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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych úvodem poděkoval všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu tradičních
hodů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří zabezpečili
hladký průběh zahájení školního roku v nových
adaptovaných školních budovách.
Věřím, že toto úsilí stálo za to, neboť školské budovy
mohou být příkladem pro mnoho okolních obcí a jsou
dokladem, že zastupitelé kladou velký důraz na kvalitní školské zázemí.
Taktéž můžeme poděkovat MŠ za příkladnost a spolupráci při otvírání nové
třídy, abychom mohli zabezpečit přijetí dětí a pracujeme na podkladech, zda
bude nutné pracovat na dalších kapacitách.
Přeji všem žákům, kantorům a všem pracovníkům škol úspěšné vykročení
do školního roku 2009/2010.
S blížícím se podzimem budeme úspěšně dokončovat řadu důležitých
staveb, které jsou nezbytné pro zlepšení života v obci, např: obchvat
obce bude zprovozněn koncem měsíce října, dokončili jsme sportovní
hřiště na Sídlišti, dokončili jsme nový přivaděč na čistírnu odpadních vod,
dokončujeme propojení ulice Jízdárenská na východní obchvat a vyvedeme
těžkou dopravu mimo obec, do konce listopadu dokončíme rekonstrukci
areálu Letního kina, kde vzniknou tři nové byty a schůzovní místnosti pro
Táborníky, školské budovy již získaly nový hábit a jsou dokladem toho, že
zastupitelé se hodlají starat o obec zodpovědně.
Je řada dalších potřebných věcí a budeme hodnotit priority, abychom
aglomeraci Hrušovan učinili atraktivní a perspektivní.
Podařilo se, aby v Hrušovanech byla zřízena vlastní obecní policie a služebna
policie ČR. Věřím, že tato opatření budou sloužit ke zvýšení bezpečnosti.
Omlouvám se občanům za dočasné a nezbytné dopravní omezení
z důvodu napojování obchvatu. Budujeme však funkční aglomeraci, která si
svou vybaveností nezadá s moderní evropskou vybaveností. Je mnoho věcí,
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Slovo starosty (pokračování)

které je potřeba řešit, ale musíme bedlivě sledovat fiskální situaci, která se jeví
jako problematická do budoucna.
Sledujeme bedlivě kapitolu příjmů a výdajů. Připravujeme se na horší časy,
abychom obstáli a obec zvládla své úkoly.
Zřídili jsme speciální komisi, která vyhodnocuje finanční situaci a bude
připravovat rozpočet obce na rok 2010. Očekáváme omezení investičních akcí,
ale také zpřísnění rozpočtů příspěvkových organizací a organizačních složek
obce. Snižujeme povinné výdaje obce tím, že přehodnocujeme smluvní vztahy
a daří se snižovat náklady.
Závěrem chci popřát vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu p. Františku
Hodovskému, který je nejstarším mužem Hrušovan, k jeho krásným 95.
narozeninám, které oslavil v minulých dnech.
Chci Vás také informovat o tom, že jsem ukončil členství v KDU- ČSL, za kterou
jsem kandidoval do zastupitelstva obce. Důvody ukončení formuluji v dopise,
který si dovolím otisknout jako součást zpravodaje.
Děkuji za Vaši spolupráci a jsem s pozdravem
Miroslav Rožnovský, starosta obce

Ukončení členství v KDU-ČSL
Miroslav Rožnovský 20. 6. 2009

Vstupoval jsem do politiky z důvodu
vlastních ideálů, že křesťanští politici
mají jít příkladem svou pracovitostí,
šetrností a zodpovědným hospodařením se svěřeným majetkem.
Poslední vývoj, který sledujeme,
dokazuje, že se lidovečtí poslanci
přidávají na stranu populistických
stran a chtějí si také kupovat voliče
nereálnými sliby. Poslanci za KDU
hlasují v parlamentu ve prospěch
nezodpovědnosti a populismu.
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Vstupoval jsem do KDU jako
do křesťanské konzervativní strany
a nechci být členem socialistické
strany. Hospodářská situace státu
není dobrá a přesto se chováme
jako cestující na Titaniku, do lodi
teče, ale přesto se tancuje.
Konzervativní strana má od lidí
vyžadovat hodnoty slušného soužití,
odpovědnost za sebe sama a své blízké, nespojovat se se stranami, kterým
nevadí zpupná pýcha, laciné sliby,

►

Výběr z usnesení č. 16/ZO/09

Obecní úřad

Z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 20. 7. 2009
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Prohlášení členů zastupitelstva obce,
že nikdo nemá osobní zájem (střet
zájmu) k projednávaným bodům programu.
2. Nabídku služeb KTS EKOLOGIE s.r.o.
– svoz a likvidace odpadu.
2. Zprávu finančního výboru.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu starosty obce.
2. Zprávu místostarosty.
3. Optimalizaci Hlavních úkolů obce
na rok 2009.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2009.
5. Rozpočtový výhled obce na roky 2009
–.
6. Záměr nabytí majetku – části vozovek
41619 a 41618 od SÚS JMK, příspěvková organizace JMK.
7. Záměr nabytí majetku – pozemek
parcelní č. 179/3, výměra 204 m2 (pro

nehospodárnost, vulgarita, arogance
a bludy o sociálním státu, který je
zadlužen až po uši a připravuje pro své
děti a vnuky „šílenou budoucnost“.
V dnešní době není možné z důvodu, že politická elita neumí a nechce
zodpovědně hospodařit, zvedat
lidem za poctivou práci daně do nekonečna a hnát stát do krachu.
Šetřit má začít stát, musí snížit
mandatorní výdaje o 150 miliard
a neždímat daňové poplatníky, musí
optimalizovat platy politiků, manažerů, neplatit nesmyslné dávky,
nesmí podporovat příživníky, nemůže platit za nezodpovědné otce

potřeby MŠ – zahrada).
8. Záměr nabytí majetku – pozemky
od f. BKE a.s., dle předloženého návrhu.
9. Adaptaci části budovy ČD pro potřeby Policie ČR a Dodatek č.1 Nájemní
smlouvy s ČD č.2937101409.
10. Smlouvu č.4207-349/001/09 (E.ON
Distribuce, a.s.) o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.
11. Zajištění dovozu stravy pro MŠ dle
návrhu správy majetku obce a doporučení rady obce.

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence Mateřské školy dle návrhu správy
majetku obce a doporučení rady obce.
2. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce dle návrhu správy majetku
obce a doporučení rady obce.
3. Odložit žádost o Statut města na další
volební období.

výživné, musí zdanit odborářům
nezdaněné odměny, musí sdělovat
lidem, že mají především povinnosti, vymáhat od neplatičů dluhy
a zajistit vymahatelnost práva.
Stát musí jít občanům sám příkladem.
Vše co jsem uvedl, je pro mne důvod k ukončení členství v KDU– ČSL.
Vystupuji po 20 letech členství a je
mi z toho smutno. Je za námi velké
množství práce. Dokázali jsme mnoho
a naši čelní představitelé KDU, by se
mohli od Vás učit co je to pracovitost,
šetrnost a zodpovědnost.
(výňatek z dopisu)
Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Policie – Bezpečnost – Veřejný pořádek

