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Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod (+DPH).

Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás zdravím a přeji vše
dobré.
Nezadržitelně se blíží komunální volby, a tím pádem
čas pro konečné bilancování. Celé volební období
jsem chápal jako službu svým spoluobčanům a měl
jsem čest předsedat Radě obce, včetně Zastupitelstva
obce.
Z hlediska rozvoje obce je důležité, aby byly
nastaveny správné priority obce, financování priorit
a kontinuita plnění. Toto vše se podařilo.
Obec je ve výborné finanční kondici a umí získávat finanční dotace ve všech
oblastech, které jsou pak přetaveny do rozvoje obce. Výborné hospodaření
potvrzují audity hospodaření, které, za poslední léta, jsou bez chyb a rizik.
Zde je nutné poděkovat obecnímu úřadu za kvalitní práci, zejména však
p. Kadlecové, která je vynikajícím správcem obecních financí.
Pár čísel za poslední čtyři roky:
1/ Zhodnocení majetku o dalších cca:
30 milionů Kč
(navýšení majetku)
2/ Získané dotace neinvestičního charakteru: 4 miliony Kč
3/ Získané dotace investičního charakteru:
8,2 milionu Kč
Nepřímé dotace do obce:
Vzpomenu i další záležitosti: stavba obchvatu – hodnota do obce 105 mil. Kč,
sběrný dvůr odpadů 18 mil. Kč, zateplení škol 10 mil. Kč, čistírna odpadních
vod 50 mil. Kč, oprava budov: Jízdárna SA: 12 mil. Kč, zdravotní středisko
17 mil. Kč, chodníky a silnice 15 mil. Kč, spoluúčast na revitalizaci rybníků:
4 mil. Kč a další.
Jako jedna z mála obcí jsme neměli problémy s přijetím dětí do mateřských
škol. Školy disponují vynikajícím vybavením, včetně výborného technického
stavu budov. Zajistili jsme, aby veškerý majetek byl ve výborném stavu.
Snižujeme náklady obce, transparentně hospodaříme, včetně podpory
všech dobrovolných spolků v obci, klubu seniorů, rybářů, atd.
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Obec

Slovo starosty (pokračování)

Vytvořili jsme strategický rozvojový plán, který přesně specifikuje
potřeby a hrozby rozvoje obce, dokončili jsme nový územní plán, který čeká
jen na schválení, vytvořili střednědobý plán investic, včetně specifikace
potřebných finančních prostředků, hospodaříme podle realistických rozpočtů
obce, navyšujeme příjmovou stránku rozpočtu, která umožňuje rychlejší
rozvoj potřeb obce.
Zahájili jsme realizaci potřeb, které nesnesou odklad:
1/ Zastupitelstvo schválilo převod sokolovny na obec, čekáme jen na podpis
Ústředí Sokola, abychom mohli vytvořit multifunkční kulturní dům.
2/ Vytváříme nová parkovací místa v obci.
3/ Zahrnuli jsme do priorit obce novou obřadní síň obce, přístavbu základní
školy, včetně družiny, vytvoření nových cyklostezek do Vojkovic a Unkovic.
4/ Osadíme budovu zdravotního střediska bankomatem a rozšíříme počet
ordinací.
5/ Musíme realizovat v obci bezbariérovost budov a komunikací.
6/ Musíme pokračovat ve snahách o získání Loosovy vily do majetku obce, která
má turistický potenciál.
7/ Vyřešili jsme problém podchodu, bude realizováno v dubnu 2015 (smluvně
zajištěno). Musíme vyvolat jednání s Českými drahami o vybudování
protihlukových zábran, protože jsou překročeny hodnoty hladiny zvuku.
Vypracovali jsme hlukovou studii, která přesně specifikuje osazení zábran
a snížení hlukového zatížení.
Mohl bych pokračovat do nekonečna. Jsme si samozřejmě vědomi, že se
pár věcí nepodařilo, ale věřím, že další zastupitelstvo bude kontinuálně
pokračovat v realizaci potřeb.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporovali, všem, kteří s námi
spolupracovali, poděkování patří také spoluobčanům, kteří měli trpělivost
a snášeli i jistá omezení při opravách majetku obce.
Děkuji všem zastupitelům, členům výborů a komisí, pracovníkům úřadu a také
kolegům z rady obce.
Vše co děláme, je týmová práce a musí kontinuálně pokračovat. Rád jsem
koordinoval tuto činnost a podílel se s kolegy na rozvoji obce.
Přijďte prosím k volbám a volte pracovité a důvěryhodné kandidáty.
S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
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Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Výběr z usnesení č. 24/ZO/2014 z jednání ZO Hrušovany u Brna 21. 7. 2014
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. schválené rozpočtové opatření č. 3–6/2014
provedené radou obce na základě pověření
vydaným ZO
5. výsledky šetření opakovaných stížností na ZŠ
Hrušovany u Brna a vyslovuje, jako zřizovatel,
spokojenost se způsobem dosavadního šetření

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. zprávu starosty č. 3/2014, včetně dodatku
2. rozšíření hlavních úkolů 2014 o realizaci Stezky pro kola a pro pěší, včetně financování akcí
a pověření pro Radu obce na realizaci této
akce, včetně doplnění hl. úkolů a zařazení
výše uvedených bodů 1a - do oblasti nezařazené
3. rozšíření hlavních úkolů 2014 o realizaci o realizaci Rekonstrukce nebytových prostor –
změna užívání (opatrovnické byty 1+kk – 2x),
včetně financování akcí a pověření pro Radu
obce na realizaci této akce, včetně doplnění
hl. úkolů
4. aktualizaci ročního plánu kontrol, včetně provádění každoročního přezkumu hospodaření
PO obce v rámci veřejnosprávní kontroly
5. II. část členského příspěvku, pro DSO Svazek VaK Židlochovicko, pro rok 2014, ve výši
1.607.000 Kč
6. Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi
Obcí Hrušovany u Brna a Ing. Jiřím Karbanem,
Jízdárenská 588, Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem, ale až po podpisu
Smlouvy o zřízení práva stavby
7. Smlouvu o zřízení práva stavby mezi Obcí
Hrušovany u Brna a f. EL-INSTA ENERGO, s. r. o.
a pověřuje starostu jejím podpisem
8. Smlouvu č. 8800072905/1/VB/P o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hrušovany u Brna
a RWE GasNet, s. r. o. (zastoupena RWE Distribuční služby, s. r. o.) a pověřuje starostu jejím
podpisem
9. Darovací smlouvu (pozemky p. č. 305/10
a 305/11, k.ú. Hrušovany u Brna) mezi Obcí
Hrušovany u Brna a Městem Židlochovice
a pověřuje starostu jejím podpisem
10. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
p. č. 1864/10 v k. ú. Hrušovany u Brna, mezi
obcí Hrušovany u Brna a Úřadem pro zastu-

11.

12.
13.

14.
15.

pování státu ve věcech majetkových, včetně
nabytí nemovitosti do majetku obce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a následného předávacího protokolu
Kupní smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna
a manž. Petrem a Michaelou Pospíšilovými,
Jana Koziny 85, Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Kupní smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice pověřuje starostu jejím podpisem
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Hrušovany u Brna a MUDr. Evou Matouškovou
a PhDr. Ivou Filoušovou a pověřuje starostu
jejím podpisem
Rozpočtové opatření č. 7/2014
schvaluje investici pro základní školu Hrušovany u Brna, technické zhodnocení soc. zařízení, v rámci modernizace sociálního zázemí
na 3. NP – WC dívky v ZŠ, včetně jejího financování.

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. o změně v programu jednání - vypuštění
bodu č. 1 v rozpočtovém opatření č. 7/2014,
včetně přečíslování jednotlivých bodů v rozpočtovém opatření č. 7/2014
2. zrušit usnesení č. 23/24/2014 ze dne 5. 5. 2014
v celém jeho rozsahu
3. o vyřazení a odpisu majetku dle návrhu
č. 1-SMO-Z-2014
4. o vyřazení a odpisu majetku dle návrhu
č. 1-MŠ-Z-2014
5. rozhodlo nereflektovat na nabídku Ing. Josefa Rottera na odkoupení pozemku parc.č. PK
2792, k.ú. Hrušovany u Brna.

IV. Zastupitelstvo obce projednalo:

1. závěrečný účet DSO Vodovody a kanalizace
Židlochovicko za rok 2013, vyslovuje s ním
souhlas a bere tento závěrečný účet na vědomí.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi předložit analýzu ceny vodného
a stočného v obci Hrušovany u Brna a porovnání s cenami v jiných obcích, které nejsou
členy Svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko. Termín: 6. 10. 2014.
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Obec

Správa majetku obce

Uplynulé čtyři roky z pohledu bezpečnosti
a správy majetku obce
Bohumil Harašta - místostarosta

Vážení spoluobčané,
když se z pohledu správy majetku obce a zvýšení bezpečnosti v obci ohlédnu zpět, musím
konstatovat, že uplynulé čtyři roky byly ve všech
směrech dost hektické a současně úspěšné.
Mám tím na mysli především to, co zkvalitňuje
a zpříjemňuje život nám všem.
V průběhu uplynulých čtyř let, si určitě
spousta z Vás všimla čilého stavebního ruchu
v různých částech obce. Rekonstrukcí prošla
většina chodníků a byla zřízena nová parkovací
místa, zejména v lokalitě Sídliště. Významným
dopravním prvkem je rekonstrukce dopravního propojení ulic Viniční – Žižkova-Zahradní.
Mezi největší akce zcela určitě patří dokončení
rekonstrukce objektu bývalého „Letního kina“,
úprava sportovního areálu, kde stavebním oddělením vznikla další školka pro 50 dětí, modernizace a zkapacitnění čistírny odpadních
vod a rekonstrukce objektu zdravotního střediska. Významnou investicí bylo také dopravní
napojení areálu „Botex“ pro nákladní dopravu.

Toto napojení v kombinaci s dopravním a navigačním značením ještě více odlehčí dopravnímu zatížení obce, svedením nákladní dopravy
na východní obchvat. Kromě těchto akcí, bylo
realizováno nové schodiště na ulici Tyršovu, přechodová lávka a chodník pro pěší k Výzkumu,
oprava hřbitovní zdi a zřízení nových kolumbárních míst. Rekonstrukcí prošla lávka pro pěší
na ulici Sušilova. Na veřejných hřištích a v mateřské škole byly doplněny nové herní prvky.
Zahájili jsme realizaci 1. etapy stezky pro
cyklisty a pěší do Vojkovic, včetně přechodové
lávky přes Šatavu. Tímto krokem zvyšujeme bezpečnost cyklistů a chodců do Vojkovic a zpět.
V této etapě se jedná o obejití nejkritičtějšího
místa, kterým je mostní těleso na obchvatu
obce za sběrným dvorem.
Na závěr volebního období jsme se pokusili,
jak první v Jihomoravském kraji získat zpětnou
dotaci EU na zateplení sportovní haly a MŠ jízdárenská. Díky včasnému rozhodnutí a mimořádnému úsilí o získání této dotace bude rozpočet

Objekt MŠ Jízdárenská

Chodník k Výzkumu

Lávka pro pěší k Výzkumu

Parkovací místa s obslužnou komunikací Sídliště
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Správa majetku obce
obce na přelomu října a listopadu navýšen o příjem částky 2.720.000 Kč.
V oblasti zkvalitnění životního prostředí, byla
v intravilánu i extravilánu obce vysazena spousta stromů a další zeleně. Revitalizací prošly vodní
nádrže na „Vodárně“ a přispěli jsme Obci Vojkovice na revitalizaci rybníka Šejba, který k procházkám a koupání využívají zejména obyvatelé
Hrušovan.
Správa majetku obce má na starosti široké
spektrum činností, které musí vykonávat. Vzhledem k tomu, že jsou pracovníci správy majetku
celoročně v terénu a bez ohledu na momentální
počasí, patří jim touto cestou náš upřímný dík
za vykonanou práci.
Bezpečnost a veřejný pořádek
V rámci bezpečnosti, ochrany a zajištění
veřejného pořádku v obci, jsme zřídili vlastní
Obecní policii. Ze statistik Policie ČR vyplývá,
že již po roce od zřízení vlastní Obecní policie,
klesla v Hrušovanech obecná kriminalita o cca
46%. Tento trend se nám daří držet i v současné
době. Strážníci slouží dvanáctihodinové směny
pouze v naší obci, mají dobrou znalost místního
prostředí a úspěšně působí i v rámci prevence.
Mezi pravidelné preventivní akce patří zejména

Obec

populární dopravní výchova dětí MŠ a ZŠ a akce
zaměřené na bezpečné chování. Mnohokrát
již pomohli občanům, kteří se ocitli v nouzové
situaci nebo v ohrožení života. Na stránkách
Obecní policie naleznou občané spoustu potřebných informací a rad, zejména jak se zachovat v různých životních situacích. V současné
době máme tři strážníky, kteří zajišťují pořádek
a bezpečnost. Víme, že to ještě není ideální stav,
protože v tomto počtu nejsme schopni zajistit
nepřetržitou službu, ale i tak máme pokrytu většinu dní v měsíci. V současné době budujeme
první etapu kamerového systému v počtu sedmi kamer, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti
v obci. Po předešlých zkušenostech a letitých
peripetiích s regionální policií jsme konečně dosáhli něčeho, co opravdu funguje.
Na samotný závěr bych ještě rád zmínil poslední jednání se správou železniční dopravní cesty. Výsledkem je oboustranná dohoda
na zvýšení intenzity čištění podchodu 1x týdně,
jeho vymalování a akceptovaný návrh na technické zabezpečení s ohledem na minimalizaci
škod a znečisťování. Díky těmto opatřením, by
se měla situace v podchodu ČD podstatným
způsobem změnit.

Lávka pro pěší na ul. Sušilova

Dopravní propojení Viniční–Žižkova–Zahradní

Nové herní prvky v parku u nákupního střediska

Nový prvek v MŠ Sídliště
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Informace

Obec

Spádovost zdravotnických zařízení
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková PhD., praktický lékař pro dospělé
Ve své lékařské praxi se nezřídka setkávám
s dotazy ohledně tzv. spádovosti nemocnic. Pacienti si nejsou jisti, zda musí jít do nemocnice
ve své spádové oblasti (tedy podle místa svého trvalého bydliště), nebo se mohou nechat
ošetřit i jinde. Následující řádky by měly celou
problematiku ve stručnosti objasnit.
Všechna zdravotnická zařízení v ČR jsou
povinna dle § 39 odst. 2 zák. č. 20/1966 Sb. poskytovat zdravotní péči v určitých spádových
územích. Jednotlivá spádovost je potom určena dvěma vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR (tj. vyhláška č. 242/1991 Sb. a vyhláška č. 394/1991 Sb.), přičemž pro zjednodušení
lze říci, že místo trvalého bydliště pacienta je
stěžejní pro určení spádové nemocnice.
Zde je ovšem nutno zdůraznit, že tzv. spádovost je závazná jen a pouze pro nemocnice (a jiná zdravotnická zařízení) a nikoli pro
pacienty.
K pacientovi (pojištěnci) se vztahuje zejména ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, kdy každý
pojištěnec má právo na svobodnou volbu
zdravotnického zařízení – tzn. i nemocnice.

