravě pietního místa padlých
v obou světových válkách a plánovaném přesunu památníku padlých
rudoarmějců na toto nové důstojné
místo.Jeho znovuodhalení plánujeme v souvislosti s oslavami osvobození na duben příštího roku.
V nové části hřbitova byla zřízena
další kolumbární místa, v průběhu
prázdnin byla provedena oprava
kanalizace ve školce na Sídlišti, kde

nás trápila zvýšená vlhkost podlah.
Z dotačního titulu Regionu obcí Židlochovicko a finanční spoluúčasti
obce jsme doplnili do parku u nákupního střediska další herní prvek
– dvouhoupačku. Společnost Agro
Tuřany, která těží v katastru obce
štěrkopísky, poskytla mateřské škole
dar v hodnotě 25.000,– Kč na pořízení herního prvku. Prolézací hrad
se skluzavkou je umístěn v zahradě
MŠ Sídliště.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011
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Správa majetku obce

V oblasti zkvalitnění životního prostředí, byla v letošním roce vysazena
v intravilánu i extravilánu obce spousta stromů a další zeleně. Současně
došlo také ke směně pozemků mezi
obcí a současným vlastníkem areálu bývalého Botexu. Tato směna nám
umožní kompletně přesměrovat těžkou nákladní dopravu, která nyní jezdí
středem obce. Trasa pro tuto dopravu
bude vedena od areálu Botexu přes
východní obchvat obce, dopravní propojení Jízdárenská a zadním vjezdem
u fotbalového stadionu. Tímto krokem
by mělo být vyřešeno vytěsnění těžké
nákladní dopravy ze středu obce. Výjimku zatím tvoří objekt Zempomarketu na ulici Nádražní, kde v současné

době neexistuje alternativa náhradní
dopravní trasy.
Jistě jste také zaznamenali změny
na stožárech veřejného osvětlení. Celý
průtah obcí a její střed kolem nákupního střediska a vlakového nádraží je
osazen dekorativním osvětlením s vánoční tematikou a nájem těchto prvků
je podepsán na 5 let. Současně jsme
ke zpříjemnění vánoční atmosféry,
doplnili osvětlení vánočního stromu
před základní školou, které je letos pro
všechny překvapením. Nebudu Vás
již dále unavovat výčtem toho, co se
za letošní rok v obci událo. Užívejme
si všichni adventu a najděme si v i tom
předvánočním shonu chvilku pro sebe
a své blízké.

Přeji Vám všem KRÁSNÉ VÁNOCE, mnoho štěstí a spokojenosti v roce 2012
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Informace: poplatky

Obecní úřad

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2012
Oznamujeme občanům, že je možné po předchozí telefonické domluvě nebo mailem bezhotovostní platba na účet obce.
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů***

500,- Kč osoba/
rok

2) Hřbitovní poplatky

4,- Kč m2/rok
55,- Kč m2/rok

nájem hřbitovního místa
služby spojené s provozem
3) Poplatky za psa dle obecně závazné vyhlášky
4) Poplatky z pronájmu
- pozemků a zahrádek dle smluv
5) Poplatek za vyhrazené parkování

Pozn***:
U tohoto poplatku není žádné osvobození a platí pro všechny
občany s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna, i pro ty, kteří mají adresu
na ohlašovně.
Všechny výše uvedené poplatky jsou splatné vždy do 31. 3. 2012 !
Veškeré poplatky se vybírají vždy v úřední dny (pondělí a středa 6.30–17.00).

Úhrada poplatku za komunální odpad – Poměrné částky
S výší poplatkové povinnosti souvisí i
 změny trvalého pobytu
 narození
 úmrtí
Pokud se do Hrušovan u Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se
rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, od kdy trvalý
pobyt trvá. Zaokrouhluje se na koruny nahoru. Pokud jste se z Hrušovan u Brna
odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně,
musíte si však zažádat. Při narození dítěte postupují zákonní zástupci při výpočtu
poměrné částky stejně jako v případě přistěhování do obce. Při úmrtí přechází
poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek,
mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře
na tento přeplatek, aby později nároková částka mohla být vrácena dědici. Pokud
vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce jej bude vymáhat po dědici.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011
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Informace z evidence obyvatel

Označení nemovitostí čísly popisnými v obci
Podle ustanovení § 31 a 32 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, je stanoveno, že každá budova, nestanoví-li zákon jinak, musí být označena popisným číslem. Evidenčním číslem se označují budovy k individuální rekreaci. Vlastník nemovitosti
je povinen na svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Číslo popisné a evidenční se umisťuje
tak, aby bylo viditelné z ulice, zpravidla však při
pravém horním rohu vchodu do budovy, minimálně ve výši 2m nad úrovní pozemku, popř. nad
úrovní upraveného terénu.

„Při kontrole nemovitostí v obci
bylo zjištěno, že některé nemovitosti nejsou označeny čísly popisnými“,
žádáme občany, aby tak co nejdříve
učinily, z důvodu roznášky písemností jak poštou, tak obecními pracovníky a hlavně z důvodu přivolání rychlé
pomoci, kdy mohou nastat komplikace s neoznačenou nemovitostí, v měsíci březnu bude provedena kontrola.

Informace o zavedení elektronických občanských průkazů
V rámci naplnění požadavků zákona
č. 227/2009 Sb.,, kterým se mění zákon
č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů se zavádí
od 1. 1. 2012

„vydávání nových typů
občanských průkazů s kontaktním
elektronickým čipem tzv. e-OP“



od 1. 1. 2012 se tituly do cestovních dokladů
zapisovat nebudou

Zástupce České pojišťovny p. Májková oznamuje
občanům, že od 1.1.2012 bude mít úřední hodiny u nás
na obecním úřadě pouze první dvě středy v měsíci.

Zemní práce
Doprava Avia
Zednické práce

Zahradní stavby

Roman Bína

Lukáš Škarda

Sušilova 374
664 62 Hrušovany u Brna
Tel.: 777 344 146
email: baff77@seznam.cz
20
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ploty, pergoly, altány a jiné

zahradní práce

Masarykova 58
664 62 Hrušovany u Brna
Telelefon: 736 679 166

Inzeráty

Inzeráty

Česká pojišťovna, a. s.

 od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 bude technologická odstávka systému CDBP v souvislosti
s uvedením nového systému e-OP do provozu – nebudou přijímány nové žádosti o e-pasy
ani vydávány e-pasy, v této době bude možnost vydání pouze pasů bez strojově čitelných
údajů typu BLESK

AZ

Občasník kronikáře

Prosinec 2011

Rukovali, bojovali, umírali…
V minulém čísle Hrušovanského zpravodaje jsme
se mohli dočíst o vytvoření
společného pietního místa pro pomníky obětem
I. a II. světové války. Před
měsícem jsme vzpomínali
93 let od ukončení bojů I.
světové války. Připomeňme si tuto dobu.
Hrušovanský hlásný pan
Vilém Seďa 28. července
1914 v noci ve 23 hod.
bub-noval a přečetl nařízení o okamžité mobilizaci. Byl to smutný konec
pro ty, kteří museli ráno nastoupit k odvodu do války, i pro jejich blízké, kteří věděli, že
se s mnohými z nich vidí naposledy. Z války se skutečně nevrátilo 26 vojáků, občanů
Hrušovan. Jména dvaceti z nich jsou vyryta na památníku. Buď padli, zemřeli po zranění
nebo zůstali nezvěstní. Další jména šesti našich občanů, kteří se stali také obětí bojů, se
na památníku neobjevily. Někteří z nich zemřeli až po ukončení války, pro těžké zranění
se nemohli vydat na cestu domů a umírali opuštěni, mimo domov, většinou v Itálii.
Jan Kelbl ve svých vzpomínkách zapsal výpověď pamětníka o hrůzném příběhu, který
se stal v daleké Itálii. Krutý osud postihl skupinu asi čtyřiceti vojáků – Čechů v rakouských
uniformách, kteří se vraceli po válce ze Srbska domů. Cestou chtěli přespat v nějakém
domě – stodole, večer si šel jeden z nich pro něco do vesnice. Vojáci vrata zavřeli a zajistili
a šli spát. Zanedlouho zaslechli před vraty šramot a jeden z vojáků vrata otevřel. Dovnitř
vtrhlo mnoho místních chlapů ozbrojených meči a noži a způsobili hrozný masakr. Vojáci
by se lehce ubránili, byli ozbrojeni, ale útok byl zákeřný a na účinnou obranu nezbyl čas.
Vetřelce nenapadlo, že na půdě vše sleduje jeden z vojáků, který tu šel spát a tak se zachránil. Teprve za několik let dostal odvahu a sdělil podrobnosti o smrti vojáka Františka
Cechmeistra jeho pozůstalým. Tragedie této hrušovanské rodiny byla dovršena zprávou,
že jejich syn byl prohlášen za nezvěstného, zahynul snad v Itálii. To je jeden z mnohých
příběhů bojujících vojáků.
Karel Ryšánek ve své rukopisné kronice uvádí další jména hrušovanských obča-nů,
kteří se z bojů nevrátili domů a jejich jména nejsou na pomníku uvedena. Další jméno
uvádí Václav Kubíček ve své Kronice Hrušovan.
AZ občasník kronikáře Prosinec 2011

AZ-1

Dopisy z válečného pole

Drahá sestro.

