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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané
úvodem mého příspěvku Vás zdravím a přeji vše dobré.
Skončily prázdniny a čas dovolených. Věřím, že jste je
všichni prožili bez úhony a že jste si odpočinuli.
Postupně realizujeme plán investic a všech úkolů,
které jsme si stanovili. Sami se můžete přesvědčit,
neboť stavby, které realizujeme, jsou všem na očích.
Myslím si, že firmy odvádí dobrou práci.
Důležitá je i projektová příprava staveb, které
máme za prioritní: tj. architektonická studie sokolovny a přístavby školy. Tato
administrativní práce není bohuže vidět, ale vězte, že se na nich pracuje.
Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a řediteli brněnských nemocnic
jsme dospěli k uspokojivým výsledkům ve spádovosti nemocnic.
Bylo potvrzeno, že spádovost neexistuje a po doladění nezbytných
technických úkonů dojde k setkání obce a našich lékařů, kde dohodneme
postup v komunikaci se zdravotnickými zařízeními, aby skutečně platila
svobodná volba lékaře a zdravotního zařízení.
Chci poděkovat všem účastníkům a věřím, že vše bude fungovat.
Upozorňuji, že u rychlé záchranné služby je volba zdravotního zařízení
řešena posádkou a vhodným typem nemocnice, která má potřebné vybavení
a kapacitu.
Chci všem spoluobčanům poděkovat za trpělivost a nadhled při realizaci
staveb, kde musí strpět i jistá omezení.
Budeme se snažit, abychom obtěžovali co nejméně, ale musíme dodržovat
kvalitu staveb.
Děkuji také všem dobrovolným aktivistům, kteří realizují akce pro děti
a mládež, včetně ostatních sportovních a kulturních vyžití.
Naše spoluobčany chci požádat o trpělivost a nadhled, neboť při realizaci
akcí bude docházet k jistým omezením.
S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
Hrušovanský zpravodaj Září 2015

3

Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 5/ZO/2015 z jednání ZO Hrušovany u Brna 20. 7. 2015
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.informace starosty
2.schválená rozpočtová opatření č. 6/2015
a 7/2015 provedená radou obce na základě pověření vydaným ZO
3.informaci starosty ve věci zadání VZMR
na rozšíření kamerového systému – zadání jednomu dodavateli (záruka, kompaktibilita).

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.záměr obce – pořízení nemovitosti, při
realizaci Plánu investic, oprav…/2015
ve věci odkupu odstavných stání na ulici Nádražní
2.aktualizaci Plánu investic, oprav…atd.
obce na rok 2015 – II.
3.Smlouvu č. 1030022239/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene –
přípojka NN u hřbitova mezi E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem

4.Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330001500/002- rozšíření
distribuční soustavy v ul. Sušilova mezi
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem
5.Smlouvu o věcném břemeni mezi p. Cikánovou, p. Čechem a Obcí Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
6.Smlouvu č. 1030023593/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene –
přeložka NN – nádvoří Vodárna mezi
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem.

III. Zastupitelstvo obce doporučuje:

1.účetní jednotce, aby u darovacích smluv
v kompetenci zastupitelstva obce
uplatnila identický postup jako v případě RO, tj. aby prováděla účetní operace
u darovacích smluv, jako soukromoprávní smlouvy.

Upozornění: Obecní poplatky
Oznamujeme občanům, že již uplynula splatnost poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů 2015, jehož splatnost byla 31. 5. 2015.

!

V průběhu měsíce září jsou rozesílány „Platební výměry“
na poplatek již navýšený na dvojnásobek.
V případě, že dlužník nezaplatí navýšený poplatek ve lhůtě
určené platebním výměrem, bude tento spis předán soudnímu
exekutorovi, jehož služeb využíváme.

Dále upozorňujeme držitele psů, že jsou dle Obecně závazné vyhlášky
povinni ohlásit správci poplatku, tj. na obecní úřad vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců.
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Informace z obecního úřadu

