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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem svého příspěvku vás srdečně pozdravuji a v tomto
příspěvku bych se rád zmínil o některých aspektech své činnosti.
Začal nám nový školní rok 2013/2014 a s potěšením jsem
navštívil základní školu, abych přivítal zejména prvňáčky, ale
i ostatní žáky, včetně návštěvy mateřských škol.
Přeji všem pevné zdraví, pevné nervy, osobní pohodu
a trpělivost, včetně shovívavosti při hodnocení výsledků z této
činnosti.
V tomto příspěvku chci zapomenout na hlavní úkoly, rozpočet
a další povinnosti, které máme na starosti v oblasti samosprávy a státní správy. Podotýkám,
že je obec ve velmi dobré kondici v oblasti hospodaření, což potvrdil dílčí audit obce, který
proběhl ve dnech 2. 9. – 3. 9. 2013.
Zmíním se o třech oblastech, které ovlivní činnost obce a naše domácnosti.
1/ Rekonstrukce zdravotního střediska:
Stávající technický stav budovy je zcela nevyhovující. Zvýšíme i kapacitu tím, že přibudou
nové ordinace, zajistíme bezbariérový přístup zabudováním výtahu, včetně další modernizace.
Bude to velmi náročné a musí dojít k dočasnému přemisťování ordinací do náhradních prostor,
které budou na letním kině (Obecní dům) a v klubu seniorů (dvůr obecního úřadu).
Žádám Vás touto cestou, včetně samotných lékařů, o pochopení a toleranci. Bude zde
dočasné omezení, ale budoucí výsledek za to stojí. Jinou formou modernizaci nelze provést.
Zahájení stavby: 16. 9. 2013
Dokončení:
16. 9. 2014
Měli jsme na výběr ze dvou možností:
Oznámit lékařům, aby si na jeden rok našli náhradní ordinace, asi mimo obec, protože v obci
žádné vhodné prostory nejsou, s ohledem na nejistý výsledek a rozkolísat tak dostupnost
zdravotní péče pro občany.
Připravit dočasné náhradní prostory z obecních objektů a udržet zdravotní péči v obci
s dobrou dostupností v plné obsazenosti, byť ve skromnějších poměrech.
Druhá varianta byla přijatelnější.
Nebylo to lehké rozhodování.
2/ Elektronické aukce pro domácnosti:
Mým hlavním úkolem na obci je, aby obec zodpovědně hospodařila a neplýtvala zbytečně
v provozních výdajích.
Daří se zateplovat obecní budovy, modernizovat plynové kotelny a podařilo se mi připravit
plán elektronických aukcí pro obec, které sníží zásadním způsobem ceny energií.
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva

Již dnes je jistý tento výsledek:
 Zateplení snížilo náklady o 55 % spotřeby plynu, modernizace kotelen o 15% spotřeby plynu
a elektronické aukce o 25 % ceny energií.
 Snížení nákladů dosáhlo neuvěřitelné hodnoty 95 % úspory finančních prostředků z původních
celkových nákladů.
 Aukce přinesou úsporu 493.000,– Kč ročně.
 Modernizace kotelen uspořila rodinám s dětmi, které jsou v mateřské škole, v rodinném
rozpočtu 1.100,– Kč ročně za jedno dítě.
 Deficit sportovní haly byl každoročně 600.000,– Kč, díky výše uvedeným opatřením jsme snížili
ztrátu na 100.000,– Kč.
 Sportovní hala je však specifický problém, protože všichni víme, že slouží kultuře, sportu, a to
jsou vždy dotační záležitosti obce a vyplatí se to podporovat.
Dlouho jsem přemýšlel, zda mám připravit a přesvědčit Radu obce na elektronické aukce
pro domácnosti, abychom pomohli domácnostem v úsporách finančních nákladů v rodinných
rozpočtech.
Aukce pro domácnosti proběhly a můžeme je hodnotit kladně. Úspory pro rodiny dosahují
desetitisíců korun za kalendářní rok.(Průměr na RD 15.000 – 20.000,– Kč, na byt 8.000 – 10.000,– Kč.)
Pro ty, co se ještě nerozhodli, chystáme II. kolo aukcí někdy v dubnu 2014.
Na těchto příkladech je vidět, že je možné ze strany obce dělat opatření, která ulehčí rodinným
rozpočtům a sanovat špatná rozhodnutí poslanecké sněmovny při tvorbě zákonů, které dopadají
nevalně na životy rodin (viz zákon o dotacích pro solární elektrárny, nebo nemravné zisky
energetických společností).
3/ Zřízení pracovních míst v obci:
Obec svou aktivitou zabezpečila výstavbu sběrného dvora odpadů, rekonstruovala nebytové
prostory na další objekt mateřské školy, zřizuje nově obnovení skládky na výkopovou zeminu
a stavební suť.
Tato činnost zajistila zřízení cca 10 nových pracovních míst. Realizací zadního vjezdu do areálu
BOTEX (proběhne cca říjen–listopad) se nabízí obnova činnosti haly bývalého FIM-EXu a zde by
mohlo vzniknout dalších cca 5–10 pracovních míst. Věřím, že jednání se společností FASENDA, a. s.
proběhnou úspěšně, neboť tato společnost halu vlastní.
Navýšením počtu ordinací v objektu zdravotního střediska by mělo dojít k navýšení počtu
pracovních uplatnění.
Zde je patrné, že obec má nástroje, jak vytvářet podmínky pro zlepšení finanční situace
rodin vytvářením pracovních míst nebo snižováním cen energií.
Je zcela samozřejmé, že to není jen moje zásluha, protože je to vždy týmová práce. Musím
zde poděkovat členům rady obce, členům zastupitelstva obce, pracovníkům úřadu včetně
pracovníků obce.
Přeji nám všem osobní pohodu jak v rodinách, tak v zaměstnání, pevné zdraví a životní
optimismus.
Budeme ho všichni potřebovat.
S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z usnesení č. 18/ZO/2013 z jednání ZO Hrušovany u Brna 22. 7. 2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy kontrolního výboru
2. Ohlášení střetu zájmu – Martin Horr
k bodu č.16

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. protokoly o výsledku kontrol –finanční
příspěvek pro FK 1932 Hrušovany u Brna
a finanční příspěvek pro TJ Sokol Hrušovany u Brna na Babské hody
2. zprávu starosty
3. rozšíření hlavních úkolů – Sjezd z místní komunikace na pole - včetně jeho financování
a pověřuje Radu obce realizací této akce
4. schvaluje rozšíření hlavních úkolů – Sjezd
z ulice Vodní k rybníku Vodárna a revitalizace pozemku - včetně jeho financování
a pověřuje Radu obce realizací této akce
5. rozšíření hlavních úkolů - Pasportizace MK/
CHOD/DZ/NAV - včetně jeho financování
a pověřuje Radu obce realizací této akce
6. Rozpočtové opatření č.9/2013
7. Rozpočtové opatření č.10/2013
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hrušovany u Brna a f. Tymet real estate s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.EKO-BR-JMP/Hrušovany u Brna/86/13-V mezi

Obcí Hrušovany u Brna a JMP Net, s.r.o.,
Brno a pověřuje starostu jejím podpisem
10. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Ing. Jaroslavem Soušem a pověřuje starostu jejím podpisem
11. úpravu Zadání ÚP Hrušovany u Brna
v článku: e) Požadavky na řešení veřejné
infrastruktury v pododstavci Doprava
bude doplněn text: 25) bude zapracována
dokumentace pro územní rozhodnutí
Okružní křižovatka Hrušovany u Brna (Nádražní, Komenského, Havlíčkova, Masarykova, Jiřího z Poděbrad)
12. zprávu o sokolovně a ukládá Radě obce,
aby předložila návrh o bezúplatném
převodu sokolovny na obec - darovací
smlouva. Termín: 9. 9. 2013

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. o odpisu a vyřazení majetku dle návrhu
č.2-SMO-Z-2013
2. o doplnění programu ZO:
- vkládá se bod 16a) Úprava zadání ÚP –
okružní křižovatka
3. o vyloučení Martina Horra z hlasování
v bodě č.16, z důvodu střetu zájmu (převzetí nemovitosti – sokolovna).