12. 11. 1916

Přijmi v tomto lístku pozdrav a zároveň srdečné přání k jmeninám, by se
ti lépe dařilo tak jako mě, neb píši ti tento lístek při prudké střelbě, kulky zpívají
kolem uší již zase kolikátý den a tak v úzkosti čekám, která mě odezpívá. Aneb
dopřeje-li mě bůh tý chvíle a budu ti moci ústně blahopřát (úryvek z polní karty).
Nejmilejší bratře!
27/6
Lístek i též dopis jsem obdržel. Musím ti sdělit, že u nás zde v opičích horách není teď nic nového, jen to že tisíce duší uplynulé dny odešlo na věčnost
a že vše nadarmo. Obrat k ničemu se nechýlí, hyneme a zhynem jako mouchy, to
již ví každý a vyhnutí tomu nejde. A teď zde vypuknul silně tyfus. Tak to nahnuté
ještě nebylo.
Nejmilejší rodiče.

Itálie 6/3

Mnohokrát Vás zdravím. Stojíme za taliánským městem Feldtré se nazývá=
pod Trient ten směr. Mezi horami je údolí úzké kde protéká řeka Piáve. To údolí vojáci nazvali Krvavé údolí, neb den co den mnoho chlapců i koní na tej cestě dodělá
svoji životní cestu. Tak bůh ví, zda to ve zdraví přečkáme.

Bohužel, na uveřejněných fotografiích z válečných
událostí chybí údaje o místě a roce vzniku.
AZ-2
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Padlí hrušovanští občané v první světové válce 1914 – 1918

Jména která na pomníku chybí:
Sklenář Matouš, narozen 1868, dělník
v továrně, padl v Itálii
Krejzek František, 20 let, onemocněl
v Itálii, zemřel 2. 9. 1918, je pochovaný
v Hrušovanech u Brna
Kališ František, obuvník, nezvěstný
na italské frontě
Šafr Karel, padl v Rusku
Šperka Vojtěch , padl v Itálii 1918
Studený František, padl v Rusku

Pokračování v příštím čísle.

Kelbl Josef, 39 let, obchodník, padl v Rusku
25. 11. 1914.
Sopoušek Jan, 37 let, rolník, padl v Rusku
23. 9. 1914.
Novák Tomáš, 29 let, železniční zřízenec,
padl v Rusku 12. 3. 1915.
Nečas František, 42 let, rolník, zemřel
v Kološváru v Uhrách 30. 11. 1914.
Weis Jan, 30 let, rolník, nezvěstný na ruské
frontě od 10. 11. 1914.
Veselý Josef, 29 let, padl v Rusku
28. 8. 1914.
Umínský Josef, 27 let, padl v Rusku
6. 5. 1915.
Jaroš Josef, 27let, padl na lodi Čepelu
u zátoky Kotorské 4. 5. 1915.
Kelbl Jan, 41 let, listonoš, skonal 13. 4. 1919
při návratu z Ruska do vlasti v Ciulianově
v Itálii.
Sklenář František, 38 let, padl v Itálii
12. 11.1 915.
Drechsler Jan, 19 let, zemřel na následky
frontových útrap v Itálii.
Kelbl Jan, 25 let, rolník, zraněn na frontě
v Itálii 31. 12. 1917, zemřel 14. 1. 1919
v nemocnici v Tridentě.
Vrba František,27 let, dělník, padl v Rusku
3. 8. 1916.
Schmidt Theodor, 22 let, řezník, padl
v Itálii12. 12. 1917.
Zechmeister František, 21 let, hospodářský
praktikant, nezvěstný na italské frontě
od 28. 1. 1918.
Pokorný František, 38 let, zámečník, padl
v Rusku 3. 10. 1916.
Pecha Arnošt, 21 let, padl v Rusku
2. 8. 1917.
Pokorný Jakub, 26 let, padl v Rusku
8. 9. 1914.
Hirš Jakub, 34 let, padl v Rusku,17. 9. 1915.
Zechmeister František, 47 let, šafář
v panském dvoře, padl na srbském bojišti
12. 10. 1918.

Pomník padlým vojínům.
Foto: archiv kronikáře
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Toulky obcemi
našeho regionu
Medlov
Městys, ležící při řece Jihlavě 20km jihozápadně od Brna. Medlov je uveden poprvé roku
1173 v padělané listině, která ale byla zhotovena až ve 14.století. V pravé listině je obec
zmíněna až roku 1228. Městečkem byl Medlov nazván poprvé v listině Karla VI.
z roku 1731, kterou získalo tržní právo.

Nemovité kulturní památky:

Farní kostel sv. Bartoloměje základy ze 14. století, poslední úpravy z roku 1852
(čís. pam. 0810).
Sloup Nejsv. Trojice postaven 1698, 1883 opraven – na návsi (čís. pam. 0811).
Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi (čís. pam. 0812).
Kříž z roku 1784 před kostelem (čís. pam. 0813). Kříž u kostela (čís. pam. 0814). Kříž z roku
1795 na okraji obce (čís. památky 0815).

Současnost:

Status městys používá od 10. října 2006.
Katastrální výměra: 1020 ha
Počet obyvatel: 670, průměrný věk: 36,6
V obci je vybudován, vodovod a plynofikace,
není pošta, škola, zdravotní zařízení,.

Firmy v obci:

Agris spol. s r. o. – veterinární asanace.
Point spol. s r. o. – tiskárna.

Znak obce:

Na modrém štítě je při pravé straně větší
hrozen s ratolestí obrácenou vzhůru, vedle
něho uprostřed štítu je vinařský nůž obrácený špicí doprava, po jeho levé straně je dole
malý hrozen a při levém okraji štítu je svisle
postavené krojidlo, špicí dolů a ven. Tyto části
znaků jsou stříbrné. (Krojidlo byla součást
pluhu, krájející půdu při orbě svislým řezem)
Farní kostel Sv. Bartoloměje
Foto: archiv kronikáře
AZ-4
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Holasice

Obec se nachází na pravém břehu původního ramene řeky Svratky a na západě u žel. koridoru Brno – Břeclav a 5 km severně od Židlochovic. První písemný doklad je z roku 1349,
kdy se Holasice stávají činžovní a desátkovou vesnicí rajhradského kláštera. Dominantou
obce od jejího počátku býval svobodný dvůr.

Nemovité kulturní památky:

Sousoší ležících lvů na návsi z druhé pol. 17. století (čís. pam. 0709)
Kaple sv.Václava na návsi z roku 1840 (čís. pam. 0708)

Osobnosti:

Kašpar Jan Kupec (1655 – 1720) roku 1638 se stal českým sekretářem apelačního soudu
v Praze, v roce 1698 byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem „z Bílenberku“.

Současnost:

Katastrální výměra: 353 ha
Počet obyvatel: 893 , průměrný věk 39
V obci je škola, kanalizace, vodovod, plynofikace.

Firmy v obci:

A – PARKET spol. s r.o. – velkosklad laminátových a dřevěných parket.
HB GOLD – prodej , opravy a výroba šperků.
Grafické práce – publikace, sazba.
T.V.G. – čerpací stanice a další podnikatelé.

Znak obce:

Ve stříbrno- červeně polceném štítě oboustranně vlnité břevno opačných barev.
Legenda znaku – Bílo červená barva je odvozena od Slovanského kmene Holasiců. Zkrácené vlnité břevno – 7 vln znázorňuje symbolicky:
a. Reliéf zvlněného terénu území obce (každá ulice má svůj kopeček).
b. Sedm současných částí obcí (k roku získání znaku) dle postupu zástavby obce od jejího vzniku: Dědina, Familie, Žlibek, Chorvátsko, Kopečky, Donbas, Na zahrádkách.
c. Tok vody – staré meandrující koryto řeky Svratky.
d. Četná dějinná střídání: zničení-strádání a obnovy- rozkvětu obce v průběhu sedmi
století její existence.
Znak obce byl schválen 12.12. 2001.
AZ občasník kronikáře Prosinec 2011
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Vzpomínka
na naše vyučující

Události známé,
neznámé…
Náhodou se mi dostala do ruky fotografie učitelského sboru naší základní
školy. Mnozí z nás při pohledu na obrázek si vzpomenou na svá školní léta.
Fotografie byla pořízená ve šk. roce
1968/69 při odchodu ředitele školy
Martina Zoubka do důchodu.