Policie – Bezpečnost – Veřejný pořádek
Bohumil Harašta, místostarosta

Jak si možná již někteří z Vás všimli, pohybují se v ulicích od 1. září naši
strážníci Obecní policie. Prvořadým
úkolem strážníků je zajištění veřejného pořádku v obci. Strážníci budou
provádět pravidelné kontroly záborů veřejného prostranství, dohlížet
na dodržování zákonů, obecně závazných vyhlášek, dodržování provozních
řádů na dětských hřištích, bezpečnost
v silničním provozu, dodržování a respektování dopravního značení v obci
a další činnosti. Každý občan má také
právo obrátit se na strážníky se žádostí
o pomoc.
V souvislosti se zábory veřejného
prostranství bylo počátkem prázdnin v obecním rozhlase minimálně
týden opakovaně vyhlašováno moratorium na likvidaci různých nepovolených skládek stavebních materiálů, suti a dalších záborů veřejného
prostranství, s termínem odklizení
do 31.7.2009. Obcí pak bylo tolerováno
ještě další měsíc do 31.8.2009. Hříšníci
tak měli zhruba dva měsíce na jejich
odklizení, což je doba více než přiměřená. V současné době jsou všechny
existující zábory evidovány a strážníci
je budou postupně řešit. Nejprve ještě
stanovením přiměřené lhůty (maximálně však týden) k jejich odstranění,
následně pak bude postupováno dle
zákona o obcích. Pak se to samozřejmě již bez patřičného finančního postihu neobejde. Není totiž dále možné,

6

Hrušovanský zpravodaj Září 2009

aby obec vynakládala statisíce korun
na nekonečné čistění vozovek a kanalizačních vpustí a současně na druhé
straně nečinně přihlížela jejich opětovnému zanášení, splavováním různých
materiálů z nepovolených skládek. Je
potřeba si uvědomit, že se jedná se
o finanční prostředky nás všech, které
mohou být použity na smysluplnější
akce. Pokud chceme žít v alespoň relativně pěkné obci, měli bychom se
k ní i podle toho chovat, abychom se
před případnými návštěvníky nemuseli za svoji obec stydět.
Když už jsem se zmínil o pěkné obci,
„zářným příkladem“ je lokalita vlakového nádraží a jeho nejbližšího okolí.
Tyto prostory dokonale odráží kulturu
tohoto národa. Když přijede návštěvník do Hrušovan a vystoupí z vlaku,
ohromí jej jako první nádherná barevná výzdoba a libá vůně podchodu pod
tratí ČD. Pak jen stačí projít čekárnou,
plnou odpadků a poslední zásah dostane hned před nádražní budovou
na zastávkách IDS, plných odpadků,
smetí a nedopalků. A to je tam rozmístěn dostatek odpadkových košů.
Nikdo si nic nedělá z toho, že kouření
na zastávkách prostředků hromadné dopravy přímo zakazuje zákon. Je
to opravdu nádherná vstupní brána
do obce a skvělá vizitka naší civilizace.
První dojem je pro každého návštěvníka většinou nejdůležitější, tady si udělá obrázek o obci jako celku. Po zkuše-

Policie – Bezpečnost – Veřejný pořádek
nostech od spuštění IDS, uklízet okolí
nádraží nemá téměř smysl. Stejně to
tam hned druhý den vypadá úplně
stejně.
Dnes, kdy máme možnost bez problémů cestovat i bez pasu po celé evropské unii, stačí přejet hranice, byť jen
pár kilometrů do Rakouska a rázem se
ocitnete v jiném světě. O nádherných
a čistých malebných vesničkách v Bavorsku, raději ani nemluvím. V tomto
směru, civilizovanou Evropu bohužel
nedostihneme snad ani za sto let. Přitom by občas stačilo tak málo … udělat pár kroků k odpadkovému koši.
Jsou země pěkné, čisté a udržované,
kde je to tak nějak automaticky, ale
to je dáno zcela odlišnou mentalitou
obyvatel. Máme se ještě hodně co učit
a je paradoxem, že u nás se musí něco
tak zcela běžného, vynutit zákonem
nebo vyhláškami. Když něco nového
a pěkného vybudujete, velice rychle
se najde někdo, kdo Vaše dílo během
chvíle zničí a znehodnotí. Dokud se
naše myšlení nezmění, bude na nás
civilizovaný svět i nadále pohlížet jako
nějakou vzdálenou východní zemi
kdesi na Balkáně.
Jsem však přesvědčen, že nástup Policie ČR do Hrušovan, spolu se strážníky
Obecní policie, dokáže alespoň částečně nejen tyto jevy eliminovat. Budou
jednak přijaty nové vyhlášky a připravuje se spousta různých opatření. Ta
se budou týkat hlavně dopravy, požívání alkoholu mladistvými, alkoholu
na veřejných prostranstvích, volného

Obecní úřad

pohybu psů, dodržování vyhlášek
a především se zaměří na razantní snížení kriminality a vandalismu v obci.
Zřejmě to bude běh na dlouhou trať,
ale soustavným a neúnavným tlakem
se musíme dopracovat výsledku, kdy
bude v Hrušovanech bezpečno. Stanice pro Polici ČR je po adaptaci připravena a je otázkou dní, kdy policisté
nastoupí do služby. Smlouvu s policií
uzavíráme na dobu minimálně 15 let.
Můžeme se tedy těšit na změny, které
budou postupně přicházet. Sedm lidí
ve službě jen pro Hrušovany, už bude
určitě znát.
Obecní policie Hrušovany u Brna má
v současné době dva zkušené strážníky, s dlouholetou praxí.
Kontaktní údaje
Obecní policie Hrušovany u Brna
kancelář Obecní policie:
Masarykova 17,
1. poschodí - místnost č.17
664 62 Hrušovany u Brna
tel: +420 724 517 330
e-mail: mp@mphrusovany.cz
Internetové stránky obecní policie:
www.mphrusovany.cz jsou ve výstavbě a budou spuštěny do konce roku.
Kontaktní údaje Policie ČR budou
zveřejněny až po nástupu policistů
do služby.
Přeji Vám všem krásné babí léto a život v obci, kde se žije bezpečně.
Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Sběrný dvůr odpadů

Kam s nefunkční zářivkou?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný
odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl.
Přestane nám po letech svítit zářivka
a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro
novou, a jak naložit s tou nefunkční.
Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé
zářivky nepatří do komunálního odpadu.
Nepatří ale ani do tříděného skla, i když
jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně?
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
totiž obsahují malé množství jedovaté
rtuti, která by při špatném zacházení
a vyšších koncentracích mohla ohrozit
lidské zdraví a životní prostředí.
V naší obci máte možnost odevzdat
nefunkční zářivky ve sběrném dvoře
odpadů na ulici Jana Koziny 700.
Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma
převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr
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zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa, ale
plně hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Tím našemu obecnímu
rozpočtu ušetří část prostředků určených
pro nakládání s komunálním odpadem.
EKOLAMP tak přispívá k ochraně
životního prostředí v naší obci a na nás
všech je, abychom se k němu alespoň
malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr odpadů

Obecní úřad

Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale
tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat
v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci
mobilních svozů či přímo v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“ při
nákupu modernějšího domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených
možností se zpětně odebraný výrobek
stává odpadem až ve chvíli předání osobě
oprávněné k jeho využití nebo odstranění,
tedy do rukou specializované recyklační
firmy.
„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané
elektrozařízení pocházející z domácností je
takové elektrozařízení, které svým stavem
odpovídá výrobku s ukončenou životností
bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje
Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel
společnosti ELEKTROWIN, která má zpětný
odběr některých domácích spotřebičů
na starosti.
„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým
elektrozařízením není výrobek, který již prošel
jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití,
tedy činností, která je zákonem určena pouze
osobám s příslušnými oprávněními. Takové
elektrozařízení musí být posuzováno jako
odpad a pro zacházení s ním nelze využívat
výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,“
dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy
považovány za odpad a náklady spojené
s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži
obci, následně se tedy promítají do poplatku
za odpady.
Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu
a účelu použití dělí do deseti skupin, ze
kterých výrobci definovali jejich kompletnost.
Kritériem je popis užití elektrické energie,
který poskytuje také základní návod pro

posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje
definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou
zásadní nekompletnost pouhým odpadem,
byť se zbytky kovů, plastů a dalších
ostatních materiálů vhodných k dalšímu
užití a zpracování. Každé elektrozařízení
je tedy tvořeno určitým typem soustrojí
komponentů a nosné konstrukce a toto
spojení také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále
mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít
bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným
kompresorem je již posuzována jako odpad,
za jehož odevzdání musí občan zaplatit,
minimálně prostřednictvím poplatku obcí
za odpady. Ani jeho odhození na černou
skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je
opět nucena za vlastní prostředky takovou
skládku uklidit. I tyto náklady se do výše
poplatku za odpad promítají.
Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je
spojením motoru, hnané části (převodovka,
buben) a nosné konstrukce s pláštěm.
Do této skupiny patří např. odstředivky
prádla, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí
stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky
a vrtačky.
Sporáky, trouby, varné desky, žehličky,
fritézy, varné konvice či elektrické pájky se
řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení.
Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat
systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou
konstrukci a zařízení umožňující získanou
Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Sběrný dvůr

tepelnou energii využít – tedy plotnu, troubu
či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře
své funkce oba druhy energie, tedy
mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě
stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků
lze stanovit jejich mechanický a tepelný
základní charakter. Patří sem pračky, myčky,
vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory
či horkovzdušné páječky. Stejně jako
u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení
tvořeno motorem, hnanou částí (buben, hlavní
čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení
k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím
motor/kompresor, chladicí okruh, nosná
konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem
„jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své funkci

využívají indukce. Náleží sem svařovací
přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné
trouby a indukční plotny. U těchto zařízení
lze identifikovat komponenty pouze dva
– indukční zdroj a nosnou konstrukci.
Uvedené
komponenty
představují
jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož
lze rozeznat zpětně odebrané zařízení
od běžného odpadu. Pro využití výhod
kolektivního systému je třeba spotřebiče
do míst zpětného odběru odevzdat
kompletní, tedy se všemi základními
součástmi. Zjednodušeně řečeno, pokud
si občan vymontuje před předáním
do sběrného dvora z ledničky kompresor,
nejenže poškodí životní prostředí, protože
uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet
obce a ve finále za takovouto ledničku
zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen kompletní vysloužilý elektrospotřebič.
Zejména lednice obsahují ve svých komponentech nebezpečné látky a jejich neodbornou
demontáží ohrožujete nejen životní prostředí, ale i své zdraví.
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VÍME, KAM

S VYSLOUŽILÝMI
SPOTŘEBIČI!
LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI

NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

www.elektrowin.cz

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Různé

O likvidaci škod na hřbitově po vichřici
Odpověďi pojišťovacího agenta Pavla Lemona na otázku zpravodaje

V souvislosti se škodami, které vznikly na pomnících na hřbitově z důvodů vichřice, vyvstala
otázka, jestli je možné tyto škody likvidovat z pojištění odpovědnosti za škodu Obce Hrušovany
u Brna. Jinými slovy, když vám větev stromu, urvaná při vichřici, rozbila pomník, zaplatí vám
škodu obec ze svého pojištění?

Odpověď zní bohužel NE.
Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku, a to zejména § 420 a § 420a. V případě ustanovení
§ 420 (obecná odpovědnost) je kromě
vzniku škody vyžadováno i zavinění škůdce. Vznikne-Ii někomu škoda, kterou nelze přičíst zavinění
jiného, jedná se
o náhodu. Náhoda
může být prostá
či neodvratitelná
-např. živelní pohroma a tato bývá
označována jako
vyšší moc (vis maior). Za náhodu se
obecně neodpovídá.
V případě ustanovení § 420a
(provozní
činnost) se dle odst.
3 odpovědností
za škodu zprostí provozovatel v případě,
že prokáže, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ
v provozu. Neodvratitelnou událostí, nemající původ v provozu, je třeba rozumět
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živelní událost, které nemohlo být tím,
kdo činnost provozuje, zabráněno, ani
nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení takového úsilí, jež by bylo možno vynaložit.
Pomníky se dají připojistit, ale pojistnou smlouvy si musí sjednat samotní

vlastníci těchto pomníků. Je to za minimální pojistné 1.000,-Kč/ročně (až do pojistné částky za pomník 100.000,-Kč)
Rozsah pojištění je kompletní živel + vandalismus a odcizení do limitu 10.000 Kč.

Místní knihovna

Různé

Celé Česko čte dětem
Jarmila Kresová, knihovnice

... je název celostátní kampaně, která
nabádá rodiče, aby denně předčítali
svým dětem. Věta „čteme dětem 20
minut denně“ obsahuje vše, co kampaní
chceme říci. Pokud se dítěti věnujete,
pokud mu pravidelně předčítáte, pokud
s ním sdílíte pocity, vyroste z něj zdravá
a emocionálně vyrovnaná osobnost.
Dítě po tuto dobu patří jen vám a vy
jemu, cítí se důležité a milované. Hlasité
předčítání učí děti myšlení, rozvíjí
jeho paměť, obohacuje jeho slovní
zásobu a obrazotvornost. Upevňuje
vzorce morálního chování a posiluje
jeho sebevědomí. Tím vším se vytváří

pevné pouto mezi rodiči a dítětem. Je
to nejjednodušší investice do úspěšné
budoucnosti dítěte.
Správná volba knihy je velmi důležitá.
Dětské knížky musí být napsány
vytříbeným spisovným jazykem, zdrojem
znalostí a zábavy. Měly by šířit úctu
k jiným dětem, lidem, zvířatům, přírodě,
zemi a společenským normám. Předčítání
musí přinášet radost a potěšení.
Celostátní
kampaň
podpořily
školy, školky, kníhovny, obce a známé
osobnosti. Nikdo však nenahradí tátu
nebo mámu, kteří sedí na okraji postele
a neokázale ukazují svou lásku.

Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Školy

Základní škola T. G. Masaryka

Zahajujeme nový školní rok
J. Motlíčková, ředitelka školy

I. A – paní učitelka Markéta Janošová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Markéta Antošová
Klára Blahová
Rostislav Čaloud
Bruno Dirbák
Vojtěch Hejduk
Ondřej Chmelík
Soňa Chudosovcevová
Jaromír Kocman
David Laporčák
Robert Laštůvka
Lukáš Slouka
Gabriela Suská
Tereza Šperglová
Václav Vaszily
Anna Veselá
Adéla Viktorinová