Výběr z usnesení č. 19/ZO/2013 z jednání ZO Hrušovany u Brna 9. 9. 2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Doporučení fin. výboru – kontokorent

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Zprávu výboru pro ochranu majetku
2. zprávu starosty
3. Smlouvu o kontokorentním úvěru
č.2022877339-13 (Česká spořitelna, a.s.)
a pověřuje starostu jejím podpisem
4. Rozpočtové opatření č.11-14/2013
8. Smlouvu o spolupráci při údržbě travních
ploch, břehových porostů a obslužné
komunikace v okolí rybníka Šejba a rekreaci
občanů a pověřuje starostu jejím podpisem
9. Darovací smlouvu mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Hrušovany u Brna a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu

jejím podpisem
10. Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Obcí Unkovice a pověřuje starostu jejím podpisem
11. Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany
u Brna a Obcí Vojkovice a pověřuje starostu jejím podpisem
12. OZV č.3/2013, kterou zrušuje obecně
závazná vyhláška č.1/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické zařízení
13. Vyslovení souhlasu se záměrem f. EL-INSTA
ENERGO, s.r.o. po splnění všech podmínek
a zplnomocňuje Radu obce, aby uzavřela
smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku s investorem předmětné akce.

Hrušovanský zpravodaj Září 2013
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Ostatní informace

Snížení cen energií pro domácnosti
Miroslav Rožnovský – starosta. Bohumil Harašta-místostarosta

Vážení spoluobčané, protože nám není
lhostejná cena energií pro domácnosti,
navštívil v červnu letošního roku starosta
s místostarostou město Říčany u Prahy,
které se stalo „průkopníkem“ v elektronických aukcích nákupu energií pro
domácnosti. Na tomto velice zajímavém
jednodenním setkání s panem starostou
Říčan a dalšími zúčastněnými, jsme získali všechny potřebné informace, jak taková
aukce probíhá, jak je možné se do ní
zapojit a jaká mohou být její případná
úskalí. Po návratu jsme pak neprodleně
zahájili jednání se společností eCentre
(tato společnost má dle dostupných informací největší zkušenosti s pořádáním
e-aukcí) a začali připravovat informační
materiály pro hrušovanské domácnosti.
Bylo vytištěno a prostřednictvím České
pošty rozneseno 1200 informačních
letáků do každé domácnosti s možností zapojení se do elektronické aukce,
která povede ke snížení cen energií
pro domácnosti. Výzva byla zveřejněna

i na stránkách obce, infokanále a byla
několikrát vyhlášena v místním rozhlase.
Na základě této výzvy se v Hrušovanech
do e-aukce na energie přihlásilo asi 100
domácností (což je zhruba 10% z celkového počtu).
Od 8. do 24. 7. 2013 probíhal na OÚ sběr
podkladů a uzavírání smluv se společností eCentrena účast v e-aukci.
26. až 30. 8. 2013 proběhla e-akce na dodavatele el. Energie a zemního plynu.
Její výsledek nás mile překvapil neboť
výše dosažených úspor pro domácnosti
je taková, na jakou by žádná domácnost
samostatně nikdy nedosáhla.
Srpnové aukce, do které byly zahrnuty
i Hrušovany, se zúčastnilo 3 568 domácností ze 120 měst a obcí v České republice. Celkový objem poptávky po energiích,
které byly do aukce zahrnutybyl137 milionů korun. Přihlášených tři a půl tisícedomácností tímto způsobem ušetřícelkem
téměř 40 milionů korun.

Srpnová e-aukce energií - příklad konkrétní hrušovanské domácnosti - rodinný domek:
El. energie – stávající dodavatel E.O.N (standardní smlouva bez výhod 3 měsíční výpovědní lhůta)
běžná spotřeba + akumulační ohřev vody (2 sazby HDO – 8 hodin denně snížená sazba)
Procentuální úspora proti stávajícímu dodavateli po el. aukci 31.88%
tj. finančně vyjádřená úspora 8.550,- Kč
Plyn – původní dodavatel RWE (od 1.1.2013stávající dodavatel E.O.N) standarní smlouva uzavřená
na 12 měsíců, vytápění RD, vaření a ohřev TUV. (Již přechodem od RWE ke stávajícímu dodavateli E.O.N.
bylo dosaženo úspory za plyn ve výši 23,4%, kde stávající smlouva platí do 31.12.2013 a od 1.12014 je
možno uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem na základě e-aukce).
Další procentuální úspora proti stávajícímu dodavateli plynu E.O.N. je po el. aukci13.57%
tj. finančně vyjádřená úspora 4.936,- Kč
Pokud pomineme již stávající úsporu domácnosti 23,4% na plynu při přechodu od RWE ke společnosti
E.O.N, získala domácnost v elektronické aukci další celkovou úsporu na energiích ve výši 13.486,- Kč
a i to není částka zrovna zanedbatelná.
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Ostatní informace
Výše úspor je pro každou domácnost
individuální, odvíjí se jednak od smluvních podmínek stávajících dodavatelů,
skutečné spotřeby energií a dalších faktorů. Někdo ušetří méně, jiný více. Lze
však konstatovat, že průměrná úspora
na domácnost se pohybuje kolem
11.000,- Kč.
S ohledem na úspěšnost této e-aukce,
bychom chtěli dát ještě jednou možnost
těm, kteří se z nějakého důvodu nechtěli
nebo nemohli do této e-aukce přihlásit.
Předpokládáme, že druhé kolo e-aukcí
na dodávky energií pro domácnosti

Obec

bychom organizovali někdy v březnu až
květnu roku 2014. Přesný termín zatím
ještě nebyl určen, o všech souvisejících
termínech budou domácnosti včas informovány. V této souvislosti upozorňujeme
občany, aby nepodléhali nátlaku různých prodejců a neuzavírali doma různé
rádoby výhodné smlouvy, ze kterých pak
není úniku.
Žádná domácnost samostatně při platbách za energie v řádu desítek tisíc ročně
nemůže dosáhnout takových zásadních
úspor, jako spojený celek s ročním obratem ve stovkách milionů korun.

Sběr nepotřebného textilu
E+B TEXTIL ve spolupráci s OÚ Hrušovany u Brna

Firma E+B textil ve spolupráci s Obecním úřadem obce Hrušovany pořádá
domovní sběr nepotřebného textilu od Vašich dveří tzv. DOOR.
Veškeré odevzdané textilní materiály budou převezeny do specializované
třídírny, kde budou nadále ekologicky zpracovány.
Část poslouží ke svému původnímu účelu, především v rozvojových zemích,
část bude rozřezána na čistící textil, izolaci nebo bude rozedrána na vlákna
a vrácena prvovýrobcům oděvů.
Co můžete odevzdat?
 Oděvy, oděvní doplňky, párovou obuv, kabelky, hračky, bytový textil
(povlečení, záclony, závěsy, ubrusy,deky..)
Vše by mělo být čisté a zabalené nejlépe do igelitových pytlů a tašek.

Sběr proběhne dne 14.10.2013

V uvedený den můžete nepotřebný textil umístit od 9 hodin před Vaše
domovní dveře, kde bude vyzvednut pracovníky společnosti E+B textil.
Sbírka probíhá po celý den, za každého počasí, sbírku prosím neuklízejte.
V případě potřeby se můžete obrátit na bezplatnou linku 800 100 373.
Pro odložení použitých textilních materiálů máte také možnost využívat
celoročně speciální kontejnery na textil umístěné na sběrných místech odpadu.
Děkujeme, že spolu s námi třídíte odpad.
Hrušovanský zpravodaj Září 2013
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Komise životního prostředí

Letošní výsadby v obci
Pavla Dratvová a Pavel Kadlec

Na jaře letošního roku byly v naší obci vysazeny 2 ks trnovníku akátu „Umbraculifera“
na svahu u podjezdu na ul. Komenského, jako náhrada za uhynulé stromy u parkoviště
letního kina. Jelikož zde stromy opakovaně usychají, byla pro jejich náhradu zvolena vhodnější lokalita. Dále byl dosazen jasan zimnář a okrasná třešeň jako náhrady za uhynulé jedince na sídlišti.
Nově byly vysazeny 2 ks muchovníku na ul. Komenského a 2 ks muchovníku na ul.
Kosmákova. Muchovníky jsou krásně kvetoucí stromy, které na podzim výrazně zbarvují
své listy do oranžova. Jejich plody jsou sice drobné,
ale chutnají jako borůvky a jsou velice zdravé. Dále
byly na ul J. z Poděbrad vysazeny 4 ks arónie, jako náhrada za původní katalpy, které zde vzhledem ke své
dosahované velikosti nemohly zůstat. Aróniím se
zde však nedařilo. Přesazené katalpy porostou v lesoparku u Šatavy a před hasičskou zbrojnicí.
K rybníku Vodárna byly vysazeny 2 ks olše lepkavé
a 1 ks dubu letního jako náhrada za vykácené vrby,
1 ks dubu letního byl vysazen jako náhrada za uhynulý dub u hřbitova.

Za kostelem byla vysazena lípa srdčitá.