Na obrázku zleva Anna Kolegarová.
Do školy nastupovala ve šk. roce 1964/65
jako vychovatelka, ve šk. r. 1971/72
jako učitelka a ve škol. r. 1982/83 byla
jmenovaná ředitelkou. Pracovní poměr ukončila v r. 2001. Libuše Malá nastoupila
ve šk. r. 1954/55, pracovní poměr ukončila v r. 1986. Libuše Fojtíková do školy přišla
ve škol. roce 1957/58 a v roce 1969 byla jmenovaná ředitelkou školy. Pracovní poměr
ukončila v r. 1977. Martin Zoubek nastoupil do školy v roce 1949 a byl jmenován ředitelem školy. Pracovní poměr ukončil v r. 1969. Růžena Jirsová přišla do školy vyučovat
ve škol. roce 1960/61. V r. 1978 byla jmenovaná ředitelkou. Pracovní poměr ukončila
v r. 1983. Zdeňka Kubíčková začala vyučovat ve škol. roce 1958/1959. Pracovní poměr
ukončila v r. 1974.

Kdo byl kdo v Hrušovanech u Brna.
Jan Kališ. Obuvník ze Stříbrné
uličky (dnes ul. Kosmáková).
Byl velký fotbalový nadšenec a dlouholetý předseda kopané v obci.
Zúčastňoval se i jiných společenských akcí .
Štauder Alois (31. 3. 1916–7. 2. 1986). Nezapomenutelný hrušovanský fotograf. Ještě dnes mnoho rodin v Hrušovanech vlastní nejednu fotografií
z jeho ateliéru. Ten měl v malém domečku na konci Havlíčkové ulice, kde
bývala kdysi kovárna. Dnes zde stojí v blízkosti křižovatky na Vojkovice
nové domy. Pan Štauder fotil nejen rodinné snímky v určitých obdobích,
ale nechyběl s fotoaparátem při divadelních představeních a jiných spol.
událostech.
Trnka Alois (20.1.1860 - 22.12.1929). V roce 1883 byl ustanoven nadučitelem ve staré škole. Snažil se během svého působení uplatnit zkušenosti
a zvyšoval úroveň výuky. Měl velký vliv na kulturní život v obci. Snažil se
čelit germanizaci, zavedl pořádání školních slavností, propagoval včelařství a nové metody sadařství.
Fota: archiv kronikáře
AZ-6
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Hrušovanský historický kalendář 2011
1961

1971

 V roce 1961 projíždí obcí v obou směrech 17 autobusů. Celkem do Hrušovan
u Brna přijíždí a odjíždí 53 autobusů.
 V tomto roce mělo JZD 127 členů a hospodařilo na 592,28 ha půdy. Chovalo
428 kusů hovězího dobytka, 750 kusů vepřů, 24 koní a 2 218 ks drůbeže.
 MNV schvaluje prodej budovy Lidového domu JZD pro zřízení družstevního
domu za 5 000 Kč.
 Základní školu ve školním roce 1961/62 navštěvovalo 177 žáků, ředitelem
školy byl Martin Zoubek.
 Do mateřské školy bylo přijato 67 dětí.
 Předsedou MNV byl Jan Kaplan.

 Rada MNV v srpnu rozhodla poukázat členský podíl 50 000 Kč z fondu rozvoje
a reserv na stavbu cihelny v Blučině. Zemědělské družstvo mělo v tomto roce
122 členů, předsedou družstva byl ing. Smolarčuk. Hospodařilo na 558 ha
půdy. Chovalo 192 kusů hovězího dobytka, 1408 kusů vepřů, 6 koní, 2 540 ks
slepic. Pěstovalo obilniny, cukrovku, brambory. Družstvo mělo jabloňový,
meruňkový a broskvový sad a vinice. Hodnota odpracované jednotky činila
27,70 Kčs.
 V ulici Sušilové byla vybudována lávka přes potok Šatava.
 Byla započata výstavba hlavní kanalizace na Nivě.
 Dokončena byla výstavba parovodu k vytápění Sídliště.
 Počátkem roku byla zahájena generální oprava školní budovy.

Úpravy školního dvora a zahrady
v roce 1971
Foto : archiv kronikáře
AZ občasník kronikáře Prosinec 2011
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 Ve školním roce 1971/1972 navštěvovalo základní školu 122 žáků, ředitelkou
školy byla Libuše Fojtíková.
 Do mateřské školy bylo přijato 60 dětí.
 Předsedou MNV byl Karel Kališ.

1981
 Od 8. do 19. července byl uspořádán na letním kině Filmový festival pracujících,
na němž bylo promítáno 11 filmů. V letním kině bylo celkem odehráno
108 filmových představení, které navštívilo celkem 28 288 diváků, průměrná
návštěvnost byla 262 diváků.
 V tomto roce se volejbalový oddíl zúčastnil: muži – okresní přebor, ženy –
městský přebor, dorostenky – městský přebor. Založeno bylo B družstvo mužů
a po prázdninách bylo utvořeno družstvo žáků.
 Ve školním roce 1981/1982 základní školu navštěvovalo 262 žáků, ředitelkou
školy byla Růžena Jirsová, její zástupkyní Anna Kolegarová.
 Mateřskou školu Havlíčkova ul. a J. z Poděbrad navštěvovalo 91 dětí, na Sídlišti
61 dětí.
 Předsedou MNV byl Stanislav Pospíšil.

1991
 V tomto roce byl zrušen odbor školství ONV a zřízen školský úřad Brno-venkov.
Bylo zrušeno SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).
 Obecní úřad vypsal konkurz na místo ředitelky. Dosavadní ředitelka Anna
Kolegarová byla 31. srpna odvolána. Na uvolněné místo nastupuje 15. listopadu
konkurzem vybraná Libuše Racková.
 Ve školním roce 1991/1992 navštěvovalo školu 141 žáků.
 Do mateřské školy Havlíčkova 169 bylo ve školním roce 1999/1992 přijato
59 dětí a na Sídlišti 40 dětí.
 V období 1971-1991 bylo postaveno 431 bytů. V obci bylo v tomto roce trvale
obydleno 874 bytů a 519 domů.
 Starostou obce byl Miroslav Klajba.
Použité prameny:
Václav Kubíček- Kronika obce Hrušovany u Brna, Brno 1925,
Karel Ryšánek- Kronika Hrušovany u Brna (rukopis)
Jan Kelbl- Vzpomínky (rukopis)
Internetové stránky obcí
Anna Kolegarová- Obrázky z minulosti Hrušovan, Brno- Žebětín, 1992
Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
AZ-8
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Plán akcí 2012

Organizace

LEDEN

7.1. – MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – výroční členská schůze sokolovna Hrušovany
21.1. – SOKOL
– hudební koncert od 20:00 - sokolovna
MO KDU-ČSL
– Tříkrálová sbírka v Hrušovanech
TJ JISKRA – oddíl tenisu – tenisová školička pro mládež (s možností přihlásit se, pro nové
zájemce)
TJ JISKRA – oddíl stolního tenisu – účast v dlohodobých soutěžích družstev A, B a žáci

ÚNOR
11.2 – ZO ČZS
– Tradiční místní výstava vín - Sportovní areál
18.2. – SOKOL
– SOKOLSKÝ ples - hraje kapela Tutova od 20:00 -– sokolovna
19.2. – SOKOL
– Dětský maškarní ples od 14:00 - sokolovna
25.2. – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – tradiční hasičský ples - Sokolovna Hrušovany
16.5 – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT - výlet
TJ JISKRA – oddíl tenisu – tenisová školička pro mládež (s možností přihlásit se, pro nové
zájemce)
TJ JISKRA – oddíl stolního tenisu – účast v dlohodobých soutěžích družstev A, B a žáci
FK 1932 Hrušovany u Brna, o.s. – halový jednodenní turnaj mladší přípravky
KLUB DŮCHODCŮ
– návštěva divadelního představení

BŘEZEN

7.3. – KLUB DŮCHODCŮ – oslava Mezinárodního dne žen s živou hudbou a tombolou
9.3. – ZO KSČM
– oslava Mezinárodního dne žen v 18:00 - spol.místnost - Letní Kino
24.3. – SOKOL
– country bál – hraje ČTYŘLÍSTEK z Břeclavi + taneční skupina
od 20:00- sokolovna
24.3. – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – výlet na Pálavu
30.3. – SOKOL
– Animal Rescue Fest 2
Benefiční koncert pro pro psí útulek TIBET v Marefách - sokolovna
31.3. – TJ JISKRA
– oddíl stolního tenisu – jarní turnaj pro amatery - mládež i dospělí
31.3. – TÁBORNÍCI – Probouzení jara - pochod broučků
středa – SOKOL
– cvičení dětí 17:00 – 18:30
pondělí až středa – SOKOL – AEROBIK 19,30- 21.00
pondělí až čtvrtek – SOKOL – Cvičení ŽENY 19:00 – 20:00
pondělí až čtvrtek – SOKOL – Ženy volejbal 20:00 – 21:30
úterý – SOKOL
– Volejbal mládež 18:30 – 21:00
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602552476
nebo 603843065
TJ JISKRA – oddíl tenisu – tenisová školička pro mládež (s možností přihlásit se, pro nové
zájemce)
TJ JISKRA – oddíl volejbalu – účast v dloudobích soutěžích jaro - podzim
TJ JISKRA – oddíl stolního tenisu – účast v dlohodobých soutěžích družstev A, B a žáci
FK 1932 Hrušovany u Brna, o.s. – halový jednodenní turnaj starší přípravky
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011
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Obec

Komise životního prostředí

Zahrada: Další nepostradatelní pomocníci
Komise životního prostředí by vás ráda na stránkách Hrušovanského zpravodaje informovala o tom, jak se
chovat ekologicky a šetrně k životnímu prostředí. V tomto čísle se podruhé zaměříme na zahradu článkem
z knihy Desatero domácí ekologie (Máchal, Vlašín, Smolíková, 2002, Rezekvítek).