I. B - paní učitelka Markéta Dvořáková

Nový školní rok jsme zahájili
v úterý 1. září. Nejprve jsme se
všichni pozdravili v tělocvičně
školy. Přivítali jsme naše nejmenší
prvňáčky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jáchym Böhm
Anna Burešová
Rudolf Caha
Adam Dujsík
Jan Dvořák
Jana Havlová
Melánie Hodovská
Aram Hulc
Martin Kameník
Anna Kessnerová
Aneta Kolegarová
Anna Kolegarová
Miroslav Kresáč
Kamil Miroš
Lucie Vintrlíková
Boris Wagner
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Místostarosta obce pan Bohumil Harašta a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti paní
Mgr. Jarmila Krausová dětem předali pohádkové
knížky a popřáli hodně úspěchů ve škole.
Také jsme přivítali nové žáky v jiných třídách,
zvláště v 5. ročníku, kam letos nastupuje 13 nových
žáků z Medlova.
Z kolektivu zaměstnanců školy odešla paní učitelka M. Baďurová a slečna vychovatelka S. Koukolová.
Nově nastoupily slečna učitelka Mgr. Simona Horská
a slečna vychovatelka Iva Pirožková.
Žáci 1. až 3. ročníku budou vzděláváni podle našeho školního vzdělávacího programu Otevřená škola,
žáci 4. a 5. ročníku budou vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola. Školní družina má
svůj vzdělávací program. Pro 154 žáků otevíráme 8
tříd prvního stupně.
V popředí zájmu stojí výuka angličtiny, práce
s počítači, podporujeme aktivity Zdravé školy – vytváření příjemného prostředí pro žáky i zaměstnance, ekologickou a enviromentální výchovu. Do výuky průběžně zařazujeme projektové dny a různé
kulturní a tělovýchovné akce, připravíme vánoční
jarmark, besídky a vystoupení pro rodiče i spoluobčany, některé třídy se vypraví na školu v přírodě.
Žáci se pod vedením svých učitelů zúčastní různých
soutěží ( výtvarných, recitačních, matematických, literárních,…). Vydáváme svůj školní časopis Hruška.
Sbíráme druhotné suroviny – papír, použité baterie
a drobná elektrozařízení.
V rámci projektu získaného z Evropského sociálního fondu zřizujeme na naší škole speciální
pedagogické pracoviště. Od září zahájily činnost
dva kroužky Čeština hrou a kroužek logopedický,
na školu bude jedenkrát měsíčně dojíždět speciální
pedagog.
Od října zahájí činnost zájmové kroužky: sportovní, cvičení pro dívky, počítačový, badminton, hra
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na flétnu, pěvecký kroužek „Hruščata“, výtvarný a keramický, jazykovo–vlastivědný
a kroužek taneční školy Starlet. Chtěli bychom více zapojit do života školy také rodiče, ať už jako vedoucí zájmových kroužků nebo doprovod či pomoc při školních
a mimoškolních akcích. Zájemci o práci
s dětmi budou vítáni.
Školní družina má 2 oddělení, je určena
pro žáky 1. až 4. ročníku. Protože její kapacita je plně vytížena, přednostně budeme
přijímat nejmladší žáky, děti obou zaměstnaných rodičů, děti, které žijí pouze s jedním z rodičů apod.
Rádi bychom poděkovali obecnímu
úřadu, zejména panu starostovi Rožnovskému za zajištění oprav podkrovních
učeben, výměny oken a zateplení školní
budovy. Stavební firma hlavní práce zajistila v rekordním prázdninovém termínu.
Dokončovací práce budou ještě probíhat
v podzimních měsících.
Budeme rádi, když spolupráce se Školskou radou a se všemi společenskými or-

ganizacemi v obci bude pokračovat jako
doposud. Děkujeme Občanskému sdružení Sluníčko za zapůjčení keramické pece
a materiálu pro činnost výtvarného kroužku. Mohli jsme vybudovat novou keramickou dílnu.
Také děkujeme za podporu ostatním
sponzorům - Adose Židlochovice a panu Ludvíku Koukalovi z Hrušovan u Brna.
Samozřejmě přivítáme i další sponzory,
kterým záleží na rozvoji školství v Hrušovanech.
Vážíme si zájmu veřejnosti o naši školu,
přejeme si vytvářet takové prostředí, kde
by nám všem bylo dobře a kam se i po letech budeme rádi vracet.
Hovorové hodiny vedení školy jsou každé úterý od 7 do 7.45 hodin.
Adresa našich webových stránek je:
			
www.zshrusovany.skolniweb.cz,
e-mailová adresa:
			
zshrusovany@skolniweb.cz.
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P O L I K L I N I K A
NOVÉ MODØICE S.R.O
Urologická ambulance
Masar ykova 1019, 664 42 Modøice

Telefon pro objednání:
tel.: 530 508 638, mobil: +420 739 121 108
MUDr. Petr Filipenský, PhD.,
oznamuje všem svým pacientùm,
že nadále
poskytuje ambulantní
urologickou péèi na Poliklinice Nové
Modøice s.r.o. Masarykova 1019,
66442 Modøice, kde je k dispozici
kompletnì
vybavená
urologická
ambulance veškerou nejmodernìjší
pøístrojovou technikou na evropské
úrovni. Akutní péèe pro neodkladné
pøípady je samozøejmì poskytována

v ordinaèních hodinách kdykoli,
v mimopracovní dobì na urologickém
oddìlení FN u svaté Anny v Brnì.
Prioritou tohoto zaøízení je vysoká
kvalita služeb, maximální komfort,
pohodlí a bezpeènost klientù
s minimalizací èasu stráveného
ve zdravotnickém zaøízení, proto
prosíme pacienty pøedem o objednání
k vyšetøení na uvedených telefonních
èíslech 530 508 638 nebo 739 121 108.

ORDINAÈNÍ DOBA
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

13oo – 18oo
8oo – 14oo
8oo – 13oo
14oo – 18oo
8oo - 17oo
8oo - 13oo

UROLOGICKÁ AMBULANCE
I. patro nad lékárnou
BUS MHD è. 49 zastávka GRAND RESIDENCE
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MUDr. Petr Filipenský, PhD.
Prim. MUDr. Arne Rovný
MUDr.Petr Øehoøek
MUDr. Petr Filipenský, PhD.
MUDr.Petr Øehoøek
MUDr. Petr Filipenský, PhD.

AZ

Září 2009

Občasník kronikáře

Z historie JZD v Hrušovanech u Brna
V Hrušovanech u Brna vznikl v roce 1953 přípravný výbor JZD, který se
po půl roce rozešel. Počátkem roku, 1. února 1957, bylo JZD prvního typu
uvedeno opět v činnost. Družstvo hospodařilo na 475 ha půdy. Začalo se
hospodařit na Jízdárně, kde byly ustájeny krávy a selata členů družstva.
Koně byly ustájeny do domu č. p. 2 u pana Ryšánka a v č. p. 58 u pana
Škardy. Vepřový dobytek se umístil do větších chlévů družstevníků. V roce
1958 se postavila nová drůbežárna na Červeném vrchu. Byla postavena
též porodna prasnic v Burgetově zahradě.

Dříve se obilí mlátilo pomocí mlátičky.
AZ občasník kronikáře Září 2009

AZ-1

V 60. letech minulého století JZD vystavělo střediskwo s prostornými
dílnami i odchovnu mladého dobytka s vepřínem. Zemědělci pěstovali
obilí, cukrovku, brambory a jiné plodiny. V roce 1964 byly založeny sady
– jabloňový o velikosti 3,3 ha a meruňkový o výměře 3 ha. V roce 1968
broskvový sad Na terasách o výměře 3 ha. Vinice byly vysázeny na výměře
18,55 ha.
Rok

1962 1965 1971

Počet členů
130
Orná půda
507,7
Hov. dobytek
438
Vepř. dobytek
672
Pšenice – výnost q/ha 30,0
Ječmen – výnost q/ha 30,7

125 122
579 558
436 192
708 1408
21,7 36,9
20,0 24,6

Předsedové družstva:
1957-1962
Jan Lemon
1962-1964
Josef Kolegar
1964-67
František Weis
1967-1973
Ing. Smolarčuk

Družstvu ve sklizni obilí začaly pomáhat kombajny.
AZ-2
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Sloučení s JZD Jaslo Blučina
Prvního ledna 1974 byla JZD Hrušovany u Brna a JZD Vojkovice
sloučena s JZD Blučina v jeden celek – JZD Jaslo se sídlem v Blučině.
Po sloučení převládala v Hrušovanech rostlinná výroba, pěstování
vinné révy a ovocné sady. Byl zrušen chov slepic a chov telat a skotu
a v Hrušovanech zůstal jen odchov selat a chovných prasnic.
Hospodářské stroje byly přesunuty do Vojkovic a Blučiny. Rovněž tak
i zařízení dílen bylo přeloženo do Vojkovic a v uprázdněném objektu
byla zřízena v roce 1978 „baterkárna“ JZD Jaslo.
Připojením dalších družstev patřilo JZD Jaslo mezi největší na okrese
Brno-venkov. Její celková výměra činila 4 725 hektarů.

