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Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás pozdravuji 

a  s  nadcházejícím vánočním časem, včetně 
odcházejícího roku 2013, si dovolím malé bilancování.

 Když prohlížím úkoly obce na rok 2013, které si obec 
stanovila, mám docela dobrý pocit.  Hospodaření 
obce je na  velmi 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:

Rozšířili jsme kapacitně čistírnu odpadních vod, přistoupili jsme 
k  většímu ozelenění obce výsadbou stromů, zajistili jsme revitalizaci 
rybníků Šejba a  Vodárna, vybudovali další chodníky, modernizovali 
jsme kotelny ZŠ a MŠ–Sídliště, opravili schody na ulici Jiřího z Poděbrad 
a v parku u obchodního střediska, oprava hřbitova, zajišťujeme finanční 
výpomoc místním spolkům, provádíme rekonstrukci zdravotního 
střediska, vybudovali jsme zadní vjezd do  areálu Botex, zvýšili jsme 
počet parkovacích míst, zajistili jsme dokončení stezky do  Židlochovic, 
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, dokončíme 
rekonstrukci zdravotního střediska, zahájíme přípravu na přístavbu základní 
školy, musíme řešit majetkoprávní vztahy ohledně pozemků, budeme 
pokračovat v obměně povrchu chodníků a vozovek, zvýšíme počet parkovacích 
míst, obnovíme činnost místní skládky, připravujeme případné převzetí místní 
sokolovny do majetku obce a přípravu na možnou rekonstrukci.

V  roce 2014 nás čekají komunální volby a  budeme Vám skládat účty 
o naší činnosti. Doufám, že se nebudeme muset stydět. Přiznám se, že 
svoji činnost považuji za službu své obci a svým spoluobčanům.   

ObecSlovo starosty
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva

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, čas pro smíření a čas pro vzpomínku na bližní, kteří nás opustili.

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 2014, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Miroslav Rožnovský – starosta 

Obec Hrušovany u Brna přeje
všem občanům 
a čtenářům 
Hrušovanského 
zpravodaje
příjemné prožití svátků vánočních 
a šťastný vstup do nového roku 2014
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ObecVýběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 20/ZO/2013 z jednání ZO Hrušovany u Brna 11. 11. 2013

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Rezignaci p. Karla Kališe na funkci 

předsedy výboru pro realizaci SRP.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. zprávu starosty č.5/2013 
 2. zprávu výboru pro realizaci SRP 
 3. Rozpočtové opatření č.15/2013
 4. Rozpočtové opatření č.16/2013 
 5. Rozpočtové opatření č.17/2013 
 6. Darovací smlouvu mezi  Obcí 

Hrušovany u Brna  a Obcí Ledce a 
pověřuje starostu jejím podpisem 

 7. poskytnutí finančního příspěvku 
pro Město Židlochovice na reali-
zaci projektu ROP Jihovýchod, ZŠ 
Židlochovice-sportovní areál, v 
rozpočtovém období 20

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. o doplnění programu ZO: 
  - vkládá se bod 17 a)  Zvolení 

přísedícího k Okresnímu soudu 
Brno-venkov

 2. o odpisu a vyřazení majetku dle 
návrhu č.3-SMO-Z-2013

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
 1. na základě ustanovení §84 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění   předsedou výboru pro 
realizaci SRP Bohumila Haraštu, 
místostarostu

 2. p. Jitku Votavovou, bytem Hru-
šovany u Brna, Havlíčkova 110 
přísedícím k Okresnímu soudu 
Brno- venkov na funkční období 
2013–2017 

V. Starosta obce
  obdržel a přijal písemnou rezigna-

ci (ke dni 11. 11. 2013)  pana Karla 
Kališe na mandát člena zastupi-
telstva obce, a tím dle § 55 odst. 
2  písm. b) zákona č. 491/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů 
mandát člena zastupitelstva ke dni 
11.11.2013 zaniká.

Oznámení o provozní době na obecním úřadě 
v době od 23. – 31.12.2013

23.12.2013 (pondělí)  6:30 – 14:00 hodin
27.12.2013 (pátek)  zavřeno
30.12.2013 (pondělí)  6:30 – 13:00 hodin
31.12.2013 (úterý)  zavřeno

Prvním úředním dnem v roce 2014 je pondělí 6. 1. 2014.
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Obecní úřad Poplatky

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu 
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2014 
– poplatky se budou vybírat od 6. 1. 2014!

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů***

Tento poplatek je splatný  do 31. 5. 2014!

550,- Kč osoba/rok

2) Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa 4,- Kč m2/rok
služby spojené s provozem 55,- Kč m2/rok

3) Poplatky za psa dle obecně závazné vyhlášky
1. pes v RD 150,- Kč 2. a každý další pes v RD 250,- Kč

1. pes v RD důchodci 50,- Kč 2. a každý další důchodci 250,- Kč

1. pes BJ 450,- Kč 2. a každý další pes v BJ 1.200,- Kč  

1. pes BJ důchodci 200,- Kč 2. a každý další důchodci  300,- Kč

4) Poplatky z pronájmu 
 - pozemků a zahrádek dle smluv

5) Poplatek za vyhrazené parkování

Oznamujeme občanům, že je možná bezhotovostní platba na účet obce 
2022877339/0800, VS (číslo domu) a do poznámky příjmení.

Pozn***: 
Poplatek platí všichni občané s trvalým poby-
tem v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří mají adre-
su na ohlašovně.
Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území  
České republiky povolen trvalý  nebo přechod-
ný pobyt na dobu delší než 90 dnů i osoby po-
bývající na území České republiky přechodně 
po dobu delší 3 měsíců.

Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která 
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuál-
ní rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fy-
zickou osobu; má-li ke stavbě určené k indivi-
duální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek č. 1 je splatný do 31. 5. 2014!
Poplatky č. 2, 3, 4 + 5 jsou splatné do 31. 3. 2014!

Veškeré poplatky se vybírají  
vždy jen v úřední dny:

pondělí 6,30 – 17.00 hodin

středa 6,30 – 17.00 hodin
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Pohyb počtu obyvatel od roku 1993
Rok Přistěhováno Narození Odstěhování Úmrtí Stav
1993 119 35 -55 -26 2 836
2009 220 52 -88 -26 3 165
2010 122 35 -74 -43 3 205
2011 131 42 -60 -33 3 285
2012 152 41 -78 -17 3 383
2013(do 10měs.) 99 34 -67 -22 3 427

Stromořadí bříz na ulici Tyršova plní výbornou 
protihlukovou ochranu mezi železnicí a  domy 
v  této ulici. Zároveň zde stromy tvoří v  létě 
velice příjemný a potřebný stín. Bohužel stromy 
začínají stárnout, což se projevuje mnoha 
příznaky, z  nichž nejviditelnější je prosychání 
korun stromů a  tvorba dutin a  nezhojených 
prasklin. Proto bylo rozhodnuto o obnově této 
aleje, která spočívá v  odstranění bříz a  jejich 
náhradě novými stromy. Byl zpracován projekt 

obnovy stromořadí, kde je obnova řešena 
ve třech různých variantách, ke kterým budou 
mít občané možnost se vyjádřit. 

Před zahájením akce samotné budou občané 
ulice Tyršova, i ostatní občané obce, podrobně 
informováni  o  plánovaných krocích. Zároveň 
bude uspořádáno jednání v zasedací místnosti 
obecního úřadu, kde budou moci občané sdělit 
svůj názor.

Vážení přátelé, opět jsou tu po roce Vánoce 
a s nimi je v posledních letech i v Hrušovanech 
spojená akce rozdávání Betlémského světla.

Světlo hořící svíce přiváží přímo z  Betléma 
každý rok do Vídně vybraný rakouský chlapec 
nebo dívka, kteří vykonali něco dobrého. Odtud 
se světlo lásky a  pokoje potom šíří do  celého 
světa. Do Brna ho z Vídně přivážejí každoročně 
skauti a pak rozesílají do celé naší republiky.

V  hrušovanském kostele budou svíce 
s  Betlémským světlem hořet na  Štědrý den 
odpoledne i  během půlnoční mše. Toto 
světlo lásky a  pokoje by nemělo chybět 
na štědrovečerním stole žádné rodiny. Můžete 
si pro něho s  lucerničkou nebo svíčkou 
přijít na  Štědrý den odpoledne od  14:00 
do 16:30 hodin. V kostele se při chvilce ztišení 

po předvánočním shonu můžete zaposlouchat 
do  vánočních koled a  prohlédnout si 
nazdobený vánoční strom a  hrušovanský 
dřevěný betlém. Pro děti čeká pod stromem 
sladká odměna a v předsálí je připravena malá 
výstavka s vánoční tématikou. 

Motto letošního ročníku Betlémského světla 
se nese v  duchu páté kapitoly knihy proroka 
Micheáše: „Nikdy nepodceňuj maličké; může 
tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde 
veliká věc.“

Ať Betlémské světlo, symbol víry, naděje 
a lásky, přinese i do Vašich rodin o Vánocích dar 
lásky, porozumění a pokoje a ať Vás tento dar 
provází ve Vašich rodinách po  celý následující 
rok 2014. 