Živáčkům, kteří nám pomáhají s udržením
škůdců pod kontrolou, necháme nebo vytvoříme na zahradě kousíček „divočiny“, kde
je nikdo nebude rušit, případně jim zajistíme
i dobré bydlení. Ideální jsou proto živé ploty.
Ptákům kromě budek a zimního přikrmování na krmítku vyrobíme a mělké napajedlo, aby nemuseli hasit žízeň ozobáváním pupenů a plodů. Pro jejich uhnízdění můžeme
instalovat budky. Malí opeřenci se nám odvděčí nejen krásným zpěvem za svítání, ale
i svou neúnavností při sběru hmyzu. Taková
sýkora koňadra za den nasbírá na 50g různého hmyzu. Neméně usilovný je i střízlík (20g
na den) nebo špaček (140g na den).
Ježkům přijde vhod hromada větví a listí.
I malé zahradní jezírko vytvoří životní
podmínky pro mnoho druhů rostlin a živočichů, zejména hmyzožravých obojživelníků,
jejichž výskyt je pro každou zahradu pravým
požehnáním. Pro zbudování jezírka jsou nejvhodnější stinná místa, kde se nejdéle drží
vlhko. Jezírko může sloužit také pro zadržování dešťové vody, zlepší mikroklima a dodá
naší zahrádce i zvláštní půvab.

Zahrádkáři bez zahrádek
Nejsme-li šťastnými majiteli zahrady, nemusíme zoufat. I balkóny a okna obyčejného
sídlištního bytu lze poměrně snadno změnit
v malé truhlíkové zahrádky plné nejen květin,
ale i zeleniny, jahod nebo bylinek. K lepšímu
využití prostoru přispějí i popínavé a převislé rostliny. Stačí dobrý truhlík, zemina, pár sazenic, pravidelná zálivka a okna se zazelenají
k potěše naší i všech kolemjdoucích.
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Nestyďme se proto prožívat radost nad
objevováním přirozených zákonitostí přírody, buďme častěji jen pokornými pomocníky
a pozorovateli, ne vládci, kteří prosazují svoji
vůli. Naučíme-li se s přírodou spolupracovat
při respektování přírodních zákonů, ušetříme
si mnoho dřiny. Více se o tom dozvíte v publikacích, zabývajících se biozahradou. Autoři
v nich mimo jiné učí, jak vytvořit zahradu,
která by s naším minimálním úsilím poskytla
maximální užitek.
Inspirací může být také projekt „Projekt
Přírodní zahrady bez hranic“, který realizují
České a rakouské organizace v letech 20092012 jako společný projekt v rámci programu
Evropské územní spolupráce. Jeho cílem je
podpora trvale udržitelného zahradničení,
přenos zkušeností, ukázka příkladů dobré praxe, vzdělávání a především certifikace zahrad.
Nabízí vlastníkům zahrad ocenění - prestižní
plaketu "Přírodní zahrada" a podporuje také
otevírání ukázkových přírodních zahrad pro
veřejnost. Významným efektem projektu tak
není jen ochrana životního prostředí a zdraví,
ale i rozvoj šetrného cestovního ruchu.
Inspirací je úspěšný projekt Natur im Garten, pomocí kterého vláda Dolního Rakouska
vytvořila ze svého regionu kraj zahrad - přijíždějí zde ročně tisíce turistů na prohlídky ukázkových přírodních zahrad a i běžní zahrádkáři
vědí, že se dá hospodařit bez chemie, ve spolupráci s divokými rostlinami a živočichy. Zkušenosti rakouských kolegů a množství rad
najdete na překládaných rakouských stránkách www.prirodnizahrada.eu, kde jsou stále
doplňovány texty v češtině. Více informací
naleznete na www.veronica.cz.
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Komise životního prostředí

Obec

Aktuálně k životnímu prostředí v Hrušovanech
Nové výsadby
Jistě nikomu neunikly nové podzimní výsadby v naší obci.
U pomníku padlým v I. světové válce byl
vybudován nový chodník a vysazeny stromy
a keře. Chystá se sem přesunutí pomníku
padlým ve II. světové válce. Na jaře zde budou zasazeny trvalky, které podpoří význam
tohoto místa. Realizaci provedla firma Hortis, která vyhrála výběrové řízení.
Na ploše 0,54 ha u Šatavy vysadila firma Ing. Martina Dratvy, která byla vybrána ve výběrovém řízení, malý lesopark se
157 ks domácích stromů – odrostků (dub

letní, topol černý, javor babyka, jilm vaz,
habr obecný, střemcha, lípa srdčitá, jasan
úzkolistý), 111 ks keřů (svída, brslen, kalina,
trnka, ptačí zob, řešetlák, hloh) a 2 ks soliterních alejových dřevin – lípa a jasan. 70%
financí bude kryto z dotace Ministerstva životního prostředí.
V parku u obchodního domu „vyrostlo“
nové stromořadí z okrasných třešní.
Nové stromy a keře mají zvýšit ozelenění
obce, ale hlavně vytvořit příjemné místo pro
bydlení v naší obci. Všímejme si proto svého
okolí a nenechme nikoho, aby ho ničil.

Černé skládky
Všímejme si také zakladatelů černých skládek a nebojme se je nahlásit městské policii (tel. +420 539 083
666, služební mobil +420 724 517 330)
nebo na obecní úřad (tel. +420 547 236
117). Je možno tak učinit i anonymně.
Odklízení černých skládek stojí obec
nemalé peníze a spoustu práce. Vše
nakonec zaplatí sami občané. Veškerý
nepotřebný materiál je možné odevzdat ve sběrném dvoře.
Apelujeme také na občany, aby
nepálili na svých zahradách rostlin-

né zbytky. Listí i trávu je možné dát
na kompost, ze kterého nám vznikne
prospěšné hnojivo, nebo jimi můžeme
zamulčovat výsadby a záhony. Organická hmota se přes zimu z velké části
rozloží a ještě nám záhony prohnojí. Ti, kteří „zbytky“ ze zahrady dávají
do popelnic, se nejen ochuzují o cenný materiál, ale také výrazně přispívají
k vysoké ceně za svoz komunálního
odpadu.
Nebuďme lhostejní k prostředí okolo nás.

Děkujeme všem, kteří nezištně darovali na výsadby v obci odrostky stromů
(Lenka Dvořáčková, Pavel Kadlec, manželé Dratvovi, p. Němečková, Jan Dovrtěl).
Tyto stromy (hlavně javory, ale také oskeruše a jírovec) byly z velké části pracovníky
obce vysazeny u vodárny vedle mateřské školy na sídlišti, 2 moruše byly vysazeny
na Wembley. Další stromy, darované panem Dovrtělem, budou vysazeny
koncem listopadu. Zatím jsou malé, ale vyrostou.
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Školy

Mateřská škola

Přišel k nám Čert s Mikulášem
Děti a paní  učitelky MŠ

Přišel k nám Čert s Mikulášem,
přišel nikým neohlášen.
Zazvonil a povídal,
že by se rád podíval.

Za tu pěknou podívanou,
dal punčochu nadívanou.
Nadívanou, já to vím,
tím nejsladším cukrovím.

Nebyl nikdy v naší školce,
kde se líbí každé holce
i každému klukovi
Vítkovi i Kubovi.

Všichni jsme se radovali,
také jsme jim zazpívali,
ať přinesou zimní čas
a příští rok přijdou zas.