Nemocnice smí ze zákona odmítnout
pacienta jen ze dvou důvodů:
1. Nemocnice v daném případě neposkytuje
zdravotní péči – např. zákrok, ke kterému
není příslušná nemocnice vybavena
NEBO
2. Nemocnice má plně vytíženou kapacitu
Z jiných důvodů pacienta odmítnout nelze. Pokud k odmítnutí přeci jen dojde, vždy
důrazně doporučuji žádat písemné potvrzení
o odmítnutí převzetí pojištěnce do péče a to
od příslušného lékaře. Tento pacientův právní nárok je podložen zákonem č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění.
Závěr: Ze zákona není možné pacienty odkazovat na nutnost ošetření nebo hospitalizace
jen v tzv. spádové nemocnici, nýbrž pacient má
právo na výběr své nemocnice.
Jediná výjimka, kdy si příslušné zdravotnické zařízení pacient nemůže sám vybrat,
je situace, kdy je pacient přepravován RZS
(sanitka) do nemocnice. Rozhodnutí, do které nemocnice bude pacient přepraven, je
na dispečinku.

Inzerce

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat, že ordinace praktického lékaře
pro dospělé, umístěná ve zdravotním středisku ul. Nádražní 195 v Hrušovanech
u Brna, nadále přijímá nové klienty od 15. 9.2014 . Provádíme:

EKG vyšetření ▪ Monitoraci krevního tlaku ( tlakový Holter)
Péče o diabetiky II. typu
Prevence onkologických onemocnění ▪ CRP a glykemii
Pracovnělékařské služby ▪ Denně návštěvní služby

Tel.: 547 237 415
Mob.: 732 715 677
e-mail.: zdenka.novakova77@seznam.cz
Hrušovanský zpravodaj Září 2014
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Sběrný dvůr odpadů

Informace o sběrném dvoře odpadů
Pavel Hodec, vedoucí sběrného dvora

Provozní doba sběrného dvora odpadů v Hrušovanech u Brna
Leden – Březen, Říjen – Prosinec
Úterý
Čtvrtek
Sobota
12.30 – 17.00

12.30 – 17.00

09.00 – 14.00

Duben – Září
Úterý
Čtvrtek
Sobota
12.30 – 17.00

12.30 – 18.00

09.00 – 14.00

Terénní úpravy v k. ú. Hrušovany u Brna v lokalitě „Kelblova jama“
Dnem 1. 4. 2014 byl zahájen provoz terénních úprav v bývalé pískovně za areálem
bývalého VÚZA.
Na základě schváleného provozního řádu, lze uvedenou lokalitu zavážet vybranými
druhy odpadů.
Pro jednotlivé komodity byly stanoveny poplatky za uložení.

Seznam odpadů:

Zemina, hlušina
Stavební a demoliční odpad
Odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

120, - Kč/tuna
130, - Kč/tuna
150, - Kč/tuna

Schválené druhy odpadů lze ukládat do této lokality v případě, že
budou splněny tyto podmínky:
• odpad zde může ukládat pouze občan obce Hrušovany u Brna, který má řádně
a v termínu zaplacen poplatek za odpady
• občan sám nebo s přepravcem přiveze odpad na sběrný dvůr a bude se řídit
pokyny obsluhy
• v případě většího množství odpadu, např. demolice, oznámí občan /původce
odpadu/, obsluze předem svůj záměr a dohodne podmínky a termíny uložení
• každý odpad bude zvážen na sběrném dvoře a dle pokynů obsluhy uložen
• obsluha vystaví vážní lístek, příjmový doklad a převezme od původce odpadu
poplatek
• ostatní dříve schválená nařízení o druhu a množství odpadu jsou nadále
v platnosti
Terénní úpravy „Kelblovy jamy“ mohou zavážet také stavební firmy a společnosti
místní i z okolních měst a obcí. Je však nutné předem dohodnout podmínky.
Bližší informacepodá Hodec Pavel - vedoucí sběrného dvora odpadů a referent
správy majetku obce.
Kontakt: tel. 547 236 117, mob. 607 592 096 nebo e-mail hodec@ouhrusovany.cz.
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Sběrný dvůr odpadů

Obec

Třídění odpadů v obci – vývoj a budoucnost
Společnost EKO-KOM, a. s. zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v celé
České republice, tedy i v naší obci. Za třídění (separaci) odpadů a obalů je obec
od této společnosti odměňována a finanční prostředky se promítají do příjmů celého
odpadového hospodářství obce.Systém třídění je rozdělen na dvě části.
První částí je tzv. veřejná sběrná síť,
Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2013
která je přístupná 24 hodin denně.
(kg/obyvatele/rok)
Druhou jsou tzv. ostatní způsoby
sběru, tedy sběrný dvůr a mobilní
sběr pro Základní i Mateřskou školu.
Nádoby na tříděnýodpad máme
umístěny a zpřístupněny na 12
stanovištích v obci a ve sběrném
dvoře během jeho provozu.
Kontejnery jsou rozlišeny barevně
a jednotlivé komodity pravidelně
odváží vozidla společnosti A. S. A.
Vývoj v posledních letech ukázal,
že třídění odpadů má budoucnost
a smysl pro každého z nás.
Výtěžnost po komoditách v dané lokalitě v období 2010 - 2013
Výtěžnost jednotlivých komodit
(kg/obyvatele/rok)
na přiložených grafech ukazuje
porovnání naší obce s regionem, kde
jsme na vyšší pozici a srovnatelné
v rámci Jihomoravského kraje.
Úspěch v třídění se v loňském roce
dostavil a odměnou nám všem
bylo snížení poplatku za komunální
odpad.
Poslední
tabulka
ukazuje
přehled odvezeného a uloženého
komunálního odpadu na skládce,
kde je vidět meziroční pokles
objemu. Třídění odpadů má tedy
Vývoj množství směsného komunálního odpadu (t/rok)
přímý dopad na snižování množství
směsného komunálního odpadu,
který proudí z naší obce.
Závěrem bych rád poděkoval
všem občanům, kteří se podílí
na třídění odpadů a pomáhají
ve snižování nákladů celého
odpadového hospodářství v obci.
Hodec Pavel, vedoucí SDO
Hrušovanský zpravodaj Září 2014
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při
mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti
dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje
i pro naši obec (město). Obyvatelé Hrušovan u Brna mohou nefunkční zářivky
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře, na obecním úřadě nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky
do specializovaných recyklačních firem, kde
jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz
a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo
i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014
recyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která se
díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále téměř 60 % českých domácností
nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

kol

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

Do malé sběrné nádoby patří

slí

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

my

Obec

Informace

Realizace cortenové schránky u kostela
Ing. arch. Dušan Knoflíček – člen obecní rady

Dne 13. září 2014 v 16.00 hod. byla slavnostně odhalena schránka zakrývající reprodukci památného kříže z roku 1595. Realizace této stavby je součástí širšího projektu,
jehož cílem bylo i zrestaurování sedmi křížů nacházejících se v k.ú. obce Hrušovany
u Brna. Tento projekt byl financován z rozpočtu obce. Realizaci finančně podpořila
Nadace ČEZ.
Účelem a posláním cortenové schránky
je vhodná prezentace nejstarší památky naší
obce. Nutno si uvědomit, že společně s vilou
Viktora Bauera od vynikajícího architekta Adolfa Loose se jedná o nejcennější pamětihodnosti v obci. Schránka také chrání reprodukci před
vnějšími vlivy a případným poškozením. Součástí stavby je rovněž informační panel s popisujícími texty, včetně mapy, s odkazem na stávající polohu originálu. Na informačním panelu
si můžete přečíst pověst vztahující se k pamětnímu kameni. Zatoužíte li jen rozjímat, je možné usednout na instalovanou lavičku. Originál
kamene zůstal ponechán na stávajícím místě,
kde byl odborně ošetřen proti působení vnějších vlivů. V následujících letech obec plánuje
realizaci naučné stezky, která bude ukončena
právě u originálu této památky. Současně dojde k realizaci vhodného přístřešku.
Schránka je kubického tvarosloví bez zbytečných ornamentů dle Loosova „ornament
a zločin“. Základním materiálem stavby byla
zvolena moderní patinující nízkolegovaná ocel,
jež je známá pod názvem CORTEN. Tato povětrnostně odolná ocel (patentovaná již v roce
1933 v USA) se vyznačuje sníženým obsahem
uhlíku a obohacením mědí, fosforem a zejména tím, že působením atmosférických vlivů
získává charakteristickou a velmi působivou
rezavou patinu. K působivým změnám bude
docházet po celou dobu životnosti konstrukce.
V prvních letech navíc dochází k trvalým změnám barvy vrchní korozní vrstvy, od teplé oranžově hnědé, přes červenohnědou až k tmavé
nachově hnědé. Nejvýraznější změny budeme
pozorovat v průběhu prvních šesti měsíců až
2 let, v závislosti na atmosférických podmín-
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kách. V každém případě vzniklá ochranná korozní vrstva výrazně zpomalí další proces koroze. Vysoká antikorozní odolnost je až desetkrát
vyšší, než u normálních uhlíkových ocelí a činí
tím Corten ideálním pro realizaci architektonických prvků i v těch nejagresivnějších prostředích. Její zrezivělý efekt pak bude dokreslovat
atmosféru pomíjivosti a historického kontextu
prezentovaného kamene. Důvodem pro zvolení povětrnostní oceli byla rovněž skutečnost,
že je její použití ekologické a ekonomické zároveň. Její vysoká ekologická hodnota je dána
100 % recyklovatelností, jelikož na rozdíl od jiných tříd oceli nevyžaduje aplikaci žádné povrchové úpravy. Vedle Cortenu jsou dále použity
ušlechtilé materiály typu: nerezová ocel, dřevo,
kámen, či výplně z vrstveného skla Connex.

Tisková zpráva

Obec

V Hrušovanech u Brna opravují
historické sakrální památky
Tisková zpráva, www.nadacecez.cz

V sobotu 13. září proběhlo u kostela Panny
Marie Královny v Hrušovanech u Brna slavnostní odhalení schránky z kortenové oceli,
která ochrání repliku nejstarší kulturní památky obce – smírčí kříž z roku 1595. Nové
ochranné obálky se kříž dočkal v rámci projektu obnovy drobných sakrálních památek,
na jehož realizaci přispěla Nadace ČEZ částkou 500 tisíc korun.
Oprava drobných sakrálních staveb v Hrušovanech spočívá v odborném zrestaurování
celkem sedmi křížů. „Schránka bude památku nejen vhodně prezentovat, ale zároveň ji
ochrání před vnějšími vlivy a poškozením,“
uvedl Miroslav Rožnovský, starosta Hrušovan
u Brna. Smírčí kříž nese jméno žoldnéřského
rytíře ze Slezska Hanse NEWBAWRA von TAEMITZ, jenž padl při jednom z mnoha střetnutí
s loupeživými Turky. Původně stával u tehdejší
cesty z Pohořelic do Hrušovan, kvůli těžbě písku byl ale několikrát přesunut.

Na opravu sakrálních památek v Hrušovanech u Brna přispěla Nadace ČEZ v rámci
grantového řízení Podpora regionů, které
je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných
projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, vzdělání, sportu,
kultury, sociálních služeb nebo právě historie.
„Historické památky často vyžadují nákladné rekonstrukce, které jsou pro mnohé obce
značnou finanční zátěží. Jsme rádi, že jsme
mohli přispět k tomu, že obyvatelé Hrušovan
budou mít své sakrální symboly v zachovalém stavu,“ řekl Jan Husák, člen správní rady
Nadace ČEZ.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost
ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika
grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony.
Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce
nadací v České republice.

Hrušovanský zpravodaj Září 2014
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Školy

Základní škola

První čtvrtletí školního roku 2014/15
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

V pondělí 1. září jsme v tělocvičně školy přivítali žáky i jejich rodiče, hosty – starostu
obce pana Miroslava Rožnovského, místostarostu obce pana Bohumila Haraštu, předsedkyni Komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Jarmilu Krausovou a předsedu školské
rady pana Pavla Hodece.
Směsici pocitů zažívali prvňáčci. Přivítali jsme je kytičkou a přejeme hodné paní učitelky, nové kamarády a samé příjemné zážitky.
1.A: třídní učitelka Mgr. Jitka Coufalová

Bela Matěj, Březina Kilián, DirdaViktor, Dratvová Kateřina, Goliášová Kateřina, Horká Magdalena, Kadlčíková
Nikola, Karbanová Jana, Kocman David, Kupková Nikol, Laštůvková Barbora, Najman Dominik, Přibylová Lenka, Sedlačková Nicol, Stavíčková Kateřina, Studený Vojtěch, Suchánková Daniela, Svobodová Natálie, Šimek
Arian, Švec Kevin, Vaszily Filip, Zitterbartová Natálie.

1.B: třídní učitelka Mgr. Marie Cabrera Vega

Antoš Zdeněk, Billý Jan, Čápová Dominika, Drajsajtlová Lucie, Franzberger René, Hladká Matylda, Chmelíčková Anna, KachyňováValentýna, Koplíková Eliška, Kvasnicová Eliška, Malíková Markéta, Nebenführová Andrea,
Nebenführová Daniela, Siláková Adéla, Šafr Tomáš, Tausová Ema, Uhnák Teodor, Veselá Veronika, Zachař Petr.

