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Blahopřejeme
panu F. Hodovskému k udělení titulu Zasloužilý hasič dne 9. 9. 2006

Titul Zasloužilý hasič se uděluje jen členům SDH - hasičům, kteří svou celoživotní 
prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se při dodržení délky 35 let 
členství a dovršení 60 let věku. Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy 
ZH. Výrazem titulu je medaile a diplom.
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Vážení spoluobčané,

Dnes se Vám dostává do rukou, ne sice poslední 
číslo Hrušovanského zpravodaje v letošním roce, 
ale poslední číslo zpravodaje, které vydává stávající 
zastupitelstvo obce.

Jak je Vám již jistě známo, ve dnech �0.-�1. 10. �006 
proběhnou tzv. komunální volby, což znamená, že Vám 
všem je dána možnost si zvolit nové vedení obce. 

Z tohoto důvodu by mělo být přirozené, že se v dnešním čísle zpravodaje 
dozvíte, co se všechno podařilo a nebo i nepodařilo za poslední čtyři roky 
zajistit. Bohužel tomu tak není, protože v době uzávěrky přípravy tohoto 
zpravodaje nebyla zpráva ještě zpracována. Ale i kdyby byla, těžko by se mohla 
bez předchozího prostudování a schválení zastupitelstvem obce zveřejnit, 
protože při hodnocení celého volebního období nemůže jít o osobní názory, 
ale o stanovisko celého řídícího orgánu obce.

Takzvané hodnotící jednání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí dne 
�. 10. �006 a na toto jednání budete běžným způsobem všichni pozváni.

Podle informací, které jsme obdrželi z registračního úřadu v Židlochovicích, 
byly v naší obci pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech �0. 
a �1. října �006 zaregistrovány tyto kandidátní listiny do Zastupitelstva Obce 
Hrušovany u Brna:

-Česká strana sociálně demokratická
-Komunistická strana Čech a Moravy
-Křesťanská a demokratická unie – Českosl. strana lidová
-Mladá změna podruhé
-Občanská demokratická strana
-Sdružení nestraníků.

 Pokud se týká samotných voleb budou zabezpečeny stejným způsobem 
jako v letech minulých, tzn. že volební místností pro oba volební okrsky bude 
opět Základní škola v ul. Masarykova a volby se uskuteční v pátek �0. října 

Slovo starosty



�

a v sobotu 30. října v těchto hodinách:
 �0. října od 1�-�� hod.
 �1. října od  8-1� hod.

Věřím, že se voleb zúčastníte v co největším počtu, a že volby zajistí další 
rozvoj naší obce.

Kameník Václav, starosta obce

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 3/2006
vychází v září 2006
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Pozvánka
na veřejné jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, 

které se uskuteční v pondělí dne 2. 10. 2006 v 19 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

1. organizační záležitosti, volba komisí atd
2. zpráva zastupitelstva obce o své činnosti za uplynulé volební 

období t. j. za léta 2002-2006  
3. různé

Kameník Václav, starosta obce
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Usnesení č. 23/ZO/06
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 21. 8. 2006

I .  Z astupitelstvo obce  bere  na vědomí:
 1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 15. 5. �006 

a 10. 7. �006
 �. Závěrečný účet DSO VaK Židlochovicko za rok �005
 3. Zápisy z provedených kontrol kontrolního výboru vyřizování stížností 

a podnětů občanů a kontroly pro dodržování schválených zásad pro výběr 
dodavatelů

II .  Z astupitelstvo obce  schvaluje :
 1. Zprávu starosty obce o činnosti rady obce a obecního úřadu od 15.5.�006
 �. Za ověřovatele zápisu o průběhu �3. jednání zastupitelstva obce Hrušovany 

u Brna Mgr. Radoslavu Fabiánkovou a ing. Pavla Uminského
 3. Program jednání zastupitelstva obce, tak jak byl předložen a který tvoří 

samostatnou přílohu zápisu
 �. Rozpočtové opatření č. �/�006, dle předloženého návrhu, který je samostatnou 

přílohou zápisu 
 5. v souladu se zákonem č. 1�8/�000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

prodej pozemku parc. č. 185�/51, výměra �1 m�,  k. ú. Hrušovany u Brna paní 
Evě Kolstrunkové, Havlíčkova 535, Hrušovany u Brna

 6. v souladu se zákonem č. 1�8/�000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
prodej pozemku parc. č. 185�/5�, výměra �1 m�,  k. ú. Hrušovany u Brna manž.
Koutkovým, Žižkova 5�1,  Hrušovany u Brna

 7. v souladu se zákonem č. 1�8/�000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
prodej části pozemku parc. č. 17�6/89, výměra bude určena geom. plánem 
(asi �0 × 3 m),  k. ú. Hrušovany u Brna manž. Cejpkovým, Zahradní 656,  
Hrušovany u Brna. Cena dle znaleckého posudku.

 8. Obecně závaznou vyhlášku č. �/�006, o stanovení podmínek pro pořádání 
a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v souvislosti s jejím konáním, která je samostatnou přílohou zápisu

 9. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/�006, o trvalém označování psů na území obce 
Hrušovany u Brna s tím, že OÚ doplní do této OZV termín věku psa od kdy 
do kdy musí být pes očipován na základě veterinárního doporučení. OZV je 
samostatnou přílohou zápisu

 10. odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 50/�000 Sb., dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou 
zápisu

 11. půjčku ze SFRB, dle předloženého návrhu
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 1�. záměr pronajmout část  (asi 5000 m�) pozemku parc. č. 186�/10, k. ú. Hrušovany 
u Brna od Pozemkového fondu ČR

 13. Kupní smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna a JMP, a. s. na úplatný převod 
plynárenského zařízení za 500.000,- Kč a Darovací smlouvu mezi Obcí 
Hrušovany u Brna  a JMP, a. s. na bezúplatný převod plynárenského zařízení 
v hodnotě 7�0.585,- Kč

 1�. Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK a Konvenci Integrovaného 
dopravního systému JmK. Smlouvy jsou samostatnou přílohou zápisu

 15. Návrh zadání změny č. IV ÚP Obce Hrušovany u Brna, včetně stanoviska 
nadřízeného orgánu ze dne 10. 8. �006

III .  Z astupitelstvo obce  rozhodlo:
 1. o odpisu majetku obce v celkové výši 5�.199,- Kč, dle předloženého návrhu, 

který je samostatnou přílohou zápisu
 �. o stanovení termínu a obsahu posledního tzv. hodnotícího jednání zastupitelstva 

obce na pondělí �. 10. �006.