Družstevníci jezdili pravidelně na zájezdy, snímek je z Mariánských lázní (foto z 60.let min. stol).
AZ občasník kronikáře Září 2009

AZ-3

Z historie závodů a provozoven
v Hrušovanech u Brna

V březnu 1916 kupuje hrušovanský občan Julius Prukl parcelu u Unkovic,
zřizuje na ní štěrkoviště a staví cementárnu. Po 2. světové válce byl tento
majetek zabavený jako německý konfiskát. Po opravě válkou značně
poškozené cementárny byla v původních prostorách zahájena družstevní
výroba cementářského zboží. Později zde vznikl závod Kamena, lidové
družstvo cemento-kamenosochařů v Brně, závod Hrušovany u Brna.

Pohled na objekty družstva Kamena
AZ-4
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Další přístavba objektu a nové stroje znamenalo zvýšení výroby. Sortiment zboží: kabelové tvárnice pro elektrofikaci železničních tratí, pro
zemědělství, pařeniště,
sloupky na vinice, skruže
na studny, stokové žlábky a jiné.
V roce 1970 bylo vyrobeno betonářské zboží
za 7 830 000 Kčs. V roce
1973 se zvýšila výroba
zboží na 9 544 000 Kčs.
V zakázkách pro obyvatelstvo bylo vyrobeno
v roce 1970 zboží v hodnotě 1 813 000 Kčs. V roce 1973 bylo vyrobeno
zboží za 2 098 000 Kčs.
Závod zaměstnával 44 až
62 pracovníků.
AZ občasník kronikáře Září 2009
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Události
známé,
neznámé…

V minulosti až do nedávna měly města i obce za povinnost získat pro
armádu nové rekruty. Verbování měli na starosti rychtáři, starostové.
Všichni odvedení měli na klopách kabátů a klobouků květinový symbol
vyjadřující vážnost a radost k vojenské službě. Na vrchním snímku jsou
rekruti s předsedou MNV Janem Kaplanem v šedesátých letech 20. století.
Na spodním snímku jsou hrušovanští rekruti se starostou Františkem
Hodovským v roce 1937.

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

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

1879 Tento rok byl celý deštivý a plný záplav Povodně začaly na jaře, pokračovaly
v létě a končily na podzim. Podle pamětníků tolik vody nikdo nepamatoval.
Starostou obce byl pan Tomáš Kelbl.

1889 Na jaře přišla velká povodeň, byla přerušena doprava do Židlochovic.
Velké množství housenek sežralo vše zelené na stromech. Od Pohořelic
se 20.srpna přihnal silný vítr, začaly padat až 30 cmkusy ledu. Byly
zničeny všechny střechy a okna domů, pole i vinohrady. Od té doby se
v obci na čas přestala pěstovat vinná réva.
V tomto roce bylo započato se stavbou silnice Hrušovany – Medlov.
Obec bylo 160 domů a 1 000 obyvatel. Byl zde mlýn, 6 hostinců,
5 obchodů se míšeným zbožím, 2 obchody s uhlím, 3 stolaři,
4 obuvníci, krejčí, kolář, 2 kováři.
Starostou obce byl pan František Doležal.

1909 Obci Hrušovany bylo uděleno nejvyšším zemským úřadem právo

pořádat čtyřikrát do roka výroční a dobytčí trhy, které umožňovaly
jmenování obce městysem. Obecní rada požádala o jmenování obce
městysem. Žádosti nebylo vyhověno.
V obci byla zavedena telefonní linka.
Starostou obce byl pan Augustin Jaroš.

1919 Na popud obecního zastupitelstva a Sboru dobrovolných hasičů byl

postaven pomník místním občanům padlým v 1. světové válce. Pomník
byl postaven nákladem 4 400 korun.

AZ občasník kronikáře Září 2009
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V obci byl zaveden elektrický proud do obytných domů. Bylo zřízeno
i elektrické osvětlení ulic. Obecním výborem bylo 19. prosince
rozhodnuto zrušit zbytky starého hřbitova. Obecní zastupitelstvo
30. prosince zamítlo jednomyslně návrh zastupitelstva v Židlochovicích
o sloučení Hrušovan se Židlochovicemi.
Místní školu navštěvovalo 257 žáků.
Starostou byl pan František Edler.

1929 Byla rozšířena hasičská zbrojnice, která byla postavena v roce 1907.

V Hrušovanské cukerní rafinerii byla zastavena výroba. O práci přišlo
v době tříměsíční kampaně až 1200 pracovníků. V závodě zůstala jen
část stálých zaměstnanců.
Před 80 lety (27. června 1929) zemřela v Brně Marie Trnková, obětavá
sociální pracovnice Zemské péče o děti a mládež.
Místní školu navštěvovalo 192 žáků.
Úřad starosty v obci vykonával František Hodovský (čp. 30).

1939 15. března bylo Československo obsazeno německými vojsky a naše

území prohlášeno Protektorátem Čechy a Morava. V Hrušovanech byli
němečtí vojáci ubytováni na radnici a v bývalém cukrovaru. Vojsko
tu pobylo asi měsíc. Naše obec byla obcí pohraniční, neboť sousední
obce Ledce a Vojkovice patřily od roku 1938 německé říši. Po obsazení
byla na několika místech přerušena železniční doprava Brno – Břeclav.
Spojení obce s Brnem bylo udržováno autobusy přes Židlochovice
a Blučinu do Rajhradu a odtud vlakem do Brna.
Místní školu navštěvovalo 192 žáků.
Starostou obce byl do zatčení Čeněk Krejčí, zastupoval jej František
Hodovský (čp. 30).

Připravila kronikářka obce
Vlastimila Adamová
AZ-8
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Školy

Mateřská škola

Po prádninách
Mgr. Jana Hochmannová, ředitelka školy

Prázdniny, kdy si většina dětí užívá letních radovánek, jsou za námi.
V budově MŠ na Sídlišti bylo však opět rušno. V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace budovy. V letošním roce byla tato rozsáhlá akce zakončena celkovým zateplením budovy a novou fasádou. V době prázdnin, kdy byl provoz pouze v budově MŠ na ulici Havlíčkova, prošla stavebními úpravami část vnitřních prostor budovy.
V prostorách, kde v předchozích letech pracovalo Občanské sdružení Sluníčko, byla zřízená nová pátá třída. Třída je určena pro 15 dětí.
Ve školním roce 2009/2010 navštěvuje MŠ 116 dětí.
Provoz MŠ v obou budovách je od 6.15 hod do 16.00 hod.
Poplatky jsou pro letošní rok stanoveny v této výši:
a) úplata za vzdělání (tzv. školné)
b) úplata za stravu dítěte – celodenní stravování
– sedmileté děti

380,-Kč měsíčně
25,-Kč denně
28,-Kč denně.