Obnova stromořadí na ulici Tyršova
Pavla Dratvová, Komise Pro životní ProstřeDí 

Betlémské světlo
laDislav najman, za farníKy z Hrušovan 

ObecRůzné
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Obec Informace z České pošty

Co dělat, když Vás doručovatel nezastihne 
doma
Když Vám poštovní doručovatel nese zásilku a Vy 
nejste doma, zanechá ve Vaší domovní schránce 
„Výzvu k vyzvednutí zásilky“ na poště. Nemůžete 
si ji z jakéhokoliv důvodu na uvedené poště vyzved-
nout? Budete se stěhovat (trvale nebo dočasně) na 
jinou adresu a chcete, aby Vaše zásilky byly doru-
čovány na novou adresu? Česká pošta, s.p. vychází 
svým zákazníkům vstříc a nabízí řadu opatření, 
kterými lze adresátům zajistit dodání zásilek:

Opakované doručení běžnou doručovací 
pochůzkou
Službu poskytujeme zdarma každý pracovní den 
v čase běžné doručovací pochůzky. Tuto službu 
poskytujeme u všech druhů poštovních zásilek.
Příklad použití: ve schránce jste našli Výzvu a budete 
doma některý následující pracovní den v čase běžné 
doručovací pochůzky.

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již 
uložené zásilky
Pokud již doručovatel učinil pokus o doručení zá-
silky a Vy si zásilku nemůžete vyzvednout do konce 
úložní doby uvedené na Výzvě, můžete si dobu 
uložení prodloužit až na 1 měsíc ode dne, kdy byla 
zásilka k vyzvednutí připravena. Službu poskytuje-
me zdarma.
Příklad použití: dozvěděli jste se, že máte zásilku na 
poště a jste na cestách.

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí 
došlých zásilek
Pokud odjíždíte na kratší dobu, můžete požádat 
u všech druhů zásilek, u kterých to je možné, o 
prodloužení úložní doby až na 1 měsíc ode dne kdy 
byla zásilka k vyzvednutí připravena. Žádost má 
platnost jeden měsíc a může být podána opakova-
ně. Službu poskytujeme zdarma.
Příklad použití: čekáte více zásilek a odjíždíte na dobu 
kratší než jeden měsíc.

Změna ukládací pošty již uložené zásilky
V případě, že si zásilku nemůžete vyzvednout na 
Vaší ukládací poště, můžete požádat o uložení 
zásilky na jiné pro Vás dostupnější poště. Službu 
poskytujeme zdarma.
Příklad použití: pracujete daleko od své ukládací 
pošty, pak je pro Vás výhodnější přesměrovat zásilku 
na poštu nejbližší Vašemu pracovišti.

Změna ukládací pošty pro všechny došlé 
zásilky
V případě, že své zásilky nemůžete vyzvedávat na 
příslušné ukládací poště, můžete požádat o ukládá-
ní zásilek na jiné pro Vás dostupnější poště.
Příklad použití: pracujete daleko od své ukládací 
pošty, pak je pro Vás výhodnější přesměrovat zásilky 
na poštu nejbližší Vašemu pracovišti.

Doslání konkrétní již uložené zásilky na 
novou adresu
Pokud již doručovatel učinil pokus o doručení 
zásilky a Vy si ji nemůžete vyzvednout, můžete po-
žádat o doslání na novou adresu v České republice. 
Službu poskytujeme u většiny zásilek zdarma, jen 
v případě balíků se vybírá cena za základní službu 
a dále příplatek za službu udaná cena, neskladné 
nebo křehké.
Příklad použití: nacházíte se momentálně mimo své 
bydliště, máte zásilku uloženou na své poště, nemůže-
te si ji vyzvednout a zásilku potřebujete doručit.

Změna místa dodání (Dosílka) pro všechny 
došlé zásilky
Dosílat zásilky lze na jakoukoliv adresu v ČR. Cena 
služby je stanovena dle platného Ceníku České 
pošty. Za doslání balíků se vybírá cena za základ-
ní službu a dále příplatek za službu udaná cena, 
neskladné nebo křehké.
Příklad použití: přestěhovali jste se do nového bydliště 
a nestačili jste o tom informovat všechny přátele a 
úřady.

Průkaz příjemce
Pošta vydává pro fyzické osoby doklad, který oprav-
ňuje k přijímání zásilek a poukázaných peněžních 
částek (mimo zásilek určených do vlastních rukou 
výhradně jen adresáta) i jinou osobu než adresáta, 
tzv. „Průkaz příjemce“ (dále jen „průkaz“). Průkaz 
platí v rámci celé ČR po dobu určenou žadatelem 
nebo maximálně 3 roky. 
Průkaz je žadateli vydán na počkání. Žádost o vydá-
ní průkazu může být uplatněna u kterékoliv pošty v 
ČR, a to písemně na tiskopise Žádost o vydání prů-
kazu příjemce – fyzické osoby. Za vydání průkazu 
vybírá pošta cenu podle platného Ceníku. 

*****

Podrobnější informace „Jak na to …“,  najde na inter-
netových stránkách www.ceskaposta.cz. Podrobné 
informace Vám také poskytne kterákoliv pošta.

Jak na to...
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ObecMístní knihovna Hrušovany u Brna

Tak jako každý rok, začala knihovna 
besedami pro děti Základní a Mateřské 
školy, tentokrát i  se studentkou kni-
hovnické školy, která tu byla na  praxi. 
Následovalo pasování prváčků na čte-
náře, beseda s panem Jiřím Márou, ča-
rodějnické odpoledne, akce Hrušovany 
jedou do světa, Týden knihoven s poví-
dáním s nejstaršími čtenářkami, s testy 
a křížovkami pro děti.

Občas sem zavítají neobvyklí hosté – 
viz foto.

Bohužel tu míváme i  takové hosty, 
o které nestojíme, kteří si něco odne-
sou bez mého vědomí. Přitom za  50 
korun si čtenář může půjčovat knihy 
celý rok, tak proč je ještě krást? Proč 
mít doma knihy orazítkované, oštítko-
vané, kradené? Chápete to? Já ne.

KNIHOVNA v roce 2013
jarmila Kresová 
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Školy Mateřská škola

Jaký byl podzim v mateřské škole
Děti a KoleKtiv mš 

Michaelská slavnost (budova MŠ Jízdárenská)
Naše školní zahrada (MŠ Jízdárenská) 
se najednou okolo 16 hod. proměnila 
ve středověké bojiště. Na školní zahradě bylo 
pro děti připraveno několik stanovišť, kde 
si mohli děti i jejich rodiče vyzkoušet svou 
obratnost, odvahu a sílu v „michaelských 
disciplínách“ – házení oštěpem, střílení z luku 
či praku, přetahování lana, chůze na chůdách, 
bojování s dřevěným mečem a jinými 
dřevěnými zbraněmi, apod. Pozvané jsme měli 
šermíře a středověké bojovníky, kteří nám 
předvedli nějaké ukázky bitev a poté se mohly 
i děti do boje s nimi zapojit. Počasí nám přálo 
a tak si děti nakonec mohly poměřovat své síly 
i s papírovým drakem na starém fotbalovém 
hřišti vedle mateřské školy.

Dýňování (budova MŠ Havlíčkova, Sídliště)
Podzim se letos v MŠ oslavil Dýňováním. Děti 
si nasbíraly na procházkách s p. učitelkami 
různé přírodniny- jeřabiny, žaludy, 
kaštany,větvičky a listy,které následně využily 
při zdobenÍ  dýňových skřítků. Rodiče popustili 
uzdu své fantazii - nechybělo  dýňové autíčko, 
dlouhatánská housenka , sovička a spousta 
strašidýlek.

Lampionování (budova MŠ Havlíčkova, Sídliště)
Večer se začalo brzy smrákat, dýňoví skřítci 
před školkou začali ztrácet své tvary, černali,ve 
veselých tvářích jim posmutněly rysy a když 
do nich pak začalo ještě pršet, byl s nimi 
konec. Podzim se s námi pomalu loučil a děti 
už začínaly myslet na sníh. Marně jsme jim 
vysvětlovali, že je ještě brzy, že ještě nebylo 
ani svatého Martina. Ale než jsme se nadáli, 
už tu byl. Týden před sv. Martinem školka zase 
ožila – tentokrát dětmi a rodiči, kteří se už těšili 
na svatomartinský průvod. Za pomoci rodičů 
si děti připravily lucerničky a světýlka. Každý 
si odnesl alespoň jednu lucerničku domů. 
V pondělí 11. listopadu se děti ve slavnostní 
náladě, za doprovodu rodičů, prarodičů či 
sourozenců, shromáždily před budovou MŠ 

„na sídlišti“  a očekávaly příjezd sv. Martina.

…a svatý Martin opravdu přijel. Na krásném, 
slavnostně oděném koni, seděl svatý Martin 
s mečem u pasu. Všechny pozdravil zvučným 
hlasem  a v čele barvami zářícího průvodu 
se vydal obcí až k MŠ na Jízdárenské. Tam se 
se všemi rozloučil a ujížděl za dalšími dětmi, 
které na něho už čekaly. Děti a rodiče se 
pak mohli zahřát horkým čajem a ochutnat 
vynikající čokoládovou buchtu kuchařek  z MŠ. 
A možná za to jemné sněžení, které dneska 
děti viděly z okna může Martinův bílý plášť 
a dětská světýlka- v rukou i v očích těšících 
se na první sníh. Naše poděkování patří panu 
P. Rajnochovi (svatému Martinovi).

Zamykání lesa (budova MŠ Havlíčkova)
Příroda se ukládá ke spánku, za chvíli se les 
zakryje bílou peřinkou, ztichne zpěv ptáčků 
a některá zvířátka celou zimu prospí. Děti 
se s lesem  a se zvířátky rozloučili, popřáli 
jim pěknou zimu a za doprovodu zaklínací 
básničky les symbolicky zamkli. Na stromech 
po nich zůstali jen malá červená jablíčka 
pro zvířátka, která v zimě nespí. A taky ticho 
zamčeného spícího lesa. 
Všechny akce proběhly za hojné účasti rodičů, 
za což jim děkujeme a jsme za to moc rádi.

