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Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás pozdravuji a  věřím, 
že jste si na  prázdninách či řádných dovolených 
odpočinuli a  jste plni elánu do  dalších povinností 
nebo činností, které vás čekají.

Začal nám nový školní rok a já jsem velmi rád, že byl 
naplněn slib, který jsme před časem dali, že přijmeme 
všechny děti do  Mateřské školy, které se k  zápisu 
dostaví. Vytvořili jsme tím i  řadu nových pracovních 
míst. Věřím, že se dětem bude ve školce líbit a novým pracovníkům též. Zde 
patří velké poděkování za spolupráci p. ředitelce Janě Hochmannové.

Chci zde poděkovat spolupracovníkům a zastupitelům, že úsilí, které věnovali 
k otevření nových tříd MŠ, bylo smysluplné a naplnilo cíl, který jsme si dali.

Prvňákům v základní škole přeji totéž a kantorům navíc pevné nervy, nebude 
to jednoduché. Rád bych požádal rodiče, aby spolupracovali se školou 
a nebojovali s ní. V zájmu nás všech je, aby se děti ve škole cítily dobře.

Trochu mne trápí, že řada dětí neumí vůbec zdravit starší lidi a někteří rodiče 
také ne. V  dnešní době voláme po  pořádku, slušnosti, ale mnohdy se tím 
neřídíme. Vandalismus a  krádeže nabývají větších rozměrů, než je vhodné. 
Čistota a pořádek, části naší mládeže, také nic neříká. Stačí se podívat na místa, 
která obec vyčlenila pro jejich vyžití. Nikdy po sobě neuklidí.

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na  kulturních, sportovních 
a  společenských akcích, hlavně zaměřených na  děti a  mládež. A  že jich 
bylo. Tlumočím zde přesvědčení, že i  když někdy zvedáme obočí, budeme 
podporovat spolky, které pracují hlavně s dětmi a mládeží.

Nechci Vás unavovat výčtem akcí, které realizujeme, je jich dost, ale přesto 
chci upozornit, že budování chodníků běží s  dotací Ministerstva financí, 
Lesopark je realizován s  pomocí dotace Ministerstva životního prostředí, 
rybník Šejba s  dotací EU, SFŽP a  Jihomoravského kraje, pomohli jsme 
myslivcům v elektrifikaci myslivny, dobudováváme solární ohřev a vytápění 

ObecSlovo starosty
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Obec Slovo starosty (pokračování)

na  fotbalovém stadionu, opravili školky na  Sídlišti a  ul. Havlíčkova, vylepšili 
technické zázemí na  základní škole, vylepšujeme mobiliář obce (schody 
na Tyršově ulici, přechodový můstek k Výzkumu, lavičky v parku), budujeme nová 
kolumbární místa na hřbitově, probíhá zvětšení kapacity čistírny odpadních vod, 
atd.

Již nyní se zodpovědně připravujeme na další fiskální (finanční)rok a čeká nás 
toho dost, hlavně kumšt v  získávání finančních prostředků. Rádi se budeme 
s  Vámi setkávat a  komunikovat. Účast veřejnosti na  veřejných zasedáních 
zastupitelstva by mohla být z vašich řad vyšší.

Děkuji ještě jednou všem, kteří nám pomáhají anebo fandí.

S pozdravem
     Miroslav Rožnovský, starosta obce

Výzva neplatičům – neuhrazené poplatky
Ing. Hana Táborská, TajemnIce oÚ

Obecní úřad Hrušovany u  Brna, jako 
správce místních poplatků (za  komunální 
odpad, za psy, za zábor veřejného prostran-
ství,…), příslušný k jejich vyměření, vybírání 
a případnému vymáhání v obci Hrušovany 
u  Brna, touto cestou vyzývá na  splatnost 
místních poplatků.

Splatnost všech poplatků podle obec-
ně závazných vyhlášek byla stanovena 
na 31. 3. 2011.

S  platností nového zákona upravujícího 
správu daní a poplatků, zákona č. 280/2001 
Sb., daňový řád, s účinností od 1. 1. 2011, už 
není povinností správce poplatku posílat 
neplatícímu poplatníkovi výzvu k zaplacení 
v  náhradním termínu. K  případné exekuci 
postačí zaslání platebního výměru.

 Řádné a včasné placení poplatků  si proto 
musí každý z poplatníků hlídat sám.

Z  důvodu množství nezaplacených po-
platků, zejména za  komunální odpad  

a s ohledem na rostoucí administrativu s tím 
spojenou, se správce poplatku rozhodl při-
stoupit k ukládání sankcí za řádně nezapla-
cené poplatky, k  jejich navýšení platebním 
výměrem.

Pokud nebude zaplaceno ani po  vydání 
platebního výměru bude předáno k exekuci.

Vyzýváme proto všechny občany, kteří 
dosud nezaplatili místní poplatky a chtějí se 
navýšení vyhnout, aby tak učinili nejpozději 
do 15.10.2011. Mohou zaplatit na pokladně 
Obecního úřadu Hrušovany u  Brna, Masa-
rykova 17 a  nebo převodem na  účet obce 
Hrušovany u  Brna č.ú. 2022877339/0800. 
Podrobnější informace podá na  obec-
ním úřadě p.Seďová nebo ing.  Táborská, 
tel.:547236117.

Vyzýváme také k včasnému placení ostat-
ních pohledávek (nájmy, pokuty). Pokud ne-
bude zaplaceno včas bude také předáváno 
k exekuci.
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ObecVýběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 5/ZO/2011  
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 1. 8. 2011

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Informaci starosty obce Vojkovice 

ve věci rybníka Šejba
 2. Dopis p. Derfiňákové
 3. Rezignaci člena kontrolního výboru 

pana Jana Havlíka

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. zprávu starosty
 2. rozpočtové opatření č. 4/2011
 3. rozpočtové opatření č. 5/2011
 4. rozpočtové opatření č. 6/2011
 5. v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
prodej prodej bytu 540/1 (ul. Žižko-
va, Hrušovany u Brna) včetně podílu 
na společných částech domu a pozem-
ku (parc. č. 1546/2) o velikosti podílu 
2822/89829 

 6. kupní smlouvu ve věci prodeje bytu 
540/1 včetně podílu na společných 
částech domu a pozemku a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 7. akci - podporu vytápění fotbalového 
stadionu dle návrhu

 8. v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
prodej pozemků parc. č. 582/1, ostatní 
plocha a parc. č. 711/115, orná půda, 
oba k. ú. Židlochovice Městu Židlocho-
vice, IČ 282979, se sídlem Masarykova 
100, Židlochovice za cenu 30,- Kč/m2

 9. odkoupení pozemku parc.č. PK 2713, 
parcela ve zjednodušené evidenci, k. ú.
Hrušovany u Brna za cenu 200,- Kč/m2

 10. Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce – 

Mateřská škola, příspěvková organiza-
ce a pověřuje starostu jeho podpisem

 11. OZV č. 1/2011 o stanovení míst, na kte-
rých mohou být provozovány VHP 
a interaktivní videoloterijní terminály

 12. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění finan-
cování systému IDS JMK a pověřuje 
starostu jeho podpisem

 13. Smlouvu o kontokorentním úvěru 
č. 2022877339-11 a pověřuje starostu 
jejím podpisem

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
 1. radu obce vyhotovením kupní 

smlouvy ve věci prodeje pozemků 
parc. č. 582/1, ostatní plocha 
a parc. č.711/115, orná půda, oba k. ú.
Židlochovice a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 2. radu obce vyhotovením kupní 
smlouvy ve věci odkoupení pozemku 
parc.č.PK 2713 a pověřuje starostu 
jejím podpisem.

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. O odpisu a vyřazení majetku z eviden-

ce obce dle návrhů správy majetku 
obce a rady obce (MŠ a OÚ)

V. Zastupitelstvo obce revokuje:
 1. své usnesení č. 4/27/2011 ze dne 

2. 5. 2011 – nerealizace

V. Zastupitelstvo obce zvolilo:
 1. V souladu s § 84odst. 2 písm. m) zá-

kona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění člena kontrol-
ního výboru: Ing. Růžena Havlíková
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Obecní úřad Sběrný dvůr odpadů

Informace o sběrném dvoře odpadů
Pavel Hodec, sPráva majeTku obce 

SDO mohou využívat výhradně občané Hrušovan a majitelé rekreačních objektů 
v  Hrušovanech u  Brna, kteří mají zaplacen poplatek za  odpady. Tito občané 
mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.

•	 Obsluha	 může	 požadovat	 předložení	 občanského	 průkazu	 a  kartičky	
vydané	po		zaplacení	poplatku	za odpad	na obecním	úřadě.

•	 Sběrný	dvůr	tedy	není	určen	pro	živnostníky	a firmy!

Obec Hrušovany  u Brna uzavřela se 
společností E+B textil s. r. o. smlouvu 
o spolupráci při sběru textilu.

Na sběrný dvůr odpadů tato firma 
přistaví vlastní označený kontejner pro 
použitý textil od občanů naší obce. 
Kontejner bude přístupný v provozní 
době sběrného dvora.

 � chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí odkládejte do speciálních 
kontejnerů použitý a nepotřebný textil

 � vkládejte do kontejnerů textil zabalený do igelitových tašek či pytlů
 � do kontejneru patří veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, 

potahy, ubrusy, deky
 � do kontejneru nepatří boty, tašky, koberce, matrace, molitan, znečištěný textil

Třídění odpadu - papír, kartony, sklo, plasty, dřevo, železo, tráva, listí, stav.odpad, 
pneumatiky, elektrozařízení zpětného odběru, zářivky, baterie, nebezpečný odpad 
a nyní i textil snižují množství objemného odpadu, nenavyšují jeho cenu za uložení 
na skládku a výrazně ovlivňují životní prostředí v němž existujeme.

 Všem těm, kteří si dají tu práci a třídí výše uvedené odpady  touto cestou   
děkujeme .

Pracovníci sběrného dvora odpadů v Hrušovanech u Brna Jana Koziny č.p.700.