Obec

Stav veřejné zeleně v Hrušovanech u Brna
Mgr. Ing. Pavel Kadlec, místostarosta

V minulosti převažovaly spontánní výsadby zeleně, lidé si vysazovali před své
domovy různé dřeviny mnohdy bez důkladné znalosti druhu a informací o pozemku.
Tento způsob se bohužel v mnoha případech praktikuje dodnes.
Výsledkem jsou problémy s dřevinami, které svým vzrůstem a charakterem absolutně
neodpovídají umístění. Často se můžeme setkat s případy, kdy koruny prorůstají
do nadzemního vedení. Setkáváme se s mohutnými stromy, jejichž kořeny narušují
chodníky, nebo dokonce základy staveb v jejich těsné blízkosti. Bez znalosti průběhu
podzemních inženýrských sítí se stává, že se stromy sázejí přímo na jejich vedení. Kořeny
je mohou poškodit, ale také v případě opravy sítě by stromy byly bez náhrady odstraněny.
Je snaha tyto chyby postupně řešit, napravovat a přistupovat k péči o zeleň
koncepčně. Proto také byly na jaře provedeny bezpečnostní prořezy vybraných stromů
a byla zahájena inventarizace stromů (pilotní projekty si můžete v omezeném rozsahu
prohlédnout na portálu www.stromypodkontrolou.cz). Na podzim se plánuje výsadba
vhodných druhů stromů na vhodná stanoviště.
Nejvýznamnější výsadby plánované na podzim 2015:
• Keře a stromy u zdravotního střediska
• Keře podél parkoviště letního kina
• Stromořadí k průmyslovému obchvatu
• Doplnění stromů do parku u obchodního domu
• Plazivé keře na svahy u železničního podjezdu
• Obnova stromořadí na ulici Tyršova
• Obnova aleje u sídliště podél ulice Komenského
V případě větších zásahů nebo kácení si obec zajišťuje posudek od arboristy (např. alej
u sídliště – podél ulice Komenského), podle jehož závěru se může rozhodovat.
Lidé si mnohdy neuvědomují, že dřeviny jsou součástí pozemku, a že když vysadí
strom na obecní pozemek, stane se jejich vlastníkem obec se všemi povinnostmi
a zodpovědností. Vyzýváme proto občany, aby nevysazovali na obecních pozemcích
žádné stromy nebo aby svůj záměr projednali na OÚ nebo s Ing. Pavlou Dratvovou, která
má na tyto záležitosti na starost.

Kontejner na bioodpad

Zájem o separaci bioodpadu v kontejneru, který se každý víkend umisťuje
na křižovatku ulic Vodní a Jízdárenská, nebo na křižovatku Příční a Malinovského,
předčil očekávání. Současně nás těší ukázněnost, s jakou je využíván – až
na výjimky nebyl problém s tím, že by se do kontejneru házelo něco, co tam
nepatří. V žádném případě do kontejneru není možné vyhazovat bioodpad
i s pytlem, ve kterém se přinesl. Bioodpad se vysype a pytel je třeba následně
vyhodit do jiného kontejneru nebo popelnice.
Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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Obec

Informace

Stavební ruch v Hrušovanech

Oprava cest v parku

Oprava cest v parku

Oprava cest v parku

Oprava ulice Sušilova

Oprava ulice Stávání

Oprava ulice Stávání

Opravy chodníků
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Vjezd pro zásobování ZŠ

Informace

Obec

Zpráva o činnosti obecní policie
Mgr. Ing. Pavel Kadlec, místostarosta

V letních měsících, od června do srpna, se obecní policie zabývala více než devadesáti
přestupky. Přibližně třetinu řešila domluvou. Sami občané se na strážníky obrátili více
než čtyřicetkrát.
Podařilo se dopadnout muže, který opakovaně znečišťoval veřejná prostranství kolem
kostela. V souvislosti s prázdninami a teplými nocemi bylo nutné reagovat na zvýšený
počet případů rušení nočního klidu. Problematická místa, kde se ve večerních hodinách
scházelo větší množství lidí, byla pravidelně kontrolována. Strážníci také zajišťovali dohled v době konání kulturních akcí. Pozitivně je hodnocena spolupráce s Policií ČR,mimo
jiné vedla k dopadení muže řídícího auto pod vlivem omamných látek.
Občané by měli věnovat větší pozornost mobilnímu dopravnímu značení, kterým se
zakazuje stání na vozovce. Tyto značky umisťují pravidelně, s dostatečným předstihem,
zaměstnanci obce z důvodu sečení trávníků nebo zametání vozovek. Omezení se týká
převážně časového úseku mezi 7. a 15. hodinou po dobu 2 dnů. Respektování tohoto
značení značně usnadní práci zaměstnanců obce. Vlastníci vozidel se také vyhnou případným škodám, které mohou způsobit např. kameny nekontrolovatelně vystřelené
od sekačky, a samozřejmě pokutám, které za nedodržení předpisu hrozí.