Výsadba proběhla za přítomnosti dětí z MŠ, kterým bylo ukázáno, jak se správně sází strom. Děti
se dozvěděly, proč je třeba stromy pevně ukotvit
kůly a opatřit chráničkou. Zároveň jsme jim vysvětlili, proč jsou stromy pro
člověka důležité, pro kolik
lidí vyprodukuje 1 vzrostlý
strom kyslíku, o kolik stupňů
ochlazuje v létě své okolí,
kolik organismů je na strom
vázaných. Děti se dozvěděly,
že lípa je náš národní strom,
že z ní získáváme nejen květy
na čaj, dobrý med, ale že lipové dřevo mají rádi řezbáři, že
z lýka lip se vyráběly provazy
a spoustu jiných věcí.
Výsadbu letos opět skvěle
provedli zaměstnanci obecního úřadu.
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Komise životního prostředí

Obec

Sysel obecný

Přestože je sysel vzácný, v okolí
Hrušovan se s ním můžeme setkat relativně často. Nyní si zřejmě zkouší budovat
svoji kolonii i u kostela. Typické pro tohoto stepního živočicha je panáčkování,
při kterém sleduje okolí, zda mu nehrozí
nějaké nebezpečí. Jakmile spatří hrozbu,
dá ostatním obyvatelům kolonie signál
a zmizí v norách. Aby mohl mít dobrý výhled, vyhledává stanoviště s nízkou trávou. Velmi se mu zamlouvají golfová hřiště nebo travnaté plochy letišť.
Aktivní je ve dne a pouze v krátké části
roku. Od začátku jara do července nebo
srpna musí zplodit potomky a nabrat
tuk na zbytek roku, kdy spí zimním spánkem. Žádné zásoby potravin si na zimu

nevytváří. Živí se zelenými částmi rostlin, semeny trav a miluje zrní obilovin.
Součástí jeho jídelníčku jsou také drobní
bezobratlí živočichové.
Do poloviny 20. století byl na území
našeho státu velmi hojný a páchal škody
na zemědělských plodinách. Později ale
začal počet syslů rychle klesat v souvislosti s úbytkem jejich přirozeného prostředí
a s používáním umělých hnojiv a pesticidů. V současné době podléhá ochraně
jako kriticky ohrožený druh.
Myslím si, že v okolí hrušovanského
kostela významnější škody nezpůsobuje a naopak můžeme být rádi, že máme
možnost pozorovat tohoto vzácného živočicha přímo uprostřed obce.
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◄ Rybník Šejba. Foto: Pavel Hodec

Možná jste si v létě také všimli čiperných zvířátek na travnaté ploše
u kostela. Jednalo se o rodinku sysla obecného. Připomínají veverky, ale mají
hnědou srst, malá ouška, krátký ocásek a jsou trochu větší.

Školy

Mateřská škola

…už jsme opět spolu
Děti a kolektiv MŠ

Začátek nového školního roku jsme úspěšně zvládli. Slzičky oschly a vystřídal je úsměv. Děti se opět
setkaly se svými kamarády, nové děti si své kamarády hledají. V letošním školním roce navštěvuje
mateřskou školu 164 dětí.
Mateřská škola Havlíčkova
▪ Třída Berušky - 26 dětí ve věku 3 – 6 let, učí paní učitelky Jarmila Havlíková, Kristýna Sladkovská
▪ Třída Motýlci – 26 dětí ve věku 3 – 6 let, učí paní učitelky Eva Černíková, Božena Vráblíková,
asistentka pedagoga Mgr. Elena Francánová
		 školnice a uklízečka – Lenka Bradáčová, Martina Kapounová
		 vedoucí školní jídelny Bc. Miroslava Táborská
		 kuchařka Monika Schmidtová, pomocná kuchařka Simona Růžičková
Mateřská škola Jízdárenská
▪ Třída Medvídci – 23 dětí ve věku 3 – 6 let, učí paní učitelky Mgr. Markéta Čapková, Miluše
Machaňová, asistentka pedagoga Gabriela Sarai Březinová
▪ Třída Broučci – 24 dětí ve věku 3 – 6 let, učí paní učitelky Jana Jančová, Karolína Vymazalová
		 školnice Jana Šafránková, uklízečka Anna Studená
Mateřská škola Sídliště
▪ Třída Kuřátka – 25 dětí ve věku 3 – 6 let, učí paní učitelky Bc. Zdeňka Doleželová, Eva Urbánková
▪ Třída Včelky – 25 dětí ve věku 3 – 6 let, učí paní učitelky Petra Dohnalová, Zdeňka Pospíšilová
▪ Třída Sluníčka – 15 dětí ve věku 3 – 4 roky, učí paní učitelky Mgr. Jana Hochmannová, Bronislava
Slámová
		 školnice Marcela Drápalová, Růžena Kalivodová
Děti mají možnost navštěvovat kurz plavání v Plavecké škole v Hustopečích, zapojit se do kroužku
angličtiny, do tanečního kroužku. V průběhu školního roku navštívíme divadlo Radost, plánujeme
divadelní a hudební představení a další akce v rámci školy, společné akce s rodiči.
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třída "Včelky"

třída "Sluníčka"

Hrušovanský zpravodaj Září 2013

13

Školy

Základní škola T. G. Masaryka

Zahájili jsme školní rok 2013/14
Mgr. Jarmila Motlíčková a kolektiv zaměstnanců a žáků školy

V pondělí 2. září jsme v tělocvičně
školy slavnostně zahájili nový školní
rok.
Shromáždili se zde žáci, rodiče
a hosté – starosta obce pan Miroslav
Rožnovský, předsedkyně Komise pro
občanské záležitosti paní Mgr. Jarmila
Krausová a předseda Školské rady pan
Pavel Hodec.
V první řadě seděli nastrojení prvňáčci, které jsme slavnostně přivítali.
Kromě knihy a kytičky dostali od Obecního úřadu příspěvek na školní pomůcky a potřeby ve výši 800 Kč/žáka.
Celková částka vynaložená na potřeby
pro 1 prvňáčka tedy letos činí 1000 Kč.
Do dvou prvních tříd chodí letos
48 prvňáčků.
V letošním roce bude do 10 tříd chodit 202 žáků 1.–5. ročníku. Vyučujeme
podle našeho školního vzdělávacího
programu Otevřená škola.
Z kolektivu zaměstnanců odešly
2 paní učitelky, 2 nově nastoupily.
Máme také 3 nové asistenty pedagoga, přibylo 1 oddělení školní družiny.
Ve druhém školním týdnu obě první
třídy navštívily dvě moderátorky Rádia
Petrov. Přivezly dětem dárky a natočily
s nimi rozhovory.
Školní družina má letos 4 oddělení.
Také zde děti pracují podle školního
vzdělávacího programu.
Zájmové kroužky zahájí svoji činnost
koncem září nebo v říjnu. Pokračují
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kroužky logopedický, 2 kroužky čeština hrou, školu bude i v letošním roce
navštěvovat speciální pedagožka, která pracuje s dětmi v dopoledních hodinách. Dále budou mít žáci na výběr
kroužky sportovní, hru na flétnu, počítačový, pěvecký, dramatický, výtvarný,
keramický a badminton.
Během prázdnin byly prostory
školní družiny přebudovány na třídu
a šatnu, některé třídy a chodby byly
vymalovány. Ukončili jsme projekt EU
Peníze do škol, jehož cílem bylo vybavení školy novou technikou, zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních
technologií a nově vytvořených výukových materiálů, zvýšení motivace
žáků a zlepšení jejich studijních výsledků. Projekt byl pro školu velkým
přínosem.
Také v tomto roce se děti zapojí
do sběru druhotných surovin - starého papíru. Již několik let nám vydatně
pomáhají hrušovanští občané, kterým
děkujeme. Za získané peníze jsme
žákům zakoupili interaktivní tabuli
a drobné odměny.
Hovorové hodiny vedení školy jsou
každé úterý od 7,15 do 7,45 hodin.
Adresa našich webových stránek je:
www.zshrusovany.skolniweb.cz,e-mailová adresa: zshrusovany@skolniweb.cz.
V současné době připravujeme spuštění nových webových stránek.

Základní škola T. G. Masaryka

▲ Rádio Petrov

Školy

Mladý redaktor ►

Spolupracujeme např. s Obecním úřadem, Školskou radou,
Mateřskou školou, Komisí pro
občanské záležitosti, společenskými organizacemi v obci,
s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Židlochovicích, některými Speciálně pedagogickými centry, okolními základními
školami. Všem děkujeme za podporu a vstřícnost.