Fa. DaD  Jana Dolejšová
Bytový textil 

Prošívané přikrývky

Provádí čištění peří a šití přikrývek a polštářů
Šití záclon
Zakázková výroba
Po domluvě odvezeme – dovezeme 

V naší prodejně Vám nabízíme další sortiment zboží :

Polštáře a přikrývky péřové i z dutých a dutých kuličkových vláken
Zdravotní polštáře
Povlečení a prostěradla
Záclony
Dekorativní doplňky do bytu
Galanterie

adresa:
Masarykova 101 (nádraží), Rajhrad 664 61
Tel: 547 229 102,  603 228 076

9 – 12    13 – 17 hod

e-mail:  dolejsova.j@seznam.cz













inzerce
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inzerce

Stavění máje 18. 8. 2006
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Základní škola

Zahájení nového školního roku
V pondělí �. září jsme slavnostně zahájili školní rok �006/�007. V 8 hodin 

v tělocvičně školy zazněla státní hymna, po ní ředitelka školy přivítala přítomné 
hosty, žáky a zaměstnance školy. Úspěšný nový školní rok všem popřál také starosta 
obce pan Václav Kameník a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti paní Mgr. 
Jarmila Krausová.

V tomto roce otevíráme pro 157 žáků 8 tříd 1. stupně.
Vyučovat budou tito třídní učitelé:

Třída Třídní učitel Počet 
žáků

1. A Mgr. Milada Baďurová 16
1. B Ing. Markéta Janošová 16
�. Mgr. Radoslava Fabiánková �7
3. A Mgr. Jana Jandíková 17
3. B Mgr. Eva Baumgartnerová 18
�. PaedDr. Lenka Šnajnarová �7
5. A Bc. Lubomír Šimovec �0
5. B Mgr. Jarmila Motlíčková 16

Zástupcem ředitelky je Mgr. Jiří Mrázek. Výchovy v některých třídách a náboženství 
vyučuje vychovatelka paní Marie Sopoušková. Druhá vychovatelka školní družiny je 
paní Jana Houserová. Vykonává také funkci vedoucí školní kuchyně. Vaří kuchařky 
paní Ilona Furchová a Jaroslava Nerudová. Správní zaměstnanci jsou paní Iva 
Sopoušková, Alena Křížová a Ivana Krafková. Účetní školy je paní Eva Pešová.
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Nejmilejší povinností bylo přivítání našich nejmenších. Pan starosta a paní Mgr. 
Krausová jim jako každý rok předali pohádkovou knížku od Sboru pro občanské 
záležitosti, žákyně 5. ročníku je přivítaly kytičkami. Jsou to tito žáci:

1. A – tř. uč. Mgr. Milada Baďurová 1. B – tř. uč. Ing. Markéta Janošová
 1. Bečvová Tereza  1. Bradáčová Tereza
 �. Divišová Věra  �. Cahová Anna
 3. Edler Miroslav  3. Černá Eva
 �. Hádlík Robin  �. Dvořáčková Denisa 
 5. Chalupová Nela  5. Humlíčková Ludmila
 6. Juráková Martina  6. Klobouková Silvie
 7. Kalinová Denisa  7. Kovařík Martin
 8. Kohút Ondřej  8. Krafková Eva
 9. Malíková Jana  9. Martinková Patricia
 10. Nováková Pavlína  10. Miroš František
 11. Ozábal Martin  11. Nerudová Martina
 1�. Smetana Pavel  1�. Odehnal Jiří
 13. Šperková Adéla  13. Ondráčková Kateřina
 1�. Vala David  1�. Sedláček Jan
 15. Veisová Veronika  15. Sklenář Jiří
 16. Zichová Radka  16. Večeřa Jiří

Do 5. ročníku nastoupilo 8 nových žáků z Medlova, do �. ročníku 1 nový žák ze 
Syrovic. Všem jsme popřáli, aby se jim u nás ve škole líbilo. V současné době již žáci 
pilně pracují, také prvňáčci se potýkají s prvními úkoly.

Ve všech ročnících budou žáci ještě v tomto roce vzděláváni podle vyučovacího 
programu Základní škola, č. j. 16 8�7/96–�. V letošním roce je celostátně výuka cizího 
jazyka zahajována ve 3. ročníku, žáci �. a 5. ročníku mají � hodiny cizího jazyka týdně. 
U nás povinně vyučujeme angličtinu, němčinu dětem nabízíme formou zájmového 
kroužku. V současné době pracujeme na našem školním vzdělávacím programu, 
podle něhož začneme vyučovat v 1. třídách od příštího školního roku. Také letos 
budeme do výuky zařazovat projektové dny, výukové počítačové programy, soutěže, 
kulturní i sportovní akce pro naše žáky. Již v prvním týdnu jsme navštívili výstavu 
v Klubu důchodců k výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Výstava se všem 
velice líbila.

Provoz školní družiny je od 11.�0 do 15.�5 hod, žáci mohou školní družinu 
navštěvovat i nepravidelně, pouze v některých dnech.
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Soukromá hudební škola Radka Meluzína již zahájila svoji činnost. V pondělí 
mohou žáci docházet do hodin hry na hudební nástroje. V úterý budou mít žáci 
5. ročníku odpolední vyučování. 6. vyučovací hodina pro ně končí ve 1�.15 hod. Od 
října mohou žáci od �. ročníku navštěvovat některé z těchto zájmových kroužků:

Den Hodina Kroužek Vedoucí
Pondělí 13.30 Hra na flétnu p. uč. Šnajnarová

13.30 Počítačový p. uč. Janošová
13.30 Přírodovědný p. uč. Baďurová
13.30 Čeština hrou p. uč. Fabiánková

Středa 13.30 Výtvarný p. uč. Jandíková
13.30 Cvičení pro dívky p. vych. Houserová
13.30 Sportovní p. uč. Šimovec

Čtvrtek 13.30 Pěvecký p. zást. řed. Mrázek
13.30 Němčina p. uč. Baumgartnerová
13.30 Logopedický p. řed. Motlíčková
13.30 Náboženství p. vych. Sopoušková

Pokud někteří z rodičů mají zájem o vedení dalších zájmových kroužků, rádi je 
ve škole přivítáme. 