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

ZAVŘENO 12.30 – 17.00 ZAVŘENO 12.30 – 17.00 ZAVŘENO 09.00 – 14.00

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY:
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ObecKomise životního prostředí

Jaké změny nás čekají v letošním roce

Začátkem září byly zahájeny práce na reali-
zaci první části lesoparku lužního charakteru 
mezi průmyslovým obchvatem a potokem Ša-
tava. Na ploše 0,54 ha bude vysazeno  ve sku-
pinách 157 ks domácích stromů – odrostků 
(dub letní, topol černý, javor babyka, jilm vaz, 
habr obecný, střemcha, lípa srdčitá, jasan úz-
kolistý), 111 ks keřů (svída, brslen, kalina, trn-
ka, ptačí zob, řešetlák, hloh) a 2 ks soliterních 
alejových dřevin – lípa a jasan. Zvolené dřevi-
ny stanovištně odpovídají přirozené vegetaci, 
v tomto případě jasanovým doubravám

Založení lesoparku doplní a zkvalitní kostru 
ekologické stability krajiny a výrazně přispěje 

ke  zlepšení obrazu krajiny. Realizací projek-
tu dojde k  navýšení ploch přírodě blízkého 
charakteru, které budou využitelné pro krát-
kodobý odpočinek obyvatel obce Hrušovany 
u Brna a blízkého okolí. Realizace na ploše 0,54 
ha bude provedena do konce listopadu 2011.  

Tato akce bude ze 70% financována z dota-
ce z Ministerstva životního prostředí, v  rámci 
programu Podpora obnovy přirozených funk-
cí krajiny, čl. 2): Podprogram 115 165 – Adap-
tační opatření pro zmírnění dopadů klimatic-
ké změny na  nelesní ekosystémy, opatření: 
4.1 tvorba a  obnova ekostabilizačních prvků 
v krajině. 

Lesopark u Šatavy – I. etapa

Na podzim tohoto roku bude realizován pře-
sun památníku II. světové války z  parku před 
obchodním domem na místo bývalého hřbito-
va, k  památníku I. světové války.  Celá plocha 
kolem památníků bude současně upravena, 
aby toto pietní místo získalo důstojný charak-
ter. Úpravy budou spočívat v  odstranění sta-
rého schodiště a  vybudování nové nástupní 
plochy k oběma pomníkům, budou provedeny 
sadové úpravy a  vztyčeny  stožáry na  vlajky. 
Sadové úpravy budou spočívat v  odstranění 
nevyhovujících keřových skupin a stromů. Za-
chovány zůstanou pouze 2 borovice černé, kte-
ré budou cca do 4 m vyvětveny a jedna bříza. 

Stávající památník bude od  sousedních 
pozemků oddělen živým plotem ve  tvaru L 

ze široce sloupovitého tisu, který vytvoří po-
hledovou clonu od sousedních parcel i v zimě 
a  bude odpovídajícím způsobem plnit funkci 
pozadí památníkům. Mezi tímto živým plotem 
a  památníkem bude vysazen pás trvalek, kte-
ré pokvetou v průběhu celého roku, převážně 
však v  dubnu, tedy ke  dni osvobození obce. 
Dominantním dřevinným prvkem budou čtyři 
okrasné červenolisté jabloně Malus „Royalty“ 
s  výraznými tmavě růžovými květy, které se 
objevují většinou v dubnu. Tento druh jabloně 
zdobí od  podzimu drobná červená jablíčka, 
která na  stromě drží celou zimu. Výsadby bu-
dou doplněny pásem červenolistého dřišťálu. 
Výsadby jsou navrženy tak, aby svou červeno-
-zelenou kombinací zaujaly  po celý rok.

Přesun pomníku II. světové války k památníku I. sv. války

Jistě jste si všimli, že bylo zahájeno vypou-
štění rybníka Šejba. Tím byly odstartovány 
přípravné práce na akci „Oprava a odbahně-
ní rybníka Šejba“. Před uzávěrkou tohoto čís-
la byla ukončena výběrová soutěž na zhoto-
vitele stavby. A dne 9. 9. 2011 byla uzavřena 
smlouva o dílo, která byla spolu s ostatními 
podklady zaslána Státnímu fondu životního 
prostředí (SFŽP) a  Ministerstvu životního 
prostředí (MŽP), ze kterých byly přislíbe-

ny dotace. SFŽP a  MŽP mají na  vyhotove-
ní smlouvy o  poskytnutí dotace  a  podpis 
standardně 3 měsíce. Obec Vojkovice, jako 
zadavatel stavby, vyvine maximální úsilí, aby 
práce na této akci byly zahájeny v měsíci lis-
topadu 2011.

Realizace by měla být dokončena v  roce 
2012. Téměř celá akce bude financována 
z dotací. Pouze necelých 20% se budou po-
dílet obec Vojkovice a Hrušovany u Brna. 

Oprava a odbahnění rybníka Šejba
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Obec Komise životního prostředí

Zahrada

Půda jako živý organismus
Ideálem moudrého zahrádkáře není po-

hádková řepa veliká převeliká, ale zelenina 
a ovoce bez škodlivin, které se dají dobře 
skladovat a obsahují všechny životně dů-
ležité látky. Abychom takové ovoce a zele-
ninu vypěstovali, potřebujeme především 
zdravou půdu. Našimi nejpočetnějšími 
pomocníky jsou neviditelné půdní mik-
roorganismy. Ke  svému životu potřebují 
dostatek organické hmoty, proto neustále 
kompostujeme všechny organické odpa-
dy ze zahrady i  z  domácnosti a  hnojíme 
kompostem nebo zeleným hnojením. 
Kompostovat lze rovněž opadané listí. Ješ-
tě lepší je však ponechat je ležet na záho-
nech, kde před nastávající zimou vytvářejí 
nejpřirozenější půdní kryt. Podzimní pále-
ní listí ze zdravých stromů není výhodou, 
jen zbytečně obtěžuje sousedy dráždivým 
dýmem. Jen pro úplnost uvádíme snad 
už notoricky známou skutečnost, že jarní 
vypalování trávy je nesmyslný a zbytečný 
hazard, který zabíjí živočichy, rostliny i mik-
roorganismy za současného obrovského ri-
zika požáru. Kompostovat můžeme i papír, 
podrcené dřevo a kůru, zmoklé seno, slá-
mu, sáčky čajů, ale vždy máme na paměti 
dobré promíchání a provzdušnění vrstev.

Půdu nenecháváme pokud možno ni-
kdy dlouho nechráněnou. Pokud není 
pokryta plodinami, její povrch mulčujeme 
nebo oséváme rostlinami na zelené hnoje-
ní. Velmi se osvědčily jeteloviny nebo jiné 
bobovité rostliny, které pomocí hlízkových 
bakterií umí vázat dusík ze vzduchu. 

Půdu zbytečně neobracíme ani nezalé-
váme, vláhu v ní udržujeme mulčováním, 
popř. kypřením svrchní vrstvy. Pokud je to 
nutné volíme raději jedno vydatné zalití 
než každodenní kropení.

Jiní vydatní pomocníci
Dalšími málo viditelnými, ale o  to po-

třebnějšími pomocnicemi jsou žížaly. Ne-
jen svou schopností půdu prokypřovat, ale 
hlavně vytvářením ideální půdní struktury 
s  neutrální půdní pH reakcí. Jejich výskyt 
podpoříme mulčováním záhonů poseka-
nou trávou.

Kam co nasadit a co by nemělo 
na zahrádce chybět

Jednostrannému vyčerpávání půdy 
nejlépe zabráníme velkou rozmanitostí 
pěstovaných plodin, proto se nebojme 
pestrosti ani experimentování. Společen-
ství rostlin, které si vzájemně nekonku-
rují, lépe využívá prostor i  živiny v  půdě 
a dokonce lépe čelí škůdcům i chorobám. 
Proto vysazujeme třeba celer a rajčata ve-
dle košťálovin. Často se uvádí i vzájemné 
ochranné působení mrkve a  cibule. Ci-
bule chrání mrkev před pochmurnatkou 
a mrkev zase cibuli před květilkou. Na za-
hradě mají místo i  aromatické a  léčivé 
rostliny, které často svými éterickými oleji 
odpuzují škůdce i  mravence a  naopak 
vonnými květy lákají včelí pomocnice. 
Navíc se většina pěstovaných druhů stane 
i skutečnou ozdobou naší zahrádky, jako 
například divizna velkokvětá.

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

ním škůdců pod kontrolou, necháme nebo 
vytvoříme na zahradě kousíček „divočiny“, 
kde je nikdo nebude rušit, případně jim 
zajistíme i dobré bydlení. Ideální jsou proto 
živé ploty.

Ptákům kromě budek a  zimního přikr-
mování na krmítku vyrobíme a mělké na-
pajedlo, aby nemuseli hasit žízeň ozobává-
ním pupenů a plodů. Pro jejich uhnízdění 
můžeme instalovat budky. Malí opeřenci 
se nám odvděčí nejen krásným zpěvem 
za svítání, ale i svou neúnavností při sběru 
hmyzu. Taková sýkora koňadra za den na-
sbírá na 50g různého hmyzu. Neméně usi-
lovný je i střízlík (20g na den) nebo špaček 
(140g na den). 

Ježkům přijde vhod hromada větví 
a listí.

I  malé zahradní jezírko vytvoří životní 
podmínky pro mnoho druhů rostlin a  ži-
vočichů, zejména hmyzožravých obojživel-
níků, jejichž výskyt je pro každou zahradu 
pravým požehnáním. Pro zbudování je-
zírka jsou nejvhodnější stinná místa, kde 
se nejdéle drží vlhko. Jezírko může sloužit 
také pro zadržování dešťové vody, zlepší 
mikroklima a dodá naší zahrádce i zvláštní 
půvab.