Tento rok měl Mikuláš s Čerty mnoho práce,
čekaly na ně děti ve třech budovách mateřské
školky. Děti si připravily pro Mikuláše říkanky,
písničky a těšily se na nadílku.Pár dětí se objevilo
v černé (čertovské) knize, ale slíbily, že už budou
hodné, a Mikuláš mohl začít nadělovat všem dětem.
Jako v loni i tento rok nám Mikuláše s Čerty
přivezl pan starosta, tímto mu moc děkujeme.
Dále chceme poděkovat Mikuláši (p. Haraštovi)
a Čertům (p. Vymazalové a p. Machaňové).
Naši školku navštívilo žesťové kvarteto s vánočním koncertem, všichni jsme si zazpívali koledy a vánočně se naladili.
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Společně s dětmi se těšíme na Ježíška a také
na vánoční besídky, které se uskuteční ve všech
třídách ve dnech 13.,14. a 15. prosince, vždy
od 15.00 hodin. V dalších dnech po besídkách
čekají na děti ve školce pod stromečkem nové
hračky od Ježíška, za to jak byly hodné, šikovné
a poslušné.
Ve středu 7. prosince vystoupí děti se svým
vánočním programem v klubu důchodců.
Kolektiv mateřské školy Vám všem přeje příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví
a štěstí v Novém roce 2012.
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Žákladní škola

Školy

Zprávy ze školy
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Máme za sebou první čtvrtletí školního roku. Žáci 2. a 3. ročníku úspěšně
absolvovali plavecký výcvik v bazénu
v Hustopečích. Třeťáky čekají koncem
května plavecké závody. Sbíráme starý papír. Děkujeme všem hrušovanským občanům, kteří nám vydatně
pomáhají. Vždy dva dny v měsíci mo-

hou všichni nosit starý papír do přistaveného kontejneru ke škole. Termín
sběru najdete na vchodových dveřích
do školy a bude vyhlašován obecním
rozhlasem.
Rádi chodíme do knihovny. Paní knihovnice nás seznamuje s novými knihami, připravuje pro nás zajímavé testy.

„V pátek 7. 10. 2011 se v Želešicích
uskutečnil závod v přespolním běhu.
Naši nejlepší žáci nastoupili ve čtyřčlenném složení.
Počasí závodům moc nepřálo, chvílemi pršelo a o to jsou výsledky našich
reprezentantů cennější.
Chlapci běželi 1 500 metrů. Jindřich
Šálovský doběhl na 16. místě a Petr
Vávra si závěrečným finišem zajistil
11. místo.

Iveta Janíčková skončila ve svém
běhu na 1000 m na 34. místě v nejpočetnější kategorii, kde startovalo přes
60 závodnic. Nejlepší výsledek se povedl Marii Šimovcové, která vybojovala
pěkné druhé místo a odvezla si diplom
a věcnou cenu.

„V úterý 11. 10. se třídy 2. A a 2. B
společně vypravily do záchranné
stanice pro dravé ptáky v Rajhradě.
Přívítal nás vedoucí záchranné stanice a měl pro nás připravený výukový
program. Nejprve nám krátce přiblížil
provoz záchranné stanice a některé druhy živočichů – obzvláště ptáků
– jejich přezimování a způsob života.
Poté jsme se vypravili do areálu zahrady. Tam jsme na vlastní oči viděli různé
dravce – např. výra, krkavce, poštolku,
raroha, motáka, orla, sovy. Překvapil
nás i páv, který je původem z Indie,
a krásně zbarvený bažant. Uviděli jsme

i srnče, které do konce života musí zůstat ve stanici, protože je velmi krotké
a ve volné přírodě by neumělo přežít.
Seznámili jsme se i s některými jehličnatými stromy a rozeznávali jejich šišky.
V závěru programu na nás čekal
kvíz. Za správné odpovědi dostaly některé děti malé dárky. Nejúspěšnější
byla Karolínka, která si za odměnu
mohla přivolat poštolku na svou ruku.
Odcházeli jsme spokojeni a určitě budeme vzpomínat na naše zvířecí kamarády z rajhradské stanice.“
S. Horská
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Všem závodníkům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.“
L. Šimovec
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Základní škola

„Dne 31. října se slaví Halloween,
anglosaský lidový svátek. Ten den se
děti oblékají do strašidelných kostýmů a koledují od domu k domu. Halloween se slaví především v anglicky
mluvících zemích. Přesto i my jsme
chtěli vyzkoušet atmosféru tohoto
svátku. Celý den děti pracovaly ve čtyřech skupinách. Na každou skupinku
čekal „bubák“, kterému děti vymyslely
jméno. Ten je provázel celé dopoledne. V duchu halloweenu děti tvořily,
skládaly, četly, počítaly i zpívaly.
Nejvíc jsme se všichni těšili na to,
až si oblékneme kostýmy a postrašíme sami sebe. (Kostýmy připravovaly
a perfektně nachystaly maminky dětí).
Třída byla plná čarodějnic, kostlivců,
strašáků, netopýrů a černých koček.

Školy

Vyrobili jsme si vlastní masky na obličej, to aby nás nepoznali naši kamarádi z ostatních tříd. Nakonec přišla řada
na dýně, velké i malé, ze kterých děti
vyrobily roztomilé strašáky. Velkým
překvapením bylo, když děti na vlastní
oči viděly, co ukrývá velká dýně uvnitř.
Při odchodu domů si děti kladly spoustu otázek:
„Jaká bude noc z 31. října na 1. listopad? Plná duchů? Plná strašidel a kouzel?
Rozsvítíme svíčky a lucerničky, abychom svítily duchům na cestu? A je
pravda, že se má u večeře 31. října prostřít i těm, kteří už mezi námi nejsou?“
Halloween má opravdu svá kouzla,
která ocení především naše děti.
M. Dvořáková
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Žákladní škola

„V pátek 18. listopadu děti
druhých tříd poznaly cestu krajíce chleba z pole až na náš stůl.
Společně se svými učitelkami navštívili LIPKU, což je školské zařízení pro enviromentální
výchovu pro děti.
Výukový program začal pohádkou o kuchaři, který pohrdal vším, co mu dává pole.
Společně s dětmi však zjistil, že
pole nám dává bohatství, bez
kterého se neobejdeme.
Děti se naučily rozeznávat
druhy obilí a dozvěděly se,
na co se využívá. Vyzkoušely
si mlácení obilí, mletí mouky,
přípravu těsta a pečení chlebánků.
Co si děti upekly, to si také
snědly a moc jim všem chutnalo.“
M. Dvořáková
„V pátek 25. listopadu se konal v Žabčicích halový turnaj v kopané mladších
žáků. Naši ZŠ reprezentovali žáci 4.
a 5. tříd. Turnaj se hrál systémem každý
s každým a naši žáci po jedné prohře,
jedné remíze a dvou vítězstvích získali
stříbrnou medaili.
Naši školu reprezentovali: Adam Sklenář, Martin Kárník, Matěj Rožnovský,

Lukáš Drábek, Hynek Jokver, Petr Vávra, Petr Kubant, Michal Kunz, Radim
Strach (všichni 5. třída), Jiří Koukal, Dominik Suchánek a Daniel Hýsek.
Jiří Koukal dostal ocenění za nejlepšího hráče celého turnaje.
Všem patří gratulace za vzornou reprezentaci školy.“
L. Šimovec

Všichni se těšíme, že v pondělí 5. 12.
mezi nás přijde Mikuláš a rozsvítíme
vánoční strom. Na 14. 12. připravujeme vánoční jarmark a besídky.

Přejeme krásné svátky vánoční, do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody
v osobním i pracovním životě.
Za zaměstnance a žáky školy J. Motlíčková
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Z činnosti TJ Jiskra Hrušovany u Brna
Tomáš Kolegar, předseda TJ Jiskra

TJ Jiskra Hrušovany v současnosti sdružuje
tři oddíly, a to oddíl stolního tenisu, tenisu
a volejbalu. I přes složitou ekonomickou situaci se nám daří udržovat naši činnost na podobné úrovni jako v minulosti a díky podpoře
obce máme pro naši činnost velmi dobré
zázemí, např. zateplení areálu. Oddíly stolního
tenisu a volejbalu, reprezentují obec Hrušovany u Brna a účastní se soutěží, které organizují
řídící svazy jednotlivých sportů. Oba oddíly se
účastní krajských soutěží družstev. Oddíl tenisu se sice žádné oficiální soutěže neúčastní,
ale úspěšně provozuje tenisový areál, pořádá
celoroční tenisový turnaj jednotlivců a je také
úspěšný v práci s mládeží, když provozuje
tenisovou školičku.

TJ Jiskra je organizace s dlouholetou
tradicí a nebrání se vstupu jakéhokoliv dalšího oddílu. Pokud někdo má nápad na založení nového sportovního oddílu, který
v Hrušovanech, dle Vašeho názoru chybí,
můžete se obrátit přímo na předsedu TJ
pana Tomáše Kolegara. Každá iniciativa je
vítána!
Rádi bychom poděkovali za podporu naší
činnosti v roce 2011 obci Hrušovany u Brna
a našim partnerům, bez které bychom se
neobešli. Jelikož se blíží konec roku, rád
bych jménem celé tělovýchovné jednoty
Jiskra popřál všem občanům Hrušovan příjemné prožití Vánoc a hodně úspěchů, a to
nejen sportovních, v roce 2012.