Během prázdnin jsme ve škole vymalovali některé třídy a chodby, natřeli 
topení na WC, vyměnili podlahy v některých třídách a ve sborovně. Děkuji panu 
starostovi i ostatním členům Obecní rady a zastupitelstva, kteří chápou důležitost 
vzdělání, poskytují škole potřebné finanční prostředky a pomoc. Také děkuji našim 
sponzorům – podniku Bosch Rexroth Brno, Adosa Židlochovice a Xella Hrušovany. 
Doufám, že i nadále budeme spolupracovat také s ostatními organizacemi v obci. 
Vítáme každou pomoc.

S rodiči našich žáků se pravidelně budeme setkávat na třídních schůzkách. V tomto 
školním roce budou v prvním termínu v úterý �6. 9. v 16.30 hod. Připravujeme také 
další  akce – v loňském roce se všem velmi líbila společná návštěva divadelního 
představení. Připravujeme akci „Knihy do školy“, kdy požádáme občany 
o darování knih, které již vyřazují ze svých knihovniček, školním dětem. Adresa 
našich webových stránek je: www.zshrusovany.skolniweb.cz, e-mailová adresa: 
zshrusovany@skolniweb.cz. Také touto formou můžete s námi komunikovat. Všem 
Vám přejeme slunné dny babího léta a hodně podzimní pohody.

Jarmila Motlíčková, ředitelka školy
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Snění o básnění
Kamila Uminská

Sedla jsem si ke stolu,
že budu báseň psáti.
Ale o čem?
To mi nedalo spáti.

Mám snad psát o škole,
prázdninách nebo osobnosti?
Nápadů je zkrátka dosti.

Nebo snad o vodě, co se leskne,
o nápadu, co mi v hlavě třeskne.
O ptáčku, co krásně zpívá
či o slunci, co se na nás v létě dívá. 

Či o mém oblíbeném básníkovi -
-Karlu Jaromíru Erbenovi?
On psal balady a básně,
obojí psal velmi krásně.

Někteří se nad jeho básněmi i rozplakali…
Nejspíš velkou představivost měli.
I když už dávno žil,
on básník nad básníky byl.

Zatímco jsem takto přemýšlela -
- básnička už vznikla celá.
A o čem byla?
Témat je zkrátka síla.

Třeba některé z nich vhodné bude,
až příště podlehnu nudě.
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Táborníci
Tábor Újezd 6. – 23. 7. 2006



AZ občasník kronikáře září �006 AZ-1

AZ
Občasník kronikáře září 2006

Z historie i současnosti KINA v Hrušovanech u Brna
Kino v Hrušovanech u Brna má dlouholetou tradici, bylo vybudováno před 60 lety 

Tělocvičnou jednotou „Sokol“a svoji činnost zahájilo 30. srpna 19�5 pod názvem „Kino 
Hvězda“. Náklady na zřízení stály �1.�70,- Kč. Promítalo se na jednom stroji zn. Erneman.

V roce 19�5 bylo celkem odehráno 38 představení s celkovým příjmem �3.�50,90 Kč. V roce 
19�6 bylo odehráno 95 představení, z toho pro děti 18 a pro dobročinné účely 3 představení, 
celkový příjem z těchto představení činil �5.370,-Kč, takže tímto byly zaplaceny veškeré 
dluhy a vypůjčky od členů Sokola.

Kino bylo vedeno kinoodbore, Sokola a první vedoucí byl Veselý Antonín.
V roce 1931 zakoupila jednota od AEG zvukové zařízení pro kino v hodnotě �6.000,- Kč. 

První představení zvukového filmu bylo zahájeno ��. března 1931 operetou „Přehlídka lásky“. 
Bylo to první zvukové kino na tehdejším okrese Hustopeče. Z dalších českých zvukových 
filmů je nutno uvést: Plukovník Švec,  Svatý Václav, Černé oči proč pláčete, Z českých mlýnů, 
C. K. Polní maršálek, Když struny lkají.

V roce 1931 bylo promítáno 93 filmů a to ve 16� představeních. Dosaženého výtěžku 
bylo použito k splácení dlužné částky za pořízenou zvukovou aparaturu a částečně k účelům 
jednoty.

Jeden ze zachovalých programů kina „Hvězda“ Hrušovany u Brna
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V roce 1931 bylo obecnímu úřadu odvedeno na dávce ze vstupenek přes 3.000 ,- 
Kč. Na darech bylo věnováno Čs. červenému kříži �00,- Kč a obecnímu chudinskému 
fondu 50,- Kč.

Veškerá usnesení biografického odboru podléhala schválení  správního výboru 
jednoty. Starostem Sokola byl p. Krejčí Čeněk.

 V roce 1931 byly na hřišti sokolovny promítány filmy, takže hrušovanské kino je 
možno řadit mezi půkopníky letních kin.

Za „Protektorátu“ byl ustanoven správcem sokolského majetku t. j. i kina p. Jokver 
Karel, který se značnou měrou podílel na výstavbě a zvelebování kina. V tomto 
období  bylo hráno průměrně za rok cca 300 představení a nebylo zvláštností , že 
některé filmy (hlavně české) byly promítány v 6 - 7 představeních, na příklad: Zlaté 
dno, Karel a já, Přijdu hned, Městečko na dlani, Kluci na řece, Muži nestárnou atd.

Z prvních barevných je nutno jmenovat: Lázeň na mlatě a Dům u jezera, odehráno 
každé v šesti představeních.

Posledním hraným filmem za Protektorátu byla česká veselohra “Paklíč“, hráno 
v neděli 15. dubna 19�5.

Na obrázku vlevo je budova sokolovny, v níž bylo umístěno kino Hvězda (foto 1936)
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Po osvobození bylo kino dáno do provozu 16. června 19�5, zahájeno českým filmem 
„Minulost Jany Kosinové“.

Dekretem presidenta republiky ze dne 11. srpna 19�5 bylo naše kino dne 7. 1�. 19�5 
předáno do vlastnictví státu pod Československý státní film, správa kin Brno. Vedením kina 
byl pověřen  p. Jokver Karel, který tuto funkci vykonával do 31. 9. 19�8.