Stavební ruch v Hrušovanech

Vybudování tržního místa

Oprava zadního vjezdu +
parkování Zdr. S

Oplocení MŠ Havlíčkova

Oprava zadního vjezdu Zdr.
S + parkování

Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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Obec

Informace

Jaká je budoucnost sokolovny?
Ing. arch. Dušan Knoflíček, místostarosta

Není to tak dlouho, co jsme Vás informovali, že obec převzala do svého majetku objekt sokolovny včetně souvisejících
pozemků.
Bohužel současný stavebně technický
stav objektu není dobrý. Rovněž dispoziční, provozní i funkční řešení nelze
považovat za vyhovující. Obdobně tomu
je i z hlediska urbanistického, což je důsledek dlouhodobého stavebního vývoje,
ve kterém se odrážela celá řada různých
požadavků minulých období. Vzhledem
k těmto skutečnostem se obec rozhodla
dále již neprodlužovat agónii tohoto
sportovně‑kulturního stánku a v následujících týdnech připraví podklady pro
zadání veřejné architektonické soutěže
o návrh, tj. organizované pod patronátem
České komory architektů (ČKA).
Volba uspořádat v první polovině roku
2016 veřejnou architektonickou soutěž padla z pádných důvodů. Zadání projekčních
prací se dnes děje v drtivé většině případů
výběrovým řízením, kdy jediným kritériem
je nabízená cena. Obec při takovém výběru
projektanta nemůže tušit, jak bude budoucí
budova nebo veřejný prostor vypadat,
bude‑li pěkná, ekonomická, levná nebo
drahá. Výsledkem je pak výběr nejnižší nabízené ceny za projektové práce, což mnohdy
znamená zcela fatální dopad na kvalitu.
Kvalitní projekt přitom zahrnuje nejen cenu
budoucí stavby, ale i ekonomiku stavby
a jejího provozu. Požadavky na výtvarnou
invenci projektanta pak již nejsou vůbec
možné. Jsme přesvědčeni, že vzhledem
ke společenskému významu sokolovny
a na základě výše uvedeného je žádoucí volit ten nejobjektivnější a nejtransparentnější
způsob zadání zakázky na tuto stavbu.
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Jak soutěž probíhá? Obec určí soutěžní
podmínky, stavební program, porotu,
odměny vítězům a vyhlásí soutěž. Počet
účastníků není omezen, obvykle se jich
dobrovolně přihlásí kolem dvaceti až padesáti, u velmi významných soutěží i přes
sto. Odborná porota (včetně zastoupení
obce) vybírá nejlepší návrh bez známosti
jeho autora. Tyto návrhy mohou být navíc mezi sebou vzájemně porovnávány
a posuzovány, a to nejen podle kritérií estetických, ale také podle výše investičních
nákladů na realizaci, nákladů na provoz,
vlivu na okolní infrastrukturu, životní prostředí apod. Nutno dále sdělit, že Pořízení
návrhu stavby formou architektonické
soutěže je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (soutěž o návrh dle
§ 102–109 zákona č. 137/2006 Sb.) a vyhlašovatel může vítězi (tedy budoucímu
projektantovi stavby) zadat ke zpracování
všechny fáze přípravy a realizace stavby:
dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci – projekt pro stavební
povolení, projekt pro provádění stavby,
tendrovou dokumentaci a autorský dozor.
Při hledání nového řešení návrhu budeme upřednostňovat celkovou přeměnu
areálu. Demolice všech objektů však není
naším prvořadým cílem, pouze bude ponechána možnost, aby soutěžící zvážili,
zda objekty odstraní a v jakém rozsahu.
Smyslem soutěže bude nalézt nové řešení,
které potvrdí fenomén stávající sokolovny
v kontextu aktuálních požadavků a v souladu s platnými právními i hygienickými
předpisy. Základní premisou bude zachování možnosti pořádání společenských
akcí z oblasti hudby, sportu, místního
folkloru atd. Chceme, aby na místě dnešní

Informace
sokolovny stálo zcela soudobé centrum
„SOKEC“, mající městotvorný efekt a dobře sloužící široké veřejnosti. Vzhledem
k faktu, že je nutné formulovat zadání architektonické soutěže dle podmínek ČKA,
Vás tímto vyzývám ke spolupráci. Máte‑li
jasný námět jaké funkce, či disciplíny
mají být do nového areálu integrovány,
neváhejte a sdělte své nápady na e‑mail:
knoflicek@mimoto.cz. V každém případě
počítáme s realizací sportovního zázemí
pro více druhů sportovních disciplín
(tj. volejbal, badminton, sokolské všestrannosti, aerobiku, atd.). Dále obec očekává, že budou cvičební prostory sloužit
sportovní gymnastice, tancům, pilates,
posilování atd. Kromě využití za účelem
sportu bude objekt i nadále určen k pořádání větších kulturních a veřejných
akcí (sportovní turnaje, koncerty, taneční
zábavy apod.). Důležité bude realizovat
kapacitní hygienické zázemí, ale i prostory
jako bufet/kavárna apod. Rádi bychom
do objektu integrovali i klub pro mladé
s vazbou na hudební zkušebnu. Nicméně
jsme si vědomi, že nebude možné naplnit
veškeré vize, ale pokusíme se o dosažení
maxima možného.
Současně s vlastním objektem hodláme
řešit veškeré exteriéry, tj. včetně venkovní