Přejeme slunné babí léto
a pěkný podzim..
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Obec

Informace z České pošty

Jak na to...
Co dělat, když Vás doručovatel nezastihne
doma

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

Opakované doručení běžnou doručovací
pochůzkou

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

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

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí
došlých zásilek

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

Změna ukládací pošty již uložené zásilky

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

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

Doslání konkrétní již uložené zásilky na
novou adresu

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

Změna místa dodání (Dosílka) pro všechny
došlé zásilky

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

Průkaz příjemce

Pošta vydává pro fyzické osoby doklad, který opravňuje k přijímání zásilek a poukázaných peněžních
částek (mimo zásilek určených do vlastních rukou
výhradně jen adresáta) i jinou osobu než adresáta,
tzv. „Průkaz příjemce“ (dále jen „průkaz“). Průkaz
platí v rámci celé ČR po dobu určenou žadatelem
nebo maximálně 3 roky.
Průkaz je žadateli vydán na počkání. Žádost o vydání průkazu může být uplatněna u kterékoliv pošty v
ČR, a to písemně na tiskopise Žádost o vydání průkazu příjemce – fyzické osoby. Za vydání průkazu
vybírá pošta cenu podle platného Ceníku.
*****
Podrobnější informace „Jak na to …“, najde na internetových stránkách www.ceskaposta.cz. Podrobné
informace Vám také poskytne kterákoliv pošta.
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Lidové kroje a Hrušovany u Brna
V poslední době můžeme vidět kolem sebe vzrůstající zájem o lidové zvyky – kroje.
Obce si pořizují repliky svých dávných krojů. Často se mně občané ptají, jaké vlastně
měly Hrušovany u Brna kroje.
O podobě hrušovanských krojů se zmiňuje Václav Kubíček ve své kronice z roku 1925,
kde uvádí: „Kroj v Hrušovanech nebyl zvláštní. Muži v létě nosili krátký kabát soukený a teplé kožené gatě v holínkách. Boty byly vysoké, holeně naviksované. Široký falcový klo-bouk
měl rovnou střechu. Ženy nosily kanafasové sukně, šátek zvaný vídeňský, nízké stře-více
a kabát s krátkými šosy. Chasa mužská nosila v létě široký opentlený klobouk, žluté koženky
ve vysokých botách, holeně se střapcem, pás kolem těla a za ním vyšívaný šátek. Kabáty se
nenosily. K muzice chodila v rukávcíc , košile vyškrobené. Děvčata chodila v naškrobených
rukávcích, nízkých střevících, šátek vídeňský na hlavě a konce šátků sto-čené na babku.
V zimě nosili muži dlouhý kožich z ovčí kůže chlupy dovnitř, čepici(beranici)ze tchoře, kuny
nebo černých ovcí, později z kůže ovcí afrikáskýchch (astracháňských), teplé koženky barvili
na žluto žlutou hlinkou.Nosili je ve vysokých botách. Ženské nosily plíny, bílé, moldonové
sukně, těžké střevíce, zámožnější drahé vlňáky. Děti chudších hospodářů nosily 2 i 3 dohromady jeden oblek. Když šel v neděli jeden z nich na ranní mši, musel čekat druhý na jeho
návrat, pak se oblékl sám do jeho šatů a šel na hrubou“.

Krojovaná svatba hrušovanského hospodáře, foto archiv kronikáře
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Před rokem 1850 v okolí Brna měl kroj pro všední den několik základních dílů, které
byly v podstatě povinné a nepřipouštěly mnoho obměn. Podobné to bylo i ve svátky, pouze s tím rozdílem, že oblečení bylo zdobnější a nákladnější. Šaty se pořizovaly
na dlouhou dobu, ručně se šily a musely dlouho a dobře sloužit. Pečovat o ně v domácnostech nejen bez teplé, ale vůbec bez tekoucí vody, bez praček a prášků na praní,
vyžadovalo spoustu času a energie.
Nepsaná vesnická
pravidla určovala, které oblečení je vhodné
na práci, které na všední cestu po ulici, které
na nedělní návštěvu
kostela a které k největším svátkům. Když bylo
třeba obléct svátečnější
šaty, třeba v neděli
do kostela, na návštěvu
nebo k muzice. Kroje
v sobě odrážely životní
úroveň i celkový způsob života lidí daného
Hrušovanská děvčata v různých krojích, rok neznámý
Foto: archiv kronikáře
kraje. V chudších oblastech se nosily kroje
méně zdobené, zatímco kroje z bohatších krajů se vyznačovaly nákladností
materiálu, bohatostí výšivek a ozdob.
Kroje jednotlivých obcí se lišily v detailech, ve vzoru a umístění výšivek nebo
třeba ve způsobu vázání šátku. Převážná
většina krojových součástí zemědělského
obyvatelstva na celém území je stejná.
Jsou však rozdíly vyvolané nestejným
hospodářským vývojem v různých vesnicích.
Židlochovicko bylo na kroje velice
Vysvěcení měnínského kroje 25. 9. 2011
chudé. Konec slavnostního kroje skonFoto: Měnínské webové stránky
čil s vybudováním železnice, obyvatelé
např. naší obce po roce 1858 měli možnost dojíždět do Brna, kde nacházeli pracovní
příležitosti a postupně se začali oblékat „po městsku“, hlavně muži. Nakupování oblečení
v obchodech bylo jednodušší a ve městě nebyli tak nápadní. Ženy, se nové době také
neubránily a pomalu kroje odkládaly, hlavně po I. sv. válce. A proto se svátečních kroj
u nás nezachoval. Takže zjistit, jak vypadal hrušovanský kroj, je téměř nemožné. Daleko
lépe na tom byly zemědělské vesnice, které zůstaly stranou železnice. V těchto obcích se
dodnes zachovaly kroje, které se používaly pro každodenní život ale i sváteční dny.
AZ-2
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Po zániku kroje si v první polovině minulého století hrušovanská chasa na svoje hody
začala půjčovat kroje. Byly to bohatě vyšívané barevné kroje z okolí Kyjova. Tyto se dodnes používají. Některé obce v okolí Brna se pokusily o obnovu krojů z jihu brněnska, ale
až na malé vyjímky bez úspěchu.Vyjímkou v obnování krojů je kroj měnínský. Od původní myšlenky obnovy kroje po konečnou podobu uplynuly dva roky.
Slovníček
Plena – Velký čtvercový šátek dosahující délky strany přes 1m, v jednom rohu bohatě vyšitý
menší vzory při krajích a v cípech. Lemy vyšívané nebo krajkové.
Kanafas – pruhovaná nebo kostkovaná tkanina ze
lnu a bavlny, původně režno-červená, z kterého se šily kromě povlaků sukně, zástěry,
kordulky, kabátky a čepce.
Moldonové sukně – nazvané podle látky z nichž byly
šité.
Vlňák – přehozový oděv z vlněné tkaniny
Gatě – mužské plátěné kalhoty pravoúhlého střihu
Naviksované boty – naleštěné boty
Šátky na hlavu, zvané vídeňské, dvouloketní, se širokými květovanými okraji, ve dvou protějších cípech
po kytičce na šarlatově červené, pro smutek a postní
dobu na černé nebo tmavo hnědé půdě, si ženy a děvčata vázaly "na rožke". Vázaly si je vzadu na hlavě na jeden suk, pak na temeni hlavy "na šmytec", dva dlouhé,
stočené teninké rožky odstávaly po obou stranách.
Později vzniklé menší šátky téže barvy a vzorku se vázaly bez rožků na šmytec.

Vídeňský šátek červený
Foto: archiv kronikáře

Základní kabátek z brněnska

Stárci a stárky
členové TJ Jiskra
na hodech
v roce 1981
foto:
archiv kronikáře
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Toulky obcemi
našeho regionu
Syrovice
Obec leží v rovinatém kraji zemědělské a vinařské oblasti 15 km jihozápadním směrem
od Brna a 7 km severozápadně od Židlochovic.
První písemná zmínka je z roku 1294. Obec mívala trojí vrchnost: díl dolnokounický,
sokolnický (sv. Anenský) a hájanský (Starobrněnský). Jednotlivé části měly svého rychtáře,
purkmistra a pečetě. Když bylo poddanství zrušeno, spojily se všechny tři díly v jednu
katastrální a politickou obec.

Nemovité kulturní památky:

Farní kostel sv. Augustina (čís. pam. 0991). Socha sv. Jana Nepomuckého(čís. pam. 0992).
Boží muka u silnice do Bračic (čís. pam. 0993). Kříž u kostela (čís. pam. 0994).

Osobnosti:

Syrovice jsou rodiště rytířského rodu Sekorů ze Seknberka. V roce 1733 dosáhl Tomáš Jan
českého šlechtictví a v roce 1734 byl přijat do rytířského stavu v českých zemích.