Oddíl odbíjené
Petr Nentvich

Stejně jako v předchozích letech,
i v roce 2011 oddíl odbíjené navázal
na dlouholetou tradici a pokračoval
v oficiální soutěži. Členové oddílu tím
sledují nejen vlastní radost ze hry, ale
i snahu o reprezentaci obce v Jihomoravském kraji. Jméno obce Hrušovany
u Brna je i nadále mezi volejbalovými
oddíly v kraji respektováno a i tímto patří obci dík za podporu sportu.
Sezona 2010/2011 nepatřila bohužel
mezi sezóny, kdy bychom mohli být
spokojeni s celkovými výsledky. Celkové
umístění družstva bylo v druhé polovině
tabulky, družstvo střídalo výborné zápasy se zbytečnými prohrami a nejvíce se
podepsaly na výkonech zranění hráčů.
Pro sezonu 2011/2012 jsme si však
stanovili cíl umístit se do 4. místa. Velké
rezervy vidíme v doplnění týmu hráčů

o mladé volejbalisty, nicméně se stejnými problémy se potýkají i ostatní oddíly
v kraji a celkově klesá zájem o tento sport.
Mladí hráči přicházejí pouze do oddílů
ve vysokých soutěží nebo se spíše věnují
plážovému volejbalu. Pro rok 2012 je
registrováno v oddílu 11 hráčů.
Pro rok 2012 bychom se jako oddíl rádi
více zapojili i do společenského života
obce, a to jak pořádáním sportovní akce,
tak i pomocí při kulturních aktivitách
obce.
Závěrem bychom chtěli znovu poděkovat oddílu TJ Jiskra a především obci
za podporu, znovu se setkáváme při
volejbalových zápasem s faktem, že zázemí a podmínky v Hrušovanech u Brna
jsou jedny z nejlepších v kraji. To je pro
nás závazek předvádět i kvalitní výkony
a dobře obec reprezentovat.
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Oddíl stolního tenisu
Za oddíl stolního tenisu Tomáš Kolegar

Oddílu stolního tenisu v říjnu 2011
začala nová soutěžní sezóna 2011/2012,
ve které Hrušovany u Brna reprezentují
dvě družstva mužů a okresních bodovacích turnajů se účastní žáci.
Družstvo A se stejně jako v minulé sezoně účastní krajské soutěže II. třídy a nastupuje v základní sestavě Milan Žilka, Tomáš
Kolegar, Oldřich Vičík a Oldřich Škarda.
Po odehraných 9 kolech je v tabulce soutěže s bilancí 2 výhry, 1 remíza a 6 porážek na 9. místě. Do konce první poloviny
zbývá odehrát ještě 2 utkání v domácím
prostředí, doufáme tedy, že počet výher
se nám podaří ještě navýšit. Naše bilance
mohla být ještě o něco úspěšnější, neboť
nechybělo mnoho a mohli jsme bodovat
více, a to především v domácím zápase
s Otnicemi, který jsme měli velice dobře
rozehraný, když jsme vedli 8 : 6, ale nakonec jsme koncovku nezvládli a prohráli
utkání 8 : 10. Jedničkou mužstva je v této
sezoně Milan Žilka s úspěšností výher
58,62 %, druhý s malým odstupem je
Tomáš Kolegar – úspěšnost 51,85 %, dále
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pak následuje Oldřich Vičík s úspěšností
31,03 % a Oldřich Škarda s úspěšností
17,24 %. Výsledky to nejsou zcela uspokojivé, hráči mají jistě na víc a jsme pevně
přesvědčeni, že se zlepšíme a v tabulce se
posuneme do klidného středu.
Družstvo B se účastní Okresního přeboru 1. třídy a zatím zaujímá v tabulce
poslední místo, ale stále má ještě dobrou
šanci tuto nepříznivou situaci zvrátit
a zajistit si účast v této soutěži i pro příští
rok. Sestava B družstva je i v této sezoně
nezměněná – Richard Skála, Pavel Škarda,
Zdeněk Krupica a Jan Havlík. Družstvo B
zatím 1x remizovalo a 8x prohrálo. Úspěšnost jednotlivců je následující – Richard
Skála 65,63%, Pavel Škarda – 33,33 %,
Zdeněk Krupica – 25,81 % a Jan Havlík
10 %. Družstvo B je ve velmi složité situaci, ale jsme přesvědčeni, že zvýšeným
tréninkovým úsilím aktuální pozici vylepší a v konečném pořadí tabulky soutěže
obsadí nesestupovou příčku.
Dobrou zprávou je, že se oddílu stolního tenisu podařilo vzbudit větší zájem
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http://www.pinec.info/htm/rozpis/klub/?soutez=1320

o tento sport mezi mládeží,
na čemž má největší zásluhu
pan Jan Havlík, který tréninky mládeže vede a o mladé
adepty stolního tenisu se velmi
dobře stará. Za to mu patří
velké poděkování. Cestu za celuloidovým míčkem si našlo
jedenáct dětí, které pravidelně
2x týdně trénují na sportovním
areálu. Jsou to: Tomáš Kolegar
ml., Anička Kolegarová, Kristýna Sadloňová, Viktor Čaněk,
Tereza Pallová, Barbora Žilková,
Jakub Mahovský, Roman Zetel,
Jana Ludvíková, Petra Hodecová a Hynek Jokver. Nejenom
pro tyto děti, ale i pro další
zájemce oddíl stolního tenisu
ještě v tomto roce uspořádá Vánoční turnaj, a to 27. 12. 2011.
Pokud se najdou další zájemci
o tento zajímavý sport, mohou
se účastnit tréninků, které se
konají každé úterý od 16:00
– 18:00 hodin a středu od 18:00
– 19:00. Dále se v únoru bude
pořádat na sportovním areálu
bodovaný okresní turnaj žáků,
kterého se zúčastní i žáci z Hrušovan.
Dovolíme si touto cestou
Vás pozvat na zápasy družstev
A i B, podpora fanoušků je pro
nás velmi důležitá. Informace
o našich úspěších, termíny
jednotlivých utkání naleznete
na internetu. Noví zájemci
o stolní o stolní tenis, a to jak
z řad mládeže i dospělí, se mohou obrátit s dotazy na adrese
tomikkol@email.cz, rádi Vás
v našem oddíle uvítáme.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011
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TENISOVÝ KLUB Hrušovany u Brna
Miroslav Sopoušek