Obec

tribuny, vytvoření prostoru pro posezení
diváků/hostů, zahradních úprav atd.
Dalším kritériem zadání soutěže bude
konstrukčně provozní řešení, které by
mělo odpovídat požadavkům na udržitelnou výstavbu. Z hlediska nároků
na energie budeme požadovat takové
řešení, které povede ke splnění minimálně
požadavku na nízkoenergetický standard,
který je definován spotřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m2 za rok. Smysl a podstatu stavby však nespatřujeme v instalaci
uživatelsky i provozně složitých systémů
obnovitelných zdrojů. Upřednostňujeme
stavební a technologickou nenáročnost,
tj. logické a promyšlené hospodaření
ze solárními zisky, dešťovými vodami
a světlem atd. Bude na soutěžících hledat
optimální řešení stavby, které by zajistilo
maximum požadovaných energetických
potřeb. Zcela zásadní budou ekonomické
požadavky kladené již na soutěžní návrh. Budoucí návrhy musejí respektovat
ekonomické možnosti obce, které jsou
v předpokládané výši investičních nákladů
cca 50 mil. Kč bez DPH.
V každém případě očekáváme solidní,
soudobou a svébytnou stavbu, která se
logicky a s pokorou zapojí do struktury
stávající zástavby.

Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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Školy

Mateřská škola

Tak jsme to zvládli!
Kolektiv MŠ

Tuhle větu jsme mohli vyslovit na konci prázdnin. V červnu jsme v MŠ Sídliště zjistili únik
vody z řádu a následně se prokázalo, že je prasklé vodovodní potrubí. S napětím jsme
čekali na verdikt odborné firmy a ten nezněl moc povzbudivě. Bylo třeba vyměnit celé
vodovodní potrubí uložené v zemi. Tak se ze školky stalo na víc jak měsíc staveniště. Při
pohledu na stále se zvětšující díry, jsme si říkali, že v září nemáme šanci otevřít – zbavit
se nánosu prachu, vymalovat, uklidit třídy, kabinety… S poměrně rychle postupujícími
pracemi, jsme začali vidět věci nadějně. Díky vstřícnému přístupu řemeslníků, pana malíře, pana školníka a obrovskému pracovnímu nasazení školnic a ochotě učitelek pomoci
s úklidovými pracemi, jsme měli školku k prvnímu září připravenou na přivítání dětí po
prázdninách. V mezičase jsme stihli vyměnit linoleum ve třídě Motýlků v MŠ Havlíčkova
a pořídit zde nové kryty radiátorů a vymalovat školní kuchyni.
Po horkých letních dnech přišel déšť. Do krásně vymalované a uklizené MŠ Sídliště
zateklo střechou. Střecha je již opravená a my doufáme, že jsme si veškerá překvapení
vyčerpali na pár let dopředu.
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Ve školním roce 2015/2016 je zapsáno k docházce
do mateřské školy 161 dětí.
MŠ Havlíčkova
třída Berušky 26 dětí,
třída Motýlci 26 dětí,
správní zaměstnanci

p. uč. Jarmila Havlíková, Kristýna Sladkovská
p. uč. Eva Černíková, Božena Vráblíková,
asistent pedagoga Mgr. Elena Francánová
Lenka Bradáčová, Simona Růžičková

MŠ Sídliště
třída Kuřátka 24 dětí,

p. uč. Petra Dohnalová, Eva Urbánková,
asistent pedagoga Adéla Karešová
třída Včelky 25 dětí,
p. uč. Bc. Zdeňka
Doleželová, Bronislava Slámová
třída Sluníčka 14 dětí, p. uč. Mgr. Jana
Hochmannová, Bc. Magdaléna Hradská
správní zaměstnanci Marcela Drápalová, Růžena Kalivodová,
Marie Nováčková
MŠ Jízdárenská
třída Broučci 24 dětí,

p. uč. Ivana Kabelková,
Karolina Vymazalová
třída Medvídci 22 dětí, p. uč. Mgr. Markéta Mocková,
Eva Urbánková
správní zaměstnanci Anna Studená, Jana Šafránková
Školní jídelna
vedoucí ŠJ Bc. Vladimíra Suchánová
kuchařka Monika Schmidtová,
pomocná kuchařka Simona Růžičková

Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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První dny školního roku 2015/16
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Z horkého léta jsme se rychle přenesli
do chladnějšího podzimu. V úterý 1. září
jsme tradičně zahájili nový školní rok.
Všechny přítomné přivítala ředitelka školy a pozdravili hosté: předsedkyně Komise
pro občanské záležitosti paní Mgr. Jarmila Krausová a místostarosta obce pan
Ing. Mgr. Pavel Kadlec. Prvňáčci seděli
v první řadě. Letos nikdo nechyběl, přišlo všech 50 dětí. Přivítali jsme je knížkou
a malým dárkem. Přejeme jim, aby byli
ve škole spokojení a úspěšní. Příspěvek
na školní potřeby a pomůcky pro každého
prvňáčka činí 1000 Kč, z toho 800 Kč hradí
zřizovatel, zbytek jde ze státního rozpočtu.
Jedná se o učebnice, pracovní sešity, psací
a výtvarné potřeby.
Do školy chodí v tomto školním roce
230 žáků, máme 5 ročníků po 2 třídách,
4 oddělení školní družiny.
Do kolektivu zaměstnanců přišly 2 nové
paní učitelky, 1 nová asistentka pedagoga.
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Vyučujeme podle školního vzdělávacího
programu Otevřená škola, angličtinu mají
žáci od 1. ročníku. Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (2 Hi Hspeciální
pedagogové, školní psycholog, logoped).
V loňském roce bylo toto pracoviště finančně zajištěno z projektů, v letošním
roce financuje převážnou část zřizovatel.
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.

Základní škola

Školy

V loňském roce jsme byli zapojeni do těchto úspěšných projektů:

Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice
Příjemce dotace: Město Židlochovice
Zapojené subjekty: 15 základních škol v ORP Židlochovice
Cílem projektu bylo vytvoření systému podpory žáků ohrožených školních neprospěchem. Záměrem bylo zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad na další vzdělávání cílové skupiny žáků. V rámci projektu vznikla síť odborných a poradenských
služeb přímo ve školách zapojených do projektu. Byly zvyšovány kompetence
pedagogů pro práci s těmito žáky a současně jim byla poskytována metodická
podpora v této činnosti. Projekt dále umožnil pořízení potřebných kompenzačních pomůcek pro žáky. Inovativnost projektu spočívala v systematickém 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 %), činila 10.869.800 Kč. Projekt byl realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Díky tomuto projektu jsme mohli
zlepšit služby našeho školního poradenského pracoviště. Na škole působili dva
speciální pedagogové a psycholog. Poskytovali podporu žákům a radili také rodičům. Věnovali se i žákům mimořádně nadaným. Žáci navštěvovali tři kroužky
čtenářské gramotnosti a tři kroužky doučovací.

Město Židlochovice,
ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna

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. Získali jsme finanční prostředky navybavení ICT technikou pro pedagogy školy a na jejich další vzdělávání v této oblasti. Tento projekt končí
30. 9. 2015.

Také v tomto roce budeme díky zkušenostem z projektů poskytovat potřebnou péči všem našim žákům.
Zájmové kroužky zahájí činnost od října. Kromě výuky se žáci budou účastnit
různých soutěží, exkurzí, výletů, pojedou i na školy v přírodě.
Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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Tradiční vycházka

Na zahájení nového školního
roku vyrazily čtvrté třídy v první zářijový pátek na tradiční
vycházku. Vyšly si z Hrušovan
přes Židlochovice na Akátovou
rozhlednu na kopci Výhon. Protože v noci pršelo, šli čtvrťáci
cestou tam po chodníku kolem
silnice a k cíli cesty po naučné
stezce. Na rozhledně se pod
dohledem pana učitele Mrázka,
paní učitelky Baumgartnerové
a slečny vychovatelky Jandíkové vystřídali při pozorování
blízkého i vzdáleného okolí.
Na zpáteční cestu se děti vydaly
kolem historického popraviště
a po krátké zastávce v židlochovické cukrárně šly přes zámecký
park zpět do školy. Cestou žáci
pozorovali, co nového je možné
zahlédnout v jejich obci, v parku i v Židlochovicích. Ráno bylo
trochu chladné, na rozhledně
foukalo, ale před polednem se
počasí krásně vyjasnilo. Byl to
pro všechny určitě pěkný první
společný zážitek nadcházejícího
školního roku.
Mgr. E. Baumgartnerová,
Mgr. J. Mrázek

Ve čtvrtek 24. 9. přivítáme ve škole psychologa pana Mgr. Miloslava Hubatku, který s námi bude besedovat na téma výchova dítěte v rodině, spolupráce rodiny a školy
a zodpoví na naše případné dotazy z oblasti vzdělávání a výchovy. Beseda ve školní tělocvičně začíná v 17 hodin. Na besedu zveme všechny zájemce z řad veřejnosti.
Klidný a úspěšný školní rok přejeme žákům i všem našim příznivcům.
Za zaměstnance i žáky školy
Mgr. Jarmila Motlíčková
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Informace