Zahrádkáři bez zahrádek
Nejsme-li šťastnými majiteli zahrady, 

nemusíme zoufat. I balkóny a okna obyčej-
ného sídlištního bytu lze poměrně snadno 
změnit v  malé truhlíkové zahrádky plné 
nejen květin, ale i  zeleniny, jahod nebo 
bylinek. K lepšímu využití prostoru přispějí 
i  popínavé a  převislé rostliny. Stačí dobrý 
truhlík, zemina, pár sazenic, pravidelná 
zálivka a okna se zazelenají k potěše naší 

i všech kolemjdoucích. 
Nestyďme se proto prožívat radost nad 

objevováním přirozených zákonitostí pří-
rody, buďme častěji jen pokornými po-
mocníky a  pozorovateli, ne vládci, kteří 
prosazují svoji vůli. Naučíme-li se s  příro-
dou spolupracovat při respektování přírod-
ních zákonů, ušetříme si mnoho dřiny. Více 
se o  tom dozvíte v  publikacích, zabývají-
cích se biozahradou. Autoři v  nich mimo 
jiné učí, jak vytvořit zahradu, která by s na-
ším minimálním úsilím poskytla maximální 
užitek.

Inspirací může být také projekt „Projekt 
Přírodní zahrady bez hranic“, který reali-
zují České a rakouské organizace v  letech 
2009-2012 jako společný projekt v  rámci 
programu Evropské územní spolupráce. 
Jeho cílem je podpora trvale udržitelného 
zahradničení, přenos zkušeností, ukázka 
příkladů dobré praxe, vzdělávání a přede-
vším certifikace zahrad. Nabízí vlastníkům 
zahrad ocenění - prestižní plaketu "Přírodní 
zahrada" a podporuje také otevírání ukáz-
kových přírodních zahrad pro veřejnost. 
Významným efektem projektu tak není jen 
ochrana životního prostředí a  zdraví, ale 
i rozvoj šetrného cestovního ruchu.

Inspirací je úspěšný projekt Natur im 
Garten, pomocí kterého vláda Dolního 
Rakouska vytvořila ze svého regionu kraj 
zahrad - přijíždějí zde ročně tisíce turistů 
na  prohlídky ukázkových přírodních za-
hrad a  i  běžní zahrádkáři vědí, že se dá 
hospodařit bez chemie, ve spolupráci s di-
vokými rostlinami a živočichy. Zkušenosti 
rakouských kolegů a množství rad najde-
te na překládaných rakouských stránkách 
www.prirodnizahrada.eu, kde jsou stále 
doplňovány texty v češtině. Více informací 
naleznete na www.veronica.cz. 

ObecKomise životního prostředí
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Školy Mateřská škola

Od letošního školního roku má mateřská 
škola již tři pracoviště – na  ulici Havlíčko-
va 169 a dvě odloučená pracoviště na Sídli-
šti 527 a Jízdárenská 699. Máme 7 tříd. Cel-
kem je do  mateřské školy ve  školním roce 
2011/2012 zapsáno 160  dětí. Organizace 
má 13  pedagogických pracovníků, 2  asis-
tenty pedagoga,  7 správních zaměstnanců 
a 3 pracovnice školní jídelny.

Během prázdnin byla v budově MŠ Sídli-
ště provedena generální oprava kanalizace, 
ve třídě Včeliček byla vyměněna podlahová 
krytina a třída byla vymalována. Moderniza-
cí prošla také školní kuchyně.

V měsíci srpnu byla slavnostně otevřena 
nová budova mateřské školy na ulici Jízdá-
renská.

Do  nového školního roku přeji dětem 
spoustu spokojených a  usměvavých dnů pl-
ných zajímavých činností a her, zaměstnancům 
hodně elánu, trpělivosti a  pochopení a  také, 
aby si dokázaly najít úsměv pro děti i pro sebe. 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali při 
opravách, údržbě a  modernizaci mateřské 
školy.

Děkujeme slečně Zoubkové M., panu Vy-
mazalovi, Nováčkovi, Kapounovi, Kozinovi, 
Pávišovi, Slámovi, Skalníkovi, Šafránkovi, 
Chudosovcevovi, Balákovi, Mátlovi Liborovi.

Už se těším do školky,
na kluky i na holky.
Klárinka, Lucinka,
Janička a Martinka.
To jsou moje kamarádky
hrajeme si různé hrátky.
Nejraději s kočárky,
někdy také s kašpárky.
Potom přišly maminky,
řekli jsme novinky.
A zítra žádné okolky,
půjdu zase do školky.

Přes prázdniny vyrostly nejenom děti
děTI a Paní  učITelky mŠ
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Školy Žákladní škola

Po  chladném létě jsme ve  čtvrtek 
1. září zahájili nový školní rok. Pozdra-
vit nás přišli hosté pan starosta Miro-
slav Rožnovský, pan místostarosta Bo-
humil Harašta, předsedkyně Komise 
pro občanské záležitosti paní Jarmila 
Krausová, předseda školské rady pan 
Pavel Hodec a  rodiče i  prarodiče na-
šich žáků.

Během prázdnin byly ve třídách pro-
vedeny elektroinstalační práce a insta-
lováno připojení k  internetu. Děku-
jeme OÚ za  zprostředkování těchto 
úprav, které byly nutné pro zajiště-
ní modernizace počítačové učebny 
a  možnost instalace počítačů a  data-
projektorů do tříd. Naše škola je již půl 
roku zapojena do  projektu EU Peníze 
do škol. V rámci tohoto projektu inves-
tujeme téměř 1 milion Kč do vybavení 
školy počítači a technikou, do zajištění 
dalšího vzdělávání pro pedagogické 
pracovníky, kteří vytvářejí nové vý-
ukové materiály. Naším cílem je zkva-
litnění vlastní výuky prostřednictvím 
digitálních technologií, zvýšení moti-
vace žáků a  zlepšení jejich studijních 
výsledků.

V  letošním roce otevíráme 9  tříd 
pro 178  žáků a 2 třídy školní družiny. 
Do  5.  ročníku přišlo 6  nových žáků 
z Medlova.

Ve  všech ročnících budeme vy-
učovat podle našeho školního vzdě-

lávacího programu Otevřená škola. 
Od 2. ročníku budou mít žáci 1 hodinu 
týdně výuku angličtiny. Žáky 5.  roč-
níku čeká nový předmět informatika. 
Otevřeli jsme ranní družinu.

Pokračujeme v  realizaci projektu 
v rámci OP VK (operační program vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost). Pro-
jekt Školní poradenství a pedagogicko 
– psychologické služby bude ukončen 
31. 3. 2012. Od září mohou žáci navště-
vovat kroužky logopedický a  čeština 
hrou. Tyto kroužky jsou součástí spe-
ciálního pedagogického pracoviště. 
Dva dny v měsíci naši školu navštěvuje 
speciální pedagožka, která v dopoled-
ních hodinách pracuje s dětmi. Ostatní 
zájmové kroužky zahájí svoji činnost 
v říjnu.

Prvňáčky již tradičně přivítal pan 
starosta obce. Společně s paní J. Krau-
sovou jim předali knížky, které si určitě 
školáčci brzy sami přečtou.

Třídní učitelkou třídy I.A je Mgr.Eva 
Baumgartnerová. Do  třídy chodí tito 
žáci: Pavel Bína, Michal Veis, Michal 
Buršík, Viktor Cikán, Tereza Drábková, 
Aleš Drajsajtl, Tomáš Karpíšek, Rudolf 
Kessner, Jiří Kilberger, Karolína Koz-
lová, Růžena Matějíčková, Martin Mi-
šák, Marek Novák, Petra Ondráčková, 
Sofie Ondráčková, Zuzana Sadloňová, 
Denisa Smetanová, Tomáš Vondráček, 

Zpět ve školních lavicích…
jarmIla moTlíčková, ředITelka Školy 
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Základní škola Školy

Zuzana Weisová, Nikola Tannenberge-
rová, Vojtěch Studený, Alexandra Sze-
mánová, Nela Šperková, Lukáš Vala.

Třídní učitelkou I. B  je Mgr.  Moni-
ka Betášová. Do  třídy chodí tito žáci: 
Martin Antoš, Marie Bedřichová, Ma-
riana Berousková, Jonáš Březina, Ni-
kola Jankových, Filip Kachyňa, Kryštof 
Knoflíček, Kateřina Kresáčová, Silvie 
Kresová, Lucie Kunzová, Adam Lemon, 
Matěj Matonoha, Milan Miroš, Rudolf 
Novotný, Erika Pallová, Markéta Me-
dina Revilla, Denisa Siláková, Vlastimír 
Šorma, Filip Trojan, Petra Veisová, Sabi-
na Vítová, Veronika Vítová.

8. září si žáci 4. a 5. ročníku vyzkou-
šeli, s jakými problémy se potýkají naši 
postižení spoluobčané. Tasovské sdru-
žení Slepíši již poněkolikáté uspořáda-
lo pro žáky zážitkový program. Žáci se 
seznámili s  různými druhy postižení, 
vyzkoušeli si pohyb na vozíku, sezná-
mili se s  Brailovým písmem, zkusili si 
znakovou řeč. 

„ …Byl to program, který nám při-
blížil život postižených. První část byla 
pro nás všechny tak trochu šok, jelikož 
jsme museli se zavázanýma očima do-
jít do třídy. Naštěstí nám pomáhaly dvě 
paní, které tento program organizova-
ly. Po  usazení na  místa nás rozdělily 
na dvě skupinky. Část poznávala tvary 
různých obličejů z  hlíny, museli jsme 
poznat, jaké výrazy tyto hlavy měly. 
Vypadaly jako opravdové obličeje, tak-
že je těžké uvěřit, že některé z těchto 

soch dělali i nevidomí. Druhá část dětí 
poznávala poslepu různé předmě-
ty. Dále nám organizátorky pouštěly 
nahrávky různých zvuků a  my museli 
poznávat, jaké zvuky to jsou. Někteří 
z  nás rozpoznávali i  různé vůně. Or-
ganizátorky byly překvapené, že jsme 
poznali všechny výrazy soch a  skoro 
všechny předměty až na jeden…“ 

 Pavel Hodovský, 5.B

„…Další věc byla, že jme se dozvě-
děli o lidech, kteří nejsou jen hluší, ale 
přitom jsou i slepí. Organizátorky nám 
ukázaly, že se s takovými lidmi dá do-
mluvit speciálními dotyky na  levou 
dlaň…“  Michal Kunz, 5.B

„…Velké překvapení nastalo, když 
jedna z organizátorek přivezla invalid-
ní vozík. Pověděla nám, k  čem slouží 
a  jak funguje, dokonce jme si mohli 
vyzkoušet jízdu na tomto vozíku. Urči-
tě to není nic lehkého, ale pro kluky to 
byla zábava…“  Tereza Komendová, 5.B

„… Byly nám předvedeny ukáz-
ky znakové řeči, kterou jsme si sami 
vyzkoušeli. Potom nám nasadili slu-
chátka a zkoušeli jsme odezírat ze rtů. 
Na  tabuli jsme si ukazovali fotografie 
postižených lidí a co všechno tito lidé 
umí. Na závěr jsme si vyzkoušeli prak-
tické činnosti nevidomých lidí. Nezbý-
vá než říct: mají můj obdiv…“ 

 Libuše Janková, 5. A

Věříme, že i  další činnosti budou 
takto zajímavé a přínosné.
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Obec Ostatní

Článek z časopisu Vodárenské kapky

Vážený pane starosto, jak byste váš svazek 
zhodnotil, kde jsou jeho výhody a  kde na-
opak nedostatky? Na co byste se chtěl v čin-
nostech svazku zaměřit?

Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovic-
ko je svazkem spíše menším. Sdružuje pouze 
7 obcí: Židlochovice, Vojkovice, Blučina, Hru-
šovany u Brna, Unkovice, Přísnotice a Žabčice. 
Myslím však, že je to spíše výhoda. Zajišťujeme 
dodávku pitné vody a současně čistíme odpad-
ní vodu pro cca 13 000 obyvatel. V našem svaz-
ku se staráme o  čtyři čistírny odpadních vod, 
73 km vodovodního řadu a 65 km řadu kanali-
začního. Máme vodojem se dvěma nezávislými 
nádržemi, také své vlastní prameniště, které 
však v příštím roce nahradíme vodou z Vírské-
ho oblastního vodovodu. Sedm starostů, kteří 
jsou delegováni svými zastupitelstvy, je schop-
no se velmi operativně dohodnout na  všech 
záležitostech svazku. Svazek má tří-členné 
předsednictvo, které se schází poměrně často, 
svého tajemníka (který není stálým zaměst-
nancem) a  pracovnici, která zajišťuje běžný 
chod svazku. Všechny obce sdružené v našem 
svazku jsou napojeny jak na vodovod, tak také 
na kanalizaci s čistírnou. Naším úkolem je náš 
majetek udržovat, opravovat, popřípadě rozši-

řovat. Stáří jednotlivých zařízení je různé. V ně-
kterých obcích byly vodovodní a  kanalizační 
řady vybudovány teprve nedávno, jinde již 
dosluhují a je třeba provádět rozsáhlé opravy.

Jaké stavební akce připravujete? 
Ve spolupráci s Vírským oblastním vodovo-

dem již realizujeme přivaděč vody z vodojemu 
Rajhrad do vodojemu Židlochovice. Tato stav-
ba, v celkových nákladech kolem 130 mil Kč, je 
plně hrazena Vírským oblastním vodovodem. 
Práce by měly být dokončeny v roce 2012. Tím-
to přivaděčem nahradíme vlastní zdroj vody 
a  zajistíme našim občanům dostatek kvalitní 
pitné vody. To se zdá být samozřejmostí, ale 
vím, že jsou obce, ve kterých je omezena jak vý-
stavba rodinných domů, tak i podnikatelských 
aktivit, a to právě kvůli nedostatečné kapacitě 
vodního zdroje. 

Dále připravujeme projektovou dokumen-
taci na  rekonstrukci a  rozšíření ČOV Žabčice 
tak, abychom mohli počátkem roku 2012 po-
žádat o dotaci. Vlastní stavbu bychom rádi za-
hájili v  roce 2013. Budeme také dobudovávat 
kanalizaci v  členských obcích, např. v  Blučině 
a ve Vojkovicích.

V  roce 2010 byla cena vodného 28,10 Kč 
a stočného 28,80 bez DPH, což bylo při porov-
nání s  jinými okolními obcemi a  jinými vodá-
renskými společnostmi méně než u  nich. Pro 
další období od roku 2012 jste vyhlásili konces-
ní řízení na poskytování provozování vodovo-
dů a kanalizací. Jaké máte s koncesním řízením 
zkušenosti po jeho skončení? 

Cena vodného a  stočného je stanovena 
spíše politickým rozhodnutím, než reálnou ce-
nou. Reálná cena vody, která zahrnuje čerpání, 

První koncesní řízení, ve kterém VAS zvítězila, bylo koncesní řízení dobrovolného svazku Vodovody a kanali-
zace Židlochovice. Svazek VaK Židlochovicko (dále pouze svazek) založilo v roce 1993 6 obcí. K dnešnímu dni 
je zde  sdruženo 7 obcí, a to obce Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany, Žabčice, Přísnotice, Unkovice a Blučina 
s celkovým počtem téměř 13000 obyvatel. Svazek vlastní 73 km vodovodů a 65 km kanalizací, 1 zdroj vody 
s 10 vrty, 4 čistírny odpadních vod, 2 čerpací stanice na vodovodech, 22 čerpacích stanic na kanalizacích 
a 1 vodojem o objemu 1 050 m3. V čele svazku stojí starosta obce Žabčice, pan Mgr. Vladimír	Šmerda. 
A právě jemu jsme položili v rámci našeho nového cyklu rozhovorů s čelními představiteli svazků vodovodů 
a kanalizací pár otázek. Další podrobnosti o svazku lze dohledat na stránkách www.vakzidlochovicko.cz. 

Hodnota majetku Svazku (stav k 31. 12. 2010) (v Kč)
Stavby 412 605 182,-
Movité věci 6 897 434,-
Drobný dlouhodobý hmot. 
majetek

156 345,-

Pozemky 44 824,-
Finanční majetek 5 115 900,-
Hodnota majetku v hospodaření 438 642 000,-
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úpravu, dopravu k  občanovi, opravu a  budo-
vání vodovodní sítě, je úplně jiná, mnohem 
vyšší. Občanům se zdá cena vody kolem 30,- Kč 
za 1000 l vysoká, ale ze supermarketu se „vláčí“ 
s  naprosto stejnou vodou v  1,5 l lahvi za  10,- 
Kč, což je přibližně 6600,- Kč za 1000 l, tedy  asi 
220x dražší. Obecně si myslím, že si vody v ČR 
příliš nevážíme. 

Vodu i  její čištění dotujeme především 
z obecních rozpočtů. Nájemné od Vodárenské 
akciové společnosti nám zdaleka nepokryje 
veškeré náklady spojené především s  rozvo-
jem.

Abychom mohli čerpat dotační prostředky 
z operačního programu ŽP, museli jsme zahájit 
proces výběru nového provozovatele. Byli jsme 
jedni z prvních v ČR, kteří zahájili a také úspěšně 
dokončili  koncesní řízení. Byl to dlouhý a nároč-
ný proces, se kterým nám velmi pomohla na zá-
kladě smlouvy o  dílo fa. VRV, jako poradce při 
organizaci a přípravě koncesního řízení. 

Jaká byla úroveň podaných nabídek a  jak 
byste koncesní řízení zhodnotil?

Nabídky jsme obdrželi tři. Je vidět, že Vodá-
renská akciová společnost tuto oblast nepod-
cenila. Její zaměstnanci se přípravě koncesní 
nabídky důkladně věnovali, a  přesto, že i  pro 
ně byla tato práce nová, zvládli ji velmi dobře. 
Úroveň nabídek bych nerad posuzoval, pro-
tože jsem se tohoto procesu zúčastnil poprvé 
a doufám, že také naposledy. 

Koncesní řízení není  klasické výběrové říze-
ní, na jaké jsme ze svých obcí zvyklí. Jakoukoliv 
stavbu lze nacenit docela přesně. Provozování 
vodovodu kanalizací, čistíren, vodojemů, čer-
pacích stanic, má však tisíce různých nezná-
mých. Proces koncesního řízení, od podepsání 
smlouvy s fa. VRV do podpisu smlouvy s novým 
provozovatelem, trval téměř dva roky a  jsem 
rád, že ho máme úspěšně za sebou.

Jaké jsou vaše cíle a přání pro nejbližší dobu 
i pro horizont dlouhodobější co se vodáren-
ství týká? 

Ve vodárenství se v různých funkcích pohy-
buji již řadu let. Do roku 1989  nebyl v Žabči-

cích, kde jsem starostou, ani metr vodovodního 
ani kanalizačního řadu, neměli jsme ani čistír-
nu odpadních vod. V té době naše obec nebyla 
členem svazku a  všechny tyto stavby realizo-
vala zcela sama. Dnes jsem předsedou Svazku 
Vodovody a kanalizace Židlochovicko, členem 
dozorčí rady VAS, jsem také místopředsedou 
představenstva Vírského oblastního vodovodu 
a s vodárenstvím také úzce souvisí moje funk-
ce místopředsedy komise životního prostředí 
Jihomoravského kraje. Ve  všech těchto funk-
cích mám jediný cíl: dodávku kvalitní, cenově 
dostupné pitné vody občanům a  likvidaci od-
padních vod tak, aby nebylo znečištěno život-
ní prostředí. Tento cíl se zdá  jednoduchý, ale 
ten, kdo se ve vodárenství pohybuje, ví, kolik je 
v této jednoduché větě schováno práce.

V obcích vašeho svazku provozujeme a na zá-
kladě nové smlouvy jako vítěz v  koncesním 
řízení budeme provozovat vodovody a kana-
lizace. Co do provozních zkušeností a spolu-
práce tedy nejsme pro sebe neznámými part-
nery. Jak byste tuto spolupráci zhodnotil?   