V dalších letech vykonávali funkci vedoucí kina:

Od roku Do roku
Lang Zdeněk 19�8 1951
Celnarová Marie 1951 1961
Ing.Šandera Eduard 196� 196�
Lang Zdeněk 196� 1968
Langová Jiřina 1968 dosud

Do roku 196� byly filmy promítány na jednom stroji zn. AEG- Euro M, takže během 
představení byly dvě až tři přestávky podle délky filmu. V tomto roce byla provedena 
přestavba promítací kabiny a nová elektroinstalace celé sokolovny. Zabudovány byly dva 
promítací přístroje Meopton III, které jsou stále v provozu.

 Od roku1969 do roku 197� jsme ve spolupráci s Krajským filmovým podnikem Brno  
(zapůjčeno promítací zařízení- maringotka) začali pořádat „Letní filmové přehlídky“, které 
měly velký úspěch. Promítání  bylo pořádáno na zahradě sokolovny po dobu cca 10 dnů. 
Celkem za tyto přehlídky  bylo uspořádáno 69 představení s celkovou návštěvností 53.635 
osob. Průměr na jedno představení činil 777 návštěvníků.

Počáteční práce při budování letního kina na ulici Masarykova
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Růst obce a nedostatek kulturního 
zařízení (promítání ve víceúčelové 
budově, s hracími možnostni jen 
sobota a neděle) si vyžádalo řešit 
mimo jiné problémy obce i problém 
kulturního a životního prostředí jak 
občanů Hrušovan tak i zaměstnanců 
9 podniků umístěných v naší obci. 
Proto bylo v roce 197� rozhodnuto 
zařadit do akce Z vybudování stálého 
letního kina. Nové letní kino bylo 
vybudováno s nákladem �6�.000,- 
Kč a odpracováno bylo 1�.000 
brigádnických hodin.

Letní kino bylo uvedeno do provozu 
13. června 1975 s hracím profilem 
sobota, neděle, úterý, čtvrtek. Za deset 
sezon bylo celkem odehráno 998 
představení s celkovou návštěvností 
�69.70� osob.

Do  roku 198� byly každým rokem 
pořádány “Přehlídky festivalových 
filmů“. Celkem za osm sezon bylo 
odehráno 85 představení s celkovou návštěvností 30.87� osob. Velkému zájmu 
diváků se vždy těšily tyto přehlídky a proto od roku 1983 byly Hrušovany u Brna 
zařazeny mezi 66 míst v celé ČSSR, kde se koná „Filmový festival pracujících“.

Výsledky festivalu: Rok představení návštěvnost
1983 18 6.38�
198� �5 8.613
1985 �� 5.5�3

Výhled do budoucna: po dokončení sportovního areálu a předání sokolovny 
MNV zajistit přestavbu na kinokavárnu. Studie přestavby je vypracována.  

Podle dostupných archivních materiálů vypracoval Lang Zdeněk.
Hrušovany u Brna dne 20. srpna 1985. 

Doslovný přepis článku, který byl zpracován k 60. výročí vzniku kina „Hvězda“ 
v Hrušovanech u Brna

Dlouholetý vedoucí kina pan Zdeněk Lang
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Okénko do historie společenských organizací

Myslivecké sdružení
Tato zájmová organizace se snaží uchovat krásu přírody a ochránit stále ubývající 

stavy  zvěře v lesích a na polích. Starají se o zimní dokrmování a v době rození 
nových mláďat je hájí. Tato práce je velice časově náročná.

 Mysliveckému sdružení  předcházelo sdružení „Honební společnosti“, založené 
1. ledna 1931. Předsedou byl zvolen Fr. Hodovský, pokladníkem Fr. Kelbl, lovčím  Fr. 
Hauzar, jednatelem Fr. Vrba. Ukončení nájmu honitby 31. prosince 1936 znamenalo 
i rozpuštění  honební společnosti. Velikost honitby byla �6 ha 35 arů a �0m�. Členská 
základna měla na počátku 3� členů, až do konce působení spolku zůstalo věrných 
�0 členů.

1. září 19�5 se v hostinci u p. Rudolfa Kelbla konala schůze přípravného výboru 
zájemců honitby a už 6. září ustavující schůze honební společnosti v Hrušovanech 
u Brna. Předsedou se stal Jar. Komenda, místopředsedou Vl. Kyzlik, jednatel Fr. 
Vrba, pokladník Fr.Riesner, hospodář Fr. Drechsler, revizoři Karel Šafr a Jan Veis.  
Správa státních lesů a statků byla ochotna dát do podnájmu honitbu v katastru obce 
o výměře asi 689 ha.

Přehled ulovené zvěře
Rok Zajíc Bažant Koroptev Králík Srnčí
1931 201   96 298   47 1
1932 366 145 532   52 3
1933 462 118 816 138 3   bylo 33 honů 
1934 158   16 713   34 3   bylo 20 honů 
1935 383   59 692 119 3   bylo 14 honů
1945   56   47   15   69      Byly jen dva hony 
1946 307   80 195   70
1974 610 667 361 111 kachen 
1977 384 245 348 4    a 4 kachny

V pozdější době byly myslivci organizováni v Českém mysliveckém sdružení.   
V sedmdesátých letech byla velikost honitby 7�� ha. V tomto období myslivci 
spolupracovali s kroužkem mladých přátel přírody při základní škole, později 
s PO Táborníci. V opraveném objektu staré drůbežárny zřídili odchov bažantů. 
Odpracovali zde 1178 brig. hodin.

Byly vybudovány nové zásypy, jiné pak renovovány.  Samozřejmostí je pečlivé 
zimní krmení drobné zvěře. Pro zvelebení myslivosti a v akcích „Z“ odpracovali 
myslivci mnoho brigádnických hodin. 
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Sdružení pořádalo tradiční dvoudení slavnosti „červen – měsíc myslivosti“ 
a tradiční společenský ples.