Další důležité i zajímavé informace mohou rodiče získat na vývěskách MŠ, na webových stránkách mshrusovany.skolniweb.cz.
V letošním školním roce budeme s dětmi pracovat podle školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP PV. Téma roku je „Co se děje v přírodě“. Pro děti připravujeme
také spoustu dalších zajímavých akcí. Věřím, že společně prožijeme spoustu příjemných
a veselých dnů.
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Táborníci

Sobota
2. den tábora

Ráno nás polechtaly na líčkách
sluneční paprsky a v té samé chvíli
jsme věděli, že je čas vstávat. Z lesa
se ozýval zpěv ptáků, v lesní říčce
šplouchaly vlnky a za obzorem se již
vykreslil krásný nový den.
Jako všichni udatní bojovníci protáhli
jsme si svá pružná těla, a tak jsme se
připravili na další lov.
Náčelník Haiwatha vyřkl pro všechny
bojovníky nová indiánská pravidla.
Všichni jsme očekávali, co nám
přinese následující čas, ale jako
každý správný bojovník jsme se
museli posilnit. Bohatě jsme pojedli.
Poté nás překvapil rozruch po táboře.
Naši nejstatečnější bojovníci se náhle
rozprchli do všech koutů našeho
tábora. Chvíli jsme mlčky sledovali
tento rozruch. Poté k nám Velký Duch
promluvil skrze zprávu, kterou přinesli
naši nejstatečnější bojovníci.
Zpráva byla v tomto znění: „Rudí bratři.
Je nutné co nejdříve zbudovat obydlí
prérijních indiánů TEEPEE, ve kterých
bude zasedat náš kmen při poradních
sezeních. TEEPEE je možné ušít
z bizoních kůží, které lze získat jen při
tahu zvěře naším územím. Toto období
se blíží. Pripravme si tyče na stavbu
kmenového TEEPEE. Nezapomeňme
teké zbudovat indiánslý kredenc,
na který umístíme naše nádobí na jídlo
a pití.“
My, jakožto mladí nezkušení bojovníci,
jsme se vydali splnit náš druhý
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Táborníci
indiánský úkol. Snad nám bude štěstí přát
a velký Manitů nám bude nakloněn.
S ubývajícími slunečními paprsky se
začalo smrákat. V té samé chvíli se začala
scházet celá naš indiánská vesnice
do posvátného TEEPEE, kde jsme si
vyprávěli příběh našich předků, kteří
stejně jako my statečně a udatně bojovali.
Náš udatný náčelních Haiwatha nám
vyložil svůj sen, který mu sdělil Velký
Duch: „Noční temnotou se prožene přes
naše území tisícihlavé stádo bizonů. Toto
je příležitost, jak ulovit pár bizonů a tak se
připravit na krutou zimu.“

Organizace

A tak jsme se my mladí bojovníci
přichystali na noční lov. I přihnalo se velké
stádo. Zaútočili jsme. Jakmile usedl prach,
mohli jsme zhodnotit náš úlovek. Nyní
máme dostatek kožešin a masa, abychom
přečkali zimu.
S oslavným křikem jsme se vrátili do svých
příbytků a chystali jsme se k spánku.
V této noční době k nám promlouvají
duchové našich předků a napoví nám,
jaký pro nás bude nový den, zda nám
bude velký Manitů přát.
Autor: Matohota, přepsala Monča Horrová,
ilustrace Paťa Procházka a Monča Horrová.
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Sport

Hrušovanské okruhy

Hrušovanské okruhy - Velká cena Ytong 2009
Bohumil Harašta – místostarosta obce
V sobotu 12. září 2009 proběhl
7. ročník tradičního cyklistického
kritéria„HRUŠOVANSKÝCH OKRUHŮ“,
kterého se zúčastnila široká plejáda
závodníků, od malých dvouletých capartů, přes dorost až po profesionály
a seniory. Samozřejmě nechyběli ani
zástupci početné kategorie „recesistů“, kteří celou akci náležitě zpestřili.
Počasí nám přálo a nic nebránilo
zdárnému průběhu celé akce, která
se naštěstí až na malou výjimku
obešla bez hromadného pádu a zranění závodníků. Kdo přišel, ten určitě
nelitoval. Prožili jsme všichni velmi
pěkné dopoledne, plné zajímavých
zážitků.
Touto cestou bych chtěl upřímně
poděkovat všem, kteří se na konání
této akce jakýmkoli způsobem podíleli. Netroufnu si všechny jmenovat,
protože bych zcela určitě mohl na někoho zapomenout. Zcela jistě však
moje poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě, organizačním zajištění, sponzorům za hodnotné ceny,
závodníkům všech kategorií, ale také
početné skupině recesistů za oživení
celé akce, protože drtivá většina z nich
na to obětovala svůj volný čas bez
nároku na odměnu. Dále také strážníkům obecní policie a pracovníkům
správy majetku obce, kteří po celou
dobu konání akce zajišťovali dopravní
bezpečnost všech účastníků a diváků,
hasičům za poskytnutí zázemí a v neposlední řadě také diváků a rodičům,
kteří přivedli a podporovali svoje děti
při závodu.
Ročník 2009 skončil a nám
nezbývá, než se těšit na ten další
a doufat, že se zase najdou nadšenci,
kteří budou ochotni ze svého volna
udělat něco pro druhé. Ještě jednou
opravdu upřímný dík Vám všem.
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Děti 2007 a mladší
1. Elen Lazarová
2. Nela Mikolinová
3. Patrik Juřena
Dívky 2005 - 2006
1. Adéla Hermanová
2. Zuzana Sadloňová
3. Veronika Ondrášková
Chlapci 2005 - 2006
1. Petr Pirožek
2. Ondřej Rubáš
3. Tomáš Pirožek
Dívky 2003 - 2004
1. Anna Jaborníková
2. Lucie Vintrlíková
3. Adéla Viktorínová
Chlapci 2003 - 2004
1. Filip Holub
2. Jakub Hladký
3. Robin Wolinger
Dívky 2001 - 2002
1. Veronika Jaborníková
2. Sabina Bradáčová
3. Magdaléna Hodovská
Chlapci 2001 - 2002
1. Filip Buráň
2. Michael Majkut
3. Petr Wolinger
Dívky 1999 - 2000
1. Monika Hýblová
2. Tereza Bečvová
3. Gabriela Kolegarová
Chlapci 1999 - 2000
1. Michal Ivičič
2. Jan Nentvich
3. Robin Hádlík
Dívky 1997 - 1998
1. Tereza Hauzarová
2. Bára Zichová

Nejmladší účastník: Jiří Kalenda
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Chlapci 1997 - 1998
1. Tomáš Ivičič
2. Martin Lang
3. Martin Bradáč
Dívky 1994 - 1996
1. Dominika Pristašová
Chlapci 1994 - 1996
1. Jakub Lazar
2. Ivo Bradáč
3. Lukáš Metelka
Hlavní závod ŽENY
1. Tereza Sovová
2. Iveta Hrubá
3. Kateřina Vaculíková
Hlavní závod MUŽi
1. Petr Herman
2. Libor Zajíc
3. Michal Kalenda
VETERÁNI
1. Pavel Novotný
2. Jaroslav Bergman
3. Milan Zyka

Foto: valousek.me.cz
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Sport

Z pohledu závodníka
Převzato z www.kcbrno.org s povolením autora
Rok se sešel s rokem a u nás v Bíteši opět
začaly hody. Od středy do středy osm večerů
veselí a vysedávání ve sklípcích. Pochopitelně
vrchol všeho nastává v ty dny, kdy se může následně vyspávat, takže v pátek a sobotu. Jako
naschvál se v hodovou sobotu každý rok v Hrušovanech koná kritérium. Pro mne je otázkou
cti se přinutit vstát, sednout do auta a kritéria
se zúčastnit. Závod samotný pak mívá víceméně následující scénář: čtyři kola v prvním
balíku, pak se to roztrhá, takže další čtyři kola
ve druhém balíku, pak se to opět roztrhá, takže
další čtyři kola na samotku, no a pak mne dojedou o kolo a já končím – nevím proč, ale mám
ten závod rád.
Letos se mimo mne účastnilo i několik dalších členů týmu KC Brno. Vesměs nováčci, kteří
pořádně nevěděli, co je čeká. Snažil jsem se je
vystrašit líčením detailů z minulých ročníků, ale
buď mi nevěřili, nebo jsou pozoruhodně odolní, protože na startu byli všichni. Já nastupoval
s nemalými ambicemi, protože to bylo poprvé,
kdy jsem na startu netrpěl nevolností, třesem
a chronickou žízní. Závod byl rovněž přehlídkou módních trendů – rychlobruslař Hrazdíra*
závodil na retrosinglespeedu (rok výroby něco
mezi Habsburky a Benešem). Od pohledu mi
přišlo, že dokonce nasadil kola devětadvacítky.
Ostatní nešli moc s dobou a sedlali klasická silniční kola. Nicméně nikdo nepodcenil vážnost
okamžiku – všichni měli své stroje nablískané
a elasťáky vyprané. Dokonce se pelotonem
nesla zvěst, že někteří si ráno vyčistili zuby.
A už tu máme start. Jako tradičně vyrážím
z prestižní poslední řady a snažím se prodrat
dopředu. Opačnou strategii zvolil Hrazdíra, kterému při rychlosti nad dvacet kilometrů v hodině přestávají stačit převody (resp. převod),
a tak se zepředu snaží propadnout dozadu.
Celkem se mu to daří, pouze já mám drobný
problém s tím, že svou strategii uskutečňujeme
současně na stejném místě balíku. Manévrem
jako z učebnice vojenské strategie si prohazu*Michal Hrazdíra, mj. účastník OH a MS