Obecní úřad přispívá na školní pomůcky a potřeby prvňáčků částkou 800 Kč/žáka.
Celková částka vynaložená na potřeby pro 1 prvňáčka činí 1000 Kč. Jedná se o učebnice,
pracovní sešity, psacía výtvarné potřeby.
V letošním roce otevíráme10 tříd (218 žáků), 4 třídy školní družiny. Vyučujeme podle
školního vzdělávacího programu Otevřená škola, angličtinu mají žáci od 1. ročníku 1 hodinu týdně. K některým změnám došlo také v kolektivu zaměstnanců (školní družina,
asistenti pedagoga).
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Školy

Naše škola se v letošním roce zapojila do dalších projektů. Jedním z nich je:

Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice
Příjemce dotace: Město Židlochovice
Zapojené subjekty: 15 základních škol v ORP Židlochovice.
Cílem projektu je vytvoření preventivně
intervenčního systému podpory žáků ohrožených školním neprospěchem. Záměrem je
zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad na další
vzdělávání cílové skupiny žáků.
V rámci projektu vznikne síť odborných
a poradenských služeb přímo ve školách
zapojených do projektu. Budou zvyšovány
kompetence pedagogů pro práci s těmito žáky
a současně bude poskytována metodická podpora v této činnosti. Projekt dále umožní pořízení potřebných kompenzačních pomůcek pro
žáky. Inovativnost projektu spočívá v systema-

tickém posílení poradenství a rozšíření nabídky
speciálně pedagogických a psychologických
služeb již od 1. ročníku završené kariérovým
poradenstvím v 8. a 9. ročníku.
Výše dotace u tohoto projektu, který je
financován z Evropského sociálního fondu
(85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %), je
10.869.800,– Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.

Díky tomuto projektu můžeme zlepšit služby
našeho školního poradenského pracoviště.
Na škole působí dva speciální pedagogové
a psycholog. Poskytnou podporu žákům a poradí také rodičům. Věnují se i žákům mimořádně
nadaným. Žáci mohou navštěvovat tři kroužky
čtenářské gramotnosti, tři kroužkydoučovací.
Kroužky čeština hrou a logopedický pokračují
v činnosti také v tomto školním roce. Vznikly
díky zapojení do projektu „Školní poradenství
a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ
TGM Rajhrad“, který spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(MŠMT). Do tohoto projektu jsme zapojeni
od roku 2008, jeho udržitelnost v současné
době finančně zajišťuje náš zřizovatel.
Posledním projektem je „ICT jako nástroj
inovace výuky“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0040,
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Jsme partnerskou školou firmy Valero, s.r.o. Praha.Získáme finanční
prostředkyna vybavení ICT technikou pro pedagogy školy a na jejich další vzdělávání v této
oblasti.
Žáci mohou odebírat školní mléko, zapojili
jsme se do projektu Ovoce a zelenina do škol,
Hravě žij zdravě a Zdravé zuby.

V říjnu zahájí svoji činnost také ostatní zájmové kroužky: sportovní, pěvecký, počítačový,
hra na flétnu a keramický.
Během prázdnin jsme zrekonstruovali v jednom patře sociální zařízení, vymalovali některéprostory, zakoupili nové lavice a židličky.
V učebnách, kde probíhá odpoledne činnost
školní družiny, máme nový nábytek. Děkujeme
zřizovateli za finanční zajištění těchto akcí.
Také v tomto roce se děti zapojí do sběru
druhotných surovin - starého papíru v Soutěži
s panem Popelou. Děkujeme všem hrušovanským občanům, kteří nám ve sběru vydatně pomáhají. Za získané peníze jsme žákům zakoupili
další interaktivní tabuli (celkem máme ve škole
4) a drobné odměny.
Vážíme si dobré spolupráce s Obecním úřadem, Školskou radou, Mateřskou školou, Komisí pro občanské záležitosti, společenskými
organizacemi v obci, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Židlochovicích i okolními
školami.
Koncem září se budou fotografovat naši
prvňáčci. Všichni opět přivítáme cimbálovou
muziku Réva, která pro nás připravila nový
koncert. Žáky čekají také sportovní a výtvarné
soutěže.
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Školy

Mateřská škola

A máme tu začátek školního roku…
Kolektiv mateřské školy

Je tu září a děti se opět setkávají ve školce se svými kamarády a paní učitelkami.
Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo celkem do mateřské školy 164 dětí. MŠ na Havlíčkové ulici navštěvuje 52 dětí, MŠ na Sídlišti 65 dětí, MŠ Jízdárenská 47 dětí.
MŠ Havlíčkova 169 – 2 třídy:
Berušky 26 dětí, p. uč. Jarmila Havlíková, Kristýna Sladkovská
Motýlci 26 dětí, p. uč. Eva Černíková, Božena Vráblíková,
asistentka pedagoga Mgr. Elena Francánová
Správní zaměstnanci – Lenka Bradáčová, Simona Růžičková
MŠ Sídliště 527 – 3 třídy:
Kuřátka 25 dětí,

p. uč. Petra Dohnalová, Eva Urbánková,
asistentka pedagoga Adéla Karešová
Včelky 25 dětí,
p. uč. Bc. Zdeňka Doleželová, Bronislava Slámová
Sluníčka 15 dětí, p. uč. Mgr. Jana Hochmannová,
Bc. Magdaléna Hradská
Správní zaměstnanci – Marcela Drápalová, Růžena Kalivodová,

MŠ Jízdárenská 699 – 2 třídy:
Broučci 24 dětí, p. uč. Ivana Kabelková, Karolina Vymazalová
Medvídci 23 dětí, p. uč. Mgr. Markéta Čapková, Miluše Machaňová,
asistentka pedagoga Gabriela Sarai Březinová
Správní zaměstnanci – Anna Studená, Jana Šafránková
Kuchařky Monika Schmidtová, Simona Růžičková
Vedoucí školní kuchyně Bc. Vladimíra Suchánová
Každý rok připravujeme pro děti spoustu zajímavých akcí. V letošním školním roce
bude v MŠ otevřen kroužek anglického jazyka, podle zájmu taneční kroužek, děti
se zúčastní plaveckého výcviku v Plavecké škole v Hustopečích, navštívíme divadlo
Radost, přespíme ve školce, dětem přijedou zahrát a zazpívat profesionální hudebníci, připravujeme i společné akce s rodiči. O plánovaných akcích jsou rodiče informováni na nástěnkách v mateřské škole a na webových stránkách školy.
Jsme na začátku nového školního roku. Přáli bychom si, aby celý rok probíhal v klidu a pohodě, ke spokojenosti dětí, rodičů i zaměstnanců mateřské školy.
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Organizace

Klub seniorů

Zájezd na zámek Opočno a na zámek Rychnov nad Kněžnou
Eliška Kubová

Klub seniorů uspořádal dne 17. června 2014 zájezd na zámek Opočno
a na zámek Rychnov nad Kněžnou. Dopoledne jsme navštívili zámek Opočno.
Po prohlídce zámku jsme šli společně na oběd do Penzionu v městě Opočně.
Po obědě jsme odjeli do Rychnova nad Kněžnou na prohlídku zdejšího zámku.
Počasí nám přálo, celý den bylo pěkně. I když jsme si na obou zámcích vyšlapali hodně schodů, přesto se zájezd všem velice líbil. Pan Stanislav Pospíšil umí
uspořádat pěkný a zajímavý zájezd, za tuto činnost mu moc děkujeme.
Už se těšíme na další zájezd v měsíci září, který Klub seniorů má v plánu
činnosti.
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Organizace

Táborníci

Významné setkání generací Junáků, Pionýrů a Táborníků
k

40. výročí konání táborů na řece Rokytné v Přešovicích–Újezdu 19.–20. července 2014

Na tomto místě přinášíme pár postřehů
z tohoto setkání od nejstarších pamětníků
a zakladatelů hrušovanského Junáka - p. Zdeňky Skočdopolové a p. Jindřicha Krafky (Konika).

Nejprve trochu z historie…

Pokřik nejstarších zakladatelů
u táboráku:
„Hola, hola, hola,
jsme junácká škola,
zahodíme protézy,
příroda nás volá.
Dokud ještě uneseme
k táboráku polena
budem v lese u Rokytky,
třít francovkou kolena – umělý“.

Činnost oddílu sahá až do let 1946-1951,
kdy byl oddíl „Junáka“ zakázán (4x se konal
tábor).
Činovníci v té době byli: p. Skočdopole,
p. Skočdopolová, p. Šiška, p. Kudělka, p. Krafka.
Ve stejném složení + Ota Musil zahájili
činnost v roce 1968, aby přišel opět zákaz
v roce 1971. Junáci neměli v Hrušovanech
nikdy dlouhého trvání, působili vždy asi
3 roky, než byli zrušeni a násilně převáděni
do vzniklých pionýrských organizací. Pan Šiška
a Skočdopolovi už v Tábornících nepokračovali, ostatní vedoucí se nedali odradit systémem
(Krafka, Musil, Kudělka aj.) a pod „pokličkou“
pokračovali dál jako Táborníci. Pod „záštitou“
pionýrů se stejně dál řídili skautskými principy,
učili žít děti v souladu s přírodou, ctít morální
principy a politika byla naštěstí jen okrajovou
záležitostí.
První tábor na Rokytné se uskutečnil v roce
1969 a díky odchovancům oddílu funguje
dodnes.

na večeři, kterou připravil táborový kuchař
Pavel Pospíšil („Pospec“). Do ešusu se podával
vynikající guláš, a bylo možno si dát i nášup.
Večerní táborový oheň se protáhl až do ranních hodin, při kytarách a zpěvu se začalo brzo
rozednívat a to byl povel k ulehnutí do stanů,
ze kterých nás brzo vyhnalo sluníčko.
Ke snídani nám šikovný kuchař připravil m.j.
i utopence. Po snídani jsme se začali pomalu
loučit a s krásným pocitem ze setkání a přátelství se pomalu rozjížděli k domovům. Padly
i návrhy na opakování akce.
Ještě jednou srdečný dík za krásnou a zdařilou akci plnou vzpomínek, hlavně nás nejstarších i jménem všech zúčastněných.
Krafka Jindřich („Konik“)

… a teď k proběhlému výročí.

Návrat v čase

Toto setkání uskutečnilo vedení oddílu Táborníků v čele s Jendou Šnajnarem („Major“),
za což jemu i ostatním patří srdečný dík.
Bylo to krásné setkání účastníků táborů,
kteří se léta nevídali, a bylo si o čem povídat.
Svoji přítomností nás poctili i pan starosta
s manželkou.
Během odpoledne jsme se seznamovali, protože jsme se po dlouhých letech
i nepoznali….
Na táborovém náměstí byla krásná výstava
fotografií – kronik (oddílových i táborových),
které psaly děti, dnes už babičky a dědové.
Brzy se přihlásil večer a s ním i pozvání
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Ve dnech 19. – 20. 7. 2014 se konalo v tábořišti Táborníků na louce u Újezda slavnostní
setkání všech minulých i současných členů
oddílu Táborníci, respektive jejich vedoucích,
instruktorů, kuchařů, zdravotníků, zásobovačů
atd…Naše babička, Zdeňka Skočdopolová,
byla mezi pozvanými, protože byla jednou
z prvních vedoucích Junáka, ze kterého později Táborníci vzešli. Zajímalo mě vždycky, jak to
s Junákem a Táborníky bylo, a co jsem zjistila
z vyprávění babičky, předávám…
Junáci tábořili na louce Bince u Přešovic
poprvé v roce 1969, kdy louku objevil zřejmě
pan Šiška a pan Skočdopole a poblíž byl ještě

Táborníci
jeden tábor z Újezda. Junáci nemívali stálé
tábořiště, a proto každý rok hledali nové.
Babička byla naposledy na táboře v Říkoníně
roku 1970.
Babička s Junáky tábořila v Přešovicích jen
jednou, a to v roce 1969…

Minirozhovor s babičkou

(B: babička Zdeňka Skočdopolová, L: Lenka
Dvořáčková – Skočka)
L: Babi, byla jsi někdy potom (teda od roku
1969) na táboře v Přešovicích?.
B: Nebyla, podruhé až teď na pozvání Majora.
L: To je teda zajímavý, vždyť všechny Tvoje
vnučky s Táborníky na tábor jezdily.
B: To šlo nějak mimo nás. Už jsme měli s manželem jiný starosti.
L: Poznala jsi tábořiště?
B: Po tolika letech už ne. Zato paní Zezulová hned poznala, kde stálo její království
- kuchyň!
L: Jsi ráda, že Tě Táborníci pozvali?
B: No, to ani nevíš jak!
L: Ale vím, celá rodina už o tom slyšela.
několikrát.
B: Hrozně ráda jsem se vrátila do doby před
x lety a navíc, co si velmi považuju, že jsme
s Krafkou zapalovali slavnostní oheň. Dokonce znám některé písničky, které se tam
zpívaly! Představ si, že jsem u ohně vydržela
až do pěti do rána.!
L: Co Tě tam nejvíc překvapilo nebo zaujalo?
B: Byla jsem ohromená, když jsme přicházeli
na tábořiště, míjeli
jsme se s dětmi
z tábora Táborníků,
co vedly kola. Bylo
jich spousta. snad
kolem šedesáti!
Je to moc pěkný,
že to Táborníci tak
dlouho vydrželi a až
dodnes se věnují
dětem.
L: To je fakt, bylo nás
za ty roky spousta Hrušovaňáků
i ostatních, co jsme
prošli Táborníky…

Organizace

Kdyby jsme se chtěli jet všichni podívat
na tábor, nevím, kam by nás naskládali.
Nemůžu mluvit za všechny, ale myslím, že
vzpomínky na tábory v Přešovicích mají
mnozí z nás ukryté hluboko v srdci.
B: V červenci nás tam bylo taky spousta
(pozn. vedoucích, a dalších účastníků.
celkem 97 zúčastněných), byla tu velice přátelská atmosféra, i když jsem skoro nikoho
neznala, všichni byli moc milí…
L: Babi, kolik Vás jezdívalo tenkrát na tábory?
B: Čísla už si přesně nepamatuju, mohlo nás
být okolo třiceti až pětatřiceti.
L: Babi, a jak se Ti spalo ve stanu s podsadou,
to už se Ti hodně let nestalo, ne?
B: Spalo se mně dobře, ani zima mně nebyla.
L: Mívali jste, babi, taky na táboře ranní a večerní nástupy, služby v kuchyni, noční hlídky, bodování čistoty ve stanech, táborovou
hru…táborovou olympiádu.?
B: No určitě, bylo to hodně podobné tomu, jak
to mladší generace znají dodnes…
L: Babi a mívala jsi nějakou přezdívku, když
jsi jezdila s Junáky? Já jsem totiž spoustu
vedoucích znala jenom přezdívkou, když
jsem byla malá. A celkem jsem ani neměla
potřebu znát jejich civilní jména.
B: Jo, říkali mně Angelika, ale proč, to už dneska nevím…
L: A co říci na závěr?
B: Děkuji za pozvání, moc jsem si to užila!!!
Lenka Dvořáčková (Skočka)
+ Zdeňka Skočdopolová (Angelika)
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TENISOVÉ KURTY DŘEVOMONTA
VELKÉ NĚMČICE
ZIMNÍ SEZÓNA 2014/2015

ZASTŘEŠENÉ (NAFUKOVACÍ HALA)
DVA ANTUKOVÉ KURTY
Sezóna:

od 13. 10. 2014
do 12. 4. 2015
Hrací doba: 8:00 – 22:00 hod.