Tato zájmová organizace se snaží uchovat krásu přírody a ochránit stále ubývající 
stavy  zvěře v lesích a na polích. Starají se o zimní dokrmování a v době rození 
nových mláďat je hájí. Tato práce je velice časově náročná.
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Hrušovanský historický kalendář 2006
1886 – správci školy A.Trnkovi se �3.října narodila dcera Marie, významná brněnská 

sociální pracovnice. Zakladatelka okresních odborů Ochrany matek a dětí 
a lékařské poradny pro matky a děti.Byla autorkou a spoluautorkou celé řady 
prací se sociální a zdravotnickou tématikou. Byla také iniciatorkou oslav 
Svátku matek.

  • poštovní úřad se stěhuje do domu pošmistra T. Danie (č. 158)
  • učitel A. Mrštík byl přeložen do nedalekých Těšan. Důvodem bylo národnostní 

uvědomování obyvatel a boj proti germanizační činnosti správy cukrovaru.
  • starostou obce byl František Veis (č. 11)
  • v ulicích Hrušovan bylo postaveno osm petrolejových lamp pro pouliční 

světlení
  • naproti škole v místě zvaném Trávníky bylo zřízeno školní hřiště
  • obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit nový hřbitov. Stavba se uskutečnila 

až o pět let později.

1896 – starostou v obci byl František Doležal č. 1�
  • při poště byla zřízena telegrafní stanice
  • T. Schmidt získal koncesi k hostinské činnosti, kterou provozoval na č. 1
  • místní školu navštěvovalo �0� dětí
  • �3. května v 15.30 hodin přihnala se nad celým okolím velká bouřka s průtrží 

mračen a krupobitím
1906 – skončil s úřadem starosty Jan Kelbl a na jeho místo nastoupil Augustin Jaroš, 

č. 58
  • v obci bylo zavedeno elektrické osvětlení
  • obecní zastupitelstvo se usneslo rozbourati kostnici na starém hřbitově 

a materiál prodati ve veřejné dražbě
  • poprvé mlátil rolníkům obilí pan Prukl se svoji parní mlátičkou
  • místní školu navštěvovalo �00 žáků
  • v cukrovaru byl založen nepolitický spolek cukrovarnických zřízenců, který 

hájil odborové zájmy zaměstnanců cukrovaru
  • obecní úřad v Hrušovanech souhlasil se žádostí vojkovického obecního úřadu 

k výstavbě silnice III. třídy z Vojkovic do Hrušovan, Unkovic a Žabčic
  • obecní zastupitelstvo 10 .září schválilo stanovy dobrovolných hasičů, které 

rovněž  30. září schválilo moravské místodržitelství a tím byl založen v 
Hrušovanech Sbor dobrovolných hasičů. V letošním roce slaví 100. výročí 
svého založení.
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1916 – v tomto roce byla postavena nová budova hrušovanského cukrovaru. Na 
zakázku dr. Viktora Bauera navrhl světoznámý architekt Adolf Loos budovu 
budoucího závodu. K jeho stavbě bylo použito písku z tratí „Svobodný“ 
a štěrku z trati „Zadní díle“ od J. Prukla. Cukrovar stavěl český stavitel Neděla 
a pracovalo zde 600 Srbů a Rusů.

  • Zástupci starosty byli po dobu války J. Studený č. 73 a  J. Táborský č. 56
  • Školu navštěvovalo �36 dětí.
  • J. Prukl kupuje pozemek u trati „Zadní díly“ a zřizuje zde štěrkoviště a staví 

cementárnu (dnes Kamena).
  • Přičiněním starosty obce a řídícího školy byl učiněn základ k postavení 

pomníku padlým vojínům a sbírkou sebráno bylo na fond 1000 K. Na 
pomník byla vyryta jména všech padlých za I. světové války z obce Hrušovany 
u Brna.

1926 – byl postaven domek pro obecního strážníka, v kterém byly i místnosti 
obecního chudobince. Domek stával na místě dnešní mateřské školy na ulici 
Havlíčkova.

  • Obecní rada 19. května rozhodla vyslat do Prahy deputaci ohledně jmenování 
obce Hrušovany městysem. Další zprávy o výsledku akce nejsou známy.

  • Starostou obce byl místní obchodník František Hulata, čp 8.
  • Místní školu navštěvovalo 175 dětí.

1936 – v době letních prázdnin byla vybudována přístavba školní budovy.
  • Bylo dokončeno rozšíření železniční trati Brno – Bratislava na doukolejnou 

a postaven podjezd v nynější podobě. Současně byl zasypán třetí oblouk 
železnič- ního mostu z bezpečnostních důvodů, ale název „U tří mostů“ 
používáme dodnes.

  • Starostou obce byl František Hodovský, čp. 30.
  • Místní školu navštěvovalo �10 dětí.

1946 – v budově cukrovaru sídlí firma OMNIPOL, má zde sklad. Montuje a 
prodává  hospodářské stroje z akce URNA. Zaměstnává zde několik místních 
občanů.

  • Předsedou MNV v obci byl Jar. Komenda (ve funkci od �0. 5. 19�5 do 
30. 6. 19�6). Jeho nástupcem se stal Čeněk Krejčí.

  • Ve školním roce 19�6/�7 navštěvovalo místní školu 11� dětí. �1. prosince  
nacvičily a sehrály děti místní školy v sále orlovny „Vánoční hru“, která 
sklidila velký úspěch.

Sestavila kronikářka obce Vlastimila Adamová
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Kulturní a sportovní akce
v naší obci v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2006

ŘÍJEN
TÁBORNÍCI	–	Drakiáda		-		soutěž	o	nejlepšího	draka	(14.	10.	2006)
FALCONS ROCK FEST
	 	 	 –	rockový	festival	–	DOGA,	ŠKWOR,	DOGMA	ART,	

MATAHARI,	POWER	5	(14.	10.	2006	–	sportovní	areál)

LISTOPAD
TJ	JISKRA	 –	Okresní	žákovský	turnaj	ve	stolním		tenise	(sportovní	areál)
KOMISE	PRO	OBČANSKÉ	ZÁLEŽITOSTI
	 	 	 –	vítání	občánků	(12.	11.	2006)
TÁBORNÍCI	–	3-denní	výlet	do	Bílých	Karpat	(17.	11.	2006	–	19.	11.	2006)
FALCONS ROCK FEST
	 	 	 –	rockový	festival	LÁĎA	KŘÍŽEK,	J.	A.	KRONEK,	JAKSI	

TAKSI,	FOURT	FACE	(25.	11.	2006	–	sportovní	areál)