Současnost:

Katastrální výměra: 827 ha
Počet obyvatel : 1 409, průměrný věk 37,00
V obci je pošta, škola, kanalizace, vodovod, plynofikace, kanalizace (ČOV), zdravotní zařízení - 1x týdně ordinuje dětský lékař.
V obci pramení potok Syrůvka, který zásobuje zdejší
rybník na jižním okraji obce. Jméno Syrovice získala
obec pravděpodobně od slova syrovo (chladno).

Firmy v obci:

Zemědělské družstvo Agrofarma Syrovice,
fa Hama s.r.o. a rozvíjející se síť podnikatelů.
Obyvatelé jezdí za zaměstnáním hlavně do Brna.

Znak obce:

Syrovice byly před rokem 1850 rozděleny na tři
panství. Každá část Syrovic měla proto vlastní pečeť.
Po roce 1850 byla užívána pečeť se zkříženými vinnými ratolestmi. V zeleném štítě šikmý zlatý hrot, v něm
tři zkřížené vinné ratolesti, prostřední s kořenem,
listem a hroznem, kosmá s hroznem a šikmá s listem.
Kostel sv. Augustina v Syrovicích ►
AZ-4
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Toulky obcemi
našeho regionu
Těšany
Obec Těšany se nachází v zemědělské oblasti s vinicemi 20 km jihovýchodně od Brna a 13 km od
Židlochovic. První zpráva o obci je z roku 1131. Koncem 17. století si zde brněnští dominikáni postavili raně barokní zámeček jako své letní sídlo. Dominantou Těšan je kaple, vybudovaná v r.1946
– 1947 politickými vězni, kteří se šťastně vrátili z koncentračních táborů. Obec se rozkládá v zemědělské oblasti s množstvím vinic. Od nepaměti si zdejší hospodáři považovali koně. Daleko více než
v jiných vesnicích. Dodnes se zde pořádají závody jezdecké a vozatajské.

Nemovité kulturní památky:

Zámek (čís. pam.1027) .Socha sv. Gotharda na návsi ( čís. pam.1028 ). Socha sv. Dominika u staré
kovárny ( čís. pam.1029 ). Kříž z r.1805 v obci (čís. pam.1030). Stará kovárna na návsi č.p. 33 (1031).
Kovárna byla postavena v barokním stylu roku 1714. Kostel sv. Barnabáše (čís. pam. 8099). Pomník T.
G. Masaryka (čís. pam.10561/7- 8620).

Osobnosti:

Alois Mrštík tu učil v letech 1886 – 1887. Spolu s bratrem Vilémem napsali zde slavné vesnické
drama „Maryša“.
Václav Chaloupka – zvítězil s koněm Korokem v dostihovém závodu Velké pardubické v letech 1969,
1971, 1972,1977.

Současnost:

Katastrální výměra: 1622 ha. Počet obyvatel: 1280, průměrný věk 35,9.
V obci je pošta, škola, zdravotnické zařízení, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace.
Nedaleko obce je možné si ve vodní nádrži zarybařit a vykoupat. K největším akcím patří Regionální
národopisné slavnosti Těšany – dědina na pomezí Hanáckého Slovácka a Brněnska.

Firmy v obci:

Autodoprava – Stavinoha,
Kovovýroba – Pavel Husák.
REPROS plus, spol. s.r.o.
Agro Monet a.s. a další podnikatelé.

Znak obce:

V zeleném štítě pod rozevřenou
knihou podkova, obojí stříbrné,
provázené zlatými vinnými hrozny
na stonku s jedním listem.
Dne 14. 8. 2001 byl obci Těšany
udělen znak a prapor.

Zámek v Těšanech ►
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Události známé, neznámé…
Hrušovanské studny
V Hrušovanech byla od nepaměti mimořádně
čistá a zdravá voda, která pod zemí proudila
od západního směru do údolí Svratky, protékala
přes písky, které převládají na západní straně
Hrušovan u Brna. Nebylo nic mimořádného, když
si kluci hrající si v létě blízko potoka a měli žízeň
napili se z potoka. Nikomu se nikdy nic nestalo.
Již při vzniku měst a obcí hloubili jeho obyvatelé alternativní zdroj k říční vodě. Studně se
nacházely za domy později i před domy na obecních pozemcích. Nejlepší obrá-zek o tom, jak lidé
chovají studny v úctě a pečují o ně, dávaly vždy
veřejné studny.

Veřejná studna u zvoničky – počátek

Vždyť každý, kdo v parném létě dorazil do vesmin. století. Foto: výřez z pohlednice
nice se mohl osvěžit a napít vody z obecní studny. A konečně studna může sloužit i dnes, jako důležitý zdroj náhradního zásobování
obyvatelstva vodou v případech, kdy havárie, přírodní katastrofa či jiná událost vyřadí
veřejný vodovod z provozu.
V Hrušovanech byly studny již před koncem roku 1900. Svědčí o tom zápis obecního
výboru z roku 1876, kdy povoluje 25. ledna Marii Kelblové, majitelce hostince čp. 109
(naproti obchodního domu), aby vlastním nákladem vybudovala na obecním pozemku před
jejím domem studnu.
Dodnes máme v obci šest studní. V ulicích
Kosmákové, Palackého, Jiřího z Poděbrad,
Malinovského, Havlíčkova a Jana Koziny. Voda
byla výborná ve všech hrušovanských veřejných
studních, podle pamětníků mezi nimi nejlepší
byla voda v ulici J. Koziny a ulici Kosmákové. Dnes
bohužel voda v těchto studních už není pitná.
Podle posledních známých publikovaných
odhadů bylo v roce 1989 v ČR přes 750 tisíc domovních studní a skoro 20 tisíc veřejných studní.
Ostatně je známou skutečností že, „zdravotní stav
studní“ v ČR dobrý není: voda ve více než 75 %
neodpovídá nejméně v jednom ukazateli hygienických požadavků.
Studna není izolovaným útvarem, ale organickou součástí přírody a našeho životního prostředí.
AZ-6

Studna v ul. Havlíčkova.
Foto: archiv kronikáře
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Hrušovanský historický kalendář 2013
1943

 Po opravách značně poškozené tzv. Pruklovy cementárny zahájily družstevní
výrobu cementářského zboží. Později zde vzniklo družstvo Kamena.
 Na jaře byl založen šachový kroužek a byl hrán I. šachový turnaj, kterého se
zúčastnilo 18 hráčů.
 Ve školním roce 1943/44 navštěvovalo školu 158 žáků. Řídící učitel byl Čeněk Krejčí.
 Starostou obce byl František Hodovský.
 Obec měla 2 146 obyvatel.

1953

 Byla zkonfiskována vila po německém občanovi Eduardu Fischovi.
 Byly započaty práce na projektu železniční dráhy Střelice – Hrušovany u Brna –
Slavkov, které byly koncem roku 1953 zastaveny.
 V dubnu schválilo MNV přejmenování čtyř ulic v obci. Ulice Hlavní na Gottwaldovu,
Zahradní na Hybešovou, Kosmákova na Jiráskovu, U Jízdárny na Julia Fučíka.
 Byl vytvořen přípravný výbor JZD – kovozemědělci. Po půl roce se výbor rozešel.
 Na základě rozhodnutí lidového soudu v Židlochovicích byl vystěhován z obce
Jan Šafr čp. 59 s rodinou. Důvodem bylo neplnění zemědělských dávek.
 Církev československá
husitská dostala od MNV
do dlouhodobého pronájmu dům čp. 173 – Fischovu
vilu. V budově byl zřízen farní úřad, modlitebna a byt.
Celkový počet věřících
z okresu židlochovického,
patřící do hrušovanské
farnosti byl 1 005 občanů., hrušovanských z toho
bylo 181.
 MNV jednal s TJ Sokol
o přidělení pozemku
Setkání hrušovanských věřících Církve československé
pro výstavbu nového
husitské v roce 1935 k 10. výročí založení církve.
Foto: archiv kronikáře
hřiště na kopanou.
Bylo vyhlédnuto místo
na nejlepších pozemcích za potokem Šatava za zahradou školy. Návrh byl zamítnut,
z důvodu vládního nařízení o podpoře JZD a výživě národa. Byl nabídnut náhradní
pozemek bývalého Fischova dvora (dnes bytové domy na ul. Žižkova). Konečné
rozhodnutí padlo na pole za cukrovarem, kde je fotbalové hřiště dodnes.
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 Tělocvičná jednota Sokol byla přejmenována na tělocvičnou jednotu Tatran.
 Až do roku 1953 byla mateřská škola umístěna v místní škole. Školka se 25. února
stěhovala do opravených místností domu čp.109 ( naproti obchod. domu) Původně
zde stála stodola. V roce 1865 postavil na jejím místě Jan Kelbl hostinec.
 Bylo založeno družstvo obchodníků Selpo.
 Pozemky v Šejbě a Lejtně byly uznány za neplodné, byly zde mokřiny a MNV jedná
o vybudování rybníka na těchto pozemcích.
 Kulturní spolek Beseda připravil pro občany divadelní hru Ladislava Stroupežnického
Naši furianti.
 V tomto roce byl přednesen návrh na postavení traktorové stanice u silnice na Ledce.
Budova byla postavena, ale byl zde umístněn Výzkumný ústav agrotechnický.
 Místní lidová knihovna byla umístněna v budově staré školy a knihovníkem byl pan
Řehoř Zahradník.
 V červnu bylo zrušeno přidělování různých potravin na lístky a všechno zboží se
prodávalo volně.
 V polovině května a v červnu zničil mráz většinu úrody ovoce a hroznů v obci.
 Ve školním roce 1953/54 navštěvovalo školu 184 žáků. Ředitelem školy byl
Martin Zoubek.
 Mateřskou školu navštěvovalo 81 dětí. Ředitelkou byla Drahomíra Lajkebová.
 Předsedou Místního národního výboru byl Josef Polišenský.