Mikulášská nadílka
Ve středu 4.12. navštívil všechny budovy 
MŠ Mikuláš se svojí družinou. Děti 
zazpívaly, zarecitovaly a slíbily, že už budou 
hodné. Mikuláš je odměnil nadílkou.                                                                           
Moc děkujeme panu T. Duchoňovi (Mikuláši), 
paní I. Ruinerové (čertici) a paní M. Synkové 
(andělovi).

Před vánočními svátky se uskuteční  postupně 
ve všech třídách MŠ ve dnech 10., 11. 
a 12. prosince vždy v 15.30 hodin  vánoční 
besídky.

V mateřské škole se rozloučíme v pátek 
20. prosince a po vánočních prázdninách se 
znovu opět shledáme v pondělí 6. ledna 2014.
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Kolektiv mateřské školy Vám všem přeje příjemné a klidné prožití vánočních svátků  
a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2014.
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Školy Základní škola T. G. Masaryka

Na začátku školního roku jsme přivítaly 
prvňáčky nejen jako školáky, ale i jako 
námořníky.

Školáci–námořníci si vyslechli pravidla, 
která musí dodržovat, a pustili jsme se 
do plavby.

Prvních čtrnáct dní jsme proplouvali 
světem pohádek. Byli jsme na návštěvě 
u Pejska a Kočičky, u Loupežníka Rumcaj-
se, u Zlatovlásky, Budulínka. Naučili jsme 
se pohádkové písničky, třeba o ospalém 
panu králi, to se nám to zívalo! Ve všech 
pohádkách se děti snažily poslouchat, 
spolupracovat, tvořit a dodržovat pravidla 
správného školáka. Všechny děti zaslouží 
velkou pochvalu a k tomu řád zlaté rybky.

Začátek školního roku ve škole zvládly 
na výbornou! 

Markéta Dvořáková, tř. uč. I. A

ŽELEŠICKÁ RŮŽE.
V pátek 27. září se konal již 30. ročník 

přespolního běhu Želešická růže.
Tradičně se tohoto závodu zúčastnili 

i naši žáci, tento rok si vybojovala účast 4 
děvčata: Aneta a Anna Kolegarovy, Anna 
Veselá a Markéta Antošová.

Děvčata běžela v pěkném slunečném 
počasí a reprezentovala naši školu lépe 
než v předchozích letech.

Ve své kategorii v konkurenci 47 závod-
nic doběhla na trati dlouhé 800 m jako 
druhá Aneta Kolegarová v čase 2:43 min. 
a hned za ní na třetím místě její sestra 
Aničkav čase 2: 44 min. Anička Veselá 
obsadila 26. místo a na 36. místě doběhla 
Markéta Antošová.

Oběma sestrám Kolegarovým blaho-
přejeme k vynikajícímu výkonu a zároveň 

všem děvčatům děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.  

LubomírŠimovec

Strašidelný den v I.A
S prvňáčky jsme si užili strašidelný den, 

něco jako halloween.
Děti přišly oblečeny v černé i oranžové 

barvě, ale nechybělyi úžasné a opravdu 
strašidelné kostýmy. Tak třeba hned ráno 
ve dveřích jsem se polekala kostlivce, 
čarodějnice, netopýra i černé kočky. 

Celé dopoledne probíhalo vyučování 
tak trochu hravě, zábavně i strašidelně. 
Děti se seznámily se Strašidýlkem Emíl-
kem a naučily se o něm písničku.Zatan-
covali jsme si na Strašidelnou od Dády 
Patrasové, vyrobili jsme masky, vyřezali 
dýni, mlsali halloweenské cukroví, které 
pro děti napekla paní Suchánová.

Nakonec jsme vyzkoušeli odvahu 
všech strašidýlek v I.A. Kdo vložil ruku 
do černého měšce plného pavouků,vytáhl 
si sladkou odměnu a zasloužil pochvalu 
za překonání strachu.

Všichni zvládli – prvňáčci jsou prostě 
odvážní!

Markéta Dvořáková

Od října mohou děti navštěvovat zá-
jmové kroužky. 

S rodiči dětí, které navštěvují kroužky 
Čeština hrou, logopedický nebo pracují 
se speciálním pedagogem, jsme se sešli 
na společné schůzce 15. 10. Rodiče se 
mohli poradit s vedoucími kroužků, jakým 
způsobem mohou s dětmi pracovat 
i doma.

Ze školních lavic
Mgr. JarMila Motlíčková a kolektiv zaMěstnanců a žáků školy  



15Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2013

Žáci 1. – 4. ročníku navštívili divadelní 
představení v loutkovém divadle Radost, 
žáci 2. a 3. ročníku představení v divadle 
Polárka. Začali jsme chodit do knihovny. 
Paní knihovnice má pro nás vždy připra-
vené ukázky zajímavých knih, můžeme si 
vyzkoušet svoje znalosti a získat odměnu. 
Žáci 5. ročníku navštívili Středisko volné-
ho času Lipka v Brně. Vyzkoušeli si svoje 
ekologické znalosti a dovednosti. 

Žákům 2. a 3. ročníku skončily lekce 
plavání v Hustopečích.

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili fotbalo-
vého turnaje v Žabčicích.

Průběžně sbíráme starý papír.

28. 11. jsme v prostorách školy uspořá-
dali Vánoční dílny. Rodiče a prarodiče si 
mohli spolu s dětmi a vnoučaty zhotovit 
některé výrobky. Krásné zážitky připravily 
děti z kroužku dramatického paní učitelky 
M. Vegy a pěveckého paní učitelky M. 
Dvořákové. Jejich vystoupení navodila 
tu pravou předvánoční náladu.  V jedné 
z dílen vyráběly s dětmi výrobky také paní 

učitelky ze Střediska volného času  Dome-
ček v Pohořelicích.

Také v prosinci na nás čeká mnoho 
společných akcí: 4. 12. přijde do školy 
Mikuláš, školní jídelna připravuje dětem 
každoročně mikulášské balíčky. 5. 12. vy-
stoupí žáci z dramatického a pěveckého 
kroužku na Zelném trhu v Brně, v pod-
večer  společně rozsvítíme před školou 
vánoční strom a přivítáme Mikuláše, opět 
nám zazpívají děti z pěveckého kroužku

V pátek 13. 12. vystoupí v Bílém domě 
skupina Mošny pod vedením pana učitele 
J. Mrázka. Všichni se těšíme na krásné 
písně a koledy.

18. 12. v 17 hodin zveme všechny, kteří 
mají zájem strávit příjemný adventní pod-
večer,  na  koncert pěveckého kroužku 
naší školy do  hrušovanského kostela. 

Všem občanům přejeme klidný adventní 
čas, radostné vánoční svátky, zdraví, štěstí 
a pohodu v novém roce.
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ObecPrávní rady

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

v  dnešním příspěvku se podíváme 
na  vliv nového občanského zákoní-
kuna život se zvířaty, a  to především 
s  těmidomácím. Problematika zvířat 
je velmi široká, my se zde zaměříme 
na  odpovědnost za  škodu způsobe-
nou zvířaty, odpovědnost za  jejich 
chování a následky jimi způsobené.

Nový občanský zákoník přináší jednu 
ve  společnosti již opakovaně disku-
tovanou novinku. Zvíře již nebude 
věc, ale i  sám zákon nově chápe zví-
ře jako zvíře. Co taková změna přináší 
ve vztahu k nám, vlastníkům zvířat?

Praktické důsledky nového záko-
na si ukážeme na  reálném příkladu. 
Uteče-li pes či kráva svému majiteli 
a  způsobí škodu na  zdraví člověka, 
na  automobilu souseda, zahrádce či 
na  autobusové zastávce, pak se po-
dle dosavadního občanského zákoní-
ku bude zkoumat a  prokazovat, kdo 
za takovou škodu může, kdo způsobil 
útěk psa ze zahrady či krávy z ohrady.
Vlastník zvířete se bude moci zcela či 
alespoň částečně „vyvinit“, tedy pro-
kázat, že učinil veškerá rozumně po-
žadovatelná opatření, aby se škoda 
nenastala, tedy „že za to nemůže.“

Naproti tomu za účinnosti nového ob-
čanského zákoníku taková možnost 
vyvinění nebude. Vlastník psa bude 

za  škodu jím způsobenou odpovídat 
vždy, a to bez ohledu na učiněná opat-
ření nebo námitku, že „za to nemůže.“ 
V případě psa se jedná o absolutní od-
povědnost, které se vlastník nijak ne-
zprostí, a  to skutečně ani poukazem 
na to, že díru do plotu udělal blesk či 
povodeň, s čímž vlastník nemohl po-
čítat. Každý majitel psa či jiného do-
mácího zvířete by měl být za účinnos-
ti nového občanského zákoníku o  to 
více ve střehu a lze jen doporučit, aby 
se zvíře v žádném okamžiku neztratilo 
majiteli z dohledu.

Rozdíl však nastane, způsobí-li tako-
vou škodu kráva či slepecký pes. Nový 
občanský zákoník krávu posuzuje 
jako domácí zvíře, které slouží vlastní-
ku k výkonu povolání, výdělečné čin-
nosti či obživě, a slepeckého psa jako 
pomocníka pro osoby se zdravotním 
postižením.

V  takovém případě, když škodu 
na  sousední zahrádce způsobí kráva, 
která utekla z ohrady, se majitel krávy 
zprostí povinnosti k  náhradě škody 
vzniklé na  zahrádce, pokud prokáže, 
že nezanedbal potřebnou pečlivost, 
anebo že by škoda vznikla i při vyna-
ložení potřebné pečlivosti.