Dnes to  už asi můžu říct, ale jsem rád, že 
v  tomto koncesním řízení uspěla zrovna Vo-
dárenská akciová společnost. Za  prvé je náš 
svazek akcionářem, tedy spolumajitelem spo-
lečnosti a za druhé je Vodárenská akciová spo-
lečnost provozovatelem, kterého léta dobře 
známe. Náš majetek provozuje již od  vzniku 
svazku a  privatizace vodárenského majetku, 
tzn. od roku 1993. Spolupráce je myslím dob-
rá, i  když i  ředitel divize Brno–venkov, pan 
ing.  Gloc, dobře ví, že jsme se po  celou dobu 
naší vzájemné spolupráce neprocházeli pou-
ze růžovým sadem. Mnohdy jsme se tvrdě, ale 
vždy zcela korektně o mnoho věcí přeli, ale cíl 
jsme měli vždy myslím shodný. 

Náš svazek vstoupil do  SVKMO teprve ne-
dávno, čímž získal mnohem větší možnost 
ovlivňovat svého provozovatele. Moje účast 
v  DR Vodárenské akciové společnosti mi také 
poskytuje možnost mít všechny potřebné in-
formace, a  také se aktivně podílet na  chodu 
společnosti. Doufám, že se nám bude společně 
naše práce dařit.

ObecOstatní
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 � zaregistruj se na:  www.ctenipomaha.cz
 � vyber si knihu z nabídky
 � přečti ji
 � odpověz na pár kontrolních otázek

Když odpovíš správně, dostaneš 50 Kč, které můžeš 
věnovat na charitu – konkrétním lidem, na určité věci:
pomůcky pro postižené děti, pro důchodce, elektric-
ký vozík pro Vojtu, výcvik slepeckého psa ....

 � Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čte-
nářů (1.–5. třída, 6.–9. třída, střední škola).

 � V každé kategorii bude k dispozici minimálně 20 
knih k přečtení. Cílový stav je minimálně 100 knih 
v každé kategorii

 � V nejmladší a střední kategorii vybrala první knihy 
veřejnost v anketě O nejlepší knihu pro děti a mlá-
dež. Do ankety nominuje knihy odborná porota v 
čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejstarší kategorii 
vybrala knihy odborná porota přímo.

Čtení  pomáhá (pro žáky základních a středních škol)
jarmIla kresová, knIHovnIce

Obec Knihovna

Prodej novostavby RD 4kk 
v Rajhradě. 

Pozemek od 240 m2, UP 144 m2,  
terasa 35 m2, kryté parkovací stání,  

vč. standardů, komínu, připojení na IS. 
Perfektní dostupnost do Brna,  
nová lokalita, výhoda IDS JMK  

i vlakového spojení. 
Cena: 3.990.000,– Kč

Pro bližší informace volejte prosím
731 125 525

A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ

Upozornění 
vlastníkům 
nemovitostí

Obec žádá vlastníky 
nemovitostí, které přiléhají 
k veřejným komunikacím, 

aby zkontrolovali stav stromů 
a porostů, jejichž větve by 

mohly přesahovat do chodníků 
a komunikací, a zajistili včastný 
prořez v nastávajícím období 

vegetačního klidu, aby nedošlo 
k ohrožení chodců a aut 

na komunikacích.
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Z historie předškolních zařízení
V roce 1908 14.  října obecní radní v Hrušovanech schvalují stanovy mateřské školy 

a 5.  listopadu byla na náklad obce zřízena školka. Radní schvalují přijímat dobrovolné 
dary, ale neukládájí žádného školního platu. První tzv. dětská ošetřovna – mateřská škola  
– byla v obci otevřena 2. prosince 1908 v den jubilea Františka Josefa I. v budově staré 
školy na ulici Masarykova č. 69. Pěstounkou byla Štěpánka Šmídová ze Židlochovic. Dle 
neúplného záznamu byla mateřská škola uzavřena v letech 1916, 1923, 1936. V roce 1940 
bylo jedno oddělení mateřské školy umístěné v přízemí obecní školy. V roce 1944 bylo 
vyučování přerušeno a započalo až 4. června 1945 a vyučování v mateřské škole bylo 
v roce 1949 rozšířeno na dvě oddělení. 

Rada MNV hledala možnost umístění mateřské školy ve  vyhovující budově. Proto 
rozhodla v roce 1952 opravit budovu bývalého hostince č. 109 v ulici J. z Poděbrad. Ta 
byla slavnostně předána dětem 1. února 1953. Byla zde třída s celodenní péčí a v budově 

Budova staré školy před demolicí v r. 1987 
foto: archiv kronikáře

Budova dnešní základní školy v roce 1949

Budova mateřské školy na ulici Jiřího z Poděbrad      Zahrada mateřské školy, foto MŠ



AZ-2 AZ občasník kronikáře Září 2011

pokračovaly dokončovací práce. V roce 1960 bylo umožněno rekonstrukcí kuchyně v ma-
teřské škole stravování dětí ze základní školy. V roce 1980 se v mateřské škole prováděla 
generální oprava. Hodnota díla byla 560 000 Kč, v akci „Z“ bylo odpracováno 693 brigád-
nických hodin.

Velký počet neumístěných dětí (31) do  mateřské školy byl důvodem rozhodnutí 
rady MNV adaptovat dům MNV č. 169 v Havlíčkové ulici pro jednu třídu – dětí starších 
3 let. Náklad činil 676 994 Kč a bylo odpracováno 2 346 brigádnických hodin v akci „Z“. 
Na výstavbu přispěly n. p. Svit a n. p. Prefa – oba jmenovaní finančně částkou 150 000 Kč. 
Slavnostní otevření se uskutečnilo 29. září 1974. 

Na základě zvýšeného požadavku umístění dětí v mateřské škole započala v roce 1979 
přístavba mateřské školy Havlíčkova 169. Nová třída pro třicet dětí byla slavnostně ote-
vřena 31. srpna 1982. V akci „Z“ zde bylo odpracováno 7 204 brigádnických hodin zdar-
ma, hodnota díla byla 1 260 000 Kč. 

Při stavbě podnikových bytů 
n.  p.  ZGK n.  p. Třebíč-Borovina 
a n. p. Prefa na Sídlišti se stavě-
la i mateřská škola pro 60 dětí. 
Budova mateřské školy byla 
dokončena v roce 1976. 

V roce 2009 započalo zatep-
lení mateřské školy společně se 
základní školou. Náklady pro-
jektu činily 8 513 030Kč. Dotace 
z OPŽP byla 6 745 077Kč. Obec 
přispěla částkou 1 018 500Kč. 

Slavnostní otevření mateřské školy 
29. září 1974, foto: archiv kronikáře

Místo stodoly vyrostla v r. 1982 nová třída mateřské školy, 
foto archiv kronikáře
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Stále vzrůstající počet zaměstnaných žen v n. p. Svit byl již v roce 1961 důvodem úvahy 
MNV vybudovat v obci jesle. K tomuto účelu byla vybrána vila č. 195 MUDr. Hynka Svět-
líka, který si ji nechal postavit v roce 1906. Po druhé světové válce byla vila jako němec-
ký majetek zkonfiskována a dána do užívání MNV. Zřízeno zde bylo zdravotní zařízení 
a po jeho odstěhování na Loosovu vilu bylo rozhodnuto o přebudování budovy na jesle. 

Byly zajištěny finanční prostředky, vypracován investiční plán na rekonstrukci a zaří-
zení jeslí, který vypracoval ing. Blahoslav Weis (bývalý předseda MNV v r. 1960). V dub-
nu 1965 započal OSP v Židlochovicích se stavebními pracemi. Kolaudace byla provedena 
29.  června  1966. Slavnostní otevření jeslí se uskutečnilo 27.  srpna  1966. Kapacita jeslí 
byla 30 dětí. Stavba stála 177 087 Kč. N. p. Svit na stavbu přispěl částkou 100 000 Kč.

V roce 1974 byla dokončena přístavba jeslí v akci   „Z“. Náklad na stavbu 498 000 Kč. 
Do  jeslí bylo tak možné umístit až  55  dětí. Slavnostní otevření se uskutečnilo 9.  květ-
na 1975. 

Po ukončení provozu jeslí v roce 1990 byla do části jeslí přemístěna na dva roky logo-
pedická třída mateřské školy. 

V dnešní době stála obec opět před problémem nedostatku míst v mateřské škole. 
V  roce 2010 byla započata rekonstrukce (zateplení) sportovního areálu a v  jedné jeho 
části byly vybudovány dvě třídy mateřské školy. Náklady projektu činily 12 781 396 Kč. 
Přímá investiční podpora EIB byla 21 784 EUR.

Jesle při posledních úpravách Herna pro děti , foto: archiv kronikáře

Úpravy budoucí školky Slavnostní otevření mateřské školy
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Toulky obcemi 
našeho regionu

Blučina
Obec leží 15 km jižně od Brna u dálnice D2 Brno – Bratislava 4 km severovýchodně od Židlochovic.

První písemná zmínka o obci je z r. 1240. V druhé pol. 15. století bylo povýšeno na městečko.
V lokalitě Výhon se nachází chráněné území – přírodní památka Nové hory, kde četné archeo-
logické nálezy dokazují hojné osídlení již v pravěku a době bronzové. Nálezy jsou důležité pro 
poznání historického osídlení nejen obce, ale i celé Moravy.

Nemovité kulturní památky:
Farní kostel P. Marie ze století 13. (čís. památky 0654), radnice s přístavkem (čís. pam. 0655), mo-
rový sloup (čís. pam. 0656), náhrobek Marie Nebowitzké na hřbitově (čís. pam. 0657), boží muka 
u silnice do Moutnic (čís. pam. 0658). 

Osobnosti:
Václav Pešina, rytíř z Čechorodu, národní buditel, kanovník a český kazatel u sv.Víta v Praze.

Současnost:
V roce 2005 byla dokončena výstavba rybníka. Plocha rybníka je 3,60 ha, hloubka vody 0,2-2,5 m, 
v okolí bylo vysázeno 600 stromů
Katastrální výměra: 1668 ha
Počet obyvatel: 2025 průměrný věk: 37 let
V obci je pošta, škola, zdravotnické zařízení, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace, krytý bazén 
se saunou.

Firmy v obci: 
Cézava, a. s. – zemědělský podnik. Purus distribuce léčiv.  Svoboda – výroba knedlíků. Biosta – 
krmné směsy. Kamena – stavební materiál. Nerez – výrobky pro potravinářský průmysl a další 
podnikatelé. 