• antukové kurty včetně šaten,
sprch, wc
• zapůjčení tenisových raket a míčů
• parkování přímo u areálu
• prodej tenisových míčů
• trenéři
• pořádání vlastních turnajů

CENÍK
Po-Pá
So-Ne

8:00–16:00
16:00–22:00
8:00–14:00
14:00–22:00

260,– Kč
400,– Kč
340,– Kč
400,– Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH
Při platbě na celou sezónu
bude poskytnuta sleva 5%.

Informace a rezervace na tel. čísle:
mob.: 739

338 407
e-mail: tenis@drevomonta.cz
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Občasník kronikáře

Vesnice našeho regionu ve světové válce
Bolest, slzy a útrapy
přinesla I. světová válka i lidem našeho regionu. Doba
válečná vyvolala úpadek
veškerého života v obcích.
Neumíme si představit
všechny útrapy, svízele,
bídu a hlad, které zakusili
občané ve vesnicích a městech. Narukováním mužů
se stalo, že doma zůstaly
většinou jen matky a děti.
Ženy, děti a staří lidé byli
nuceni nahrazovat chyběHrušovanský lékař MUDr. Hynek Světlík se svým
jící mužskou pracovní sílu.
nemocničním sborem v polním lazaretě
V zázemí se pro civilní oby- (sedící čtvrtý zleva) foto: archiv rodina Ryšánková
vatelstvo stával život stále
těžší. Hned z počátku války
se vzmáhala drahota a lichva. Zlaté časy zažívali podvodníci a šmelináři.
Ceny potravin nadále stoupaly. Za doby války nesmělo se odprodat obilí,
dobytek, všechno bylo rekvírováno. C. K. hejtmanství nařídilo a ustanovilo
tzv. kontigent – 3 vagony ječmene, 1 vagon pšenice, 1 vagon žita a 3 vagony
brambor. Obecní úřad ustanovil tzv. žňovou komisi, nařízený kontigent se rozdělil
na oseté plochy mezi rolníky. Kdo neměl své obilí, obdržel jednou za měsíc lístek
na odebrání mouky.V roce 1916 probíhala Vlastenecká sbírka kovů cínových,
Ceny některých plodin v I. světové válce
Předmět
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Proso
Kukuřice
Čočka
Brambory
Řepa

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921 Lichvářská cena

30
22
16
16
18
12
26
7
2

36
28
28
28
20
12
30
7
2

38
31
30
30
28
14
55
9
4

40
40
37
36
40
20
120
20
6

70
70
65
50
65
40
150
20
12

150
150
140
80
120
80
200
30
20

190
190
185
180
162
130
400
48
32

1 200–300
600–800
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300
600
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Ceny některých potravin
Předmět
mouka žitná
mouka pšenič.
hovězí maso
Vepřové maso
sádlo
máslo
cukr k.
vejce
cukr k.
vejce

1914
35
43
1,60
1,80
1,50
2,50
0,86
0,08
0,86
0,08

1915
50
74
4,40
6
6–8
4,20
1
0,16
1
0,16

1916
80
76
7,40
6–8
12–16
10
1,40
0,30
1,40
0,30

1917
270
120
8,–
12
40
13
3,50
1
3,50
1

1918
260
14
16
50
50
4
1,2–2
4
1,2–2

1919
650
700
12–20
30–40
40–70
40–80
6
2–3
6
2–3

1920
450
15
23–26
50–52
40–44
8
2
8
2

1921 Lichvářská cena
300
330
1 200–2 600
16
16
26
5
1
5
1

mosazných, měděných, za 1 kg zvonoviny byla stanovena cena 2 K, 75 h. Vše se
posílalo do Vídně k výrobě nábojů.
Válečných půjček bylo v letech 1915–1918 celkem 8. Občané byli do těchto
válečných půjček zemskými a politickými úřady násilně donucovány. Ve všech
obcích byly zřizovány k tomuto účelu místní výbory, kterým bylo uloženo působit
na majetné třídy, aby státu poskytly co největší podpory upisováním válečných
půjček. Mezi lidem na vesnici bylo peněz dost, úroky z půjček dosahovaly až 6%,
vklady u bank byly úročeny jen 1%.
Prodlužováním války se zásoby potravin ztenčovaly. Ceny potravin neustále
stoupaly. Byl pociťován nedostatek soli, petroleje, tabáku. Svítilo se karbidem,
sedláci svítili vepřo-vým sádlem nebo máslem, chudobní lojem. Příděl ¼ l až 1 l
petroleje pro celou domácnost na jeden měsíc nemohl stačit. Kromě lístku pro
příděl 200 g moučných výrobků na hlavu denně a ¾ kg až 1 kg cukru na měsíc
byly vydávány lístky na tuk a máslo. O krajíci se sádlem nebo máslem se zvláště ve městech snívalo jako o věci nedostižitelné. Pomazánkou byly více méně
nepodařené marmelády, které ovoce nikdy neviděly. V obchodech se prodávaly
různé náhražky pochybné jakosti. Místo cukru byl prodáván cukerín, místo kávy
mleté žaludy a bukvice, místo mýdla mýdlový prášek, místo sádla a másla rostlinný tuk aj. Zelenina se prodávala nejvíce sušená tzv „Drathindernissy“.
Uhlí se přidělovalo na lístky. Byl-li za dlouhý čas poukázán vagon uhlí, dělilo se
o něj 50 až 100 lidí, kteří sváděli boj mezi sebou.
Lidem ve městě lístkové příděly nestačily, takže se s batohy v plných vlacích
hrnuli na venkov nakoupit rozličné živobytí. Rolníci prodávali své produkty za až
5x vyšší cenu, než byla stanovena. S prodlužující se válkou byl všude pociťován
nedostatek potravin, jejichž cena mimořádně rostla.
Lidé se udávali navzájem úřadům pro různé přestupky, které byly za války zločinem. Oznamovali anonymně, jaké kdo má zásoby, kde má co uschováno, komu
co odprodal, kdy byl ve mlýně a kolik ze mlýna dovezl. Ve městech při nedostatku
potravin se zmáhala nepoctivost, krádeže a lupičství. Poštovní zásilky byly vykrádány a zločinecké tlupy vykrádaly železniční vagóny.
Ceny nepředstavitelně stouply: oblek podražil o 1 000–1 200%, obuv o 1 400%,
nitě o 6 000%, kuchyňské nádobí o 1 200%, košile o 1 230%, pytle o 4 000%.
AZ-2
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Vyučování ve škole válečnými poměry velice trpělo. Vyučovalo se, jak se dalo.
Většina učitelů byla povolána na vojnu, ti kteří zůstali, museli provádět různé
soupisy, rekvírovali obilí, mlýnské výrobky aj. Školské úřady dovolovaly v zemědělských krajích, aby školní mládež byla uvolňovaná k hospodářským pracím. Není
proto divu, že bylo více volna než vyučování. Zameškaná školní docházka dosáhla
rozsahu, jaká už později nikdy nebyla.

Polní pekárna v Celovci a Viktorii v roce 1918, čtvrtý zleva hrušovanský občan
Karel Ryšánek. Foto: archiv rodina Ryšánková

Ceny dobytka
Předmět
kůň
kráva
hříbě
tele
koza
Husa vykrm.

1914
800
600
120
160
40

1915

1916

1917

1918

2 500
280
30

60

66

90

1915

1916

1918

40

40-50

1917
300
80

1919

1920
25000
6 000 12000
12000
1000
6000
120-150

1921 Lichvářská cena

1919
1 200
300

1921 Lichvářská cena
600
200

130

250

Ceny šatstva
Předmět
oděv
Obuv mužská

1914
50
16-20
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HODY, HODY, DOPROVODY
Jak to bylo tenkrát (příběh ze života)
Ráda vzpomínám a v poslední době jsem vzpomínala na hody. Ten, kdo něco
ví o Moravě, ví také, co pro obec znamenají hody. U nás, v Hrušovanech u Brna,
kde jsem léta žila, tak bývaly vždy třetí nedělí v srpnu a letos to bylo 21. 8. Koukám občas na web této obce, abych se dověděla co je tam nového, nejen, že
jsem tam žila i pracovala, ale roky jsem tam jezdila za rodiči.
Tak tohle byla dost důležitá etapa v mém životě. Každý, kdo o hodech něco
ví, tak také ví, jaká je to pocta, nebo aspoň tenkrát byla, když si mládež vybere
na hody svou první stárku! Mně bylo tenkrát jen 16 let, dost mladá na tuto poctu, ale vybrali si mne a myslím, že jsem se toho zhostila celkem dobře.
Tedy jdu popsat hody z mého pohledu, jak proběhly u nás v roce 1957:
Sešli jsme se tenkrát v sokolovně my mladí, protože jsme měli mezi sebou vybrat některé z nás, kteří půjdou na hody jako stárky a stárkové. Domluví se páry,
nás se tenkrát přihlásilo devět nebo deset párů, dobrovolně se spárují a zvolí si
mezi sebou toho, kdo bude první stárek a stárka, také druhý a třetí pár v pořadí.
Stárci jsou všichni ti krojovaní, kteří mají hlavní slovo na ty hody.
Napřed jsme se museli scházet hodně předem, abychom se naučili a secvičili
se v tancování besedy. Buďto se tančí česká nebo moravská, už nevím přesně, jak
to bylo tenkrát, ale tuším, že jsme se učili obě. Když už jsme to pořádně uměli,
tak jsme si museli vyzkoušet vypůjčené kroje. Takový kroj je dost drahá záležitost
a museli jsme si dávat hodně velký pozor, abychom jej nepoškodili. Když jsme
uměli besedu, museli jsme se také postarat o postavení májky. No, abych byla
přesná, to byla hlavně starost kluků. A v den D jsme to měli takto:
Páry už v krojích až na ty první tři, se sešly
u naší sokolovny, musela tam být také kapela,
bez které by to nefungovalo, a pak se vydali ti
stárkové - tedy krojovaní po vesnici. Napřed se
šlo s muzikou a spoustou lidiček kolem pro třetí
pár, pak pro druhý a nakonec všichni spolu šli pro
prvního stárka a až nakonec pro první stárku, tedy
pro mne.
Ten mladík vedle mne, to byl můj stárek, který
se do mne i zamiloval a i když jsem mu nedávala
žádné naděje, stejně to nevzdával, dokud jsem
byla svobodná. To jsme tenkrát bydleli ještě
v pronajatém domku, maminka s tatínkem museli
všechny pohostit dobrým pitím, většinou vínem
a taky malinkými koláčky a cukrovím. Vím, že jsme
měli tenkrát s maminkou hodně práce, než jsme
to připravily, ale myslím, že se všechno povedlo,
AZ-4
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jak mělo. Já vyšla přivítat nejen „mého“ stárka, ale všechny
před dům, pamatuji se, že
jsem zvedla ruku (jako když se
šroubují ty žárovky), zajuchala
a byla jejich! Opravdu mám
moc krásné vzpomínky a vše
dodnes vidím před sebou!
Později jsem se dozvěděla, že se právě tohle líbilo, že
jsem byla taková bezprostřední, prostě svá. Pak jsme tam
všichni zatančili, kapela nám
hrála a tanečky se opakovaly i u jiných domů. Pak jsme
Tady je fotka všech nás, děvčat, kluci se tenkrát fotili
šli všichni průvodem, hlavní zvlášť
(autorka stojící druhá zleva a na fotografii se svým
stárci samozřejmě jako první
stárkem). Foto: archív autorky.
až na místo konání hodování tedy i veselice.
Tam na velkém dvoře u sokolovny stála nazdobená májka a my jsme se kolem
ní shromáždili, všechny páry, abychom předvedly, jak jsme se naučili tancovat tu
besedu. Samozřejmě tam byly karafy s vínem, popíjeli ti, kteří už to měli povolené, ale tuším, že jsme si mohli líznout i my, co jsme nebyli ještě plnoletí. Mně bylo
tenkrát 16 let, ale už jsem věděla, jak chutná víno.
Po zatančení besedy jsme sklidili aplaus publika, bylo tam spousta lidí a pak
jsme tančili polku, valčík a takové tance. Napřed jsme měli sólo, pak jsme si každý
došli pro své rodiče a nakonec už tancovali všichni. Pohoštění tam bylo bohaté,
veselo také a zábava většinou končila v noci, podle toho, jak kdo moc vydržel.
Další den se pokračovalo, ale to hlavní se odbylo už den předtím. My jsme si
ještě ten večer převlékli civil, abychom nepoškodili kroje a bylo nám moc dobře.
Tak jsem ty moje vzpomínky vydolovala. Byly docela hluboko uloženy v mé
paměti, ale zapomenout se snad nedá. Byla jsem ráda, že jsem už tenkrát dostala
takovou příležitost, důležitou funkci a doufám, že jsem to zvládla. Aspoň si nepamatuji žádné negativní reakce. Byla to pro mne tenkát velká pocta.
Naposledy jsem byla v Hrušovanech na hodech v roce 2002, to jsem tenkrát
stěhovala maminku na Plzeňsko, ale ještě jsme se zvládly podívat jak na průvod,
tak i na hody. Tenkrát jsem byla hodně naměkko a krojovaných párů tam bylo
opravdu hodně a co mne udivilo, že to byly většinou starší páry, třeba manželé,
a to se mi moc líbilo.
Jmenovala jsem se Štauderová a moje maminka na Hrušovany nemůže zapomenout.
Moc ráda vzpomíná a já samozřejmě taky. Tady, v Litvínově, bydlím už 52 let, ale doma
budu vždycky na Moravě a v Hrušovanech.
AZ občasník kronikáře Září 2014
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Události známé,
neznámé…
Hrušovanský pivovar
Je těžké zachytit první počátky vaření
piva a výroby sladu u nás. Obojí se připravovalo odedávna po domácku a žádné písemné doklady se nezachovaly. Postupně se zakládaly pivovary zpočátku sice malé, v rámci
drobného podnikání měšťanů, ve větším
rozsahu pak pivo vařily kláštery, města.
První zpráva o pivovarech v našich
krajích je již z roku 1088. V každé větší vesnici byly malé pivovárky. Na Moravě bylo
v roce 1598 celkem 351 pivovarů. V Hrušovanech se vařilo pivo již před rokem 1456.
V roce 1638 koupil Hrušovany Šimon
Kratzer ze Schönsberka, hospodářský
správce ditrichštejnských statků, který
vlastnil i panský pivovar v Moravských
Prusých. Šimon Kratzer si zabral tři grunty,
na č. p. 1 zřízen hostinec,č. p. 16, 18 byly
panské zahrady, které sloužily jako výběh
pro bažanty a koroptve. Z pozemků č. p.19
a č. p.78 byl vybudován nový panský dvůr.
V domě č. p. 62 Šimon Kratzer vybudoval
pivovar. O tom, že se zde vařilo pivo se
nedochovaly žádné doklady, jen z farních
matrik se dovídáme o několika sládcích.
V pivovaru byl postaven velký sklep, asi
panský. Jedinec nemohl tenkrát takový

Dům čp. 62, ul. Masarykova dnes
foto:archív kronikáře

velký sklep postavit, část sklepa patřila
asi k domu č. p. 22, která se v roce 1908
propadla. Ve sklepě pivovaru byla studna
s kvalitní vodou, bez které se dobré pivo
neuvaří.
Když v roce 1641 kupoval Hrušovany
Jindřich Burian, hrabě Žampach, byl pivovar v provozu. Nový majitel vlastnil část
panského pivovaru v Hodoníně.
V roce 1663 koupil hrabě Filip ze Sinzendorfa od Ferdinanda Gräntzera ves
Hrušovany, kde vrchnost držela mimo jiné
i pivovar se sklepem, který hrabě prodal.
V roce 1715 byl již pivovar pustý. Pivo se
v Hrušovanech pak již nikdy nevařilo.