Jak si takovou „potřebnou pečlivost“ 
představit? Například tak, že krávy 
budou v oplocené ohradě bez mezer 
v plotě, plot bude dostatečně pevný, 

Škoda způsobená psem, krávou či pštrosem – existuje rozdíl?
mgr. Petr soPucH, aDvoKání KonciPient, aDvoKátní Kancelář Hubený, info@aKHubeny.cz 
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Obec Právní rady

statný a  vysoký, součástí plotu bude 
elektrické vedení, brána bude zavře-
ná, uzamčená a  dostatečně bytelná. 
Pokud i  přesto, že majitel zabezpečil 
všechna tato a  další pečlivá opatření 
proti úniku krávy mimo ohradu, kráva 
unikne, zbourá sousední plot a podu-
pe zahrádku, bude mít majitel mož-
nost zprostit se odpovědnosti za ško-
du na sousedním plotě a zahrádce. 

Jako příčinu takového útěku krávy si 
lze představit dříve zmiňovaný úder 
blesku do ohrady či povodeň, která by 
pečlivé zabezpečení ohrady poškodi-
la bez ohledu na snahu majitele.

Nový občanský zákoník však takovou 
možnost zbavení se odpovědnosti 
za  škodu umožňuje pouze ve  vztahu 
k domácím zvířatům sloužícím k obži-
vě či jiným činnostem dle ust. § 2934 
nového občanského zákoníku. Autoři 
zákona tímto poukazují na větší spo-
lečenský zájem na  hospodářských 
domácích zvířatech oproti psovi, koč-
ce a  jiným domácím zvířatům, která 
slouží vlastníkovi pouze k  jeho potě-
šení a jako společníci.

Zde je pak otázkou, zda budeme s ta-
kovým tvrzením souhlasit či nikoliv, 
avšak litera zákona je striktní a určitá.

Zda se jedná o  domácí zvíře, napoví 
důvodová zpráva knovému občan-
skému zákoníku: „Domácí jsou pod-
lesoukromoprávního pojímání ta zví-
řata, jejichž druh žije s člověkem buď 

bezvýjimečně, anebo z převážné čás-
ti. Existence pštrosích nebo krokodý-
lích farem tedy nemění nic na tom, že 
pštros i krokodýl je z hlediska občan-
ského zákoníku divoké zvíře.“

Zde tedy vidíme, že chovatel pštrosa 
na pštrosí farmě, chovatel krav v kra-
víně, chovatel psa na zahradě i majitel 
slepeckého psa mají jiné postavení. 
Pštros je sice zvíře chované hospo-
dářským způsobem, ale podle zákona 
bude majitel odpovídat vždy a za vše. 
Za  psa či kočku bude majitel rovněž 
odpovídat jako za  nehospodářská 
zvířata vždy a  za  vše. Pouze majitelé 
krávy či slepeckého psa mají možnost 
se za určitých podmínek zbavit odpo-
vědnosti, když prokáží, že „udělali vše, 
co mohli“, aby škoda nevznikla.

Lze tedy shrnout, že nově bude odpo-
vídat každý majitel zvířete za veškeré 
následky zvířaty způsobené, pouze 
u domácích hospodářsky využívaných 
zvířat či zvířat pomocníků postižených 
je možnost zbavit se odpovědnosti.

Mimo uvedenou obecnou úpravu 
v novém občanském zákoníku je tře-
ba dále mít na paměti, že určité zvlášt-
ní případy náhrady škody způsobené 
například zvlášť chráněnými živočichy 
upravují speciální zákony. 
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AZ
Občasník kronikáře Prosinec 2013

Místní názvy v obci Hrušovany u Brna
Místa v okolí obce měli a stále mají svá místní pojmenování. Některá z nich se užívají 
dodnes, na některé se časem pozapomnělo. Zatímco jména ulic měnila několikrát svůj 
název, místní názvy mají trvalou platnost.

Brlohy – místa  na Červených vrších při polní cestě do Přibic. Znamená doupě dravé 
zvěře, ale také i úkryt nekalých živlů (zlodějů, lapků), kteří číhali v odlehlých místech na 
pocestné a formany.

Burgetka – bývala to zahrada patřící rodině Burgetů, dnes část obce „U Šatavy“. Později 
zahradu používalo JZD a pro hromadu hrajících si dětí znamenala velké dobrodružství 
při svých hrách. ▼

Fišák – místo, kde stály hospodářské bu-
dovy statkářské rodiny Fischů. Za 2. světo-
vé války se hlásili k německé národnosti. 
Po válce byl jejich majetek zkonfiskován.▼

◄ Červené vrchy – název pochází z typic-
kého zabarvení písku a půdy ve vinohra-
dech, polích a hájcích nad části obcí zvané 
Niva.

Burgetka s vepřínem (70. léta min. století), 
foto  archív kronikáře

Začátek výstavby na fišáku (70. léta min. století), 
foto: archiv kronikáře

 Červené vrchy, foto:archiv kronikáře
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Hlinek (v hlinku) – dříve se 
na  tomto místě za  vesnicí vy-
bírala hlína vhodná k  výrobě 
cihel zvaných kotovice na stavbu 
domů. Zůstala zde velká prohlu-
beň. Za  dešťů se plnila vodou 
z  polí na  Nivě. Pro děti to bylo 
místo  nekončících her. Při stav-
bě podjezdu v  roce 1936 byla 
vyvážená hlína použita k srovná-
ní terénu a  založen dnešní park 
u nádraží. 

Kradlov – za mostem při cestě do Židlochovic byla dříve pole, kde se rozmáhal polní 
pych a pytláctví. Nejeden občan byl potrestán, někdy vsazen do šatlavy. Později zde byly 
postaveny domky a dnes tu končí ulice Sušilova. Pojmenování Kradlov ale zůstalo.

Park u nádraží (70. léta min. stol.), práce na stavbě obchodního 
střediska. Foto: archiv kronikáře.

Hajc – Dříve železniční výtopna 
u domu čp. 100. Budovy výto-
pen sloužily k přípravě parních 
lokomotiv. Ale někdy sloužily 
k větším odstávkám pod stře-
chou. 

V lokomotivě bylo zapotřebí 
zatopit před službou. Lokomo-
tiva se musela roztopit–rozhaj-
covat. Německy heizen–topiti, 
zatápěti.

◄ Budova výtopny u domu čp.100 
r. 2004. Foto:archiv kronikáře

Za humny – dnes ul. Havlíčko-
va, stávaly  dříve stodoly, kam 
se z polí svážely snopy obilí. 
Ve stodole bylo místo s upě-
chovanou půdou, zvané humno, 
na kterém se cepy mlátilo obilí.

◄ Jedna z bývalých stodol na kraji 
ulice Havlíčkova (60. léta min. 
stol.), 
foto: archiv kronikáře
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Stříbrnice – Podle pramenů až 
do  18. století tudy vedla jediná 
cesta do Židlochovic přes dnešní 
ulici Kosmákovou. Ulici se jinak 
neřeklo než stříbrnice, snad se 
zde vozilo stříbro. Ale cesta to 
byla dříve nebezpečná. Také zde 
lapkové čekávali na  své oběti.
Podle jiného vyprávění, název  
je odvozen podle splašků tekou-
cích po povrchu ulice do potoka. 
Při slunečných dnech se splašky 
leskly jako stříbro.

Smrťák – kdo si nevyzkoušel 
v zimě jízdu na saních s kopce 
za výzkumným ústavem u tzv. 
Kelblové jamy – pískovny, 
neví, o  čem píši. Sjet kopec – 
Smrťák v  zimě, kdy napadlo 
hodně sněhu, to chtělo od-
vahu. Na  ledovce šlo přímo 
o  život. Jízda nekončila pod  
kopcem, ale pokračovala ko-
lem stromů, keřů přes cestu 
na  další pole. Největší odváž-
livci sjížděli z  vrchu, ti méně 
odvážní z poloviny tratě. 

Niva – horní část obce za železničním pojezdem. Dříve zde byly pastviny, nezalesněné 
pozemky v nižších polohách zvané nivy.

Kuzina – je to zkomolenina názvu 
ulice, která se dříve se jmenovala 
Kozí, neboť se zde chovalo velké 
množství koz. Dnes se ulice jme-
nuje Jana Koziny. 

◄ Ulice Jana Koziny v minulém století, 
foto: archiv kronikáře

Ulice Kosmákova r. 2004, foto: archiv kronikáře

Sáňkování na smrťáku v roce 2003, foto archiv kronikáře
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Toulky obcemi 
našeho regionu

Unkovice
Obec leží 2 km jihozápadně od Židlochovic. První zpráva je z roku 1278. V roce 1349 daro-
val ves Bohuš ze Ždánic svému bratrovi Vítkovi. Unkovice byly v dávné minulosti „stře-
diskovou obcí“ pro Hrušovany, Přísnotice, Žabčice. Jejich obyvatelé patřili pod tamnější 
farnost, pochovávali své nejbližší na místním hřbitově a děti zde chodily do školy.

Nemovité kulturní památky:
Kostel nejsvětější Trojice (čís. pam. 11322/7-1745)

Současnost:
Katastrální výměra: 368 ha 
Počet obyvatel: 860, průměrný věk : 38,6
V obci je škola, kanalizace, vodovod, plynofikace, není zde pošta, zdravotnické zařízení.
V bezprostřední blízkosti obce se nachází významný krajinný prvek Unkovské louky, které 
navazují na další krajinný prvek Klínky. 
V obci pracují spolky a organizace (Klub přátel vody, spor. klub Skunk a další), které pořá-
dají akce pro všechny generace občanů.
Obec se může pochlubit pěkným životním prostředím.