jeme místa a mému letu vpřed už nestojí nic
v cestě (pokud nepočítám asi 20 stále zrychlujících soupeřů).
Závod samotný proběhl k mé spokojenosti. Poprvé to nebyl boj o přežití, ale tu více, tu
méně rovnocenný souboj s ostatními. Velkou
výhodou jsou bodovaná kola, kdy se dají ukořistit zajímavé prémie. Nejprve vyhlásili spurt
o 200 Kč. Rychle počítám, kolik by za to bylo
karbonových rámů a když se doberu výsledku, rozhodnu se nespurtovat. Další spurt byl
v desátém kole o pumpičku. To už je zajímavá
nabídka a tak jdu do toho. V cílové rovince to
rozjedu z nějakého desátého místa a sledován
překvapenými pohledy soupeřů protínám pomyslnou pásku s náskokem dvou délek jako
první. Ani to nebylo tak těžké. Ty překvapené
pohledy se vysvětlují vzápětí. Nějak sem asi zamyslel a spurtoval jsem až o kolo později. No
co, aspoň jsem si protáhl nohy a udělal reklamu
sponzorům. O pár kol později se utrhla malá
skupinka včetně Pavla a já s Jurou se snažíme
zbytek balíku zbrzdit. V umění jet pomalu jsme
už tradičně dobří, takže to jde celkem samo.
Jara má pocit, že se zbytečně flákáme a tak
nám zadává úkol rozjet mu spurt. Jemu ještě
jde o vítězství v kategorii. Děláme co můžem,
ale mne v poslední zatáčce zablokuje jeden ze
soupeřů a Jura má taky nějaké potíže, takže
Jara si koncovku dá již na férovku a v cíli je z toho druhé místo v kategorii. Medailová tradice
zůstala zachována.
Docela mne překvapuje, že jsem po dojezdu
schopný mluvit, chodit a do jisté míry i myslet.
Na to jsem z minulých let nebyl zvyklý. Ale že
bychom se flákali, to se říct nedá – průměr byl
kolem čtyřicítky a Pavel říkal cosi o průměrném
výkonu nějakých 360 wattů. Jura se zase pochlubil maximálkou přes 190 tepů. Prostě závod
jak má být. Doufám, že takový bude i příští ročník, kam se dostavím už ve 100% kondici a pojedu na vítězství. Zatím z týmu KC Brno dokázal
vyhrát pouze Fana a jak všichni jistě uznáte,
s tím se musí něco dělat.
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Úspěchy

Sponzoring armwrestlingového reprezentanta
Sportovní přetláčení rukou či Kanadský
zápas všechno jsou to názvy pro zajímavý,
rychlý a dynamicky se rozvíjející sport.
Shodou okolností v Židlochovicích sídlí
jeden z nejúspěšnějších klubů.
Dne 4. 4. 2009 se konalo v Židlochovicích
Mistrovství České republiky juniorů.
Na něm si ve své kategorii Junioři do 75kg
nejlépe vedl hrušovanský Filip Chalupa
(AWC Sokol Židlochovice), který si prvním
místem zajistil účast v reprezentaci České

republiky na červnovém Mistrovství
Evropy v bulharské Sofii.
Rada obce Hrušovany u Brna dne
18. 5. 2009 rozhodla podpořit úspěšného
sportovce formou sponzorování jeho
účasti na Mistrovství Evropy v Sofii.
Filip dokázal, že si podporu zaslouží
a přivezl z mistrovství Evropy čtvrté místo
v kategorii Junioři 70 kg. V zápasech
nastupoval se znakem obce Hrušovany
u Brna.

Přehled letošních sportovních úspěchů Filipa Chalupy:
XII. Golem‘s Hand, Brno, 17.1.2009

Men‘s Juniors Left Hand 70 Kg: 1. Chalupa, Filip (CZE) 10 Pts.
Men‘s Juniors Right Hand 70 Kg 3. Chalupa, Filip (CZE) 5 Pts.

V. JUNIOR VISEGRAD GP, Červeník (SVK), 28.2.2009

Men‘s Juniors Left Hand 70 Kg: 4. Chalupa, Filip (CZE) 4 Pts.
Men‘s Juniors Right Hand 70 Kg:: 2. Chalupa, Filip (CZE) 7 Pts.

Extraligová soutěž (IV. kolo EL), Lysá nad Labem, 21.3.2009
Junioři do 75kg : 1. Chalupa, Filip (Židlochovice) 13 b.

IX. Velká cena Podivína (III. kolo EL), Podivín, 7.3.2009
Junioři do 75kg: 1. Chalupa, Filip (Židlochovice) 16 b.
Muži do 70kg : 4. Chalupa, Filip (Židlochovice) 11 b.

Mistrovství České republiky, AWC Troubky, 25.4.2009
Muži do 70kg: 3. Chalupa, Filip (AWC Sokol Židlochovice) 10 b.

XIX. Mistrovství Evropy, Sofia (BUL), 1.-6.6.2009
Junioři 70kg: 4. Chalupa, Filip (CZE)
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Úspěchy

Sport

Bronzová medaile na mistrovství světa
Výňatek z rozhovoru Pavla Šmerdy s Robinem Daňkem pro Právo

Hrušovanská střelnice u myslivecké chaty je již dávno zničená a mimo provoz, ale možná má svůj podíl na vztahu rodiny Daňkových ke sportovní střelbě. Robin Daněk, syn hrušovanského rodáka, je
členem družstva, které 9. srpna 2009 ve slovinském
Mariboru ve složení David Kostelecký (Holasice),
Robin Daněk (Kunčina Ves), Jiří Lipták (Rajhradice)
po dlouhých třiadvaceti letech získalo medaili na
světovém šampionátu ve střelecké disciplíně TRAP.
Jak vypadal šampionát?
Přijeli jsme tam ve středu, ve čtvrtek byl
neoficiální trénink. Stříleli jsme dvě položky, dal jsem 47 z 50. To bylo dobrý. V pátek
následoval oficiální trénink, tři položky.
Nic moc.
A v sobotu začal závod?
Ano. V deset ráno. Šel jsem na první položku. Pořád se mi mlžily brýle, takže jsem si
je musel utírat. Jednou jsem si je špatně
nasadil a udělal jsem chybu. Pořád jsem
na to musel myslet, ale šel jsem dál a nastřílel 24 z 25. Takže poměrně dobrý začátek. Následovala druhá položka, kde jsem
střelil zase 24, chybu jsem udělal až při
předposledním terči. Trochu mě to mrzlo,
ale zalezlo sluníčko, holub vyletěl do koruny stromů a ať jsem dělal co jsem dělal,
zkrátka jsem ho neviděl. Na třetí položce
při mně stálo střelecké štěstí, měl jsem, jak
se říká, pavouka na noze (smích), šestkrát
jsem dal holuba až na druhou ránu. Bylo
to takový utrápený, ale nakonec jsem trefil všechny terče. Po prvním dnu jsem tak
měl na kontě 73 a pohyboval se mezi nejlepší patnáctkou. V soutěži družstev jsme
byli dokonce ve vedení.