1963

 Odprodán objekt Jízdárna jednotnému zemědělskému družstvu.
 Dlouhotrvající krutá zima způsobila uhelnou kalamitu, po níž bylo omezeno
vyučování ve škole, vlaková doprava a odběr elektrického proudu v závodech.
 Kolem 20. dubna vykvetly v Hrušovanech všechny stromy. Jejich úroda byla
počtem veliká, kvalitou utrpěla dlouhodobým suchem, jako ostatně všechno
ovoce. Jablka popadala všechna.
 Žně v JZD byly provedeny výlučně mechanizačními prostředky. Už nebylo
zapotřebí práce brigádníků.
 Zásluhou učitelů školy, kteří obnovili činnost loutkového divadélka, bylo
odehráno v listopadu první představení loutkářského odboru TJ Jiskra.
 Ve školním roce 1963/1964 navštěvovalo školu 157 žáků, ředitelem školy byl
Martin Zoubek.
 Mateřskou školu navštěvovalo 60 dětí, ředitelkou školy byla Marie Škardová.
 Předsedou MNV byl do dubna 1963 Jan Kaplan a od května 1963 Jindřich Brabec.

Použité prameny:
Martina Vymazalová – Lidový kroj na Brněnsku,diplomová práce, Brno 2006
internetové stránky obcí,
MUDr. Josef Kožíšek, CSc. – Studna jako zdroj pitné vody, 2003
Zápisy ze schůzí MNV, SOA Rajhrad
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Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
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Nabízím individuální doučování Angličtiny pro začátečníky i konverzaci pro
pokročilejší v Židlochovicích, nebo v místě vašeho bydliště po domluvě.
Cena za hodinu lekce 150-180 Kč.
Těším se Šárka Březinová 775 492 966.

www.uver-na-bydleni.cz
Máte zájem o refinancování stávajícího úvěru nebo hypotéky?
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám osobní pomoc při výběru řešení Vašeho úvěru.
Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!
Osobní jednání přímo u klienta doma!
Finanční poradce:

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618

Hrušovanský zpravodaj Září 2013
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Obec

Klub seniorů

Červená Lhota a Jindřichův Hradec
Anička Musilová. Foto: Eliška Kubová

Klub seniorů uspořádal dne 25.června 2013 zájezd na zámek Červená
Lhota a na zámek Jindřichův Hradec. Nejdříve jsme navštívili zámek
Červená Lhota. Po prohlídce krásného pohádkového zámku jsme odjeli do Jindřichova Hradce . Tam jsme měli rozchod na prohlídku města
a na oběd. Zároveň jsme navštívili "Zpívající fontánu" v Jindřichově Hradci .
Tato fontána zpívá každou celou hodinu, byl to pěkný zážitek. Ve smluvenou hodinu jsme se sešli na náměstí k prohlídce zámku. Prohlídka zámku
v Jindřichově Hradci byla také velmi pěkná.
I když nám počasí vůbec nepřálo, protože celý den pršelo, přesto se zájezd všem velice líbil. Za takto upořádaný velice pěkný zájezd děkujeme
panu Stanislavu Pospíšilovi.

Zámek Červená Lhota – nejpohádovatější zámek v Česku
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Organizace
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Tábor Újezd 2013
Denisa Procházková

Na začátku prázdnin (4. 7.) jsme se vydali
s dětmi opět za dobrodružstvím na louku
u Újezda v údolí Rokytné.
Tentokrát jsme oblékli šaty
Vikingů a naším úkolem
nebylo nic jiného, než
objevit ještě neobjevené,
tajuplné i nebezpečné
kontinenty.
Tento tábor byl pro
děti ovšem v něčem jiný. Pan
řidič autobusu nás vysadil ve vesničce Litovany, odkud jsme museli dojít
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do tábora. Naštěstí nás tam už vyhlíželi
dva Vikingové, kteří nás tam bezpečnou
cestou dovedli. Všichni
čekali, že první, co bude
následovat, bude nějaký
obřad, při kterém se děti
rozdělí do družin. Opak byl
pravdou. Mohly si vybrat jak
stan, jaký chtěly, tak i spolunocležníka. Při první večeři
se stalo něco nečekaného. Přišla
vědma a vyvěštila z kostí 13 nejstarších,
nejzkušenějších a nejodvážnějších, kteří

Táborníci
se ještě ten večer sbalili a odešli z tábora
hledat sídlo Vendolů, kteří napadli naši
vesnici. Jejich úkolem bylo zabít Vendolí
matku. Zbytek tábora ulehl ke spánku.
Následující den už bylo 13 vyvolených
zpět s radostnou zprávou. Úkol se jim
podařil splnit. Zabili matku Vendolů!
Do třetího dne všichni děti musely táhnout za jeden provaz. Třetí den proběhl
velký sněm, kdy vědma rozdělila děti do 6
družin (Eljun, Draugr, Bjarg, Veita, Stigr
a Gaman).
Od této doby každý bojoval za svoji
družinu. Během tábora se konaly tzv.
velké sněmy, při kterých jsme se domlouvali, kterým směrem bude naše
výprava postupovat. Postupem času děti
dobývaly kontinenty a setkávaly se jak

Organizace

s lehkými, tak i náročnějšími úkoly. Vše
zvládly s nadšením a dobrou náladou.
Naši Vikingové objevili Ameriku, Rusko,
Island, Skandinávii a nakonec i Normandii.
Kromě zmíněných objevených zemí děti
prožily nejen mnoho zážitků při hrách,
bojovkách v lese, výpravách do blízkého
či vzdálenějšího okolí tábora, ale také poznaly, že se dokáží samy o sebe postarat,
překonat strach, splnit spoustu drobných,
ale přesto náročných táborových povinností a každodenních úkolů.
Tím vším dokázaly děti projít společně se svým spolunocležníkem ze stanu,
druhem ze své družiny a za pomoci svých
vedoucích. Daleko od domova, bez svých
blízkých. Tak jako před dávnými lety stateční Vikingové.

Hrušovanský zpravodaj Září 2013
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Organizace

Příměstský tábor

Táborníci
v Hrušovanech
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Eliška Kelblová

Letos se již třetím rokem konal tzv.
Příměšťák, v termínu 5. - 9. srpna 2013.
Se třinácti přihlášenými dětmi jsme se
každý den scházeli v klubovně Táborníků
od 8 do 16 hodin. Na každý den byl přichystaný jiný program. První dny jsme se
poznávali, hráli seznamovací hry, vyrazili
na procházku do Židlochovického parku. Uprostřed týdne jsme naplánovali
celodenní výlet do Ivančic. Pár kilometrů
jsme se prošli pěšky a po cestě měly
děti možnost se vykoupat. Vyrazili
jsme i na kola. Jeden den na projížďku
do Uherčic a druhý den na koupačku
do Vojkovic. Jedno odpoledne jsme
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vyráběli z papíru a ze slaného těsta.
Ze čtvrtka na pátek jsme s těmi neodvážnějšími přespávali ve dvoře klubovny
pod širákem. Před ulehnutím do spacáků
jsme opekli špekáčky a zazpívali pár písniček. Ráno dorazili ti, kteří spali doma,
a vydali jsme se společně na Wembley.
A protože byl poslední den tábora, měli
jsme přichystanou olympiádu, za kterou
jsme pak všechny odměnili sladkostmi.
Po návratu do klubovny následovalo
vyhodnocení dvou družinek, předání diplomů a rozloučení se s dětmi s přáním
brzkého setkání v září na pravidelných
schůzkách oddílu TÁBORNÍKŮ.
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Rok 2013 v FK 1932 Hrušovany u Brna
Petr Tesař, Jaroslav Hýsek, Jaromír Kudělka