Firmy v obci:
V obci je několik živnostníků, např. prodejna potravin, pohostinství, zámečnictví, stolařství 
apod.
Obyvatelé dojíždí za prací do okolních obcí a Brna.

Znak obce:
Ve znaku znázorněný románský 
kalich byl darován unkovskému 
kostelu hrušovanskými farníky 
v roce 1593 a připomíná nábo-
ženskou tolerantnost místních 
obyvatel, z nichž většina se 
v 16. století přiklonila k protes-
tantismu. Znak byl obci udělen 
17. dubna 2009.

Jedna z ulic obce Unkovice,  
foto: archiv kronikáře2003►
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Toulky obcemi 
našeho regionu

Vojkovice
Obec leží při železničním koridoru Břeclav – Brno 18 km jižně od Brna a 2 km podél silnice do Ži-
dlochovic. První písemný doklad je z roku 1104, kdy obec, původně zeměpanský majetek, byla 
z větší části darována nově založenému klášteru Třebíčskému. Ještě v 18. st. zde bylo obyvatelstvo 
převážně české národnosti, ale ke konci století byla obec už převážně německá. Tento stav zde trval 
až do roku 1945.

Nemovité kulturní památky:
Filiální kostel sv. Vavřince ( čís. pam.1082). Socha sv. Floriána u mlýna (čís. pam. 1083). Socha sv. Jana 
Nepomuckého před radnicí (čís. pam.1084 ). Boží muka  u nádraží ( čís. pam.1085). Kříž u kostela (čís. 
pam. 1086). Areál hřbitova s karnerem (čís. pam. 8102).

Osobnosti:
V obci se narodil Jan Zeckel, vynikající zlatník, autor mnohých církevních relikvií, které dodnes ucho-
vávají mnohé kostely u nás i v zahraničí. Žil na konci 17. a na začátku 18. století.

Současnost:
Katastrální výměra : 697 ha
Počet obyvatel: 1000, průměrný věk  36,6 let
V obci je škola, zdravotnické zařízení, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace, není zde pošta.
Obec úspěšně representuje fotbalové mužstvo SK Vojkovice, které hraje krajský přebor. Oddíl 
kopané se příkladně stará o růst svých svěřenců 
od nejmladších po družstvo dospělých, a na vý-
sledcích to je znát.

Firmy v obci:
Agro spol. s r.o. – zemědělská výroba. OÁZA – 
koupaliště. PENAN spol.s r.o. – mlýnský průmysl.  
ELAMO spol.s.r.o. – výrobky slévárenských mode-
lů. A další podnikatelé.

Znak obce:
V červeném štítě je kolo a rošt. Původně bylo 
na pečeti kolo mlýnské se šesti špicemi a dvanác-
ti zuby po obvodu. Dnes mlýnské kolo připomí-
ná kolo vozové, ale stále si zachovává šest špic. 
Nad kolem je znázorněný rošt. Rošt je symbolem 
místního patrona svatého Vavřince, aby ochrán-
cem obce v době kdy hrozilo nebezpečí ohně. 
Znak byl obci udělen 7. května 1997.

Kostel sv. Vavřince, foto archiv kronikáře  ►
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Události známé, neznámé…

Hrušovanský  Junák
Po  roce 1945 se organizují v  obci 
dva oddíly Junáka. Katolický junák 
měl klubovnu v  prostorách kance-
láří závodu Moragra – vedoucím byl 
p. Kelbl. Druhá organizace sdružova-
la ostatní hrušovanské děti, které se 
scházely v  prostorách MNV. Vedoucí 
p.  Skočdopole, p.  Skočdopolová, 
p. Kudělka, p. Krafka a krátce i p. Musil 
Otto st. Spolupracovaly s  Junáky 
ze Sokolnic.

Vedoucí tábora – p. Šiška, Kudělka, 
Skočdopole. Jména jen některých 
účastníků: J. Krafka, Bukáček, 
F. Paur, Z. Koupil, bratři Faistlové, 
M. Nemeškal.

Foto: archiv kronikáře

Foto:  
Tábor hrušovanských Junáků  
na Velehradě v roce 1946
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Hrušovanský historický kalendář 2013
1973
� V ulici Viniční a Příční se budovala nová kanalizace a vozovka, byl upraven povrch vozovky 

v ulici Žižkova.
� V obci se pokládalo vodovodní potrubí.
� Připravovala se výstavby Nákupního střediska dle vzoru Velkých Bílovic.
� V tomto roce začaly práce na stavbě letního kina, upravoval se terén ve dvorním traktu.
� Byla vypracovaná studie zástavby pro nový obvod Fučíkova čtvrť, dnes Jízdárenská ulice.
� Svaz rybářů provedl v březnu sběr železa. Celkem bylo sebráno 300q železa.
� Započala rekonstrukce zasedací obřadní síně MNV.
� V obci v tomto roce bylo uzavřeno 35 sňatků a narodilo se 46 dětí. Zemřelo 36 občanů.
� Obec měla 2 500 obyvatel.
� Do základní školy chodilo ve školním roce 1973/74 154 dětí. Ředitelkou školy byla Libuše 

Fojtíková.
� Mateřskou školu navštěvovalo 60 dětí, ředitelkou mateřské školy byla Eva Furchová.
� Předsedou MNV byl Karel Kališ.

1983
� V měsíci červnu byla vybudována skládka technického odpadu (cena 521 tisíc Kčs)     

v bývalé pískovně JZD.
� V roce 1983 měla základní organizace 

Československého červeného kříže 226 členů, 
předsedkyní byla Anna Kolegarová. Členové 
připravovali přednášky se zdravotní tématikou, 
proškolovali žáky místní školy na „mladé zdravotníky“, 
poskytovali první pomoc při sportovních akcích. 
Pracovali brigádnicky na zvelebování obce.

� Okresní správa silnic prováděla rekonstrukci 
komunikací tzv. průtah obcí. Cena rekonstrukce 
činila 12 milionu korun.

� Ve výkupně ovoce bylo v tomto roce vykoupeno 
od drobných pěstitelů 59 673 kg různého ovoce 
v hodnotě 267 949 Kč.

� V obci bylo vysázeno 25 kusů okrasných stromů.
� Na sociálních podporách vyplacených formou 

příplatků na obědy 18.500 Kč a celkem bylo 
vyplaceno na podporách 40.600 Kč. Každý měsíc 
bylo v naší obci vyplaceno na důchodech téměř 
600 000 Kč pro 492 důchodců (včetně důchodů 
sirotčích, invalidních).

� Bilance letního kina – bylo promítnuto 105 
představení, která navštívilo 30.559 diváků, 
(průměr na představení 291 diváků), kteří 
za vstupenky zaplatili 268 970 Kč. 

MO ČSČK- Božena Homolková 
při zdravotnickém školení dětí 

v základní škole.  
Foto: Anna Kolegarová
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� Bilance stálého kina – bylo 72 představení, které navštívilo 8.032 diváků a zaplatili 21 054 Kč.
� V letním kině proběhl v tomto roce „Filmový festival“, jediný v okrese Brno-venkov. 
� V  průměrné účasti občanů na  jedno představení obsadilo naše kino 2. místo v  České 

republice.
� V obci bylo uzavřeno 20 sňatků, narodilo se 30 dětí 18 děvčat a 12 chlapců.
� Předáno bylo 35 občanských průkazů.
� Základní školu navštěvovalo ve  školním roce 1983/1984  271 dětí. Ředitelkou školy byla 

Anna Kolegarová.
� Mateřskou školu ul. Havlíčkova navštěvovalo 85  dětí. Ředitelkou školy byla Eva Furchová. 

Mateřskou školu na Sídlišti navštěvovalo 70 dětí. Ředitelkou byla Miluše Krejčí.
� Předsedou MNV byl Stanislav Pospíšil.

1993
� V tomto roce se stal zřizovatelem 

letního kina obecní úřad.
� Uskutečnila se rekonstrukce 

budovy bývalých jeslí. Ordinaci 
praktického lékaře si otevřel 
MUDr. Spáčil. V budově je dnes 
zdravotní středisko.

� Ukončila činnost logopedická 
třída mateřské školy z důvodů 
rekonstrukce jeslí.

� Základní škola měla ve školním 
roce 1993/94 137 žáků a ředitelkou 
byla Libuše Racková.

� Mateřskou školu, Havlíčkova ulice 
navštěvovalo 53 dětí, ředitelkou 
byla Jarmila  Komínková. Školku 
na Sídlišti navštěvovalo  50 dětí, 
ředitelkou byla Alena Smolová.

� Hrušovany u Brna měli 2 836 
obyvatel. K trvalému pobytu 
se přihlásilo se 119 občanů 
a odhlásilo se 55 občanů. Umřelo 
26 občanů. Uzavřeno bylo 35 
sňatků, narodilo se 35 dětí. 
Rozvedeno bylo 10 manželství.

� Starostou obce byl Miroslav Klajba.

Použité prameny:
Internetové stránky obcí
Josef Jakubec – kronika obce, SOA Rajhrad
Internetové stránky Táborníků
Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová

Rekonstrukce vozovky na ul. Příční. 
Foto: archiv kronikáře
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INTERNET
•  Snižujeme ceny internetu! •  Akce pro nové i stávající zákazníky!

TELEFON
•  Zlevňujeme volání do mobilních sítí! •  Zřizovací poplatek nově pouze 399 Kč!

TELEVIZE 
•  Eurosport 1, 2 a rodina kanálů Discovery celý prosinec pro všechny zákazníky ZDARMA! 
•  Soutěžte on-line s Universal Channel na www.moravianet.cz!
•  HBO na 2 měsíce zdarma při objednávce na 6 měsíců!