Znaky obcí:
Městské znaky se vyvinuly z pečetí. Města užívala pečetě mnohem dříve nežli znaků, proto je 
mnohý městský znak převzat z obrazu na pečeti. Každá obecní rada se snažila pečetí vyjádřit svoji 
samostatnost a odlišit se od pečetního 
obrazu jiného města nebo vesnice.
Většina obcí našeho regionu má ve znaku 
vinnou révu. Obyvatelé tuto plodinu. zde 
v minulosti hojně pěstovali.

Znak obce:
V modro-zeleně sníženě děleném štítě 
dva vinaři nesou na tyči hrozen s listem, 
vše zlaté.
Znak byl obci udělen 25.2. 2002.
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Obec leží v rovině na soutoku potoku Šatavy a Lejtny, 
8 km severozápadně od Židlochovic.

První písemný doklad je z roku 1537, kdy po zániku kláštera v Dolních Kounicích prodal král Ferdi-
nand I. obec Bratčice Jiřímu Žabkovi z Limberka.
Z období třetihor, kdy sem zasahovalo moře, jsou na jih od obce naleziště písku, které se dosud 
těží. Z této doby pochází i naleziště slínu a jílu, které bylo v minulosti využíváno čtyřmi cihelnami.

Nemovité kulturní památky:
Nejstarší kulturní památkou je Farní kostel Nejsvětější Trojice (čís. pam. 066), nejstarší část pochá-
zí z roku 1779.
Socha sv. Floriána (čís. pam. 10497/7-8419) postavená v roce 1786.

Osobnosti:
K významným rodákům patří Štěpán Králík a Josef Jakš, kteří byli popraveni za 2. sv. války fašisty. 
Vilém Jakš byl před válkou světoznámým boxerem, za 2. sv. války odešel do Anglie, kde byl při 
letecké bitvě nad mořem sestřelen. 

Současnost:
Zajímavostí v obci je rozhledna na vodojemu, postavená na návrší v roce 2003. Je zpřístupněna 
jako vyhlídková věž pro turisty, i když není vysoká.
Katastrální výměra: 616 ha
Počet obyvatel: 710 průměrný věk: 39 let
V obci je škola, zdravotnické zařízení, vodovod, , kanalizace a plynofikace, není pošta. 

Firmy v obci: 
AgroKrůt, s.r.o. – rostlinná výroba a chov br. krůt. 
Ing. Zelenka – chov krůt. BYMA , s. r. o. – výr. vymýva-
né betonové dlažby. HUKR EKO, s. r. o. – skládka v Bra-
tčicích. Gen-Agro a. s. – velkosklad mléčných výrobků 
a další podnikatelé.

Znak obce:
Stříbro modře kosmo dělený štít, nahoře ve stříbrném 
poli modrý vinný hrozen se dvěma zelenými listy. 
Dole v modrém poli doleva obrácený zlatý vinařský 
nůž (kosíř). Br
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Události známé,
neznámé…

Výstavy

Při pohledu na  obrázek s  obrovskými dýněmi si vzpomenu na  výstavy, které pořádali 
v sedmdesátých letech minulého století členové Svazu zahrádkářů a ovocnářů v míst-
nosti školní jídelny. Pěstitelé tu vystavovali zvláště vyvedené výpěstky ovoce, zeleniny 
a květin. Výstavy budily vždy zájem návštěvníků. Také chovatelé na podzim předváděli 
výsledky své chovatelské práce. Ještě mnozí z nás dříve narozených si pamatují na mno-
há vystavovaná zvířátka. Bohužel, tato tradice, ke škodě nás všech, již dávno zkončila. 

Kdo byl kdo v Hrušovanech u Brna.
Na stánkách AZ bych ráda vzpomněla na mnohé naše občany,  kteří se významně 
zapsali do společenského života v obci.

Jaroslav Dania
(1902 - 1968)
Tajemník, knihovník obecního 
úřadu. Na každý dotaz znal 
odpověď. V období II. sv. války 
byl ve spojení s Obranou 
národa.

Leopold Veselý
(18. 10. 1898)
Holič, v TJ Sokol jednatelem, 
archivářem, ved. loutkového 
odboru, neúnavný 
organizátor kulturního dění 
v obci.

Jan Pokorný
(13. 10. 1889 - 12. 3.1 969)
Pracovník Raifeisenky, člen 
výboru TJ Orel a známý režisér 
ochotnického souboru TJ Orla. 
Zapálený organizátor různých 
kulturních akcí v obci.
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Hrušovanský historický kalendář 2011
1911

� „Vodárna“ 1911 (100 let) 
Před sto lety, v roce 1911-12, postavila cukerní rafinerie pro své zaměstnance 
v blízkosti budovy cukrovaru tři dvojposchoďové domy. Stavitelem komplexu 
budov byl Karel Jirusch ze Židlochovic.

� Po ukončení výroby v cukrovaru zde bydleli jejich zaměstnanci.
� V roce 1938 byl zde ubytován 11. hraničářský prapor, přeložený z Parkánu 

(dnes Štůrovo) na Slovensku. Po odchodu vojáků tu byly v roce 1939 
ubytovány rodiny, které musely opustit své domovy na Slovensku.

1916
� Cukrovar 1916 (95 let) 

Původní stavba cukrovaru z roku 1882 vyhořela v roce 1915. A bylo jen 
otázkou času, kdy bude postavena budova nová. Přítel rodiny Bauerů – 
architekt Adolf Loos – vypracoval plán stavby nové budovy cukrovaru. 
Na stavbě pracovalo 600 srbských a ruských válečných zajatců. Budova byla 
postavena ze železobetonu a cukrovar patřil ve své době mezi nejmodernější 
cukrovary v zemi.

Budova cukrovaru ve své původní kráse, těsně po dostavění Vnitřek budovy

1921
� Po žních bylo velké sucho. Byla neúroda brambor, kukuřice a řepy.
� Správou školy byl pověřen učitel Čeněk Krejčí. Místní školu navštěvovalo 

ve školním roce 1921/22 212 dětí.
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� Hrušovany měly v tomto roce 1650 obyvatel (z toho 124 německé 
národnosti), kteří bydleli ve 220 domech a 402 bytech.

� Starostou obce byl František Hulata.
� Nová výstavba Hrušovan – Niva 1921 (90 let)
  Hrušovany se rozrůstaly a nebylo kde stavět. V roce 1920 bylo založeno 

stavební družstvo pro stavbu rodinných domků a v roce 1921 byla zahájena 
výstavba domků za železniční tratí, zvané Niva. Bylo postaveno 22 domků 
a ulice dostala jméno po Miroslavu Tyršovi.

1931
� V místní škole bylo 25. listopadu založeno „Rodičovské sdružení“. Prvním 

předsedou byl zvolen Jan Kališ. Ve školním roce 1931/32 navštěvovalo školu 
197 žáků. Řídícím učitelem byl Vratislav Dvořák.

� Starostou obce byl František Hodovský.
� Zvukové kino Hvězda 1931 (80 let)
 V roce 1931 zakoupila jednota Sokol pro kino „Hvězda“zvukové zařízení 

v hodnotě 46 000 korun. Bylo to první zvukové kino v tehdejším okrese 
Hustopeče. Prvním představením zvukového filmu bylo promítání 22. března 
1931 filmu „Přehlídka lásky“. Hrušovanské kino bylo hojně navštěvováno jak 
místními, tak přespolními návštěvníky.

� V tomto roce se začaly na zahradě sokolovny promítat filmy. Hrušovany se tak 
staly průkopníky promítání filmů v přírodě (letní kino) v blízkém okolí.

1941
� Leopold Lang byl zatčen 1. 5. 1941 za ilegální činnost v KSČ a 9. 12. 1941 

popraven v Osvětimi. V tomto roce byl zatčen 16. 5. 1941 Miroslav Ondráček 
pro svoji zpravodajskou činnost pro SSSR.

� Hladina potoka Šatava se 2. dubna a 8. června po deštích dramaticky zvedla 
až na 385 cm.

� Při hloubení základu nového domku č. 54 dělníci narazili 16. června 1941 
v hloubce 3 metrů na chodbu. Ta asi sloužila v 16. století jako úkryt 
novokřtěncům.

� Ve školním roce 1941/1942 navštěvovalo místní školu 180 dětí. Řídícím 
učitelem byl Čeněk Krejčí.

� Starostou obce byl František Hodovský.

1951
� V tomto roce byl rozpuštěn „Spolek pro udržování lidového domu – Orlovny“.

Budova Lidového domu byla přidělena Místnímu národnímu výboru.
� Byly zrušeny lístky na chléb a mouku.
� Ve školním roce 1951/1952 navštěvovalo místní školu 153 dětí. Ředitelem 

školy byl Martin Zoubek.
� Předsedou MNV byl Eduard Pospíšil.

Použitá literatura: J. Louda – Znaky Československých měst, Praha 1975
Kronika mateřské školy
Internetové stránky jednotlivých obcí Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
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PEVNÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEZÁVISLÉ NA POČASÍ 

NOVÝ ZÁKAZNÍK  
ZÍSKÁ SLEVU 50% NA 1 ROK U VYBRANÉHO TARIFU  

+ BEZDRÁTOVÝ TELEFON DECT VČETNĚ INSTALACE ZDARMA ! 

Tarif HOME    8/0,5  Mbps  444 Kč   →  jen 222 Kč 
Tarif BASIC     20/1  Mbps  594 Kč   →  jen 297 Kč  
 Tarif LITE*       50/2  Mbps  990 Kč   →  jen 495 Kč 
  Tarif OFFICE* 100/4  Mbps 1390 Kč  →  jen 695 Kč 

PŘEŘAĎTE SVŮJ INTERNET NA VYŠŠÍ RYCHLOST 

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍK  
ZÍSKÁ O STUPEŇ RYCHLEJŠÍ PŘIPOJENÍ NA 1 ROK ZA STEJNOU CENU 
NEBO BEZDRÁTOVÝ TELEFON DECT VČETNĚ INSTALACE  ZDARMA ! 