Kresba Karla Ryšánka ukazuje
původní stavbu domu č. 62,
jak si jej pamatovali
pamětníci. Nalevo je část
domu č. p. 105 (dnes již
zbouraný), napravo byla
u domu č. 62 výměnka (dnes
č. p. 63) a část domu č. p. 61.
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Hrušovanský historický kalendář 2014
1924 ▪ 17. června čekalo presidenta republiky T. G. Masaryka velkolepé uvítání
na hrušovanském nádraží. Přivítání probíhalo za přísných bezpečnostních
opatření. President pozdravil i několik pamětníků svého prvního pobytu
v Hrušovanech a pokračoval v cestě na židlochovický zámek.

1954 ▪ V přízemí budovy bývalé cukerní rafinerie byl založen závod Jihomoravská

Prefa n.p. Brno, závod Hrušovany u Brna. Původně zde bylo výzkumné pracoviště
na výrobu panelových konstrukcí. V roce 1958 byla zahájena sériová výroba.
▪ Začala adaptace budovy radnice.

1964 ▪ V akci „Z“ byla provedena úprava vozovky v ulici Malinovského.

▪ K základní organizaci svazu invalidů byly na základě změn v uspořádání a řízení
organizace připojeny členové obcí Unkovic, Žabčic a Přísnotic , dříve patřící
do okresu břeclavského.
▪ Od tohoto roku místní rozhlas zvonil při úmrtí občanů.
▪ Ve školním roce 1964/1965 navštěvovalo základní školu 159 žáků a ředitelem
školy byl Martin Zoubek. Mateřskou školu ve školním roce 1964/1965
navštěvovalo 52 dětí, ředitelkou školy byla Marie Škardová.
▪ Předsedou Místního národního výboru byl Eduard Pospíšil.

1974 ▪ Zahájeny práce na výstavbě obchodního střediska v akci „Z“.

▪ JZD Hrušovany u Brna se sloučilo s JZD Vojkovice a JZD Blučina v zemědělské
družstvo JASLO se sídlem v Blučině.
▪ V tomto roce byla ukončena rekonstrukce budovy čp. 169 na ulici Havlíčkové,
kde byla umístěna mateřská škola. Slavnostní otevření budovy bylo 29. září.
▪ Divadelní soubor ZGK (Svit) Hrušovany u Brna důstojně reprezentoval
na přehlídce divadelních souborů ve Vojkovicích.

Knihovna
v roce 1974
byla umístěná
v I. patře MNV.
Foto:archív
kronikáře
AZ občasník kronikáře Září 2014
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▪ Místní lidová knihovna měla ve svém knižním fondu 4 570 svazků, z toho
naučné literatury 999 svazků. Pro mládež bylo v knihovně 934 svazků a 60
naučných. Ke konci roku měla knihovna 64 čtenářů.
▪ Na zahradě sokolovny promítalo letní kino od 28. června do 7. července
10 filmových představení, které navštívilo celkem 8 409 platících návštěvníků,
tržba činila 55 215 Kč.
▪ Byla provedena demolice domu č. p. 21 na dnešní ulici Masarykova. Z domu
byla sundána pamětní deska připomínající pobyt T. G. Masaryka v tomto domě.
Podle rozhodnutí MNV byla pamětní deska předána do okresního muzea
v Ivančicích.
Dům čp.22, kde
pobýval T. G. Masaryk
v roce 1882,
foto: V. Kubíček

▪ Během roku myslivci Mysliveckého sdružení ulovili 1 758 drobné zvěře a 3 kusy
srnčí.Zajíců bylo uloveno 610 ks., bažantů 667 ks., králíků 361 ks., kachen 111 ks.
▪ V Hrušovanech u Brna se narodilo 64 dětí. Sňatků uzavřelo 24 novomanželů.
▪ Ve školním roce 1974/1975 navštěvovalo základní školu 173 žáků, ředitelkou
školy byla Libuše Fojtíková.
▪ Mateřskou školu ve školním roce 1974/1975 navštěvovalo 90 dětí, ředitelkou
školy byla Eva Furchová.
▪ Předsedou Místního národního výboru byl Karel Kališ.
Použité prameny:
Karel Ryšánek – Kronika Hrušovan(rukopis)
Ing. Augustýn Weis – pozůstalost (SOkA Brno venkov)
Ing. Josef Jakubec – kronika Hrušovan
Hustopečsko – Domovopisný sborník, Vyškov 1928
Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
AZ-8
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Ostatní

Replika památného kříže z roku 1595 u kostela

Pavel Uminský
Dne 13. 9. 2014 proběhlo za účasti představitelů obce a sponzorů slavnostní odhalení
repliky památného kříže z roku 1595 umístěné
u přístupové cesty ke kostelu p. Marie Královny.
Zajištění finančních prostředků na zhotovení a důstojné umístění věrné kopie tohoto kamenného kříže je jistě dobrým počinem, který
umožní široké veřejnosti seznámit se s touto
památkou, zajímavým nápisem na ní i s pravděpodobnými okolnostmi jejího vzniku. Nyní
je však na místě si položit otázku, co udělat
s originálem, který je nadále vystaven mrazu,
větru a dešti v polích na Červeném vrchu nad
pískovnou. Nevím, jaké argumenty stály za rozhodnutím ponechat originál kříže na místě
a v obci zhotovit pouze věrnou kopii a nemám
v úmyslu s tímto rozhodnutím polemizovat. Je
však třeba připomenout, že kříž byl v minulosti
již vícekrát přemístěn a není tak již na svém původním místě.
Úkol zajistit ochranu originálu této památky a její zpřístupnění veřejnosti zůstává stále
před námi. Jakým způsobem toho dosáhnout,
je třeba konzultovat s odborníky. Vzhledem
k tomu, že památka je na soukromém pozemku, je nezbytné, aby byla přemístěna na pozemek obecní. Poté by bylo možné na místě
vybudovat jednoduché zastřešení, upravit

okolí a umístit tabulku se základními informacemi o kříži. Stále je tu však také možnost originál kříže přemístit do vybudované schránky
ke kostelu a na pozemek u pískovny dát repliku této památky. Snad se na nás nebude duch
mrtvého, jehož jméno je na kříži zlobit a podle
staré legendy, po nocích nás strašit.
S úpravou dnešního umístění originálu
památného kříže souvisí i nápad vytvoření
naučné stezky, která by procházela všemi zajímavými a historickými místy naší obce. Trasa
stezky by mohla vést od kostela k památnému
kříži, odtud přes pískovnu k myslivecké chatě
a dále kolem budovy Výzkumného ústavu základní agrotechniky k rybníku Šejba a ke „třem
mostům“ do míst, kde byly při stavbě obchvatu
odhaleny pozůstatky nejstaršího osídlení naší
obce. Stezka by mohla pokračovat dále ulicí
Jana Koziny, Masarykovou a Palackého k rybníku na Vodárně a pak ulicí Jiřího z Poděbrad pod
podjezd pod železniční tratí a zpět ke hřbitovu
a ke kostelu. Naučná stezka by byla opatřena
jednotnými informačními tabulemi, které by
zájemce seznamovaly se známou historií daného místa a byly by doplněny historickými
fotografiemi, které má obec k dispozici. Věřím,
že toto jen malý krok, který přispěje k zatraktivnění místa, kde žijeme.

TJ Sokol Hrušovany u Brna pořádá

Cvičení pro děti
Kdy:

pondělí 17:00 – 18:00 hod.
středa 17:00 – 18:00 hod.

Kde
Sokolovna Hrušovany u Brna
Pro všechny děti od 5 let do 14 let, co si rády přijdou zacvičit

Cvičení probíhá bez rodičů
Hrušovanský zpravodaj Září 2014
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ADOLF

Adolf Loos

LOOS

TVŮRCE

Architekt a teoretik Adolf Loos se narodil 10. prosince 1870 v Brně do rodiny
kameníka a sochaře téhož jména. V letech 1885–89 studoval na gymnáziích v Brně,
v Jihlavě a v Melku, odmaturoval však až na Státní průmyslové škole v Liberci. V letech
1889–90 a 1893 studoval na technické univerzitě v Drážďanech. Poté odjel na zkušenou
do USA. Po návratu v roce 1896 se usadil ve Vídni, kde brzy stanul v čele
modernistického hnutí. Svojí prací se zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti
architektonické moderny, tedy po bok F. L. Wrighta, Le Corbusiera, Miese van der Rohe
a stal se čelním představitelem architektonického purismu a otcem funkcionalismu.
Známý je především jako reformátor ve všech možných oborech lidského bytí. V roce
1908 formuloval své architektonické názory ve stati Ornament je zločin, která vyšla roku
1913 a stala se základním manifestem puristické architektury. Dne 17. března 1911
vystoupil poprvé veřejně v Praze, a to v Polytechnickém spolku německé techniky
s přednáškou „Řeči do prázdna, tj. o architektuře, bydlení, ústroji a jiných praktických
věcech“, která je pokládána za nejvýznamnější architektonický esej 20. století.
Loos byl od roku 1918 československým občanem. Svojí tvorbou ovlivnil řadu
českých architektů a těšil se mezi nimi značné úctě. I když otázka národní příslušnosti
pro něj nehrála žádnou roli, do Československa se rád mezi své četné přátele vracel. Při
příležitosti jeho šedesátých narozenin pro něj byla v pražském Společenském klubu
uspořádána velkolepá oslava, která pokračovala večerní slavností v užším kruhu přátel
v prostorách Müllerovy vily. K narozeninám mu byl prezidentem republiky T. G.
Masarykem udělen čestný důchod. Adolf Loos trpěl několik posledních let života těžkou
nervovou chorobou. Na léčení jeho choroby byly uspořádány sbírky v Rakousku
a Československu. Loos umírá 23. srpna 1933 v sanatoriu v Kalksburgu u Vídně.
Pochovaný je na Ústředním hřbitově ve Vídni pod vlastnoručně navrženým náhrobkem.
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Adolf Loos

ADOLF

LOOS

Obec

AUTOR VILY ŘEDITELE CUKROVARU VIKTORA BAUERA

I.

Vila a její minulost
Loosem navržená vila je považována za první dům s plochou střechou na našem
území a je snad vůbec prvním projevem avantgardní architektury. Stavba byla
realizována zřejmě v období od jara do podzimu 1914, přičemž projekt mohl vzniknout
ještě v roce 1913 nebo nejpozději na počátku roku 1914. Rok 1914 jako rok vzniku
stavby potvrzuje také nedávno objevený český vlastnoruční zápis hrušovanského
starosty Františka Adlera: „Vysvědčení. Od představenstva obce Hrušovanské se tímto
dosvědčuje, že nově utvořené stav. část. čís. 268 ve vl. Č. 126 v Hrušovanech jest
vystavěn dům, kterýž obdržel pop. Čís. 214 a dává se svolení, aby tento dům po. Čís.
214 na staveb. Část. čís. 268 ve vlož. Čís. 126 v Hrušovanech v knize pozemkové
vyznačen byl. V hrušovanech, dne 5. října 1914. Fr. Adler v.r. starosta.“ V lednu 1919
Bauer Loosovi napsal: „Vážený pane architekte! Možná Vás bude zajímat, že ve Vámi
postavené a v horním patře také zařízené vile v Hrušovanech již nějaký čas bydlím,
a sice se svou ženou a dětmi. Teprve dlouhodobým pobytem v tomto domě jsme si
uvědomili, kolik moderního komfortu jste do něj vložil. Kdyby dům nestál uprostřed
kulturní pustiny, ale např. v Grinzingu pod Bellevue s vyhlídkou na Vídeň, bylo by to
přirozeně ještě nesrovnatelně příjemnější. Ovšem tam (tj. v Hrušovanech ) působí
kontrast tím spíše silněji. (…). Chtěl bych Vás poprosit, abyste si prohlédl vilu
v Hrušovanech již v plném provozu, ale díky bídnému železničnímu spojení po Vás
nemohu dost dobře žádat, abyste cestoval do Brna, popř. do Hrušovan. Se srdečnými
pozdravy. Váš oddaný V. v. Bauer.“
model Bauerovy vily
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Viktor Bauer s rodinou bydlel v hrušovanské vile asi do roku 1924, kdy se stal ředitelem
rafinerie Ing. Oskar Skalník, který se zřejmě nastěhoval do vily po něm. Vila
v Hrušovanech je jediným Loosem navrženým rodinným domem, který byl ve druhém
desetiletí 20. století realizován mimo Vídeň. Vedle interiéru jídelny v Bauerově
brněnském zámečku (dnes v areálu výstaviště) z roku 1925 je také prakticky jeho
jediným větším dílem na Moravě. Její plánová dokumentace však doposud nebyla
objevena. Kromě jediné fotografie vstupní haly není známo ani její interiérové vybavení.
Vila je jedinou chráněnou puristickou stavbou v okresu Brno – venkov a je vedena
v kulturních nemovitých památkách pod rejstříkovým číslem 17683/7-7082.
II.