Více informací 
najdete:

• na www.moravianet.cz
• v letáku ve Vaší schránce
• nebo kontaktujte naše Zákaznické centrum
– tel.: 533 383 335 | zakaznicke.centrum@moravianet.cz

VÁNOCE S MORAVIANETEM
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Obec Klub seniorů

 Valašký šenk ve Vizovicích a Zlín
aničKa musilová. foto: elišKa Kubová 

Klub seniorů uspořádal dne 17.  září 
2013 zájezd na  zámek,do palírny, 
do  Valaškého šenku ve  Vizovicích 
a do Zlína (muzeum obuvi).

Nejdříve jsme navštívili palírnu 
ve  Vizovicích. Prohlídka palírny byla 

zajímavá, dostali jsme okoštovat výro-
bek palírny a potom jsme si mohli jejich 
výrobky zakoupit podnikové prodejně.

Poté jsme navštívili zámek ve Vizovicích.
Po  prohlídce zámku jsme odjeli 
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do Valašského šenku na oběd. Tam už 
pro nás byla připravená polévka „zel-
ňačka“ (velice dobrá) a každý z nás ob-
držel kousek valašského frgálu. Druhý 
chod na oběd si vybral každý sám podle 
svého výběru. Posezení ve  Valašském 
šenku bylo pěkné a jídlo chutné.

Po  dobrém obědě jsme odjeli 
do  Zlína na  prohlídku muzea obuvi. 

Muzeum je nové, prohlídka byla zají-
mavá.

Tento den nám počasí vůbec nepřá-
lo, celý den pršelo, přesto se zájezd 
všem velice líbil.

Už jsme se přesvědčili, že pan 
Stanislav Pospíšil umí uspořádat pěkný 
a  zajímavý zájezd, za  tuto činnost mu 
moc děkujeme.

ObecKlub seniorů
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Organizace FK 1932 Hrušovany u Brna

Bilance podzimní části v FK 1932
jaromír KuDělKa

O 162 našich vstřelených branek se 
podělilo 33 hráčů.

O dalších 19 branek se ještě posta-
rali naši hráči v krajských či okresních 
soutěžích v dresu Vojkovic. Jmenovitě 
jde o  Tomáše Lautrbacha za „A-tým“ 
dorostu v  krajské soutěži, který dal 
2  branky; v  kategorii mladších žáků 
v  krajském přeboru se  prosadili Do-
mink Suchánek a Jiří Koukal po jedné 
brance a  v  okresním přeboru mladší 
přípravky docílil Jan Novák 11 a  Voj-
těch Drápal 5 branek.

Starší přípravka se umístnila 
na  4.  místě, které pro ni znamená, že 
po odehrání zbylých 4 jarních zápasů, 
když se soutěž rozdělí na dvě polovi-
ny, budou hrát ve skupině o 1.–4. mís-
to. Přípravka docílila 75  vstřelených 
branek, o  které se podělilo 7  hráčů 
následovně: 27 – Zemánek Lukáš, 14 – 
Mišák Martin, 11 – Novák Jan, 8 – Slou-
ka Lukáš, 7 – Matyáš Vašek , 5 – Čaněk 
Patrik, 3 – Kocman Jaromír.

Mladší žáci se nachází momentálně 
na 4. místě. Jejich mistrovská soutěž je 
poznamenána odhlášením družstva 
Židlochovic, po 5. kole. Po rozpačitém 
úvodu si naši hráči postupně zvykli 
na  jiný rozměr hrací plochy a  došlo 
i  na  lepší výsledky.Vstřelili 30  branek 
(z  toho 11  Židlochovicím), o  které se 
podělilo 9 hráčů následovně: 10 + (3) 

Výsledky starší přípravky Podzim 2013
2 FK 1932 St. příp. - Kupařovice 2 : 8
3 Radostice - FK 1932 St. příp. 4 : 12
4 FK 1932 St.příp. - Želešice 7 : 4
1 Žabčice - FK 1932 St. příp. 0 : 10
5 Ořechov - FK 1932 St. příp. 8 : 5
6 Střelice - FK 1932 St. příp. 9 : 2
7 FK 1932 St. příp. - Dol. Kounice 11 : 2
8 FK 1932 St. příp. - Žabčice 7 : 9
9 Kupařovice - FK 1932 St. příp. 12 : 0

10 FK 1932 St.příp. - Radostice 19 : 1

Tabulka - III. třída starší přípravka - sk. B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Kupařovice 10 10 0 0 130:16 30
2. Střelice 10 9 0 1 142:26 27
3. Žabčice 10 6 0 4 64: 60 18
4. Hrušovany 10 5 0 5 75:57 15
5. Ořechov 10 4 1 5 81: 75 13
6. Želešice 10 4 1 5 63: 87 13
7. Radostice 10 1 0 9 25:151 3
8. Dolní Kounice 10 0 0 10 18:126 0

Výsledky mladších žáků Podzim 2013
2 Ochoz - FK 1932 Ml. žáci 3 : 2
1 Moutnice - FK 1932 Ml. žáci 3 : 1
3 FK 1932 Ml. žáci - Těšany 2 : 6
4 Židlochovice - FK 1932 Ml. žáci 0 : 11
5 FK 1932 Ml. žáci - Mokrá 4 : 0
6 FK 1932 Ml. žáci - Moutnice 1 : 11
7 FK 1932 Ml. žáci - Ochoz 1 : 5
8 Těšany - FK 1932 Ml. žáci 3 : 5
9 VOLNO X : X

10 Mokrá - FK 1932 Ml.žáci 0 : 3

Tabulka - OP mladší žáci - sk. A
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Moutnice 8 7 0 1 41: 10 21
2. Ochoz 8 5 0 3 27: 14 15
3. Těšany 8 3 1 4 19: 29 10
4. Hrušovany 8 3 0 5 19: 31 9
5. Mokrá-Horákov 8 1 1 6 8: 30 4

Podzimní část má FK 1932 již za  sebou. Jakých výsledků v  ní dosáhla, se můžete dočíst 
v  následujícím bilančním přehledu. Za  podzim jsme odehráli 59  mistrovských utkání, 
z toho jsme 16x vyhráli, 2x remizovali, 21x prohráli, při 162 vstřelených a 194 obdržených 
brankách a zisku 50 mistrovských bodů.
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– Koukal Jiří, 3 + (3) – Zemánek Lukáš, 2 + (1) – Suchánek Dominik, 1 + (1) – Kresáč Miroslav, 
1 – Hýsek Daniel, Borovička Petr, Knotek Štěpán, 0 + (2) – Florián Martin, 0 + (1) Čaněk Patrik.

Dorostenci ve  společném druž-
stvu s  Vojkovicemi B jsou aktuálně 
na  13.  místě, získávali body hlavně 
na domácím hřišti, když těžilo ze spo-
lupráce s „A-týmem“ dorostu, odkud 
mohli nastoupit až dva hráči ze sou-
pisky, opačným směrem se prosadil 
již dříve zmiňovaný Tomáš Lautrbach, 
Pavel Pospíšil a  Šimon Blaha. Doros-
tenci vstřelili soupeřům 29 branek 
s následnou bilancí 11 hráčů: 8 – Lau-
trbach Tomáš, 6 – Fiala Miroslav (V), 
2 – Pokorný Tomáš, Pekárek Petr (V), 
Boháč Martin (V), 1 – Litera Aleš (V), 
Michálek Dalibor (V), Podborský Jan, 
Podborský Tomáš, Kratochvíl Ondřej 
(V), Furch Daniel (V), kontumačně 
3 branky.

Muži - podzimí část sezóny pro nás 
začala velice špatně. Na úvod jsme 
utrpěli několik vysokých porážek a na-
víc jsme vinou zranění přišli o několik 
hráčů. To zapříčinilo, že jsme k jedno-
mu venkovnímu utkání vyjeli pouze 
v devíti hráčích. V průběhu podzimní 
části se situace příchodem posil v po-
době dvou staronových hráčů zlepši-
la, a dokonce se nám podařilo zvítězit 
ve  dvou utkáních v  řadě. Následné 
utkání skončilo remízou. Tím se nám 
podařila série tří zápasů bez prohry. 
Do konce podzimu se nám již tolik 
nedařilo. Utrpěli jsme několik „zby-
tečných“ proher a zvítězili jsme už jen 
jednou, a to v domácím utkání s Řez-
novicemi, kdy jsme poločasový stav 
0:2 otočili na 5:2. (Petr Tesař)

Družstvo vstřelilo soupeřům 28 branek,o které se podělilo 8 hráčů následovně: 8 – Lau-
trbach Tomáš, 7 – Šafr Stanislav, 4 – Badin Tomáš, 3 – Janíček Radek, 1 – Pokorný Tomáš, 
Beroun Tomáš, Hýsek Miroslav, Odložilík Michal, Kameník Michal, Kameník Petr.