PROSINEC
KOMISE	PRO	OBČANSKÉ	ZÁLEŽITOSTI
	 	 	 –	besídka	pro	důchodce	(13.	12.	2006	–	klub	důchodců)
KOMISE	PRO	MLÁDEŽ,	KULTURU,	SPORT,	…	+	TJ	SOKOL
	 	 	 –	provoz	ledního	kluziště	(areál	Sokolovny)
TÁBORNÍCI	–	pravidelná	Mikulášská	besídka
	 	 	 –	pravidelná	vánoční	besídka	
KDU-ČSL	 –	vánoční	koncert		(17.	12.	2006	v	kostele)
TJ	JISKRA	 –	tradiční	vánoční	turnaj	v	odbíjené	(sportovní	areál)
	 	 	 –	vánoční		turnaj	ve	stolním	tenise	 

(žáci		+		muži		-	sportovní	areál)			
SDH	 –	vánoční	besídka

•••

Na	všechny	akce	hrušovanské	občany	srdečně	zvou	pořadatelé.

Ing. Šnajnar Jan, předseda komise pro mládež, 
kulturu, sport a spol. organizace
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Mateřská škola

Začátek školního roku v MŠ
Prázdniny	jsou	za	námi	a	začal	(pro	někoho	konečně,	pro	někoho	už)	nový	školní	

rok.	

Ve	školním	roce	2006/2007	navštěvuje	naší		MŠ	78	dětí,	a	to	26	dětí	ve		třech	
třídách.	Všechny	děti	byly	přijaty	ke	každodenní	docházce.

Během	prázdnin,	kdy	byla	MŠ	uzavřena,	bylo	instalováno	nové	osvětlení	v	jedné	
třídě	na	Havlíčkové	ulici	a	ve	třídě	na	Sídlišti.

Proběhla	 rekonstrukce	 bazénku,	 prostory	 školky	 byly	 vymalovány,	 na	 obou	
zahradách	jsme	obnovili	nátěry	průlezek	a	dalšího	vybavení,	přibyly	skluzavky	na	
obou	zahradách.

Provoz	MŠ	je	od	6.15	–	16.00	hod.

Poplatky	jsou	letos	stanoveny	v	této	výši:
a)	úplata	za	vzdělání	(školné)	-		330,-	Kč	měsíčně	(nehradí	rodiče	předškoláků	

a	rodiče	pobírající	„sociální	dávky“)
b)	úplata	za	stravu	dítěte	–	22,-	Kč	denně	za	celodenní	stravování	 

=	ranní	svačina,	oběd,	odpol.svačina,	celodenní	pitný	režim,	
samozřejmě	včetně	ovoce,	zeleniny	apod.

Bližší	informace	rodiče	získají	na	vývěskách	MŠ,	na	našich	webových	stránkách	
mshrusovany.skolniweb.cz,	veškeré	vaše	dotazy	vám	zodpoví	také	přímo	ředitelka	
a	učitelky	MŠ.

I	 v	 tomto	 roce	 budeme	 pracovat	 s	 dětmi	 na	 základě	 školního	 vzdělávacího	
programu,	 vycházejícího	 z	RVP	PV	a	 navíc	máme	pro	 děti	 přichystáno	 spoustu	
zajímavých	akcí.

Závěrem	bych	 chtěla	 popřát	 dětem	 i	 rodičům,	 aby	 byli	 se	 školkou	 spokojeni,	
líbilo	se	jim	u	nás	a	kolektivu	spoustu	sil	a	energie	do	nového	školního	roku.

Jarmila Komínková, ředitelka MŠ

Zpráva o sběru starého papíru v MŠ Hrušovany u Brna
Minulý	 školní	 rok	 pod	 hlavičkou	 “Za	 starý	 papír	 nové	 hračky“	MŠ	nasbírala	

9	000	kg	papíru	za	4	924,50	Kč.

Děkujeme	znovu	touto	cestou	všem	rodičům	a	široké	veřejnosti	za	podporu	této	
akce.
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Zároveň	oznamujeme,	že	od	října	tohoto	roku	budeme	v	této	akci	pokračovat.	
Věříme,	 že	 díky	 vašemu	 zájmu	 MŠ	 získá	 další	 finanční	 prostředky	 na	 nové	
hračky.

        Děkují

Jedna z nově zakoupených 
hraček
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Na hasičské výstavce
Děti	 z	 MŠ	 navštívily	 výstavu	 ke	

100.	výročí	založení	Hasičského	sboru	
v	Hrušovanech	u	Brna.	Výstavka,	která	
byla	instalována	v	klubu	důchodců,	se	
dětem	 i	 učitelkám	 velice	 líbila.	 Děti	
hlavně	 upoutaly	 makety	 hasičských	
aut,	 medaile,	 uniformy	 a	 velké	
množství	 krásných	 nablýskaných	
helem.
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Sluníčko

Zájmová činnost ve školním roce 2006/2007
pro děti a mládež a širokou veřejnost v prostorách MŠ na Sídlišti

Studio SLUNÍČKO
Pondělí, středa, pátek od 10.00 do 12.00 hod. Sluníčko začíná od 20. 9. 2006
setkání	maminek	na	mateřské	dovolené	s	dětmi	od	0	do	4	let.

Odpoledne – zájmová činnost
Pátek	 16.30	-18.30		 Kroužek keramiky	vedoucí	kroužku:	paní	Zichová
		 	 	 	 (první	keramika	6.	10.	2006	-sudé	týdny)

Termíny jednotlivých kroužků budou upřesněny na letácích.
Začínáme v měsíci říjnu.

Cvičení maminek s dětmi  (1 - 3,5 let)
vedoucí	kroužku:	paní	Boháčová,

Kroužek dovedných rukou  (3 - 7 let)
vedoucí	kroužku:	paní	Eliášová

Angličtina I. (5 -7 let)
vedoucí	kroužku:	paní	Klára	Řebíčková

Angličtina II. ( 7 - 10 let)
vedoucí	kroužku:	paní	Klára	Řebíčková

      Těšíme se na Vás! 