V jarní části mistrovských utkání se dařilo především našim mládežnickým celkům.Měli jsme v soutěžích celkem 3 mládežnická družstva (mladší a starší
přípravku a starší žáky) a družstvo dospělých. Od léta, kdy jsme vstoupili do nového soutěžního ročníku 2013/14, máme opět 3 mládežnická družstva (starší přípravku, mladší žáky, společné dorostenecké družstvo s Vojkovicemi, které je v soutěži
jako B-mužstvo) a opět dospělý tým.
JARNÍ ČÁST ROČNÍKU 2012/13
Mladší přípravka – se umístnila na solidním 5. místě ve své skupině A Okresního přeboru. Chod družstva zabezpečovali pánové Daniel Čaněk s Josefem Zemánkem.Po skončení
soutěží v měsíci červnu se mladší zúčastnili tří turnajů. Ve Vojkovicích skončli na 3. místě,
v Žabčicích na 4. místě a v Nosislavi turnaj vyhráli.
V mistrovských utkání se o 162 branek podíleli tito hráči: 61 – Zemánek Lukáš, 45 – Čaněk
Patrik, 26 – Mišák Martin, 20 – Kilberger Jiří, 12 – Jurák Patrik, 3 – Novák Jan, Janča Filip,
2 – Drápal Vojtěch.

34

Hrušovanský zpravodaj Září 2013

FK 1932 Hrušovany u Brna

Organizace

Starší přípravka – se umístnila díky zlepšením
v jarní části na 6. místě v 3. třídě, skupině B.
Chod družstva zabezpečovali pánové Jaroslav Hýsek s Josefem Zemánkem. Po sezóně se
družstvo zúčastnilo dvou turnajů, ve Vojkovicích skončilo na 5. místě a v Nosislavi na 3. místě.
O 119 mistrovských branek se podělili tito
hráči: 38 – Zemánek Lukáš, 32 – Hýsek Daniel,
15 – Čaněk Martin, 12 – Křesáč Miroslav, 8 –
Kocman Jaromír, 6 – Pirožek David, 3 – Novák
Jan, 2 – Slouka Lukáš, vlastní: 1 – Mišák Martin.
Starší žáci – kteří hráli Okresní přebor skupinu A, skončili na velmi pěkném 2. místě, od poloviny podzimu uhráli sérii 12 utkání bez prohry. Hráč Pavel Pospíšil se stal s 36 vstřelenými
brankami nejlepším střelcem ve skupině. Družstvo vedl pan Jaromír Hádlík.
O 90 branek z 16 utkání se postaralo jmenovitě 13 hráčů: 36 – Pospíšil Pavel, 18 – Hýsek
Martin, 13 – Řehola Martin (v zimě přestup do Kohoutovic), 9 – Hádlík Robin, 4 – Koukal
Jiří, Musil Jan, 2 – Podborský Jan, 1 – Hýsek David,Bártl David, Blaha Šimon, Florián Martin,
Borovička Petr, Zachař Marek.
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Dále se naši hráči podíleli formou střídavých startů na úspěchu žáků Vojkovic v krajské
soutěži, kterou vyhráli a získali právo startu v krajském přeboru. Úspěch slavili i v krajském
pohárů starších žáků, které na ligovém stadionu Zbrojovky Brno po penaltách vyhráli nad
MFK Vyškov, jde o tyto hráče: Pospíšil Pavel, Blaha Šimon, Bogľarský Adam, Hýsek Martin,
Hádlík Robin.
Při střídavých startech se naši kluci prosazovali i střelecky:
Tatran Kohoutovice starší žáci – Řehola Martin 2x. (pouze podzim)
Tatran Kohoutovice mladší žáci – Řehola Martin 19x. (pouze podzim)
SK Vojkovice starší žáci – Pospíšil Pavel 10x,Hýsek Martin 2x.
SK Vojkovice mladší žáci – Hádlík Robin 16x Rožnovský Matěj 3x, Koukal Jiří 2x, Knotek Štěpán 2x.
Dospělí – družstvo po sestupu ze 3. třídy prošlo hráčskou obměnou, odešli všichni, co zde
byli na hostování, zůstali většinou místní nezkušení, kteří zde chtěli hrát. Věkově měl tým
široký okruh, od hráčů ještě dorosteneckého věku, až po hráče čtyřicátníky. Do jarní části
vstoupilo družstvo na své poměry výborně, dvěma remízami venku, do konce jara se mu
ještě podařilo doma jednou zvítězit. Celkový výsledek ale nestačil na ostatní soupeře, a tak
z toho bylo bohužel poslední místo. O 28 vstřelených branek se podělilo 14 hráčů:
4 – Daněk Pavel, Janíček Radek, 3 – Badin Tomáš, Hýsek Miroslav, 2 – Cekl Martin, Šimek
Robert, Pokorný Tomáš, Lauterbach Tomáš, Beroun Tomáš, 1 – Mičánek Karel, Jarkovský Dominik, Kozák Vladimír, Tesař Petr, Galanský Tadeáš.
PODZIMNÍ ČÁST ROČNÍKU 2013/14
Starší přípravku a mladší žáky vede vedoucí družstva Josef Zemánek a trenér Jaroslav
Hýsek. S trénováním jsme začali již o prázdninách začátkem měsíce srpna, protože první
utkání hrála naše družstva v poslední prázdninový víkend. Bohužel prázdniny se nám podepsaly neúčastí velkého množství hráčů v přípravě i v prvních utkáních. Kdy přípravka
byla nucena odehrát první zápas, o jednoho hráče méně než soupeř, a tím i bez možnosti
střídání. U mladších žáků se to projevilo především nesouhrou družstva.
Tréninky obou mužstev probíhají na stadionu Václava Lajkeba, vždy ve středu a v pátek
od 16:30 do 18:00 hod.
Mladším žákům bylo po dohodě s SK Vojkovice umožněno trénovat ve Vojkovicích pod
vedením bývalého zkušeného ligového fotbalisty Zbrojovky Brno Zdeňka Valnohy. Což jim
umožní, díky střídavému startu pro talentované hráče, si zahrát o dvě třídy vyšší soutěž,
krajský přebor. Získají zde nové herní zkušenosti, společně s kvalitními herními návyky.
Z prvních ohlasů jsou kluci nadšeni a mezi nominovanými hráči na zápas jsou Hrušovany
pravidelně zastoupeny.
Dále bych chtěl oslovit ostatní kluky i dívky, kteří by chtěli zkusit hrát, přijděte a vyzkoušejte si to s námi,t ěšíme se na Vás. A ostatní, přijděte nám držet palce při našich utkáních,
podpořit své děti, příbuzné nebo kamarády.
V zimním období plánujeme halový turnaj mladších žáků.
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Hráči věkově spadající do kategorie starších žáků a dorostenců jsou v rámci spolupráce ve Vojkovicích na ročním hostování. Jedná se cca o 4 starší žáky a 10 dorostenců, kteří
hrají za nově založené B-mužstvo dorostu pod hlavičkou SK Vojkovice „B“. Někteří z našich
hráčů si mohou zahrát i krajskou soutěž za A-mužstvo. Domácí utkání hraje béčko na hrušovanském stadionu, převážně jako předzápas před utkáním mužů FK 1932. Chod družstva
zabezpečují pánové Igor Bogľarský a Zbyněk Blaha. Tréninky mají společné ve Vojkovicích
a v pátek hráči béčka v Hrušovanech.
Dospělí - přípravu na podzimní část ročníku 2013/2014 zahájilo družstvo 22. července intenzivním tréninkem, kdy se po dobu 14 dní trénovalo pět dní v týdnu.První zápas nás
čekal na konci tohoto období,jednalo se o pohárové utkání na domácím hřišti,proti týmu
Prace,který postoupil do 3.třídy.Soupeř nás zastihl nepřipravené ve všech aspektech hry
a zápas skončil pro nás ostudným výsledkem 0:13. Mistrovské zápasy začaly o týden později. Na úvod přišly čtyři porážky, a to s týmy Babice u Rosic, Střelice B, Oslavany B a Moravské
Bránice A. První tři body se nám podařilo získat až v pátém kole, kdy na náš stadion dojel
B-tým Dolních Kounic. Po podařeném výkonu jsme soupeře deklasovali 7:0. O dalším víkendu jsme vyjeli k těžkému utkání do Budkovic, které jsme ubojovali k vítěznému konci 3:2.
Po tomto zápase jsme se nacházeli na desátém místě se ziskem šesti bodů a doufáme, že
body na našem kontě budou nadále postupně přibývat.