OrganizaceFK 1932 Hrušovany u Brna

Výsledky dorostu Podzim 2013
1 FK 1932/Vojk. B - Soběšice 2 : 4
2 Oslavany - FK 1932/Vojk. B 6 : 2
3 FK 1932/Vojk. B - Zbraslav 2 : 0

14 FK 1932/Vojk. B - Dolní Kounice 8 : 0
4 Rajhrad - FK 1932/Vojk. B 3 : 1
5 FK 1932/Vojk. B - Pozořice 2 : 2

15 Kupařovice - FK 1932/Vojk. B 4 : 0
6 Vev. Bitýška - FK 1932/Vojk. B 4 : 1
7 FK 1932/Vojk. B - Ořechov/Želešice 2 : 3
8 Modřice - FK 1932/Vojk. B 4 : 1
9 FK 1932/Vojk. B - Troubsko 2 : 1

10 Blažovice - FK 1932/Vojk. B 5 : 2
11 FK 1932/Vojk. B - Měnín/Blučina 1 : 4
12 FK 1932/Vojk. B - Újezd 0 : 1
13 Žabčice - FK 1932/Vojk. B 8 : 0
16 Soběšice - FK 1932/Vojk. B 0 : 3k

Tabulka - OP dorost
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Veverská 
Bitýška

16 13 1 2 53: 22 40

2. Blažovice 16 11 0 5 45: 22 33
3. Soběšice 16 10 2 4 60: 23 32
4. Rajhrad 16 9 3 4 58: 29 30
5. Měnín 

/Blučina
16 9 2 5 51: 24 29

6. Újezd 16 9 2 5 53: 27 29
7. Kupařovice 16 9 2 5 48: 31 29
8. Ořechov 

/Želešice
16 8 2 6 39: 34 26

9. Žabčice 16 7 3 6 41: 29 24
10. Pozořice 16 7 2 7 40: 49 23
11. Oslavany 16 5 3 8 24: 50 18
12. Modřice 16 4 3 9 36: 51 15
13. FK 1932 

/Vojkovice B
16 4 1 11 29: 49 13

14. Zbraslav 16 1 5 10 15: 40 8
15. Troubsko 16 2 2 12 15: 51 8
16. Dolní Kounice 16 2 1 13 14: 96 7
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Organizace FK 1932 Hrušovany u Brna

O naší práci a výsledcích našich družstev, vašich dětí, je možno se dozvědět více na strán-
kách www.fk1932.vysledky.com, či na oficiálních stránkách FAČR – www.nv.fotbal.cz.

Závěrem tedy nezbývá než poděkovat všem, kteří se malou či vetší měrou podíleli v roce 
2013 na fungování fotbalového klubu, všem partnerů kteří přispěli k zajištění provozu klu-
bu, všem trenérům za  jejich obětavou trpělivou práci, všem hráčům za  jejich tréninkové 
i zápasové nasazení. Poděkování patří také všem našim věrným fanouškům. 

Na konec nezbývá nic jiného, než popřát Vám všem příjemně prožité Vánoce a vše nejlep-
ší v novém roce 2014, který ať je lepší než ten končící.

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!!!

Výsledky mužů Podzim 2013
1 FK 1932 muži - Babice u Rosic 2 : 7
2 Střelice B - FK 1932 muži 11 : 0
3 FK 1932 muži - Oslavany B 2 : 4
4 Mor.Bránice A - FK 1932 muži 6 : 0
5 FK 1932 muži - Dolní Kounice B 7 : 0
6 Budkovice - FK 1932 muži 2 : 3
7 FK 1932 muži - Modřice B 1 : 6
8 Troubsko B - FK 1932 muži 1 : 1
9 FK 1932 muži - Mor.Bránice B 0 : 2

10 FK 1932 muži - Řeznovice B 5 : 2
11 Nová Ves - FK 1932 muži 6 : 3
12 FK 1932 muži - Dolní Kounice A 0 : 3
13 Ořechov B - FK 1932 muži 2 : 0
14 Babice u Rosic - FK 1932 muži 5 : 2

Tabulka - IV. třída muži - sk. B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Dolní Kounice A 14 11 1 2 63: 11 34
2. Moravské Bránice A 14 11 1 2 48: 24 34
3. Modřice B 14 10 3 1 58: 18 33
4. Babice u Rosic 14 9 2 3 39: 21 29
5. Ořechov B 14 9 1 4 30: 20 28
6. Střelice B 14 8 1 5 38: 24 25
7. Troubsko B 14 7 1 6 47: 33 22
8. Nová Ves 14 6 1 7 32: 31 19
9. Oslavany B 14 5 2 7 30: 35 17

10. Budkovice 14 4 1 9 27: 43 13
11. Řeznovice B 14 3 3 8 34: 36 12
12. Hrušovany 14 3 1 10 28: 57 10
13. Dolní Kounice B 14 2 0 12 16: 65 6
14. Moravské Bránice B 14 1 0 13 19: 91 3
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Organizace Táborníci

Na každoroční podzimní výlet jsme se 
letos vypravili do  Jeseníků pod Králický 
Sněžník. Vyrazili jsme v  sobotu 26. listo-
padu ráno od  klubovny. Byla před námi 
dlouhá cesta a  spousta dobrodružství. 
Zvykem bývá, že už po  cestě na  výlet 
navštívíme nějaké zajímavosti a  nejinak 
tomu bylo letos. První zastávka byla 
na  hradě ve  Šternberku. Absolvovali 
jsme prohlídku, a  poté jsme na  dvoře 
hradu vytvořili první společné foto. Naše 
druhé zastavení bylo v Pradědově galerii 
vyřezávaných soch v  Jiříkově. Autor pan 
Halouzka se může pyšnit spoustou soch, 
včetně betlému v  životní velikosti. Děti 
si mohly na sochy sedat a v zahradě bylo 
několik kolotočů, dokonce i pro dospělé! 
Na závěr jsme si udělali malou vycházku 
kolem Rešovských vodopádů na  říčce 
Huntavě. Potom už jsme uháněli na chatu 
ve  vesničce Kunčice. Hned první večer 
nesměly chybět hry ve společenské míst-
nosti a zpívání s kytarami.

Na druhý den už byl naplánovaný vý-
šlap. Autobusem jsme se nechali převézt 
do  vesnice Branné. Odtud jsme vyrazili 
na  okruh naučné stezky Pasák. Po  chvíli 
stoupání do  kopce nám byl odměnou 
pohled na  obrovský břidlicový útvar. 
Pokračovali jsme dál po hřebeni a na ne-
daleké pastvině jsme si dopřáli první sva-
činu. Abychom se včas stihli vrátit na cha-
tu, zkratkou jsme se vrátili do  Branné 
a  dál pokračovali po  jiné značce. Cestou 
jsme viděli několik objektů válečného 
opevnění z doby před 2. světovou válkou. 
Některé tzv. řopíky byly i otevřené a děti 
se podívaly dovnitř. Na  chatu jsme se 
vrátili včas, abychom stihli oběd a  vyra-
zili do Velkých Losin, kde byla objednaná 

noční prohlídka zámku. Všichni vybaveni 
baterkami jsme se těšili na nevšední záži-
tek. Bylo to úplně jiné než ve dne, neboť  
právě Losiny jsou proslaveny čarodějnic-
kými procesy ze 17. století. 

V  pondělí nás čekal nejnáročnější vý-
stup - na  samotný Králický Sněžník, pře-
zdívaný střecha Evropy. Taky je to místo, 
kde se setkávají tři povodí, a  to Moravy, 
Labe a  Odry. Výstup to byl náročný, ze-
jména ze začátku. Zvolili jsme si cestu 
po státní hranici s Polskem, přímo vzhůru 
do kopce. Další zatěžkávací zkouška přišla 
v místech, kde už nerostly stromy. Foukal 
zde neuvěřitelně silný vítr, který nás 
provázel až na  vrchol Králičáku. Naštěstí 
nám to žádné z  dětí ani vedoucích ne-
odválo a mohli jsme se kochat výhledem 
na  Polsko i  naše Jeseníky. Na  autobus 
jsme to potom vzali trochu oklikou a do-
razili jsme k němu až za tmy. Večer na cha-
tě jsme zase zpívali, tentokrát kromě kytar 
zněl i klavír, na který hrál Štěpán. 

V úterý už nás čekalo jen smutné bale-
ní a odjezd domů. Abychom to ale trochu 
oddálili, vyšli jsme si ještě před obědem 
ven a zahráli jsme si na hřišti různé míčo-
vé a  běhací hry. Někteří se jen tak prošli 
po  Kunčicích. Ještě to ale stále nebylo 
všechno. Když jsme vše pobalili a naložili, 
věděli jsme, že nejedeme rovnou domů. 
Už se trochu stalo tradicí, že cestou zpět 
zastavíme u nějakého aquaparku a jdeme 
se vykoupat. Letos padla volba na olomo-
ucký bazén. Po  koupání už jsme všichni 
byli tak unavení, že jsme v  autobuse 
do jednoho usnuli. U klubovny na většinu 
čekali rodiče a odvedli si děti domů. Výlet 
jsme prožili s úsměvem na rtech a výbor-
nou náladou.

Čtyřdenní výlet pod Králický Sněžník
eva burianová 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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Již se stalo tradicí, že několikrát do roka 
pořádáme pro děti z oddílu celooddílovou 
schůzku. Letos se do našich řad přihlásilo 
spoustu nových dětí, a proto jsme z kapa-
citních důvodů museli pro tuto akci využít 
prostor malého a velkého sálu sokolovny. 

Pro děti byl připraven program v podo-
bě mezidružinového pětiboje. Navíc si děti 
mezi jednotlivými disciplínami zazpívaly 
s  kytarou táborové písně. První disciplína 
byla „zahřívačka“. Na  děti čekalo několik 
otázek, které prověřily jejich znalosti a bys-
trost. Poté následovaly závody Formule 1. 
Každý závodník představoval závodní mo-
nopost, po  oběhnutí jednoho závodního 

okruhu zajel do boxu, kde došlo k přezutí 
pneumatik a doplnění paliva. Po absolvo-
vání pit-stopu vyrazil závodník do druhého 
okruhu. Po jeho dokončení vyrazilo na trať 
další dítě. Třetí a  čtvrtou disciplínou bylo 
skládání skládačky družinového zvířete 
a stavba věže z dřevěných kostiček. Úkoly 
to nebyly vůbec snadné, ale nakonec se dě-
tem podařily a k vidění bylo několik oprav-
du vysokých staveb z  kostiček.  Na  závěr 
pětiboje si děti vyzkoušely sběr vzácných 
bobulí v podobě plastových míčků.