Tenisová sezóna 2011 byla pro náš
oddíl velice úspěšná, protože nejen že
se nám podařilo splnit všechny vytýčené
cíle, ale podařili se nám věci, se kterými
jsme ani před sezónou nepočítali.
1. 04/2011 – 10. 4. 2011 začala tenisová
sezona, což bylo o tři týdny dříve než
všude v okolí. (nad plán)
2. 04/2011 – 10/2011 celoročního tenisového turnaje ve dvouhře pro členy
i veřejnost se zúčastnilo 11 hráčů,
bylo odehráno 55 zápasů. Na prvním
místě se umístil RADEK KYKRYCH
druhý byl PAVEL LEMON a třetí MIREK
SOPOUŠEK. (plánované)
3. 05/2011 – Letošní rok se podařilo
založit tenisovou školičku kterou
navštěvuje 8 dětí ve věku 6-12 let.
Tréninky jsou 2x týdně pod vedením
zkušené trenérky. Ty budou probíhat
i přes zimní sezónu ve sportovním
areálu 1x týdně. (plánované)
4. 06/2011 – vybudování pergoly.
(plánované)
5. 06/2011 – uspořádání tenisového
turnaje ve čtyřhře pro členy i veřejnost s mezinárodní účastí 4. ročník
TK JISKRA CUP ve čtyřhře 18.6.2011
za účasti 10 teamů. Na prvním místě
se umístil pár PARACKA – JIRÁK druhý
byl MOUDRÝ – KLEIN a třetí MIKULINEC – ŠKLÍBA. Spolkečně s tímto
turnajem proběhl sportovní den pro
děti. (plánované)
6. 07/2011 – Pár SOPOUŠEK – LEMON
obsadil 3. místo z 9 zúčastněných
na turnaji ve Velkých Němčicích.
První místo obsadil p. Řežábek s kolegou a druhý byl pár Janíček – Havlík.
(nad plán)
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7. 8/2011 – Dne 6.8.2011 bylo sehrané
přátelské utkání mezi TK Hrušovany
(ve složení MIKULINEC, KYKRYCH,
SOPOUŠEK a BENEŠ) a veterány ze Svitav na krásných kurtech ve Svitavách.
Zápas nakonec skončil nejtěsnějším
vítězstvím našeho teamu v poměru
6:5. Bylo odehráno 8 zápasů ve dvouhře a 3 ve čtyřhře. skore jednotlivých
hráčů MIKULINEC 3-1, KYKRYCH 2-1,
SOPOUŠEK 2-1 a BENEŠ 1-3. Nutno
však podotknout, že soupeři byli
v průměru o 10 let starší. (nad plán)
8. 09/2011 – uspořádání tenisového turnaje ve čtyřhře pro členy i veřejnost
3. ročník BURČÁK CUP ve čtyřhře
24.9.2011 za účasti 7 teamů. Na prvním místě se umístil pár SOPOUŠEK – LEMON druhý byl JANÍČEK
– HAVLÍK a třetí MIKULINEC – ŠKLÍBA.
(plánované)
9. 10/2011 – Pár MIKULINEC – KYKRYCH
reprezentoval náš TK na turnaji v Blučině. (nad plán)
10. 10/2011 – Dne 15.10.2011 bylo sehrané odvetné přátelské utkání mezi
TK Hrušovany (ve složení MIKULINEC,
KYKRYCH, SOPOUŠEK ,BENEŠ, FRANK,
LEMON) a veterány ze Svitav. Zápas
nakonec skončil remízou v poměru
5:5. Bylo odehráno 5 zápasů ve dvouhře a 5 ve čtyřhře. skore jednotlivých
hráčů MIKULINEC 2-1, LEMON 2-0,
KYKRYCH 2-1, SOPOUŠEK 1-1, FRANK
1-1 a BENEŠ 0-2. (nad plán)
11. 10/2011 – TK nechal vypracovat
projektovou dokumentaci veřejně
přístupné tenisové stěny a chtěl by
ji ve spolupráci s obecním úřadem
vybudovat na jaře 2012. (nad plán)
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Plán na rok 2012
1. celoročně 2012
– provoz tenisové školičky
pro mládež (s možností
přihlásit se pro nové
zájemce)
2. 04/2012
– vybudování veřejně
přístupné tenisové stěny
3. 04-10/2012
– hlavní tenisová sezóna
(možnost využití kurtů
jak pro členy TK tak i pro
veřejnost)
4. 04-10/2012
– celoroční singlový turnaj
muži (s možnosti zúčastnit
se pro širokou veřejnost)
5. 05/2012
– tradiční zápas Svitavy
– Hrušovany
6. 06/2012
– 5. ročník turnaje JISKRA
CUP ve čtyřhře (s možnosti
zúčastnit se pro širokou
veřejnost), doprovodný
program – dětský sportovní den
7. 08/2012
– tradiční zápas Hrušovany
– Svitavy (odveta)
8. 09/2012
– 3. ročník turnaje BURČÁK
CUP ve čtyřhře (s možnosti
zúčastnit se pro širokou
veřejnost), doprovodný
program – dětský sportovní
den

Organizace

Předseda a kontaktní osoba:
MIROSLAV SOPOUŠEK
STÁVÁNÍ 609
664 62 HRUŠOVANY U BRNA
TEL: 602 951 035

E-MAIL: mirekso@seznam.cz
Web: http://tenis.h.sweb.cz/
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Sbor dobrovolných hasičů

Jaro a podzim 2010 s SDH
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže SDH
Od začátku školního roku se scházíme 3x týdně s mladými hasiči a hasičkami. Naši nejmenší
žáčci, tzv. přípravka, mají schůzku každé pondělí od 16:00 do 18:00 hod., mladší žáci každou
středu od 16:00 do 18:00hod a starší žáci každý
pátek od 16:00 do 18:00 hod. V průběhu měsíce
září jsme se seznámili s novými dětmi, které přišly mezi nás. Naučili jsme se základní znalosti
o prevenci co se jakým hasícím přístrojem hasí,
topografické značky, základy zdravovědy, co
dělat a jak se zachovat, když hoří, rozeznávat
a určit na co je které nářadí, uzly apod. Naše
znalosti jsme doplňovaly různými hrami tak,
aby nás učení bavilo.
Jak umíme zacházet s hasičským nářadím,
jsme si vyzkoušeli na soutěžích ligy mládeže v Syrovicích (10. 9. 2011) a Bosonohách
(24. 9. 2011).
V říjnu jsme uplatnili svoje zkušenosti
na branném závodě v Kanicích, kde jsme zjistili,
že pořád ještě máme co pilovat a čemu se učit.
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Začali jsme se připravovat na soutěž v uzlování, která se konala v Drnovicích (19. 11. 2011)
a které se zúčastnilo nejen starší družstvo žáků,
ale i dvě mladší družstva.
Za starší žáky nás reprezentovala Kateřina
Ondráčková, Veronika Veisová, Tereza Bečvová a Aneta Zabloudilová. Za mladší žáky
bojoval Aleš Drajsajtl, Lucie Kuncová, Sára
Giňová, Petra Ondráčková, Denis Najman,
Boris Wágner, Pavlína Čechová a Vojtěch
Studený. Z uzlování jsme si dovezli spousty
nových zážitků.
V prosinci nás poctil návštěvou samotný
Mikuláš s andělem a obávaným čertem. Některým z nás připomněl, že zlobit se opravdu
nevyplácí. Ty nejhodnější pak odměnil sladkou
odměnou.
Nyní nás čeká příprava na místní hasičskou
soutěž v uzlování, která se koná 17. 12. 2011
v Sokolovně v 8:30hod a závěrečné vánoční
besídky.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2011

43

Organizace

FK 1932 Hrušovany u Brna

FK 1932 v podzimní části soutěží
Jaromír Kudělka, člen výboru FK 1932
Do podzimní části mistrovských soutěží vstoupilo postupně od poloviny měsíce srpna
do začátku září postupně pět našich družstev, která si vedla se střídavými úspěchy. Milým překvapením
jsou některé výsledky starších žáků a dorostenců. Zvláště u žáků je to úspěch, vezmeme-li v potaz, že
družstvo se skládá z převážné většiny z hráčů o dva a více let mladších, než jsou ostatní hráči jejich
soupeřů. Dále se v měsíci říjnu na našem fotbalovém stadionu Václava Lajkeba uskutečnilo Okresní finále
středních škol za účasti pořadatele z Gymnázia Židlochovice, SOŠ a SOU Rajhrad, SOŠ a SOU Ivančice,
SOŠ a SOU Kuřim. Vítězem se stali středoškoláci z Ivančič a zajistili si právo postupu do krajského finále.
Dále se nám ještě podařilo nechat si vyhotovit klubovou šálu a minidresík do auta, určených k volnému
prodeji. Případní zájemci je mohou získat vždy v provozní dobu ve Sportbaru na hřišti.
a ostatní si nyní musejí zvykat na to, že mají větší
odpovědnost za hru a musejí se do ní i více zapojit. Družstvo starší přípravky vstřelilo svým soupeřům na podzim 17 branek, o které se podělilo
8 hráčů, jmenovitě: 3 – Kresač Miroslav, Suchánek
Dominik, Koukal Jiří, 2 – Zemánek Lukáš, Vaszily
Václav, Pokorný Matyáš, 1 – Kilberger Ondřej, Pirožek David.
Za těmito střelci kryl naši bránu až na jednu
výjimku, kdy zaskočil Daniel Hýsek, Jiří Kilberger.
Družstvo se v zimním období dále účastní halové ligy v Žabčicích, kde jsou i brněnské celky,
a jde tedy o dobrou konfrontaci se soupeři, které
by jinak v soutěžním utkání nepotkali.
Starší žáky jsme znovu přihlásili do řádných soutěží po dvouleté odmlce, družstvo je

Starší
přípravka
se účastnila mistrovských soutěží v Okresním přeboru skupiny
B. Družstvo trénuje
pod vedením pana Jaroslava Hýska pravidelně vždy ve středu
a v pátek na stadionu
a teď v zimním období
ve sportovním areálu
na Jízdárenské. Starší
přípravka se musela
vypořádat s odchodem
starších hráčů do vyšší věkové kategorie
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Starší žáci

Mladší přípravka se účastnila mistrovských
soutěží v Okresním přeboru skupiny A. Družstvo
trénuje pod vedením pana Jaromíra Hádlíka
pravidelně vždy ve středu a v pátek na stadionu a teď v zimním období ve sportovním areálu
na Jízdárenské.Během podzimní části se počet
hráčů postupně rozrůstal o další nově příchozí
zájemce.Mimo mistrovských utkání si družstvo
zahrálo i několik vložených přátelských utkání
s Nosislaví,Židlochovicemi a Žabčicemi.Družstvo mladší přípravky vstřelilo svým soupeřům
na podzim 22 branek, o které se podělilo 6 hráčů,
jmenovitě: 10 – Zemánek Lukáš, 4 – Kocman Jaromír, 3 – Kilberger Jiří, Čaněk Patrik, 1 – Slouka
Lukáš, Jurák Patrik.
Za těmito střelci kryla naši bránu dvojice brankářů Kilberger Jiří a Mišák Martin.