Vila a její současnost
Po roce 1948 byl majetek Bauerovy rodiny znárodněn a v tovární budově cukerní
rafinerie začal působit národní podnik Svit, který měl v přízemí vily lékařské ordinace;
první patro bylo rozděleno na dva byty. Pozdějším vlastníkem vily byla společnost Botex,
která se v roku 1997 ocitla v likvidaci, neměla prostředky na údržbu a budova chátrala.
Po několika letech byla útočištěm bezdomovců a squtterů. Vnitřek domu byl zcela
poničen. V současnosti je vila v soukromých rukou a stále neobnovena, mlčky, dál
chátrá. Dnešní stav Loosovy vily bohužel zdaleka neodpovídá původní čisté puristické
kráse. Změny jsou patrné již při prvním pohledu. Terasy, nad nimiž kdysi zely snížené
pergoly, byly v roce 1968 nešetrně zastavěny a opatřeny nestylovými době poplatnými
okenními rámy. Rovněž byla vysazena původní dřevěná okna. Po mediálním apelu na
takovéto neodborné konání byla okna na své místo vrácena, ale již v podobě velmi
špatných a rozměrově nepřesných replik. Ta původní zřejmě nepřežila válení se
na společné hromadě. O jejich nepřesném osazení do fasády nemá v kontextu osudu vily
cenu hovořit. Na jižní straně byla realizována dostavba (tj. byly přistavěny ocelové
schody, „vkusně“ opláštěné kopilitem), která byla po roce 2000 nynějším majitelem
odstraněna. Na budoucí opravu rovněž čeká zahrada a zpevněné plochy v exteriéru.
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III.

Vila a její budoucnost
Jak již bylo zmíněno, nyní je vila v soukromém vlastnictví. Bohužel obec v minulosti
nezodpovědně promarnila svoji příležitost, získat tuto nesmírně cennou památku. Pevně
doufám a dále sním sen, že se v budoucnu podaří vilu odkoupit do vlastnictví obce. Jsem
přesvědčen, že obec dokáže ve spolupráci s odbornými garanty a institucemi, tuto
památku autenticky obnovit a posléze i provozovat. Nedílnou součástí restaurování
a budoucí rekonstrukce vily, musí pochopitelně být i rehabilitace zahradních úprav,
zpevněných ploch a oplocení včetně obnovy vegetace. Dle odborníků lze predikovat
náklady na případnou rekonstrukci přibližující se původnímu stavu na cca 26 mil. korun.
Jen pro představu uvedu, že obnova Müllerovi vily v Praze (tj. Loosovo vrcholné dílo)
si vyžádala náklady ve výši 47 mil. korun. V případě vykoupení nemovitosti do vlastnictví
obce, lze uvažovat s mnohými variantami budoucího využití.
Pro představu se níže pokusím nastínit příklad jedné z variant, tj. budoucí přeměnu
zchátralého objektu na respektované muzum Adolfa Loose.
IV. Vila Viktora Bauera exponátem i muzeem v jednom.
Tvorbu Adolfa Loose si zvykli vyhledávat lidé takzvaně z oboru (teoretici, designéři,
architekti). Široké veřejnosti v České republice však zdaleka není tak známý, jak by si dle
svého významu zasloužil. Cílem muzea je stát se přední respektovanou a vyhledávanou
kulturní institucí v regionu. Posláním stálé expozice muzea A. Loose je popularizovat
obsáhlé dílo Adolfa Loose populární a veřejnosti přitažlivou formou, která bude pro
každého neopomenutelným kulturním cílem.
A
Adolf Loos byl prototypem kosmopolity – cestoval a tvořil napříč Evropou. Brázdil
Evropu v expresních vlacích, z Vídně do Paříže, Nizzy, Londýna, Berlína, Hamburku,
Benátek, Milána, Prahy a Budapešti. Není tedy důvod jeho dílo vymezovat pouze
na tvorbu v českých zemích a upřít návštěvníkovi to nejlepší z Loosovy evropské tvorby.
Hlavním tématem stálé expozice je obsáhlý výběr návrhů a staveb, které dokumentují
podstatné vývojové fáze tvorby A. Loose. Vedle nejdůležitějších Loosových realizací
bude zvýšený důraz kladen na realizace v České republice, zejména na dílo, které
zanechal Hrušovanech. Hlavním prostředníkem prezentace budou profesionální modely
(tj. jejich zmenšeniny) věrně a jedinečně zachycující prostorový obraz konkrétních
staveb. Předpokládám prezentaci cca 48 staveb. Vybrané stavby jsou opatřeny i modely
v řezu, dokumentující Loosův Raumplan a důmyslnou práci s prostorem. Tovární
komplex cukerní rafinerie v Hrušovanech u Brna bude zasazen v dominantním modelu
obce datovaného do druhého desetiletí 20. století. Na modelech budou představeny
i vybrané Loosovy stavby, které nebyly nikdy realizovány.
Expozice bude doplněna o dobové a soudobé fotografie a texty popisující u každé
stavby její genezi. K zajímavým exponátům budou patřit repliky i originály jednotlivých
kusů nábytku, zařízení interiérů a předmětů denní potřeby navržené nebo upravené
Adolfem Loosem. Ke zhlédnutí bude i model karoserie automobilu Lancia Lambda z roku
1923 konstruovaný dle Loosova návrhu. V prostorách muzea jsou rovněž ke zhlédnutí
dokumenty z Loosovy pozůstalosti (tj. titulní listy nejdůležitějších publikací a plakáty
nesčetných přednášek, široký výběr originálních plánů a dobových fotografií). Dokumenty
budou prezentované formou faksimile. Expozici je doplněna o autobiografii A.L. v české
a německo-anglické verzi. Rovněž bude připraven katalog obrazově dokumentující stálou
expozici muzea.
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V objektu muzea můžete očekávat příjemné posezení se šálkem chutné kávy
a drobným občerstvením, které nabídne např. Cafe Ahasver. Cílem kavárny bude
i poskytnutí výstavně-galerijní platformy pro presentaci, dialog a konfrontaci místní
a mezinárodní umělecké scény. Kavárna bude otevřená pro následné doprovodné
programy (panelové diskuse s umělci, apod.) a tiskové konference k výstavám. Galerijní
prostor je možné v kavárně vyčlenit tak, že umožňuje pořádat zde výstavy, promítání
filmů, workshopy, přednášky a jiné kulturní programy.
Realizace stavby muzea a realizace vlastní expozice bude financována z několika
zdrojů: z vlastních zdrojů (spoluúčast na financování z rozpočtu obce); z příspěvků od
sponzorů a z dotačních titulů od městských, krajských a státních institucí. Zcela zásadní
bude získání dotace prostřednictvím grantu EU Culture a získání finanční podpory grantu
poskytnutého např. prostřednictvím Norských finančních mechanismů EHP/Norska - tzv.
Norských fondů. Muzeum vznikne jako iniciativa obce Hrušovany u Brna, tj, jako
vlastníka objektu, s cílem vytvořit instituci sloužící široké veřejnosti. Expozice bude
připravena pod patronátem a správou Moravské galerie v Brně, ve spolupráci s Muzeem
hlavního města Prahy (tj. Studijním a dokumentační centrem Adolfa Loose) a Muzeum
Albertina ve Vídni. Zisk centra bude výhradně použit k vlastnímu rozvoji centra.

prezentovaný model auta Lancia Lambda konstruovaný dle návrhu Adolfa Loose
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Výběr z prezentovaných modelů staveb a jednotlivých kusů nábytku z tvorby A. LOOSE:
čajový stolek, Vídeň kolem 1910

vila pro Josephine Baker, Paříž 1927

židle s područkami, Vídeň kolem 1900

čalouněné křeslo, Vídeň kolem 1906

vila Moissi, Benátky 1923

vila Steiner, Vídeň 1910

Ing. arch. Dušan Knoflíček – ČLEN OBECNÍ RADY
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VOLBY 2014
Vážení občané Hrušovan u Brna
S podzimem se přiblížily i letošní volby do zastupitelstev měst a obcí. Jejich výsledky na příští
čtyři roky rozhodnou o tom, kdo se bude starat o zajištění chodu naší obce. Jinými slovy, jaký bude
v obci pořádek, jak budou vypadat ulice, parky a jak v nich bude bezpečno, jak budou spokojené
děti v naší základní škole a mateřských školách, zda budou dobré podmínky pro kulturní a sportovní
aktivity. Krátce se to dá shrnout - budou rozhodovat o využití omezených finančních prostředků,
se kterými hospodaří naše obec. Proto by si měl volič především rozmyslet, které priority by chtěl
prostřednictvím jím volených zástupců zajistit.
Kandidáti KDU-ČSL nechyběli v žádných dosavadních volbách a pokud byli zvoleni
do zastupitelstva, snažili se přispět k tomu, aby se v Hrušovanech žilo dobře a lidé se rádi vraceli
z cest domů. I v letošních volbách se o Vaši přízeň uchází členové KDU-ČSL spolu s nestraníky. Nás
všechny, kteří kandidujeme, spojuje úcta k tradičním křesťanským hodnotám, mezi něž patří vedle
udržování pěkného prostředí kolem našich domovů také podpora rodin s dětmi i opuštěných
a starých spoluobčanů. Proto by se naši kandidáti v případě zvolení chtěli v následujícím období
především soustředit na vytváření podmínek pro lepší život rodin s dětmi, zvláště s nižšími příjmy,
a starých opuštěných spoluobčanů, dále na zajištění možností obce pro poskytování dočasné
pomoci v případě nouze (ubytování, finanční půjčky atd.), naplnění volného času mládeže,
podporovat akce spolků, kulturu, sport. K uskutečnění těchto cílů chceme využít i spolupráce
s místními podnikateli, jejichž prosperita je pro obec velmi užitečná.
Chceme usilovat a naplnění těchto konkrétních cílů:
1. Rozvoj bydlení, péče o starší a potřebné občany
¾¾ zjistit zájem a podpořit vznik denního stacionáře pro seniory a postižené spoluobčany,
¾¾ podpora služeb pro osamělé důchodce – nákupy, taxi pro seniory,
¾¾ zjistit zájem a možnosti výstavby domu s pečovatelskou službou pro starší občany,
¾¾ zajistit možnost krizového dočasného bydlení pro případ nouze,
¾¾ prověřit možnost zřízení funkce sociálního pracovníka v obci (pomoc při vyplňování
formulářů, vyřizování žádostí, zastupování na úřadech atd.).
2. Sport, kultura
¾¾ víceúčelové dětské dopravní hřiště - využití plochy za sportovní halou,
¾¾ dotační podpora sportovních a kulturních aktivit spolků, příspěvky dětem na sportovní
vybavení,
¾¾ podpořit hledání možností rekonstrukce „Sokolovny“ včetně vybudování venkovní
zpevněné plochy.
3. Bezpečnost a pořádek
¾¾ zpřísnit kontrolu a regulaci hracích automatů,
¾¾ provádět důslednou kontrolu společenských akcí, zvlášť ve večerních hodinách,
¾¾ na citlivých místech obce zřídit bezpečnostní kamery (obecní úřad, podchod pod tratí,
hřbitov atd.),
¾¾ zajistit značení a následně i osvětlení cyklostezky do Židlochovic,
¾¾ hledat prostory pro bezpečné uložení kol u nádraží ČD a zdravot. střediska,
¾¾ zajistit, aby obecní policie prováděla kontroly na polích s cílem omezit krádeže úrody.
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4. Vzhled obce a životní prostředí
¾¾ ve spolupráci s ČD zajistit pravidelný úklid podchodu, okolí a vnitřku budovy nádraží,
¾¾ zřídit veřejné toalety v centru obce,
¾¾ rozšířit vybavení dětských hřišť a upravit okolí dětských hřišť – lavičky, zastínění,
¾¾ podporovat vznik parkových úprav, výsadbu stromů (stromořadí kolem cyklostezky
do Židlochovic), klidových odpočinkových míst s lavičkami,
¾¾ hledat možnosti zajištění ploch pro parkování aut,
¾¾ řešit problematiku čištění koryta Šatavy,
¾¾ vyřešit využití plochy náhradního hřiště za sportovním areálem,
¾¾ zvýšit odbornost péče o zeleň v obci,
¾¾ dbát na ohleduplný provoz sběrného dvora vůči okolní zástavbě,
¾¾ vybudovat prostory pro venčení psů na sídlišti.
Kandidáti za místní organizaci KDU-ČSL a nestraníky

Kandidáti KDU-ČSL a nestraníků do obecního zastupitelstva Hrušovan u Brna 2014–18

1. Petr Najman

2. Jindřich Studený

3. Bc. Ladislav
Najman

4. Ing. Gediminas
Masteika

5. Rudolf Kessner

6. Josef Novotný

7. Ing. Pavel
Chovanec

8. Hana
Kessnerová

9. Jaroslav Baldík

10. Bc. Hana
Chovancová

11. Marta
Mikulincová

12. Ing. Růžena
Havlíková

13. Josef Šafr

14. Miroslav
Sopoušek

15. Marie Pachlová
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V

ážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám v bodech představili program,
který budeme prosazovat, staneme-li se členy zastupitelstva této obce.
Jedná se o nabídku, která plynule navazuje na dosavadní práci pro obec.
Mnohé se už podařilo, ale chceme více. Nebuďte proto lhostejní k budoucnosti
své obce a přijďte k volbám.

Náš program:
1)

2)

3)

4)

Hospodaření obce:
Budeme nadále zodpovědně hospodařit
s majetkem obce, včetně financí
a pokračovat ve velmi úspěšném
získávání dotací.
(Máme 100% úspěšnost)
Funkčnost území:
Schválíme nový územní plán, který jsme
již dokončili, zlepšíme podobu obce,
opravíme chodníky a vozovky a současně
zvýšíme počet parkovacích míst.
Občanská vybavenost a školství:
Vybudujeme novou obřadní síň,
kterou obec naší velikosti potřebuje
k zabezpečení občanských slavností
a společenských událostí, dovybavíme
veřejný prostor mobiliářem, udržíme
dostatek míst v mateřských školách,
vytvoříme vhodnější podmínky
pro rozvoj základního školství přístavbou
školy.
Bezpečnost v obci:
Zlepšíme bezpečnostní situaci v obci
rozšířením kamerového systému
a optimalizací činnosti obecní policie.

5)

6)

7)

Sociální politika a zdravotnictví:
Podpoříme mladé rodiny osvobozením
dětí do 6 let od poplatků za odpady,
vytvoříme bezbariérové prostředí,
budeme nadále podporovat Klub
seniorů, pečovatelskou službu
a Domov se zvláštním režimem Villa
Martha. Zvýšíme počet ordinací v nově
zrekonstruovaném zdravotním středisku.
Životní prostředí a čistota v obci:
Budeme pokračovat ve zvyšování
množství zeleně v obci a zlepšíme její
estetiku. Zajistíme rybářské právo pro
rybník na ulici Vodní. Vyřešíme podchod
ČD a protihlukové zábrany.
Kultura a sport: Zvýšíme podporu
kulturním a sportovním spolkům
navýšením finančních prostředků
přerozdělovaných v rámci dotačního
programu obce. Po převodu sokolovny
do majetku obce vytvoříme nové kulturní
zázemí obce – „multifunkční sportovní
a kulturní dům“. Sportovní aktivity
podpoříme i vytvořením cyklostezek
do Vojkovic a Unkovic.