Družiny se umístily v následujícím pořa-
dí: Laňky, Kamzíci, Včelky, Bobři a  Vlčata. 
Na  tři nejlepší družiny čekala zaslouženě 
sladká odměna.

Celooddílová schůzka - podzim 2013
Petr tesař 
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Jak už bývá podzimním zvykem, tak i letošní první sobotu v listopadu náš oddíl uspo-
řádal drakiádu. U rybníka na Vodárně se sešly děti a  rodiče se svými vyrobenými nebo 
koupenými draky. Kdo opět chyběl, byl vítr !!!  Po vyhodnocení nejlépe vyrobených draků 
se dračí smečka přesunula na pole za východní obchvat, kde se každý závodník  snažil 
využít sebemenšího vánku, aby ten jeho dráček mohl alespoň na chvíli vzlétnout k obla-
kům. Nakonec se to podařilo téměř všem. O to víc je potěšující, že vítězem létající soutěže 
se stal ručně vyrobený drak. A na všechny své soupeře se s úsměvem díval pěkně z výšky!

Tak zase příští rok! A snad přivane i ten vítr. Fíííííííí 

Výsledky: NEJLÉPE VYROBENÝ DRAK
1. místo Cicko David
2. místo družina Vlčat
3. místo Suská Gabriela

NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ DRAK
1. místo Karpíškovi Tomáš a Adéla
2. místo Suská Gabriela
3. místo Skalická Lenka

Drakiáda
jan šnajnar, major 

OrganizaceTáborníci
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Organizace TJ Jiskra Hrušovany, stolní tenis

Vážení sportovní přátelé,

blíží se konec roku 2013, který pro oddíl stol-
ního tenisu byl poměrně úspěšný a  to přede-
vším v tom, že se podařilo zvýšit zájem o tento 
sport, a to nejen u mládeže, ale i u dospělých, 
a  tak se mistrovských soutěží v  sezóně 2013/ 
2014 účastní opět dvě družstva A i B. Družstvo 
A  hraje krajskou soutěž a  družstvo B okresní 
soutěž. Také se nám začíná vracet úsilí, které 
vkládáme do  práce s  mládeží, když se úroveň 
hrušovanských žáků postupně zvyšuje a  do-
sahují dílčích úspěchů na  okresních turnajích. 
Oddíl stolního tenisu má tréninky 4x týdně, 
z  toho dvakrát v  úterý a  čtvrtek trénují žáci,  
které trénují pánové Jan Havlík a  pan Jaroslav 
Šrom. Za  jejich nezištnou práci jim patří velké 
poděkování a  doufám, že se stolní tenis stane 
mezi hrušovanskými dětmi ještě oblíbenějším 
než je tomu doposud. Muži pak trénují také 
2x týdně, a  to v úterý a v pátek. Rád bych Vás 
touto cestou požádal, abyste v případě Vašeho 
zájmu o  stolní tenis neváhali a  přivedli své 
děti na tréninky, které se konají na sportovním 
areálu na ulici Jízdárenská. Kontaktní osobou je 
pan Jaroslav Šrom tel. 732 216 360, email srom.
jaroslav@seznam.cz.

Družstvo A  v  loňském ročníku 2012/2013 
postoupilo do krajské soutěže II. třídy a vede si 
poměrně úspěšně, když po  9 odehraných ko-
lech se nachází na  8. místě a pevně doufáme, že 
tuto pozici udrží a v příštím roce bude i nadále 
úspěšně reprezentovat. V základní sestavě druž-
stva A jsou Oldřich Škarda, Richard Skála, Tomáš 
Kolegar, Radek Skála, Vladislav Šmarda a Pavel 
Škarda. Hráči Radek Skála  a Vladislav Šmarda, 
jsou sice kmenovými členy TTC Moravská Slavia 
Brno, ale za  Hrušovany nastupují v  rámci tzv. 
střídavého startu a  jsou platnými členy týmu. 
Družstvo je poměrně vyrovnané, nejlepší 

úspěšnost v  dosavadním průběhu soutěže 
má Richard Skála – 52%, dále následují Tomáš 
Kolegar st. s 50% , Radek Skála s 48%,  Vladislav 
Šmarda s  38% a  Oldřich Škarda má úspěšnost 
37%. Doufám, že se nám v  posledních dvou 
utkáních bude dařit o  něco lépe a  minimálně 
jedno utkání dotáhneme do  vítězného konce 
a upevníme si postavení ve středu tabulky.

Pravidelně 2x týdně chodí trénovat mužstvo 
stolního tenisu „B“. Tréninky probíhají v  úterý 
od 19 do 20 hodin a v pátek od 20 do 21 ho-
din. Mužstvo má 8 stálých členů a další hráče, 
kteří hrají rekreačně. Vedoucí družstva B je Pavel 
Hodec, ale jakou tahoun a hráč z největší zkuše-
ností je Jan Havlík, který v  okresní soutěži má 
nejlepší výsledky. Jeho skóre je 40 vyhraných 
zápasů a  dva prohrané. V  oddíle hrají i  dva 
mladší hráči Petr Kolstrunk (20 roků) a  Jakub 
Mahovský (12 roků). Jakub mezi muži sbírá cen-
né zkušenosti, které v následující sezóně určitě 
zúročí. Okresní soutěž hrajeme první sezónu 
a jsme na průběžném 10 místě. 

Jak už bylo řečeno, stolnímu tenisu se 
v  Hrušovanech věnují i  žáci, kteří trénují 2x 
týdně (úterý, čtvrtek). Šesti žákům se věnuje 
Jan Havlík a  Jaroslav Šrom. Ti se pravidelně 
účastní okresních turnajů. V Pršticích se umístil 
mezi žáky Jakub Mahovský na 6. místě a Denis 
Najman na  14. místě. Na  okresním přeboru 
v Tišnově se Jakub Mahovský probojoval mezi 
8 nejlepších hráčů. 

O  prázdninách byl Jaroslav Šrom a  Denis 
Najman na kempu stolního tenisu ve Stráži pod 
Ralskem. Na  tomto soustředění se našim hrá-
čům věnovala Olesja Stachová, která patří mezi 
pět nejlepších hráček 

Pro ty z Vás, kteří mají zájem o soutěžní utká-
ní našeho oddílu uvádím internetové odkazy, 
na  kterých naleznete nejenom tabulky , ale 
i  rozlosování jednotlivých mužstev a  rádi Vás 

Oddíl stolního tenisu 2013
tomáš Kolegar

http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1077&rocnik=2013&oblast=420104
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1193&rocnik=2013&oblast=420703
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OrganizaceTJ Jiskra Hrušovany, stolní tenis

na našich zápasech uvidíme a budeme 
za Vaši diváckou podporu rádi.

Kromě účasti s v soutěžích registrova-
ných hráčů oddíl stolního tenisu pořá-
dá turnaje pro mládež a neregistrované 
amatéry. V  roce 2013 jsme uspořádali 
Velikonoční turnaj a  rádi bychom Vás 
pozvali na  již tradiční Vánoční turnaj, 
který letos budeme pořádat v  sobotu 
28.12.2013, začátek od  14:30 hodin, 
a  to i  tentokrát v kategorii žáků do 15 
let a dospělých amatérů od 15 let výše. 
Pevně věřím, že této možnosti využijete 
společně s Vašimi dětmi se tohoto tur-
naj zúčastníte.

Oddíl stolního tenisu je součástí TJ Jiskra 
Hrušovany u  Brna, a  tak bych rád jeho jmé-
nem poděkoval obci Hrušovany u  Brna, která 
prostřednictvím svého dotačního programu 

významně přispívá na provoz a také sa-
mozřejmě všem našim sponzorům, bez 
jejichž podpory bychom nemohli v naší 
činnosti pokračovat. Ještě jednou velké 
díky našim partnerům a  všechny si 
Vás dovolím pozvat na Vánoční turnaj, 
abyste na  vlastní oči viděli, jak s  jejich 
pomocí rozvíjíme naše aktivity a  také 
udělali něco pro sebe a užili si pohodo-
vé atmosféry, která na Vánočním turnaji 
vždy panuje. A  v  neposlední řadě si ti 
nejúspěšnější účastníci odnesou i něja-
ké to ocenění.

Co říci na závěr? Dovolte, abych Vám 
všem jménem TJ Jiskra, oddíl stolního tenisu 
popřál pohodové prožití Vánoc a mnoho štěstí 
a úspěchů v novém roce 2014  a doufám, že si 
najdete cestu do Sportovního areálu a stanete 
se členy našeho oddílu. 
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Účinky jednotlivých kom
ponentů obsažených hub:

•
 posílení im

unitního systém
u

•
 podpůrná léčba onkologických onem

ocnění
•

 snižují nežádoucí účinky chem
oterapie a radioterapie

•
 prevence vzniku nádorových onem

ocnění

PODKOVIČNÍK M
IX

rakovinu!“

Vysoce účinný

SM
ĚS EXTRAKTŮ

 
4 M

EDICINÁLNÍCH
 H

U
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w
w

w.valexo.cz, w
w

w.zahubterakovinu.cz,
infolinka: +420 723 323 025

rakovinu!“
rakovinu!“

„Zahubte

AUTODÍLNA
RADEK SLOUKA

opravy osobních vozidel, práce klempířské a mechanické,
výměna olejů, příprava na STK

VYUČEN V OBORU

mobil: +420 723 971 781, e-mail: sloukaradek@seznam.cz
AREÁL ROMIKA, Jiřího z Poděbrad, 664 62 Hrušovany u Brna
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