FK 1932 Hrušovany u Brna
tvořeno převážně hráči z kategorie mladších
žáků, doplněné o několik hráčů, kteří by již letos nemohli hrát za mladší. Hrají Okresní přebor
skupinu A, trénují pod vedením pana Ladislava
Rikana. Několik hráčů si ještě chodí pravidelně
zahrát i potrénovat do Vojkovic krajskou soutěž, v rámci možnosti střídavých startů a jeden
dokonce i do brněnských Kohoutovic. V zimním
období budou trénovat ve sportovním areálu na Jízdárenské, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Družstvo starších žáků vstřelilo svým soupeřům
na podzim 26 branek, o které se podělilo 7 hráčů, jmenovitě: 17 – Řehola Martin, 4 – Hýsek
Martin, 1 – Pospíšil Pavel, Kárník Martin, Hýsek
David, Houser Filip, Hádlík Robin.
Za těmito střelci kryla naši bránu dvojice
brankářů Marek Zachař a Adam Bogľarský.
Dorostenci se účastnili mistrovských soutěží v Okresním přeboru skupiny B. Družstvo
trénuje pod vedením pana Miroslava Edlera
pravidelně vždy v úterý a ve čtvrtek na stadionu a v zimním období bude od února chodit
vždy v úterý s muži do haly. V průběhu podzimní části družstvo mile překvapilo několika
dobrými výsledky oproti minulým rokům, dále
se rozšířilo o několik nových zájemců, z nich někteří se pro družstvo stali okamžitým přínosem.
Družstvo dorostenců vstřelilo svým soupeřům
na podzim 15 branek, o které se podělili 4 hráči a jeden vlastní si dal soupeř sám, jmenovitě:
8 – Dobrovolný Jiří, 3 – Cekl Martin, 2 – Pokorný
Tomáš, 1 – Lauterbach Tomáš.
Za těmito střelci prokazoval svoji dobrou výkonnost v bráně Jan Mičánek.
Muži zahájili svoji druhou sezónu po postupu do III. třídy oslabením hráčského kádru,
když svoji činnost postupně přesunulo nebo
ukončilo hned 10 hráčů. Což se znatelně projevilo na herním projevu, ale hlavně na bodovém
zisku, který se stal podle dostupných informací
zřejmě i historicky nejhorším. Málo platná byla
výpomoc šikovnými nadějnými dorostenci, či
několika bývalými hráči ze starých pánů. Nezbývá, než se pokusit v zimním období o posílení
hráčského kádru i s výhledem na případná další
období do budoucna a doufat, že se podaří již
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značnou ztrátu potom dohnat. Družstvo trénovalo pravidelně pod vedením pana Miroslava
Edlera, v zimním období bude od února chodit vždy v úterý společně s dorostenci do haly,
dále je budou čekat zimní výběhy a několik
přípravných utkání. Družstvu mužů se podařilo vstřelit svým soupeřům na podzim pouhých
8 branek, o které se podělilo 7 hráčů, jmenovitě:
2 – Dobrovolný Jiří, 1 – Buc Aleš, Kameník Petr,
Cekl Martin, Rikan Jakub, Kilberger Milan, Rikan
Ladislav.
Za střelci a propustnou obranou kryl naši
bránu Jan Tomeček a ve třech zápasech i dorostenec Jan Mičánek.
FK 1932 plánuje na konci přípravného zimního období v měsících únor až březen uspořádání jednodenních halových turnajů pro naše
družstva – mladší přípravky, starší přípravky
a starších žáků.
Na chodu FK 1932 se dále v letošním roce
podíleli pan Jaromír Kudělka starší (výběrem
vstupného a údržbou zázemí), pan Petr Plavec
(hlavní pořadatel a pomocník při trénincích),
pan Miroslav Edler (jednatel a zástupce provozovatele ve Sportbaru na hřišti) a v neposlední
řadě pan Jaromír Kudělka mladší jako správce
Stadionu Václava Lajkeba.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem FK
1932 za podporu na provozu v letošním roce
hlavním partnerům – Obecnímu úřadu, firmě
Xella a dále i ostatním drobným partnerům
(příspěvky, dary).
A co na úplný závěr? Chtěl bych jménem
výboru FK 1932 poděkovat všem hráčům za letošní výkony, funkcionářům za jejich obětavou
práci, všem příznivcům za projevenou podporu
a popřát Vám všem příjemně prožité Vánoce
a vše nejlepší v novém roce 2012, který ať je
lepší než ten končící.
Vše o fotbalovém dění v hrušovanském
FK 1932 se můžete blíže dočíst na webu
fk1932.vysledky.com, kde jsou podrobnější informace.
SPORTU ZDAR A FOTBALU VZLÁŠŤ!!!
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Táborníci

Strážná 2011 aneb další velmi podařený výlet
Petr Tesař

I letos jsme využili prodlouženého víkendu (27. 10. – 30. 10. 2011) a již ve čtvrtek ráno vyrazili na tradiční podzimní výlet. Naším cílem byla tentokrát malá obec
Strážná v podhůří Orlických hor.
Něco málo po osmé hodině bylo vše
naloženo do autobusu a my mohli vyrazit.
První zastávkou na naší cestě byla prohlídka Javořických jeskyní, kde bylo k vidění
spoustu krásných krápníkových útvarů,
a dokonce i jeden z nejmenších netopýrů
žijící v naší zemi. Dále naše cesta směřovala k hradu Bouzov, který se nad stejnojmennou vesnicí tyčí již od konce 13. století. Hrad se proslavil natáčením mnoha
pohádek a filmů. Další kroky jsme směřovali na severovýchod do městečka Loštice,
konkrétně do poslední výrobny tvarůžek
ve střední Evropě. Absolvovali jsme prohlídku malého muzea výroby tvarůžek
s projekcí hraného příběhu o založení a začátcích výroby tvarůžek v Lošticích. Naplněni novými informacemi a poznatky jsme
po čtvrté hodině dorazili na ubytovnu. Celý
den jsme zakončili procházkou k nedaleké
rozhledně Lázek a večerem stráveným hraním společných her v režii družiny Kamzíků
ve společenské místnosti.
Páteční ráno nás všechny probudil budíček již o půl osmé a něco po deváté jsme
již byli na cestě na druhý konec vesnice,
kde začíná červená turistická stezka. Ta
nás provedla malebnými, podzimně laděnými lesy až k říčce Březné. Podél šumícího koryta potoka jsme putovali do malinké vesničky Drozdovská pila, kde se říčka
kříží se žlutou stezkou, která nás po čtvrté
hodině dovedla zpět na chatu. Večer jsme
strávili v rytmu táborových písní a hraním
her z repertoáru Včelek.
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V sobotu jsme si přispali do osmi, jelikož jsme vyráželi až po desáté hodině.
Autobus nás vyvezl na Suchý vrch, který je jedním z nejvyšších míst v okolí.
Odtud jsme sestoupili až k dělostřelecké tvrzi Bouda. Celou pevnost tvoří pět
železobetonových objektů propojených
podzemními tunely, a proto není divu, že
nám prohlídka zabrala téměř tři hodiny.
Celá prohlídka nás provedla podzemím,
kde se nacházely sklady a celé zázemí
pro posádku pevnosti. Od průvodce
jsme se dozvěděli spoustu informací
nejen o Boudě, ale i celém systému pevností kolem bývalého Československa.
Zpět na zemský povrch jsme se dostali
nouzovým průlezem v jednom z menších bunkrů, kterým by se dostávala ven
i posádka celé pevnosti. Ještě jsme si
prohlédli pevnůstky i z venku a nakonec
jsme vyrazili směr Mladkov, kde na nás již
čekal autobus. Na chatu jsme dorazili až
za tmy. Poslední večer jsme si zpříjemnili
hrami od družin Vlčat a Laněk a nakonec
jsme si u kytary zapěli pár písní.
Nedělní ráno a dopoledne se neslo ve znamení balení a úklidu. Proto
jsme si dopoledne zpestřili procházkou
po Strážné. Z chaty jsme odjeli něco před
jednou, ale tím naše cesta neskončila.
Celý výlet završila návštěva Aquaparku
v Olomouci, kde se každý dle libosti vyřádil ve vodě, aquabowlu či tobogánu.
Někteří zrelaxovali své tělo ve vířivce
a masážních bazénech.
Celý výlet jsme si parádně užili a těšíme se na další, jak výlet, tak i ostatní
tábornické akce.
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INTERNET
tel.: 739 054 060
www.mpclick.cz
SLEVA 3% pro zákazníky firmy
MPclick na pobočkách Hustopeče
a Židlochovice. Sleva se týká sortimentu mobilních tel., výpočetní
techniky a příslušenství.

5M za

375,-

a 10M za

432,-

- cena 12-ti měsíčního předplatného
aktivaace 1,
- aktivace
1,- Kč se smlouvou na 12 měsíců
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ční tarif
1m
1měsíční
router
á
átový
bezdrátový
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