Milé děti a rodiče!
Rádi	by	jsme	otevřeli	nový	kurz	angličtiny	pro	začátečníky	ve	věku	5	až	7	let.	
Výuka	bude	probíhat	hravou	formou	pomocí	básníček	,	písní	a	her.	
Informace	Vám	podá	paní	Zichová		547	236	125.

inzerce

Koupím rodinný dům v Hrušovanech u Brna a okolí.
Platba hotově. Tel. 776 206 702
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YTONG Hrušovanské okruhy počtvrté

Letošní už čtvrtý ročník cyklistických 
závodů proběhl pod hlavičkou a organizací 
Hrušovanského cyklistického oddílu sdruže-
ného okolo Mirka Lazara. 

Tak jako předchozí i tento provázelo 
výborné počasí a výborná organizace spoje-
ná tentokrát s oslavou 100 let hasičů. Tím 
byla zajištěna skvělá atmosféra a zábava do 
pozdních odpoledních hodin.

Závodů se zúčastnilo nebývalé množství 
dětí a letos byli rozděleny starty na chlapce 
a dívky zvlášť, a nově hodnocení podle 
ročníků nikoliv tříd.

Akce je zaměřena zejména na mládež 
a tudíž nás velká stále se zvětšující účast 
těší.

Závěrem vydařené soboty lze jen 
poděkovat firmám, které finančně pomohli 
celý projekt realizovat. Hlavnímu partneru 
YTONG Hrušovany. Firmě BASYS.NET, 
která věnovala hlavní cenu domácí kino 
PIONEER do kategorie mužů, firmám  

GAMBRINUS, CAGGIATI M. Lupač, 
J. KUCHAŘ, HEMZ, STK KURIMAI, 
PM BIKE, FIm-EX, Florservis, SEMIR 
cyklosport, DB OIL, Obec Hrušovany, 
AUTODÍLY KELBL, KAMENA, a spoustě 
dalším.  Dále i mediálnímu partneru radiu 
HEY 96,8 FM.

Poděkovat je nutno i všem lidem, kteří se 
na zajištění akce podíleli svou prací.

Výhled do budoucnosti FALCONS-
CYKLO oddílu je takový, že na jaře bude 
poprvé uspořádán závod horských kol 
v okolí Hrušovan a 5. ročník YTONG 
okruhů v termínu 8. 9. �007.

Závody horských kol mohou oslovit větší 
počet závodníků, vzhledem k rozšířenosti 
vybavení právě terénními koly mezi mládeží. 
Doplňkově se uvažuje k tomuto závodu  
o závodě crossových cyklo strojů.

www.falcons-cyklo.com 
www.sweb.cz/hcfalcons

V ý s l e d k y
Hlavní závod muži

1. Rozsypal František
2. Prokop Miloš
3. Kalenda Michal
4. Gut Marek
5. Krejčí Miroslav
6. Fadrný Ondřej
7. Majkut Petr
8. Bartoněk Michal

Hlavní závod ženy
1. Rožková Hana
2. Grombířová Lucie
6. kategorie: dívky 1992-94

1. Šicková Patricie
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6. kategorie: chlapci 1992-94
1. Koblasa Ivo
2. Meloun David
3. Mimochodek Dominik
5. kategorie dívky 1995-96

1. Kelblová Eliška
2. Schmidtová Daniela
3. Mahovská Lenka
5. kategorie: chlapci 1995-96
1. Lichnavský Luděk
2. Hodovský Staňa
3. Metelka Lukáš
4. kategorie: dívky 1997-98

1. Žilková Barbora
2. Fabiánková Hana
3. Králová Veronika
4. kategorie: chlapci 1997-98
1. Ivičič Tomáš
2. Tuček Petr
3. Bradáč Martin
3. kategorie: dívky 1999-00

1. Skácelová Šárka
2. Bradáčová Tereza
3. Kolegarová Gabriela
3. kategorie: chlapci 1999-00
1. Žikeš Daniel
2. Sklenář Jiří
3. Smetana Pavel
2. kategorie: dívky 2001-02

1. Hodovská Magdaléna
2. Kolegarová Aneta
3. Philippi Valerie
2. kategorie: chlapci 2001-02

1. Majkut Michael

2. Mahovský Jakub
3. Wolinger Petr
1. kategorie: dívky 2003 + ml.
1. Vintrlíková Lucie
2. Vedralová Adéla
3. Rubášová Beata

1. kategorie: chlapci 2003+ ml.
1. Kilberger Jiří
2. Sopoušek Miroslav
3. Kessner Rudolf
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Falcons

FALCONS-HOKEJ    www.sweb.cz/hcfalcons
Hc	Falcons	jako	hlavní	oddíl	sportovního	

sdružení,	 vyráží	 po	 čtyřech	 vítězných	
sezónách	 do	 desátého	 ročníku	 NLLH	
hokejové	 ligy.	 Liga	 se	 přesunuje	 do	 Brna	
na	 nově	 budované	 zimní	 stadiony	 naproti	
bývalého	 Lužáneckého	 zimního	 stadionu.	
Díky	 zlepšení	 podmínek	 a	 začátkům	hraní	
20.30	 hodin	 bude	 více	 atraktivní	 jak	 pro	
hráče	tak	diváky.	Loňský	ročník	skončil	po	
ukrutném	 boji	 počtvrté	 za	 sebou	 vítězně.	
Závěrečné	 utkání	 s	 třetím	 Petrovem	 nás	
mohlo	připravit	o	první	místo	a	 tým	otočil	
utkání	 z	 nepříznivého	 stavu	 1:4	 po	 první	
třetině	 na	 konečných	 6:4	 na	 konci	 utkání.	
Tento	 husarský	 kousek	 a	 	 vítězná	 odveta	
v	 utkání	 s	 druhými	 Čerty	 Brno	 4:1	 (2:4)	
nám	opět	přinesl	vítězství	v	lize.