Takže jak
se ti dařilo
druhý den?
Musím přiznat, že přece jen trochu nervozity tam bylo. Prvních dvacet terčů jsem
trefil a chybu jsem udělal až na jedenadvacátém. Mrzelo mě to. Protože mě to stálo rozstřel o finále. Nakonec jsem dal 24,
stejně jako na poslední položce. A pak už
jsem jen mohl čekat, co bude.
A bylo?
No, v jednotlivcích velmi dobré třinácté
místo.
A družstva?
Ještě po čtyřech položkách jsme vedli o jeden terč před Itálií. Nástřely byly ale hodně
vysoké, takže nic nebylo jisté. V páté položce dal Jirka 22 a začalo to být špatný.
David nastřílel 23 a já 24. Už už to vypadalo na čtvrté místo a po mistrovství Evropy
na další „brambory“. Sedl jsme k internetu,
začal psát zprávy a najednou slyším výkřik.
Jsme bronzový! Všechno to ze mě spadlo
a neobešlo se to ani bez slziček. Je to super
úspěch. Dvacet tři let nikdo nedovezl z MS
v naší disciplíně medaili.
Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Komise

Komise pro občanské záležitosti

Nejstarší MUŽ
Hrušovan u Brna
Dne 8. září 2009
oslavil
své 95. narozeniny
pan František Hodovský,
nejstarší muž
Hrušovan u Brna.
Srdečně blahopřejeme.
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Komise pro občanské záležitosti

Komise

Vítání občánků 21. 6. 2009

Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Organizace

Plán akcí

ŘÍJEN
7.10.
14.10.
17.10.
22.10.

– Svaz PCCH – nákupní zájezd do Těšína
– Svaz PCCH – nákupní zájezd do Těšína
– TÁBORNÍCI – Drakiáda – soutěž o nejlepší vyrobené a létající draky
– STUDIO SLUNÍČKO – dětské divadelní představení v 16.00
– Podzimní pohádka - O drakovi
24.10. – SOKOL
– hudební koncert – sokolovna
25.10. – KPOZ
– vítání nových občánků ve 14 hod
28.10. – SOKOL
– heloweenská dětská diskotéka
KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – výlet
TÁBORNÍCI
– poznávací oddílový výlet
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná na základě
informací na tel.: 602 552 476 nebo 603 843 065. Přezůvky a
sportovní oděv sebou.
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00–18.30 od 5-15 let
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi - úterý od 17.00–18.00
SOKOL
– Aerobik – pondělí a středa 19.15–21.00

LISTOPAD

1.11. – SOKOL
– železná neděle
7.11. – SOKOL
– hudební koncert - sokolovna
21.11. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – divadlo pro děti
28.11. – SOKOL
– maškarní pro dospělé – sokolovna
TJ JISKRA
– okresní žákovský turnaj ve stolním tenise (sportovní areál)
KLUB DŮCHODCŮ
– návštěva divadla v Boleradicích
Svaz PCCH
– lékařská přednáška
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná na základě
informací na tel.: 602 552 476 nebo 603 843 065. Přezůvky a
sportovní oděv sebou.
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00–18.30 od 5-15 let
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi - úterý od 17.00–18.00
SOKOL
– Aerobik – pondělí a středa 19.15–21.00

PROSINEC
4.12.
5.12.
6.12.
8.12.
9.12.
12.12.
16.12.

– TÁBORNÍCI – oddílová Mikulášská besídka
– SOKOL a OBEC – čertovský rej, příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu
– KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – vánoční jarmark
– STUDIO SLUNÍČKO – dětské divadelní představení v 16.00 – O cukrářce Barborce
– KLUB DŮCHODCŮ – Mikulášská nadílka – vystoupí děti ze základní školy
– SOKOL
– Vánoční hudební koncert – sokolovna
– KPOZ
– vánoční besídka ve 14 hod v klubu důchodců s vystoupením
žáků mateřské a základní školy
16.12. – KLUB DŮCHODCŮ – Vánoční besídka – vystoupí děti z Mateřské školy
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Plán akcí

Organizace

19.12. – TÁBORNÍCI
20.12. – KDU-ČSL
SOKOL

– oddílová Vánoční besídka
– vánoční koncert
– Bruslení na sokolovně spojené s diskotékou na ledě pro děti
a dospělé
TJ JISKRA
– tradiční vánoční turnaj v odbíjené (sportovní areál)
TJ JISKRA
– vánoční turnaj ve stolním tenise (žáci + muži - sportovní areál)
Svaz PCCH
– návštěva s balíčky k vánočním svátkům imobilním členům
– Vánoční posezení s dechovou hudbou v Medlově
KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – výlet
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná na základě
informací na tel.: 602 552 476 nebo 603 843 065. Přezůvky a
sportovní oděv sebou.
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00–18.30 od 5-15 let
SOKOL
– cvičení Rodiče s dětmi - úterý od 17.00–18.00
SOKOL
– Aerobik – pondělí a středa 19.15–21.00

TJ Sokol Hrušovany u Brna Vás srdečně zve na Domácí zabijačku – tradiční
vepřové hody – s vánočním jarmarkem – svařené víno, horká medovina – grog.
Akce se koná v sobotu 5. 12. 2009 od 13.00 na dvoře sokolovny.
Hledáme zájemce na prodej vlastních produktů na jarmarku.
Bližší informace na tel: 602 552 476.

Krby VLK

Firma
Vám postaví krb dle Vašeho nebo našeho návrhu
Stavíme krby: klasické • s krbovou vložkou
teplovzdušné • teplovodní
zahradní krby a grily
Naše adresa:
Jaroslav Vlk, Sídliště 516,
Hrušovany u Brna,
tel: 603 837 957 E-mail:vlkkrb@seznam.cz
www.krby-krbovevlozky.cz
Doktorka hledá pěkný byt či domek, pro bydlení
i jako investici, platba v hotovosti. Tel: 605 898 473
Hrušovanský zpravodaj Září 2009
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Slunění je pro většinu z nás neoddělitelnou součástí léta, a zároveň
také největš příležitostí k získání atraktivního bronzového zbarvení
pleti. Slunce není jen radost, je také nezbytné pro tvorbu životně důležitého
vitamínu D. Nadměrné expozice slunečnímu záření může být ale škodlivé,
vést k rakovině kůže a napomáhat jejímu předčasnému stárnutí.

Ošetření KLAPP a produkty Immun Sun byly vyvinuty
v souladu s nejnovějšími vědeckými standardy v Austrálii
a testovány obecně uznávanou metodou COLIPA.

Kosmetické ošetření KLAPP AFTER SUN
- komplexní linie péče po opalování napomáhá revitalizovat pleť stresovanou sluncem
a vyrovnává hydrataci kožních buněk. Bisabolol a Panthenol zlepšují schopnost regenerace,
vyživují pokožku a dodávájí jí pružnost. Aloe Vera a vitamín E pokožku zklidňují
a pomáhají předcházet předčasnímu stárnutí kožních vrstev.
- odlíčení, tonizace, peeling, napářka, hluboké čištění, formování obočí, maska,
masáž, denní krém a denní make-up
120 min ... 690 Kč

Dárkové poukazy
Chcete dopřát někomu blízkému či známému jedinečný pocit relaxace?
Nevíte, jakým dárkem potěšit svoji rodinu, kamaráda, šéfa, zaměstnance či kolegu?
Darujte jim naši poukázku „Dotek jako dárek“
Poukázky dárkově zabalíme a vystavíme individuálně podle Vašeho přání.

Šárka Sklenářová tel. 721 866 877