Ostatní

Alfa kurzy – stručné představení současného křesťanství
a nabídka k aktivnímu promyšlení vlastní víry
Ondřej Macek – farář ČCE v Nosislavi
Kurzy Alfa vznikly v Londýně v sedmdesátých letech 20. století. Za posledních dvacet
let jimi prošlo ve 169 zemích 23 milionů lidí
mluvících 112 jazyky. Probíhají ve stejném
tvaru v římskokatolické církvi i ve většině církví protestantských.
Například David Suchet, britský herec,
představitel Hercula Poirota o nich řekl:
„Neznám žádný jiný kurz, který by obsáhl
úvod k základům křesťanské víry tak přístupným způsobem a byl tak relevantní pro dnešního člověka.“
Na podzim se uskuteční i v Nosislavi.
Určeny jsou těm:
 kdo se ptají
 kdo si chtějí udělat představu
 kdo kdysi prošli nějakými hodinami
náboženství, ale pak byli zaváti v životě jinam a rádi by si udělali dospělý
názor.

Nejde o naverbování do konkrétní církve,
ale o nabídku podnětů k přemýšlení.
Alfa kurz tvoří deset večerů, které začínají
lehkou večeří. Vše bezplatně a nezávazně, bez
tlaku a nucení. Po jídle následuje asi půlhodinovou přednáška lektora, který nemá hotové
odpovědi, a potom rozhovor v menších skupinkách.
Dojde na témata jako: Kdo to je Ježíš? Co to
je vlastně víra? Co to je modlitba a k čemu je?
O čem je bible a jak ji zkusit číst? Kde se bere
zlo a co s ním? Vstupuje nějak Bůh do lidských
životů? Uzdravuje Bůh? Co to je církev a proč
není jen jedna? Má život nějaký smysl?
Setkání se uskuteční v podzimní a zimní
středy od 19 hodin (30. září; 7. října; 14. října;
21. října; 4. listopadu; 18. listopadu; 25. listopadu; 2. prosince; 9. prosince; 16. prosince) na
evangelické faře v Nosislavi (Masarykova 156).

Placená inzerce

MÁTE VELKÉ ZÁVAZKY?
• Převyšují závazky Vaše příjmy? • Nejste schopni splácet svoje půjčky?
• Hrozí Vám exekuce či Vás již exekutor kontaktoval?
• Stali jste se obětí vymahačů? • Hrozí Vám úpadek?

• Chcete aktivně řešit svoji situaci?
• Znáte možnost ODDLUŽENÍ?
NABÍZÍME VÁM POMOC
Pište ihned oddluzeni‑rychle@seznam.cz
Volejte neprodleně 
608 617 805
Dohodněte si svůj termín PŘIJEDEME
Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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Klub seniorů

Zájezd na hrad Český Šternberk a na zámek Konopiště
Eliška Kubová

Klub seniorů uspořádal dne 23. 6. 2015 zájezd na hrad Český Šternberk
a na zámek Konopiště.
Vyjeli jsme poměrně brzy, ale přesto jsme nedojeli v domluveném termínu na prohlídku hradu včas. Na dálnici D1 směrem na Prahu se stala dopravní nehoda a my jsme stáli na dálnici skoro 1,5 hod. včetně malé objížďky,
kterou s námi řidič autobusu provedl po vedlejší silnici. Dojeli jsme na hrad
Český Šternberk po dohodnutém termínu, přesto nám pracovníci vyšli vstříc
a prohlídku hradu umožnili. Na hradě bylo možné fotit, proto máme snímky
i z prohlídky hradu. Měli jsme velice výbornou průvodkyni, její výklad byl zajímavý. Český Šternberk je gotický hrad přestavěný na zámek na levém břehu
řeky Sázavy nedaleko dálnice D1 na území stejnojmenného městyse v okresu
Benešov. Stojí na hřebeni v nadmořské výšce asi 350 m n. m. Od roku 1958
je chráněn jako kulturní památka ČR a od roku 2008 také jako národní kulturní
památka ČR.
Po prohlídce hradu jsme odjeli do města Benešov u Prahy na oběd. Po obědě nás autobus zavezl na prohlídku zámku Konopiště. I tady je výstup k zámku do kopce a někteří z nás využili přistavěného vláčku a nechali se vyvézt až
k zámku. Prohlídka zámku Konopiště byla také pěkná a zajímavá. Konopiště
založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností,
s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.
V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od Lobkoviců František Ferdinand d’Este, od r. 1896 následník císařského trůnu.
František Ferdinand se v červnu roku 1914 zúčastnil manévrů rakouské armády v Bosně a dne 28. června 1914 se stal spolu se svou manželkou Žofií v Sarajevu obětí atentátu, spáchaného srbským anarchistou Gavrilem Principem.
Za měsíc po atentátu vyhlásil rakouský císař František Josef I. Srbsku válku.
V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát
a zámek i s parkem byl zčásti zpřístupněn veřejnosti.
Na zámku Konopiště není dovoleno fotit. Tak máme pár snímků z nádvoří
zámku. Po skončení prohlídky se někteří účastníci zájezdu občerstvili u stánku
na parkovišti kávou, ledovou kávou a dalšími dobrotami. Potom jsme se vydali
na návrat domů. Cesta po dálnici proběhla bez problémů a dojeli jsme ze zájezdu v pořádku domů. Když jsme ráno vyjeli, dost pršelo, ale potom jsme měli
pěkné počasí. Tento zájezd opět organizoval pan Pospíšil Stanislav a jako vždy
se zájezd velmi dobře vydařil, velice mu děkujeme.
Na další zájezd, který máme v plánu činnosti v měsíci září se těšíme už nyní.
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Obec nebo městys?