Tarif HOME  444 Kč    8/0,5 Mbps  →  20/1 Mbps 
Tarif BASIC  594 Kč    20/1 Mbps  →   50/2 Mbps   
Tarif LITE*   990 Kč    50/2 Mbps  → 100/4 Mbps 

* V závislosti na parametrech sítě ! 

 

Akce platí do 31.10.2011 ! 

Objednávky a dotazy: Zákaznické centrum, tel.: 533 383 335, nebo 
email: zakaznicke.centrum@moravianet.cz 

www.moravianet.cz 
Poskytovatelem služeb v síti Moravianet je S E L F servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno, 628 00 
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Organizace FK 1932 Hrušovany u Brna

FK 1932 v letní období
jaromír kudělka, člen výboru Fk 1932

Starší přípravka po  skončení soutěže 
odehrála turnaj v  Těšanech, kde získala 
krásné 2. místo za  vítězi ze Svratky Brno, 
cestou za  druhým místem porazili Mout-
nice 6:1, Hustopeče 5:2, Těšany 2:0 a Bošo-
vice 3:2. Turnaj odehráli v  sestavě: Hýsek 
Dan., Kárník, Sklenář, Koukal, Řehola, 

Kunz, Hádlík, Pokorný, Kilberger O., Kresač, 
Zemánek, Killberger J. Nejlepším střelcem 
družstva na turnaji byl Martin Řehola. 

V  novém ročníku družstvo opět hraje 
mistrovská utkání ve skupině B okresního 
přeboru.

Mladší přípravka se ještě na konci června 
zúčastnila turnaje v  Ořechově, kde obsa-
dila pěkné 4.  místo ze sedmi 
účastníků, díky výhrám nad 
Měnínem 7:0, Ořechovem 4:1 
a  Želešicemi 5:0. Vítězem se 
stali hráči z Rajhradu před Tu-
řany a  Zastávkou. Nejlepším 
střelcem družstva na  turnaji 
byl Lukáš Zemánek. 

SESTAVA: Kilberger J.,  
Killberger O., Slouka L., 
Kocman J., Zemánek L., 
Vaszily V., Cyhan L., Šperka A., 
Studený V., Vaszily F. (2008), 
trenéři Hýsek J., Kilberger M. 

V novém ročníku 2011/12 je družstvo již 
přihlášeno do mistrovských soutěží. 

Po skončení mistrovských soutěží na kon-
ci června ještě naše mládežnická družstva 
odehrála několik turnajů a  přátelských 
utkání, muži s  dorostenci měli závěrečné 
rozloučení spojené se společným mini-
turnájkem. Stejně tak jako v loňském roce 
jsme na našem stadionu hostili velký tur-
naj mladších žáků ročníku 2000 O  pohár 
starosty města Modřic. V  základní skupině 
jsme přivítali Zbrojovku Brno, Viktorii Pl-
zeň, MŠK Žilinu, FK Teplice a Výběr Brna-

-města. Ve  skupině o  umístění následně 
Sigmu Olomouc, Tescomu Zlín, opět Tep-
lice a  výběr Brna-venkova pod hlavičkou 
Modřic. Celkovými vítězi turnaje se stali 
hráči z Hradce Králové, před chorvatským 
NK Zadar a Příbramí. 

Dále byla započata příprava jednotlivých 
družstev na nový soutěžní ročník, kde jsme 
do soutěží přihlásili pro letošek o jedno druž-
stvo více, máme jich tedy celkem 5 v  mis-
trovských soutěžích a družstvo staré gardy. 

Co nového se dělo v hrušovanském fotbale přes léto? Na tuto otázku jsem se ptal sám sebe 
a zde je odpověď pro všechny hrušovanské spoluobčany a fanoušky.

Mladší přípravka v Ořechově
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OrganizaceFK 1932 Hrušovany u Brna

Mladší žáci byli v  poslední červnový ví-
kend pozváni na turnaj do Prštic, který se 
jim podařilo vyhrát, když v semifinále po-
razili domácí hráče 3:1 a ve finále Troub-
sko 2:0.
Turnaje se zúčastnili tito hráči: 
Hýsek David, Blaha Šimon, Musil Jan, 
Řehola Martin, Pospíšil Pavel, Hýsek Martin, 
Zachař Marek, Hádlík Robin, Bartl David, 
Kárník Martin, Hýsek Daniel. 

Po letní přestávce již mladší žáky v soutě-
ži nemáme a obnovili jsme činnost druž-
stva starších žáků, které hraje ve  skupi-
ně  A  okresního přeboru. Z  nich několik 
hráčů si chodí pravidelně zahrát na střída-
vý start do Vojkovic a jeden do Kohouto-
vic do krajské soutěže ve starších i mlad-
ších žácích. 

Dorostenci završili své jarní boje posled-
ním domácím utkáním s  Kupařovicemi, 
které dotáhli do  vítězného konce v  ne-
čekaném poměru 4:0. V  tomto družstvu 
po skončení soutěže věkově skončilo pět 
hráčů a  o  přechod do  dospělé kategorie 
projevili zájem hráči dva. 

Družstvo od  září pokračuje v  soutěžích 
v okresním přeboru skupiny B. 

Muži po skončení obnovené premiérové 
účasti ve 3. třídě na 11. místě a po závě-
rečném loučení zahájili přípravu na  no-
vou soutěž pod staronovým trenérem 
v  polovině měsíce července. Herními 
prověrkami jim byly dva turnaje na  za-
čátku srpna, když první se konal na  na-
šem stadionu a druhý v Přísnoticích, oba 

Foto mladších žáků z turnaje v Pršticích.
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Organizace FK 1932 Hrušovany u Brna

bohužel nedopadly nejlépe a  skončili 
jsme vždy poslední, i když v Přísnoticích 
jsme sahali po  účasti ve  finále a  dobře 
rozehrané utkání nedotáhli do vítězného 
konce. Vítězi byli v prvním případě Prštice 
a ve druhém Nosislav. Ale ještě než jsme 
stihli odehrát první mistrovské utkání, 
museli jsme se vyrovnat s  odchody ně-
kterých hráčů na  hostování do  okolních 

obcí a  po  hodovém víkendu s  dalšími 
třemi, což se neblaze projevuje jak na vý-
sledcích, tak předváděné hře, když musejí 
vypomáhat dorostenci a někteří hráči ze 
starých pánů, kteří projevili zájem v  ne-
lehké situaci klubu a hrušovanskému fot-
balu pomoci. Doufejme, že se vše časem 
zlepší a dostaví se brzké době první důle-
žité bodové zisky. 

Stará garda si v  letním období zahrála utkání v  Nosislavi, zúčastnila se opět turnaje 
ve Strachotíně, kde obhájila loňské 2. místo po zápasech s Popicemi a Pouzdřany a odehrá-
la hodový zápas se Strachotínem. V plánu mají ještě dvě nebo tři utkání v měsíci září a říjnu. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
všem příchozím fanouškům za  jejich 
podporu v  minulém ročníku a  do  té 
nové, aby v  podpoře vytrvali, i  když 
se někdy zrovna výsledkově nedaří 
našim družstvům a  pevně věřili, že 
přijdou i  lepší výsledky v brzké době. 

Dále chci také poděkovat rodičům 
mladších hráčů za  jejich podporu, při 
jejich utkání, nejen na domácím hřišti. 

Vše o  fotbalovém dění v  hrušovan-
ském FK 1932, se můžete blíže dočíst 
na  webu fk1932.vysledky.com, kde 
jsou podrobnější informace. 
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III. třída, skupina A – muži FK 1932
2 ne 14.8 16:30 Rajhrad  B - Hrušovany
3 so 20.8 16:30 Hrušovany - Tvarožná
4 ne 28.8 16:30 Kobylnice - Hrušovany
5 so 3.9 16:30 Hrušovany - Pozořice
6 so 10.9 16:00 Blučina - Hrušovany
7 so 17.9 16:00 Hrušovany - Mělčany
8 ne 25.9 10:00 Moutnice  B - Hrušovany
9 so 1.10 15:30 Hrušovany - Vin. Šumice

10 ne 9.10 10:30 Opatovice - Hrušovany
11 so 15.10 15:00 Hrušovany - Blažovice
12 ne 23.10 14:30 Žabčice - Hrušovany
13 so 29.10 14:00 Hrušovany - Kupařovice

1 ne 6.11 14:00 Těšany - Hrušovany
15 so 12.11 13:30 Hrušovany - Rajhrad B

OP, skupina B – dorost FK 1932
1 so 3.9 14:15 Rajhrad - Hrušovany
2 ne 11.9 13:45 Domašov - Hrušovany
3 so 17.9 13:45 Hrušovany - Modřice
4 so 24.9 13:45 D. Kounice - Hrušovany
5 so 1.10 13:15 Hrušovany - Dolní Loučky
6 ne 9.10 12:45 Střelice - Hrušovany
7 so 15.10 12:45 Hrušovany - Želešice
8 ne 23.10 11:15 Rosice - Hrušovany
9 so 29.10 11:45 Hrušovany - Kupařovice

OP, skupina A – starší žáci FK 1932
2 so 27.8 14:15 Pozořice - Hrušovany
3 ne 4.9 10:30 Hrušovany - Měnín
5 ne 18.9 10:30 Hrušovany - Viničné Šimice
6 ne 25.9 13:00 Újezd - Hrušovany
7 ne 2.10 10:30 Hrušovany - Želešice
8 so 8.10 13:00 Blažovice - Hrušovany
9 so 15.10 10:30 Hrušovany - Rajhrad

10 ne 23.10 10:30 Hrušovany - Ochoz
11 so 29.10 12:00 Mokrá - Hrušovany

OP, skupina B – přípravka st. FK 1932
2 pá 26.8 17:30 Ivančice - Hrušovany 
3 so 3.9 10:00 Hrušovany - Troubsko
4 ne 11.9 9:00 Střelice - Hrušovany 
5 so 17.9 10:00 Hrušovany - Vojkovice
6 ne 25.9 14:00 Kupařovice - Hrušovany 
1 st 28.9 9:00 Rajhrad - Hrušovany 
7 so 1.10 10:00 Hrušovany - Zbýšov
8 so 8.10 9:00 Želešice - Hrušovany 
9 so 15.10 9:00 Hrušovany - Rosice

10 so 22.10 10:30 Ořechov - Hrušovany 

OP, skupina A – přípravka ml. FK 1932
1 ne 4.9 9:30 Hrušovany - Šlapanice  B
2 so 10.9 15:00 Blučina - Hrušovany 
3 ne 18.9 9:30 Hrušovany - Vojkovice
4 so 24.9 10:15 Modřice - Hrušovany 
5 ne 2.10 9:30 Hrušovany - Šlapanice
6 so 8.10 9:30 Židlochovice - Hrušovany 
8 so 22.10 10:45 Rajhrad - Hrušovany 
9 ne 30.10 9:30 Hrušovany - Modřice  B

Rozpisy soutěží
podzim 2011
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Sport Cyklistika

Skoro se tomu nechce věřit, ale letos už 
jsme pořádali cyklistické kritérium „Hrušo-
vanské okruhy“ podeváté. Poprvé to bylo 
14. září v roce 2003 s podtitulem "Velká cena 
Ytong", závodu se tehdy zúčastnilo 105 cyk-
listů, jako host přišel slavný československý 
reprezentant Michal Klasa. Zprávu o  tomto 
přinesl Hrušovanský zpravodaj v  záříjovém 
a  prosincovém čísle roku  2003, včetně pře-
hledu vítězů.