1.	ČPP	HC	FALCONS	Hrušovany	 56	b	
2.	Čerti	Brno	 	 	 52	b.
3.	PETROV	 	 	 43	b
Bodování	hráčů	Falcons:
Kanadské	góly+nahrávky:
1.	Holas	Vojtěch	 	 30+22	 56	b
2.	Kučera	Martin	 	 22+25	 47	b
3.	Holas	Robert	 	 12+13	 25	b
4.	Leicman	Petr	 	 13+8	 21	b
5.	Hodovský	Ludvík	 5+4	 9b,
6.	Leicman	Aleš	4	 5	 9b,
Góly:	
1.	Holas	Vojtěch		30	gólů,	2.	Kučera	Martin	
22g,	 3.Leicman	 Petr	 13g,	 4.	Holas	Robert	
12g,	 5	 	 .Soušek	 Oldřich,	 Riedl	 Jaroslav,	
Hodovský	 Ludvík,	 5g,	 6.	 Leicman.A,	Vlk	
Milan	4g
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FALCONS-CYKLO   www.falcons-cyklo.com
Oddíl Falcons vedený Mirkem a Zdeňkem Lazarem, zorganizoval �. ročník Ytong 

Hrušovanských okruhů.
Na rok �007 připravujeme 1. ročník XC YTONG BIKE. Závod horských kol v terénu okolí 

Hrušovan v délce 10-50 km dle kategorií. V současné době probíhají jednání a přípravy na 
tento nový Hrušovanský závod. Pokračovat bude 5.ročník okruhů. Termíny jsou předběžně 
stanoveny na 7.6 XC YTONG BIKE a 8.9 na YTONG Hrušovanské okruhy.

FALCONS-FLORBAL   www.sweb.cz/hcfalcons
Nový oddíl, vedený Stanislavem Žilkou přechází do naší organizace opět od Orla 

Hrušovany.
Záměr je stabilizovat kádr, zajistit potřebné vybavení a soutěže pro oddíly mládeže. 

Prakticky dorostenecký tým s průměrem okolo 17 let hraje soutěž dospělých. Přechod pod 
sdružení Falcons snad pomůže ka zajištění prostředků a plnému využití potenciálu těchto 
sportovců.

O činnosti budeme informovat.

FALCONS-ROCK    www.falcons-rock.com
Rockové	 festivaly	 se	 na	 podzimní	 část	

roku	připravily	a	dávka	výborné	muziky	je	
ohromná.
První	 akcí	 byl	 23.	 9.	 	 festival	Metahley	

Live	kde	hráli	kapely:	FIZEZONE(Ostrava)	
RIMORTIS	(Prostějov),	HYPERION	(Haví-
řov)	 SHAARK	 (HODONÍN),	 FATALITY	
(Hrušovany),	 LIKE	 FOOL	 (Břeclav),	 SIX	
DEGREES	(Kroměříž),	ROOT	(Brno).
Další	 akcí	 je	 narozeninový	 festival,	 kdy	

Falcons-rock	 slaví	 3	 roky	 působení	 a	 10.
festival	v	Hrušovanech!!
Proto	 jsme	 si	 pozvali	 kapely,	 které	

s	námi	začínaly.	Akci	14.	10.	otevřou	už	od	
17.00	 ŠKWOR,	 následovat	 budou	 kapely	
SECOND	 END	 heavy	 metal	 z	 Hodonína,	
MATAHARI	 s	 crossexoverem	 z	 Prahy,	
disponují	 charismatickou	 zpěvačkou.	
POWER	5	přijede	ze	Zlína,	DOGMA	ART	
u	nás	pokřtí	nové	cd,	DOGA	ukáže	program	
k	novému	cd	„LOVE	VOLE“.	KISS	revival	
předvede	to,	co	v	létě	nestihli,	a	natáčet	klip	
budou	SOUL	INVENTION.
Protože,	jsou	to	narozeniny	bude	prvních	

200	piv	zdarma.

Poslední	 letošní	 festival	 25.	 11.	 bude	
našlápnutý	hned	několika	hvězdami	a	styly.
25.	11.	Vystoupí	LÁĎA	KŘÍŽEK	s	pro-

gramem	 „Nejde	 vrátit	 čas?“	 kde	 bude	
k	 25	 letům	 svého	 působení	 hrát	 repertoár	
z	 počátků	 kariéry	 a	 působení	 v	 kapelách	
VITACIT,	CITRON	a	KREYSON!!!	Další	
hvězdou	 bude	 Jaroslav	 Albert	 KRONEK,	
který	 vystoupí	 se	 speciálním	 programem	
s	kytaristou	Mirkem	Horňákem	(ex	Titanic	
a	Kern)	Liborem	Machatou	(Kern)	a	Víťou	
Fraňkem	 (ex	 Kern,	 Dogma	 art).	 Zazní	
spousta	 muziky	 KERNu,	 které	 kapela	
nehraje	a	v	podání	J.	A.	Kronka	je	slyšíme.
Další	 hvězdou	 pro	 mladé	 je	 punková	

kapela	JAKSI	TAKSI.	Metalisty	zase	velice	
naladí	 SILENT	 STREEM	 OF	 GODLESS	
ELEGY.	Dalším	stylem	je	hard	core	ONSET	
a	 pražský	 FOUTH	 FACE.	 Elektronický	
rock	 zastupuje	 RHODIAN	 a	 závěr	 zajistí	
FORREST	JUMP.
Další	 akce	 se	 připravují	 na	 17.	 3.	 2007	

a	 podepsána	 je	 smlouva	 s	 VISACÍM	
ZÁMKEM	 a	 jednáme	 s	 COCOTTE	
MINUTE	aj.	

Za sdružení Falcons Sklenář Jiří.
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100 let Svazu dobrovolných hasičů

V letošním roce �006 si Sbor dobrovolných hasičů v Hrušovanech u Brna 
připomíná 100 let od svého vzniku. Vyvrcholením oslav byla sobota 9.září �006. 
Dopoledne probíhala  výstava historické i současné techniky v okolí hasičské 
zbrojnice. 

Odpoledne předvedli svou techniku v akci jak dobrovolné sbory (Hrušovany 
u Brna, Bratčice, Kobylnice, Žatčany, Moutnice a Brno-Komín), tak i profesionální 
sbory (Židlochovice, Brno).

Po celý den byla také otevřena expozice historického vybavení hasičů. Při této 
významné události, nejen pro hasiče, ale pro všechny občany obce Hrušovany 
u Brna byla slavnostně otevřena také nová budova hasičské zbrojnice.

Při této příležitosti se dostalo také ocenění celému Sboru dobrovolných hasičů 
v Hrušovanech u Brna, prostřednictvím předání vysokého státního vyznamenání 
„Zasloužilý hasič“ panu Františku Hodovskému, za dlouholetou činnost.
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