Kromě toho budeme samozřejmě naslouchat Vašim názorům, protože víme,
že jedině když s Vámi budeme mluvit, dozvíme se, co opravdu potřebujete.
Chcete-li maximálně podpořit naši práci, dejte hlas celé kandidátce TOP 09, tj. označte křížkem pouze čtvereček
vedle názvu strany TOP 09, volíte tak tým kompetentních lidí, kteří jsou připraveni vzít na sebe odpovědnost za věci
veřejné v Naší obci ve spolupráci s ostatními partnery.
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Miroslav Rožnovský

Mgr. Jiří Gottwald

Marie Rožnovská

Ing. Pavla Dratvová

Ing. Mgr. Pavel Kadlec

Karin Blahofská

Miroslava Šebelová

Ing. Pavel Umínský Ph.D.

Ing. Jaromír Komenda

Bc. Tomáš Kolegar

Mgr. Jana Jandíková

Rudolf Schmidt

Jaromír Judas

Alena Janková

Jarmila Langová
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám s blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí, představili
politické hnutí Sdružení nestraníků.
Volební program našeho sdružení vychází z reálných možností obce, zdravého
financování jejího chodu a vnímavého postoje k potřebám obyvatel obce. Základem
každé obce je rozumné hospodaření s finančními prostředky, zajištění funkčnosti
území, ve kterém obyvatelé žijí, a v neposlední řadě také zajištění a udržení
občanské vybavenosti obce. V uplynulém volebním období jsme byli platnými členy
zastupitelstva obce.Podpořilijsme prospěšné projekty a současně jsme dokázali získat
podporu ostatních zastupitelů pro realizaci našich cílů.
Mezi naše hlavní priority patří zejména:
 v případě převzetí do majetku obce, přestavba sokolovny na multifunkční kulturní
centrum
 zvýšení počtu parkovacích míst v obci s maximálním využitím pozemků obce
 rozšíření ploch pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a zvýšení počtu herních prvků
 zvýšení kapacity základní školy
 podpora místních spolků a sdružení včetně navýšení dotačních příspěvků
na podporu jejich činnosti
 kompletní rekonstrukce nádvoří „Vodárny“ a revitalizace bytových domů 223 a 231
 v oblasti bezpečnosti, zachovat vlastní Obecní policii a pokračovat v trendu
snižování obecné kriminality, zvýšení dopravní bezpečnostia prevence v rámci
dopravní výchovy
 zklidnění dopravy ulice Havlíčkova, vč. přechodu pro chodce
 postupná rekonstrukce místních komunikací a vozovek
 zvýšení podílu zeleně v obci
 usilovat o získání maxima finančních prostředků z dotačních titulů evropských fondů
a republikových grantů, určených pro investiční akce a financování rozvoje obcí
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Kandidátní listina„Sdružení nestraníků“
Jméno a příjmení

Věk

Povolání

Obec

Politická
příslušnost

1. Bohumil Harašta

54

Místostarosta

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

2. Ing. Petr Vodička

66

OSVČ

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

3. Pavel Hodec

49

Referent správy Hrušovany
majetku obce
u Brna

Bez politické
příslušnosti

4. Petr Ondráček

48

Dřevomodelář

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

5. Lukáš Zekl

22

Student VŠ

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

6. Michal Daněk

21

Kameraman,
zvukař

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

7. Jaromír Teplý

53

Ředitel
společnosti

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

8. Věra Haraštová

46

Zdravotní
laborantka

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

9. Kateřina Dvořáčková

26

Projekt
manažer

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

10. Miluše Machaňová (Krejčí) 64

Učitelka MŠ

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

11. Petr Dvořáček

38

Programátor
NC

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

12. Jiří Veis

43

Řidič, strojník

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

13. Zbyněk Šafer

48

OSVČ

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

14. Josef Lazar

65

OSVČ

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

15. Roman Zetel

51

Mistr výroby

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti
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Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl Váš vlastní vnitřní hlas.
Steve Jobs
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám tímto prostřednictvím představili volební program a kandidátku pro komunální volby za hnutí ANO 2011. Jsme političtí nováčci – za to se nestydíme. Také jsme si vědomi, že
náš volební program je více než ambiciózní a jistě mnoho z témat bude mít přesah do dalších
volebních období. Můžeme Vás ale ubezpečit, že všechna témata, která jsme pečlivě zvažovali,
jsou pro nás natolik důležitá, že jsme se rozhodli Vám je představit jako celek.
Záleží Vám na dalším vývoji obce? Každý hlas rozhodne, přijďte k volbám.
Hrušovany u Brna, bude líp.

PROGRAM:
TRANSPARENTNÍ RADNICE. Prostě to uděláme

• zveřejníme veškerá výběrová řízení a uzavřené smlouvy, včetně dodatků a příloh
v souladu s platnou legislativou ČR
• prosadíme zákaz uzavírání smluv, které by pod hrozbou sankcí nesměly být zveřejněny
• vytvoříme on-line transparentní účet obce na webu
• zajistíme vytvoření funkčního a přehledného webu obce

INFRASTRUKTURA OBCE. Prostě to vyřešíme.

• zařídíme realizaci multifunkčního areálu v prostoru Sokolovny
• podpoříme investice do alternativních zdrojů vytápění obecních budov s využitím
operačních programů s cílem dosáhnout snížení provozních nákladů
• obnovíme a vybudujeme odpočinkové zóny (lavičky, pítka s pitnou vodou)
• dobudujeme komunikaci v okolí hřbitova,
• zasadíme se o uvedení Loosovy vily do původního stavu – podpora turistického ruchu

ŽIVOT V OBCI. Prostě obec oživíme.

• podpoříme projekty využití volného času – mimoškolní aktivity dětí a mládeže, veškeré
kulturní a sportovní spolky
• otevřeme fotbalové hřiště veřejnosti
• připravíme projekt realizace multifunkčního hřiště pro veřejnost
• budeme iniciovat charitativní projekty pro místní obyvatele v nouzi
• necháme nainstalovat speciální nádoby na sběr víček u kontejnerů a ve sběrném dvoře

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Prostě tomu pomůžeme.

• povedeme jednání o minimalizaci zápachu v obci způsobený kafilérií v Medlově ve
spolupráci s firmou AGRIS MEDLOV a dotčenými orgány státní správy
• zajistíme výsadbu dřevin v okolí obchvatu obce
• zasadíme se o možnost zalesnění obce
• realizujeme centrální svoz bio odpadu
• budeme sledovat činnosti probíhající v dobývacím prostoru Hrušovany u Brna

BEZPEČNOST. Prostě to ohlídáme.

• vyhodnotíme a optimalizujeme činnost bezpečnostních složek obce
• budeme jednat o možné spolupráci s okolními obcemi bez Obecní policie – redukce
nákladů na Obecní policii Hrušovany u Brna
• prosadíme úplný zákaz hazardu
• zlepšíme bezpečnost a hygienu podchodu v železniční stanici a okolního prostoru

SENIOŘI. Prostě jim pomůžeme.

• zajistíme výukové programy pro seniory
• budeme podporovat volnočasové aktivity pořádané pro seniory
• připravíme projekt realizace domu s pečovatelskou službou
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Kandidáti do zastupitelstva
Hrušovany u Brna za hnutí Ano
Ing. Petr
Hýbler

36 let, geolog

Martin
Franěk

33 let, OSVČ

Kateřina
Buršíková

33 let, zubní instrumentářka

Ivo
Karban

34 let, elektromechanik

Jana
Kupková

48 let, obchodní zástupce

Karel
Mikoláš

40 let, stavbyvedoucí

Ing. Kristýna
Uminská

25 let, podnikatelka

Ing. Michaela
Hýblerová

33 let, OSVČ

Lenka
Ondráčková

37 let, účetní

Adéla
Lupačová
DiS.
22 let, zdravotní sestra

Ing. Vít
Mikoláš

38 let, strojvedoucí – instruktor

Jonáš
Kudera

29 let, operátor ve výrobě

Jan
Tomeček

22 let, řezník – uzenář

Jitka
Lupačová

61 let, pracující důchodce

Irena
Kupková

40 let, vedoucí provozu v gastronomii

www.anobudelip.cz | hrusovany.anobudelip.cz
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VOLEBNÍ PROGRAM NA OBDOBÍ 2010–2014
KSČM HRUŠOVANY U BRNA

Vážení spoluobčané,
v nadcházejících komunálních volbách budete opět vybírat své zástupce
do zastupitelstva naší obce Hrušovany u Brna. V uplynulém volebním období
2010/14 se podařilo i za přispění dobré práce dvou našich zastupitelů za KSČM
mnohé realizovat např: intenzifikace čistírny odpadních vod, zateplení
sportovního areálu, otevření mateřské školy ve sportovním areálu pro 50 dětí,
postavení Obecního domu, revitalizace Obecního rybníka, zadní napojení
do průmyslového areálu Botex a mnohé jiné úpravy v obci.
Pro volební období 2014-2018 vám předkládáme základní záměry našeho
programu, které budou naši kandidáti po zvolení do Zastupitelstva obce
Hrušovany u Brna navrhovat a prosazovat.

V oblasti bydlení






Podporovat výstavbu sociálních bytů pro sociálně slabé občany
Úprava nádvoří Vodárny u domu č.p. 223 a 231
Vypracovat technické řešení na odvedení jarních vod v ul. Žižkova a Červené vrchy
Zahájit výstavbu TI v oblasti Stávání pro budoucí výstavbu RD

V oblasti sociální




Podporovat přípravu a realizaci domu pečovatelské služby pro staré a osamocené
občany
Podporovat přístavbu v zákl. škole - družina

V oblasti dopravy – služby






Pokračovat v nutných opravách vozovek a chodníků v obci
Řešit úpravu komunikace k ČOV u Unkovic (panely)
Realizovat další odstavné plochy pro osobní auta v obci
Zřízení „Místní technické služby“ pro potřeby občanů
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V oblasti kultury – sportu






Řešit realizaci víceúčelového a společenského zařízení v obci
Využívání venkovních prostor letního kina
Vybudování dětského hřiště v oblasti ulicí Vodní a Jízdárenská
Vybudování informačního centra včetně muzea Adolfa Loose a veřejné WC

V oblasti životního prostředí










Pokračovat v započatém lesoparku a vytvořit víceúčelové hřiště mezi Šatavou
a jižním obchvatem pro využití volného času mládeže i dospělých
Dokončit klidovou zónu u bytových domů na Vodárně č.p. 223 a 231
Pokračovat v ozelenění a zalesnění na katastrálním území obce (např. cesta
od hřbitova k rybníku Šejba)
Zajistit vyčištění potoka Šatava od ulice Kosmáková až pod ČD v ul. Vodní
Sledovat a prosazovat plnění schváleného plánu rekultivací po těžbě písku
Zpracovat návrh na úpravu polní cesty od Obecního rybníka do Židlochovic a polní
cesty od rybníka Šejba k rybníku Šimlochy
Opravy kanalizačních stok

V oblasti každodenního života v obci




Vybudovat plakátovací plochu
Nadále podporovat dle finančních možností sportovní a mládežnické organizace
v obci

Naši kandidáti do obecního zastupitelstva Hrušovan u Brna
Adamová Vlastimila
Kubová Eliška
Adamová Jitka
Čech Cyril
Bažant Bohumil
Mgr. Krausová Jarmila
Pobijalová Anna
Bodišová Margita
Kučera Josef
Jelínek Bohumil
Janák Václav
Friedrichová Milada
Soušek Oldřich
Kalábová Marie
Musilová Anna

61 let
67 let
35 let
76 let
52 let
70 let
77 let
71 let
77 let
70 let
73 let
73 let
66 let
81 let
73 let

důchodkyně
důchodkyně
úřednice
důchodce
dělník
důchodkyně
důchodkyně
důchodkyně
důchodce
důchodce
důchodce
důchodkyně
důchodce
důchodkyně
důchodkyně

člen KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
člen KSČM
bez politické příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
bez politické příslušnosti
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1) budeme prosazovat zásadní rekonstrukci místní
Sokolovny, aby obec nebyla znevýhodňována
v oblasti cestovního ruchu, neboť ji chybí ubytovací
kapacity, stravovací kapacity a dostatek kapacit pro
sportovní a kulturní akce.
2) zajištění částečného oplocení dětského hřiště před
obchodním domem a tím zajistit větší bezpečnost
nezletilých dětí před stále sílícím dopravním
nebezpečím z okolních komunikací.
3) zajistit rekonstrukci hřiště na Sídlišti se zajištěním
stálé ostrahy a pevného návštěvního řádu a tím
zamezit jeho devastaci.
4) nebudeme podporovat navýšení cen vodného
a stočného.
5) nebudeme podporovat navyšování poplatků za
odpad.
6) nepodpoříme navyšování daně z nemovitostí pro
objekty sloužící k bydlení.
7) zajistit postupnou rekonstrukci obecního domu na
Vodárně.
8) zasadíme se za rozvoj občanského života v nových
obytných lokalitách obce, především z ohledem na
potřeby a zájmy děti.

oblast služeb a občanské vybavenosti

1) zajištění převodu rybníku na Vodárně obci, pouze pro
rybáře z Hrušovan. K tomu zajistit pro rybáře důstojné
zázemí, tj. rekonstrukce chaty, zbudování WC atd.
2) zajištění budování zeleně, zejména výsadbou nových
stromů a okrasných keřů.
3) zajištění opravy přístupových cest do zahrádkářských
kolonií.
4) v rámci spolupráce s OÚ Vojkovice zajistit
slušné podmínky pro odpočinek a koupání
u revitalizovaného Vojkovického rybníka.
5) zasadit se o zbudování protihlukového koridoru u
železniční trati v nejvíce postižených místech Hrušovan.

oblast životního prostředí

Volební program ČSSD
v Hrušovanech u Brna
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1) dodržovat stanovené a schválené zásady
strategického plánu a rozvoje obce.
2) odpovědně hospodařit s finančními prostředky obce
a jeho majetkem.
3) zajistit čerpání všech možných finančních prostředků
a možných dotací z fondů Jihomoravského kraje,
ministerstev a případně fondů EU.
4) budeme dobrovolně uveřejňovat všechny uzavřené
smlouvy obce s hodnotou plnění nad 50.000,- Kč
bez DPH.

oblast rozvoje atd.

1) řešení neuspokojivé dopravní situace v oblasti Sídliště,
ul. Havlíčkova, Komenského a dalších ulic a lokalit
a to především pomocí zpomalovacích retardérů,
jednosměrných ulic, omezení rychlosti atd.
2) řešit stálý nedostatek parkovacích míst v obci
a zajistit jejich efektivní využívání.
3) zajistit vylepšování stavu místních komunikací, např.
okolo hřbitova atd.

oblast dopravní infrastruktury atd.