Mnohokrát jsem se setkala s otázkou,
zda naše obec je městečko, popřípadě
městys, jak si tázající někde přečetli nebo
slyšeli. Jak se stane obec městečkem nebo
městysem? A kdy jim mohl být tento titul
udělen?
Rozlišování sídel na vsi, města a městečka existuje od 13. století, především
na majetcích šlechty a církevních vrchností. Status městečka uděloval od 14. století
panovník, při udělení statusu městys
musel žadatel splnit určité požadavky. Hrušovany, ulice Hlavní (Masarykova) v roce 1910
Foto: archiv kronikáře
Městečka byla rozlohou často velmi malá
a na českém území jich během 14. století vzniklo velké množství. Průměrná vzdálenost mezi dvěma městečky v této době činila
5–20 km. V minulosti se tak jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se města lišila od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit
roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo mnohem silněji
zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné.
Městys nebo městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí.
Po vzniku ČSR v roce 1918 udělovala status ministerská rada na základě detailní žádosti
obce. Podle „Statistického lexikonu v Republice československé“ bylo v roce 1930 na území
ČSR 503 městysů.
Od roku 1954 přestal být status městyse používán.
Od 1. července 2006 uděluje status městyse předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR na návrh obce po vyjádření vlády.
Obce, které měly oprávnění užívat označení městys před 17. květnem 1954, jsou městysem, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Hrušovany měly od roku 1909 možnost pořádat v roce trhy výroční a dobytčí:
• První čtvrtek po sv. Třech králích
• První čtvrtek po sv. Filipu a Jakubu
• První čtvrtek po sv. Vavřincovi
• První čtvrtek po sv. Martinovi
Díky těmto trhům se Hrušovanům dostala možnost stát se městysem, městečkem. K užívání tohoto titulu bylo ovšem zapotřebí souhlasu panovníka. Obecní rada proto na své schůzi
v roce v roce 1910 přišla s návrhem poslat dopis P. Tomášovi Šilingerovi, který byl členem
konventu augustiánů ve Starém Brně a od roku 1906 zemským, brzy na to (1907) říšským
poslancem ve Vídni a požádat o radu ohledně městyse.
AZ občasník kronikáře Září 2015

AZ-1

7. května 1914 se sešel obecní výbor a jeho třetím bodem jednání byl návrh žádosti
o jmenování Hrušovan městysem a do zápisu bylo napsáno „k tomuto účelu má se jeho
c. a k. veličenství císaři pánu podati tato žádost do nejvyšší kabinetní kanceláře. Obecní výbor
se usnáší, by žádost tato byla podána“.
Je možné, že se obě žádosti Hrušovan do Vídně nedostaly anebo obec Hrušovany nesplňovala dané požadavky a žádosti byly proto zamítnuty. Hrušovany tak zůstávají dodnes obcí.