V klubu se řeší, tak jako i v dřívějších dobách,
stále otázka obsazenosti u našich družstev, hrající mistrovské soutěže i činnosti v zázemí. I z tohoto důvodu nebylo letos přihlášeno družstvo mladší
přípravky do soutěže. Chtěli bychom případně i touto
cestou oslovit rodiče našich nejmenších hráčů, ostatní
rodiče, případně bývalé hráče klubu, zda by se nechtěli
podílet na zajištění chodu našich družstev, v současnosti hlavně mladší přípravky, či spolupráce v FK 1932 jako
celku. Kontaktovat se můžeme kdykoliv na stadionu, ať již
v rámci tréninků, nebo našich zápasů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu a panu
starostovi za finanční i ostatní podporu, bez níž by se náš klub
jen stěží v současné době obešel.

Ostatní podrobnější informace se můžete dozvědět
na klubovém webu fk1932.vysledky.com.
FK 1932 HRUŠOVANY U BRNA DO TOHO !!!
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Podzimní tančení

Podzimní tančení v Hrušovanech u Brna
Leona a Drahomír Novosádovi

Taneční škola manželů Novosádových
z Nových Bránic letos slaví 20. výročí svého
vzniku. Leona a Drahomír Novosádovi byli
dříve členy českého svazu tanečního sportu
a věnovali se závodnímu tančení ve standardních a latinsko-amerických tancích.
Nyní předávají své zkušenosti v tanečních
kurzech pro děti i pro dospělé.
Děti si přijdou na své v mateřských školách, kde se hravou formou učí základním
tanečním dovednostem. Starší děti na základních školách se již zabývají základními
tanečními prvky a technikou společenských
tanců. Street dance, v současné době pro
děti velmi moderní, má v jejich tanečních
kurzech také své neodmyslitelné místo.
Vždy v pololetí a na konci školního roku
účastníci všech tanečních kurzů předvedou
na veřejnosti taneční choreografii, kterou
během tanečního kurzu nastudovali.
V minulém roce taneční škola manželů
Novosádových otevřela na základní škole taneční kurz společenských tanců pro
děti. Děti dobře zvládly základní krok latinsko-amerického tance - jive, standardního tance - waltz, country promenádu
a choreografii zumby ve stylu street dance. Vystupovali na taneční show v Dolních
Kounicích a na školní akademii. Letos se
v tomto kurzu bude pokračovat na sokolovně každou středu 13:30 - 14:30 hod (první
lekce je 18.9.2013). Nově se pro děti otevře
taneční kurz ve stylu street dance, který
bude otevřený na sokolovně každý pátek
14:30 - 15:30 hod (první lekce je 20.9.2013).
Cena - 950,- Kč (16 lekcí).
Loni se také tančilo v mateřských školách
na Havlíčkové ulici a na sídlišti. I ti nejmenší
tanečníci a tanečnice zatančili taneční choreografii s prvky zumby na dětskou hudbu
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a taneček ve stylu country. Stejné vystoupení předvedli také na taneční show v Dolních
Kounicích a na akci věnované ke dni matek
v tělocvičně základní školy. Také v tomto
roce se budou na všech mateřských školách
pro děti taneční kurzy otevírat.
Letošní podzim bude nově patřit také ženám a dívkám! Budou mít možnost krásně
si zatančit a uvolnit se v kurzu orientálního
tance.
Orientální tanec je jednou z nejstarších
forem tance na světě. Své kořeny má v afrických tancích. I dnešní podoba tance má
velice příznivé zdravotní účinky. Rozvíjí fyzickou i duševní krásu ženy.Uvolňuje záda,
pánev, kyčle a při tom nezatěžuje klouby.
Postupně zbavuje bolesti v kříži, posiluje zádové svaly a zlepšuje držení těla. Zpevňuje
břicho a dno pánevní, pomáhá řešit gynekologické problémy. Stimuluje trávící soustavu a zlepšuje krevní oběh.
Oblíbený český název „břišní tanec“ není
úplně přesný, pohyby totiž nevychází z břicha, ale z pánve. Arabsky se orientální tanec
řekne „Raks Sharki“ - tanec východu. Tančí
se na typickou egyptskou nebo arabskou
hudbu a jeho pohyby jsou precizní, čisté,
decentní a ladné. Tančí se v krásně zdobených kostýmech, kde pohyby třásní a cinkot
penízků zdůrazňují akcenty a třasy v tanci.
K tanci se používá i řada pomůcek jako
jsou šavle, činelky, hůlka, svíčky a svícny
nebo závoj.
Kurz orientálního tance povede Leona
Novosádová - lektorka, choreografka, v r.
2009 - 2010 tanečnice profesionální taneční skupiny Al Fayyum dancers. Kurz se
bude konat každé úterý v sokolovně v době
od 18:00 - 19:00 hod (první lekce je 24.9.)
Cena 1250,- Kč (16 lekcí).

Sportovní úspěchy

Ostatní

Cenný evropský kov pro hrušovanské mládí
Kristýna je holka na prahu dospělosti, jako každá jiná. Jen si v sobě nosí
a pečlivě chrání zážitky z dětství, které hned tak někdo nemá. Díky sportu
drží své štěstí pevně v rukách a k drobným radostem léta nepočítá velkolepé
dovolené, ale letní kytky kolem cest, po kterých běhá. Kristýna ale není holka,
co vstává denně za rozbřesku a jde si jen tak zaběhat. Svůj dětský talent
rozvíjí již 12 let, kdy ji ještě ve školce uchvátil sportovní aerobik. Tíhu času, si
ale vůbec nepřipouští.
Talentované děti jsou v dětství mimořádně výkonné. Pokud jsou navíc jejich ambice ve sportu obstát podpořeny
správnou rodičovskou sportovní péčí,
dosahují
mimořádných
výkonů. Jejich morálně
volní vlastnosti v mnohém převyšují ostatní
dětskou populaci, kouzlo
panenek, autíček, letních
táborů nebo škol v přírodě jim však díky tomu
zůstává utajeno. Jejich
svět je pouze tělocvična,
hřiště nebo tenisový kurt,
dřina, výkon, odpovědnost a potlesk, pro který
ho vlastně žijí. Mnohdy až
někde na okraji zůstává
škola. Svět, který mají tyto
děti „nalajnovaný“ snad už
od prvních krůčků, pokud
vyrůstají ve sportovní rodině. Najednou
však vtančí jako mocná čarodějka do jejich života puberta, kamarádi a první lásky a jejich ambice jsou často nenávratně
pryč. Pokud jí však odolají, úspěch se cenní dvojnásob.
Kristýna, zdá se, v tomto směru slaví
úspěch. Sama sebe i své okolí s nadhledem přesvědčuje, jak důležité je pro tento případ, zvolit si správný cíl. Její další

medaile z evropského klání to jasně dokazuje a motivuje k bojům na stupních
světových. Její nadhled však tkví v tom, že
pro ni sport, ač v něm dosahuje takových
výkonů, není cílem životním. Svůj čas, který netráví
v tělocvičně, věnuje svým
přátelům,
milovanému
zpěvu, tajůplným knihám,
samozřejmě počítači, tak
trochu studiu na sportovním gymnáziu a sní o své
kariéře, na hony sportu
vzdálené.
Na úspěšných evropských i světových taženích Kristýny i Venduly
Řeholových se podílí finanční podporou z fondu pro mládež také naše
obec. Starší Vendula se
dnes již profesionálně
věnuje malým neposedným, sportovně
nadaným dětem také ve školkách. Také
u nás v Hrušovanech, protože talenty nerostou jen ve velkých městech. Nabízí splnění podobných dětských snů těm, kteří
po nich touží. Jejím domovským sportovním klubem je FIT4ALL Brno, ale přesto
věří, že její dík obci touto formou věnovaný, nezapadne v zapomnění lhostejnosti
o sportovních snech dětí.
Hrušovanský zpravodaj Září 2013
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!!! KRBOVÁ KAMNA ZA AKČNÍ CENY!!!

Skladem více jak 500 kusů a 40 modelů!! Provozovna Holasice, Brněnská 289 , 664 61 .
Tel: 547 242 312 otevřeno: PO-PÁ 8.00 - 16.00

WWW.BITECH.CZ
krbová kamna
od 5236 Kč
bez DPH

Nečekejte, až se zima zeptá…….

Při předložení tohoto inzerátu, navíc sleva 10%