1) dbát na důsledné dodržování zásad v oblasti
veřejného pořádku s využitím všech dostupných
zákonných prostředků.
2) pomoci zefektivnit činnost Obecní policie a případně
se zasadit o personální posílení OP.
3) zajistit použití nejnovější technologie kamerového
systému (i s nočním viděním) v místech, kde dochází
k největšímu narušování veřejného pořádku a páchání
trestné činnosti.
4) budeme podporovat regulaci a omezení hazardu.

oblast veřejného pořádku

1) zajištění zlepšení vybavenosti místního fotbalového
areálu o dětský koutek.
2) zajištění vybudování multifunkčního dětského hřiště
ve vhodné lokalitě obce a potřeb místních rodin.
3) zajistit podporu a rozvoj spolků, především
Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol, TJ Jiskra,
Mysliveckého sdružení, Rybářského spolku, Sdružení
zdravotně postižených, Táborníků, Klubu důchodců,
Nadačního fondu, ZO ČSZ atd.
4) Zajistit rozšíření školního hřiště MŠ na Sídlišti
a zlepšit jeho vybavenost (dětské brouzdaliště atd.)

oblast školství, sportu, kultury
a zájmové oblasti

Bc. Josef Cikán
lídr kandidátky ČSSD v Hrušovanech u Brna

Vážení spoluobčané,

v letošních volbách do Obecního zastupitelstva v Hrušovanech u Brna Vám předkládáme kandidátní listinu, na niž
jsou zastoupeny matky s dětmi, živnostníci a občané pracující
v různých profesích a oborech. Mnozí jsou členy místních
spolků a organizací. Společně jsme připravili program pro
moderní Hrušovany, který vám předkládáme.
Není nám lhostejné, jakým směrem se bude naše obec v následujících letech ubírat, jaká bude její další podoba. Naším
cílem je, aby získala charakter příjemného a vyhledávaného
místa pro život.
Přesto, že vím, jaké problémy nás čekají, že je nebude lehké
řešit, postavil jsem se do čela naší kandidátky v těchto volbách.
Já, a spolu se mnou i další kandidáti jsme přesvědčeni, že program pro moderní Hrušovany u Brna většinu z vás osloví.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

živnostník, 54 let
bez politické příslušnosti

František Kučera

konzultant, 30 let
ČSSD

Jaroslav Kouřil

vědecký pracovník, 25 let
ČSSD

RNDr. Miroslav Krepl

zástupce ředitele školy, 53 let
ČSSD

Ing. Jiří Homola, Ph.D

živnostník, 42 let
bez politické příslušnosti

Petr Švehlík

zaměstnanec veřejné správy, 48 let
ČSSD

Bc. Miroslav Macek

živnostník, 60 let
ČSSD

Bc. Josef Cikán

Představujeme vám
naše kandidáty
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

skladník, 49 let
bez politické příslušnosti

Pavel Fajgl

studentka, 22 let
bez politické příslušnosti

Vendula Kreplová

team leader, 29 let
bez politické příslušnosti

Tomáš Fajgl

operátorka, 41 let
bez politické příslušnosti

Martina Tomečková

živnostník, 39 let
bez politické příslušnosti

Anita Hytychová

prodavačka, 37 let
ČSSD

Dagmar Cikánová

manažer, 46 let
ČSSD

Ilja Trojan

transport supervizor, 34 let
bez politické příslušnosti

Milan Kloupar

ln ě de m
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Díky této osobní pozitivní zkušenosti proto mohu
všem voličům v obcích okresu Brno - venkov,
kde zástupci ČSSD kandidují, vřele dopručit jejich podporu. Také z toho
důvodu, že ČSSD obecně svým programem nejlépe naplňuje potřebu sociální
citlivosti, soudržnosti a solidarity a nyní již ve vládní koalici také úspěšně
koriguje nepravostí z let minulých.
Jan Žaloudík
senátor

Sociálně demokratičtí starostové, místostarostové
i členové zastupitelstev vždy předkládali fundované připomínky a náměty, které jsem jako
senátor často využil.

Za dobu svého působení v Senátu jsem se setkal
s celou řadou obětavých a úspěšných komunálních
politiků zvolených za ČSSD.

Sociální demokracie vede vládu, která konečně zrušila poplatky v nemocnicích a šetří na výdajích státu
nikoli na občanech. Víme, že země se nedostane
z hospodářské krize bez investic do budoucnosti
a vláda i kraje se snaží, aby se stavěla dopravní
infrastruktura, investovalo se do vědy a do České republiky přicházeli noví investoři. To, co je pro jiné jen heslo, je pro nás každodenní činnost: Pracujeme ve
Váš prospěch. V Brně se snažíme udržet moto GP, bráníme zavírání a prodávání
nemocnic, jsme na Vaší straně a usilujeme o nová pracovní místa, zakázky pro
firmy. Nechceme tupou zahraniční politiku, ale chceme politiku, která bude hájit
naše zájmy. Jsme s Vámi. Přijďte a podpořte naše kandidáty do voleb v obcích.
Vrátí vám to a budou pro vás pracovat.
Michal Hašek
Hejtman Jihomoravského kraje

je hlas pro jistotu,
prosperitu a budoucnost
pro naše děti

čssd

Pro prosazení našeho volebního programu
budeme využívat silného zastoupení ČSSD ve
vládě, parlamentu, senátu i kraji.
Finanční prostředky chceme hledat v evropských, vládních a krajských grantech a dotacích.

do
Pro volby

a
CÍ LÍSTEKitelstva v Hrušovanech u Brn
HLASOVA
zastup
obecního

Chcete podpořit naše kandidáty a zajistit,
aby měl Váš hlas největší sílu?
Potom na volebním lístku zakřížkujte největší políčko u ČSSD.
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FK 1932

FK 1932 v úvodu nové sezóny 2014/15
Jaromír Kudělka

V novém ročníku mistrovských soutěží máme dvě družstva. Družstvo mužů
a opětovně i samostatný dorost. Dále v klubu působí družstvo z nejmladší kategorie, přípravka, které se bude snažit o opětovné obnovení této věkové kategorie v klubu a další návaznosti v mládežnických družstev do budoucna.
Přípravka, kterou se snažíme obnovit, aby se mohla příští léto přihlásit opětovně do mistrovské soutěže, se schází od září pravidelně každé pondělí a středu
od 16:30 hod. pod vedením pánů Jaroslava Kafky a Michala Vrby a na zimní období má zajištěnou sportovní halu, kde se bude od listopadu do konce března,
trénovat vždy ve středu od 17:00 do 18:30 hod.
Nové zájemce z řad dětí a rodičů, kteří by chtěli hrát v Hrušovanech fotbal,
bychom rádi i touto formou chtěli oslovit, aby se v případě zájmu dostavili v uvedené dny na stadion a přihlásili se.
Dorostenci, kteří po 2 letech budou vystupovat opět jako Hrušovany, zahájili
přípravu 11. července. Odehráli dvě přípravná utkání, v Troubsku remizovali 2:2
a doma se Soběšicemi prohráli 3:4. V rámci letní přípravy si ve dnech 1.-3. srpna
užili i krátkého, ale intenzivního soustředění u brněnské přehrady v kempu ATC
Obora. Mimo jiné absolvovali 2 fyzicky náročné výběhy do lesů nad Brněnskou
přehradou a kolem hradu Veveří, které proložili různými pohybovými aktivitami.
Mimo sportovních aktivit se stmeloval kolektiv i po tréninkových jednotkách
a výsledkem je, že zde máme skvělou partu dorostenců. Velice dobře zapadli
do kolektivu i noví kluci, kteří jsou u nás na hostování ze sousedních Žabčic
a Vojkovic a mají zájem u nás hrát.
Družstvo se může opírat o 20členný hráčský kádr, který tvoří – Šimon Blaha,
Adam Bogľarský – brankář, Pavlo Golova, Filip Gratcl, Robin Hádlík, Filip – Jan
Houser, Martin Hýsek, Tomáš Lauterbach, Jan Musil, David Perník, Tomáš Podborský, Jan Podborský, Tomáš Pokorný, Pavel Pospíšil, Zdeněk Strouhal, Radim
Vachutka, Tomáš Viktorin, Jakub Wolf, Marek Zachař, Filip Žákovský.
Příchody: Gratcl, Strouhal, Žákovský (všichni hostování z Žabčic), Houser, Wolf
(oba hostování z Vojkovic), Viktorin (hostování ze Sparty Brno).
Odchod: David Hýsek - brankář - (hostování Vojkovice).
Střídavý start: Martin Hýsek (Vojkovice), Hádlík (st. žáci Vojkovice).
Chod dorosteneckého družstva zabezpečují pánové Igor Bogľarský a Michal
Lamač.
Od hodů hrají i v nových dresech, které jim zabezpečily firmy
TUBOTECH, spol. s r. o. a SCHWARC, spol. s r. o. – Děkujeme!
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Foto dorostu z hodového zápasu

FK 1932

Dospělí zahájili svoji přípravu z důvodu pozdějšího začátku své mistrovské
soutěže koncem července. Nabírali fyzickou kondici výběhy do okolního terénu
a sehráli jeden přípravný zápas doma s Přísnoticemi, který prohráli 1:4. Pro nový
soutěžní ročník se vytvořil 17členný hráčský kádr, který se bude snažit dosáhnout lepších výsledků, než byli v minulém ročníku.
Soupisku tvoří Tomáš Badin, Pavel Daněk, Miroslav Hýsek, Radek Janíček,
Michal Kameník, Petr Kameník, Petr Kolstrunk, Vladimír Kozák, David Kříž, Jonáš
Kudera, Matúš Levrinc, Stanislav Šafr, Robert Šimek, Petr Tesař, Jan Tomeček –
brankář, Patrik Vachutka, Josef Zemánek.
Příchody: Šafr Stanislav (hostování z Žabčic), Kameník Petr (návrat z hostování
Žabčice), Kolstrunk Petr (hostování Vojkovice).
Chod družstva zabezpečují pánové Petr Tesař a Robert Šimek.
Úvodní mistrovské zápasy se podařily lépe dorostencům, kteří se drží v popředí
okresního přeboru. Dospělí sehráli v kompletní sestavě až třetí utkání a hned se
dostavil i úspěšný výsledek.
O naší práci a výsledcích se můžete dozvědět více na stránkách www.fk1932.vysledky.com.
Závěrem mi dovolte popřát všem našim hráčům, ať se jim daří podávat co nejlepší výkony, které povedou k pěkné a účelné hře a k dosažení dobrých výsledků
v probíhající podzimní části.
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!
Hrušovanský zpravodaj Září 2014
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Rybáři

Tradiční rybářské závody pro děti do 15 let 23. 8. 2014
LUKÁŠ ZEKL, člen MS Hrušovany u Brna, jménem celého výboru
V sobotu dne 23. 8. 2014 se uskutečnily tradiční rybářské závody pro děti do 15 let, bylo
to u příležitosti rozloučení se s prázdninami,
avšak letos o týden dříve, jak předešlé roky.
Závodů se zúčastnilo cca 20 závodníků, a tedy
byla lepší a větší účast než loňský rok. Násada
kapříků na rybník byla pěkná, kapříci byli při
chuti a děti si celkem dobře zachytaly. Počasí
nebylo nejlepší, sluníčko nesvítilo, pár kapek
spadlo, ale nepršelo intenzivně a silně, což bylo
pozitivní. Byl to prostě ideální den na chytání
ryb, jak my rybáři máme nejraději.
Závodů se zúčastnilo cca 20 závodníků, a to
děti z Hrušovan i okolních obcí. Vítězem závodů
byl Lukáš Brzobohatý s 465 body, na druhém
místě skončila nadějná rybářka Bára Nejedlíková se 322 body a třetí místo obsadil Milan Hos
se 305 body. Všichni závodníci si vybrali nějakou rybářskou cenu, která se jim nejvíce líbila,
některé děti neměly štěstí a nic neulovily, avšak
ceny byly nachystány pro všechny. Na rybníku
nás navštívil pan starosta obce Miroslav Rožnovský se svojí manželkou. Na všechny závody
se chodí podívat pravidelně každý rok. Všem
závodníkům pan starosta potřásl rukou.
V Hrušovanech u Brna je jeden jediný rybník
na Vodárně, který slouží mnoho desítek let
pro rybáře i pro občany v letních měsících
na koupání, ale na vlastní nebezpečí. Rybník je
zrekonstruovaný v roce 2012, kdy se vypustil,
a vylovily se veškeré ryby. Po veškerých úpravách v rybníku a kolem rybníka se opět napustil a nasadili se postupně zpět ryby, to stejné
množství ryb, které se vylovilo. Proto se snažíme přivést nové a další děti, aby měly možnost
někdy v budoucnu zase přivést svoje děti
a nové generace na využití rybníka a poznání
zároveň krásných míst v obci, ve které všichni
žijeme a budou žít další a další generace.
Celý výbor MS Hrušovany u Brna však mrzí
stále malá účast dětí na závodech. Snažíme se
hlavně o to, aby nebyly děti stále doma u počítače nebo TV, aby poznávaly krásu přírody
a byly na čerstvém vzduchu, naučily se poznávat stromy a keře, rostlinstvo a živočišstvo,
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hlavně tedy živé tvory, které se nacházejí kolem
rybníka i v rybníku nebo přímo ryby ulovené
na břeh. V rybníku nejsou pouze kapříci, ale
i amuři, cejni, karasi, líni. Máme na rybníčku
i dravé ryby jako jsou štiky, candáti a okouni,
avšak dravci jsou zatím na rybníku hájeni.
Kolem rybníku jsou vysazené nové stromky,
dále vedle rybníka bude asi do budoucna nějaká odpočinková zóna, tedy park s lavečkami
na posezení pro občany obce. Je prostě dobré
vědět, že se v obci nachází nějaké místo, kam si
člověk potřebuje jít odpočinout a odreagovat
se od stresů ze zaměstnání či jiných starostí,
kde to má rád a vrací se zpět na toto místo. Je
důležité, když si můžeme říct a zároveň jít se
projít a pročistit si hlavu na nějaké místo, kam
se rádi vracíme. A ještě když máme z toho místa
nějaké zážitky, které nám zůstanou na vždy,
nebo se zde sejdeme a pohovoříme si s přáteli.
Je dobré děti učit odmalička pozitivní tedy
kladný vztah k přírodě a krajině, ta se vyskytuje
všude kolem nás, tedy ekologie rybníka i rostlinstva a živočišstva kolem rybníku. Musíme si
proto všichni vážit ekologie a životního prostředí u nás nejen na rybníku, ale v celé naší
obci Hrušovany u Brna.
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