Tehdejší žákyně už hlásí své děti do  nej-
mladších kategorií, naopak někteří vrcholoví 
závodníci se stále drží své kategorie, jsou zde 
rodiny, které mají želízka ve  třech kategori-
ích, maminka na  třetím místě v  dospělých 
trumfnutá dcerou na  místě druhém v  kate-
gorii nejmenších dětí, dvojčata se potkávají 
na stupních vítězů. Vidíme slavné závodníky, 
které známe z olympiády, Závodu míru, něko-
likanásobné vítěze Českého poháru, kteří se 
jednak účastní hlavních soutěží, jednak přivá-
dějí své potomky do dětských kategorií.

Zkrátka tento závod se stal součástí histo-
rie obce posledních let, nepřehlédnutelnou 
a významnou. Sláva všem obětavým organi-
zátorům :)

Hrušovanské okruhy podeváté…
joseF valouŠek 

Kategorie Závodník(-ice)

trať 50 m
nejmladší
ročník 2009 
a mladší

1. Jana Škardová

Aleš Viktorín 

2. Barbora Lazarová

Max Barát 

3. Kateřina Richtárová

Tomáš Viktorín 

trať 100 m
dívky ročník
2007 - 2008

1. Elen Lazarová 

2. Beáta Hermanová 

3. Natálie Němcová 

trať 100 m
kluci ročník
2007 - 2008

1. Patrik Juřena 

2. Šimon Vrba 

3. Matěj Hrazdíra 

trať 150 m
dívky ročník
2005 - 2006

1. Adéla Hermanová 

2. Veronika 
Ondráčková 

3. Milena Hodovská 

trať 150 m
kluci ročník
2005 - 2006

1. Michal Bursík 

2. Ondřej Rubáš 

3. Viktor Cikán 

1 okruh 
(800 m)
dívky ročník
2003 - 2004

1. Anna Jaborníková 

2. Lucie Vintrlíková 

3. Soňa 
Chudosovcevová 

1 okruh 
(800 m)
kluci ročník
2003 - 2004

1. Miroslav Sopoušek 

2. Štěpán Telecký 

3. Jakub Vajbar 

2 okruhy 
(2x800 m)
dívky ročník
2001 - 2002

1. Veronika 
Jaborníková 

2. Magdalena 
Hodovská 

3. Anna Kolegarová 

Galerie vítězů 
IX. ročníku Hrušovanských okruhů
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Kategorie Závodník(-ice)

2 okruhy 
(2x800 m)
kluci ročník
2001 - 2002

1. Richard Stloukal 

2. Šimon Odehnal 

3. Martin Kovál 

3 okruhy 
(3x800 m)
dívky ročník
1999 - 2000

1. Gabriela 
Kolegarová 

2. Tereza Bečvová 

3. Tereza Bradáčová 

3 okruhy 
(3x800 m)
kluci ročník
1999 - 2000

1. Štěpán Stloukal 

2. Michal Ivičič 

3. Martin Kárník 

4 okruhy 
(4x800 m)
kluci ročník
1996 - 1998

1. Tomáš Ivičič 

2. Filip Houser 

3.

20 okruhů 
(16 km)
HL. ZÁVOD
ŽENY

1. Lucie Horná 

2. Nikola Fikrová 

3. Hana Lazarová 

20 okruhů 
(16 km)
HL. ZÁVOD
MUŽI

1. Michal Kalenda 

2. Radim Nakládal 

3. Pavel Novotný 

20 okruhů 
(16 km)
VETERÁNI

1. Pavel Novotný 

2. Jiří Slouka 

3. Karel Škarda 
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Organizace Táborníci

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA

Ještě nezačal ani první prázdninový 
den a my už odjíždíme na tábor. To, co se 
proslýchalo o nočním odjezdu, se stává 
skutečností. 

Scházíme se 1. července před druhou 
hodinou v noci a odjíždíme směr Újezd, 
letní tábor Táborníci Hrušovany u Brna. 
Cesta autobusem ale brzy končí za Ja-
molicemi a my jdeme do temných lesů, 
ze kterých se nám po chvíli vynoří tajem-
ná zřícenina Templštejn obývaná rytíři. 
Jak naznačuje úvodní sněm, jehož jsme 
svědky, byl právě založen Řád templář-
ských rytířů a poté, co absolvujeme stře-
dověký přijímací rituál se stáváme jeho 
členy. Náš úkol je jasný – chránit bez-

branné 

poutníky cestující do Svaté země. 
K tomuto účelu nám bude sloužit tábo-
řiště u Újezdu, do kterého se po úsvitu 
vydáváme na našich kolech.

Po načerpání sil se již můžeme plně 
věnovat našemu cíli, a to společně se 
svou komendou, která sdružuje řemesl-
níky. Někteří z nás jsou zbrojíři, jiní řezbá-
ři, košíkáři, hrnčíři či šperkaři. Oblečeni 
do bílých hábitů s kříži, obtěžkáni prvo-
třídní zbrojí se vydáváme proti nepříteli.

Náš život ale není pouhý boj proti zá-
keřným beduínům, díky skvělému počasí 
můžeme navštěvovat koupaliště, hrát 
sportovní turnaje, bavit se při večerech 
v tee-pee, společně trávit slavnostní 
táborové ohně doprovázené scénkami 
a zpíváním a věnovat se řemeslům vý-
robou mečů, dřevěných příborů, košíků, 
keramiky či šperků.

Bohužel naše templářské úspěchy 
a hlavně templářské bohatství se brzy 
znelíbí králi, který přikáže všechny 
zatknout a řád rozpustí. V osudný den 
pátek 13. se nám s trochou štěstí 
podařilo krále přelstít, a tak jsme ná-
sledující den sobotu, mohli pokojně 
odvézt svoje poklady a rozprch-
nout se do svých domovů a vy-

právět svým nejbližším všechny 
zážitky prožité v krásném údolí 

řeky Rokytné.
Šnajnarová Katka
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Jednodenní vodácký výlet 
„pouštění Jihlavy“
Krásné a pro mnohé malé plavčíky i dobrodruž-
né zakončení a rozloučení se s létem proběhlo 
v neděli 18. září. Na pěti raftech a za zvýšené 
hladiny řeky Jihlavy jsme propluli od  mostu 
u Mohelna až do Ivančic krásným údolím této 
řeky. A hlavně za krásného slunečného počasí!!

Ahóój na další vodácké akci.
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1. příměstský tábor Hrušovany
V týdnu od. 8. do 12. srpna  náš oddíl zorganizo-
val pro 14 chlapců a dívek  týdenní „příměstský“ 
tábor. Základnou byla klubovna Táborníků. 
Během týdne si děti vyzkoušely své dovednos-
ti, zručnost a šikovnost. Také poznaly na výpra-
vách  blízké okolí naší obce a podnikly 1- denní 
výlet na  hrad Veveří. Nechybělo ani přespání 
pod „šírákem“ s opékáním špekáčků. 
Zkrátka – žádná nuda.
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Letní pobyt Mišlenka 16. 7. - 23. 7.
TJ SOKOL Hrušovany u Brna pořádal v druhé polovině srpna 
stanový tábor pro děti Mišlenka na léty prověřené táborové 
základně u obce Přešovice (okr. Znojmo).



40 Hrušovanský zpravodaj Září 2011

Komplexní nabídka produktù renomovaných partnerù: 

pojištìní vozidel, majetku, odpovìdnosti za škodu

cestovní pojištìní

životní a úrazové pojištìní

penzijní pøipojištìní

stavební spoøení

VŠE NA JEDNOM MÍSTÌ A NEZÁVISLE

Poboèka: KORUNA FS, s.r.o., Spálená 3, 602 00 Brno

Kontakt: Ing. Alena Mertová, Vodní 690, Hrušovany u Brna 

Tel.: 731 183 491, e-mail: amertova@korunafs.cz; www.korunafs.cz

Zpracujeme Vám nabídku ZDARMA 

Zpracujeme Vám ZDARMA nabídku a pomùžeme s výbìrem produktù na základì Vašich potøeb.

www.toys4you.cz     Internetové hračkářství a kamenná prodejna. Jako jedni z mála 
dodržujeme stejné ceny na internetu i v prodejně. Nabízíme široký sortiment hraček 
a školních potřeb. V nabídce  je  zboží od významných českých i zahraničních výrobců. 
Prohlédněte si zboží na internetu z domova.  Nabízené zboží je skladem. Objednat 
po internetu a osobní odběr je možný.

Najdete nás na adrese: 

   s.r.o. Brněnská 128, 69123 Pohořelice.  Tel: +420 519323939

Otvírací doba: Po – Pá 8,30 - 17,00 hod.
  Sobota  8,30 - 12,30 hod