Hrušovanská lokálka

Původní projekt železniční
tratě Břeclav–Brno byl ukončen
v roce 1838. Počítalo se s tím, že
trať z Podivína povede přímo
na Hustopeče podél silnice
do Velkých Němčic, přes Židlochovice do Rajhradu. Plán však
nepočítal, že města Hustopeče
a Židlochovice se postaví proti
výstavbě a jedním z důvodů
bude obava ze ztráty formanské
přepravy. Tato města zůstala
mimo dopravní tepnu, ale formany to stejně nezachránilo.
Jízda lokálky v minulosti
Když město Židlochovice
Ilustrační
foto: archiv kronikáře
poznalo svůj omyl, snažilo se
o vybudování místní dráhy
a železniční spojení s hlavní tratí Brno–Břeclav. Původně se uvažovalo o trati z Pohořelic přes
Hrušovany do Židlochovic. Jednání v roce 1892 nevedla k dohodě, Pohořelice si vymohly
vedení tratě Vranovice–Pohořelice. A tak Židlochovice měly spojení jen do Hrušovan. Trať
postavila Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) a provoz na ní byl zahájen 17. září 1895.
Železniční dráha Hrušovany–Židlochovice byla vybudována pro potřeby především cukrovaru. Šlo o jednu z nejkratších železničních tratí v Jihomoravském kraji. Měřila pouhé 3 km.
Samotná trať Hrušovany–Židlochovice sloužila jak nákladní, tak osobní dopravě, přičemž
osobní vlaky měly v Hrušovanech návaznost na vlaky hlavní tratě Brno–Břeclav.
Jízdní doba před první světovou válkou byla 10–11 minut, denně zde bylo vypravováno
sedm párů smíšených vlaků. Za první republiky byla doba jízdy zkrácena na 7–8 minut, počet
spojů narůstal a vrcholu 16 párů osobních vlaků dosáhl na přelomu 40. a 50. let minulého
století. V pozdějších letech zde jezdilo denně osm párů osobních vlaků. Spoje byly hojně
využívány občany Židlochovic jezdících na trati Břeclav–Brno.
V době největšího provozu zde pracovalo 11 zaměstnanců. Ale již na konci roku 1958 se
konala na ONV v Židlochovicích porada, kde se projednávalo zrušení lokálky Židlochovice –
Hrušovany u Brna (důvodem byla malá efektivnost), a nahrazení autobusovou dopravou.
Dlouhodobá snaha o zrušení lokálky byla oddálena o 21 let. Vlak jezdíval z Hrušovan do Židlochovic a zpět čtyřikrát denně. Začínající autobusová doprava do Brna byla pro cestující
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výhodnější. Počet cestujících lokálkou se začal snižovat a její
služby používalo měsíčně asi
140–150 osob. Ekonomické
důvody dovedly České dráhy
k rozhodnutí zastavit provoz
místní dráhy 27. května 1979.
Nádraží však nezůstalo
opuštěné. V dopoledních
i odpoledních hodinách byly
vidět železniční vozy jezdící pro
potřeby podniků a provozoven
v okolí Židlochovic. Zboží putovalo také i za hranice našeho
státu. V 80. letech se na nádraží
Pro pozdější dopravu býval používán motorák
v Židlochovicích vyložilo koFoto: archiv kronikáře
lem 110 nákladních vozů (asi
1 400 tun) a naložilo se 120 vozů
(asi 1 900 tun). Železnice průběhem času chátrala a dnes je pro železniční vozy zcela nesjízdná. V současnosti Jihomoravský kraj plánuje obnovu trati a její elektrifikaci.

Osiřelé nádraží v Židlochovicích a opuštěná trať místní dráhy Hrušovany–Židlochovice,
foto archív kronikáře

Omlouvám se tímto čtenářům březnového zpravodaje za nesprávné uvedení jmen:
Str. 25 na fotografii je Josef Táborský(ne Jindřich)
Str. 28 na fotografii je pamětní kříž (ne smírčí)
Str. 29 na skupinové fotografii je Vratislav Dvořák (ne Vladimír) a Jaroslav Dania (ne
Daňa). Současně děkuji čtenáři za upozorněním nepřesnosti v textu.
AZ občasník kronikáře Září 2015
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1920 – 95 let

V roce 1920 bylo založeno stavební družstvo,
které zakoupilo vyvlastňovacím řízením
stavební místa z panské nivy za draho
v trati Přední díly. V těchto místech obce,
za železničním pojezdem, bývaly dříve
pastviny a v nižších polohách nezalesněné
pozemky zvané nivy. Stavební místa byla ihned
vyměřena a v dohodě se správou velkostatku, Ulice Tyršova (70. léta min. stol.)
schválenou
ministerstvem
zemědělství,
foto: archív kronikáře
a s podmínkou přikázáno jednotlivým
stavebníkům, že během jednoho roku bude
přidělená plocha zastavěna. Obec i stát vyšly této akci velmi vstříc, obec ji
podporovala jejím doporučením a stát ze svého majetku odprodal žadatelům
1 m2 stavebního místa za 1 Kč. Na stavbu jednoho domku bylo povoleno
odprodati 15 arů.
Se stavbou rodinných domků bylo započato v roce 1921 za pomoci státních
peněžních podpor. V letech 1921–1923 bylo postaveno 22 rodinných domků
pro nejchudší obyvatele obce.
1925 – 90 let
Velkým kulturním počinem TJ Sokol bylo v r. 1925
vybudování kina „Hvězda“ v sále místní sokolovny.
Prvním vedoucím kina byl pan Antonín Veselý. Kino
se brzy stalo kulturní událostí v obci. Promítalo se
pro dospělé, děti i školu. Z počátku se hrálo pouze
v neděli a ve svátky, později ve středu i v sobotu.
O promítání byl tak velký zájem, že pořadatelé byli
nuceni prodávat v neděli dopoledne vstupenky
v předprodeji. Návštěvníci kina nebyli jen
hrušovanští, ale i občané z okolních obcí.
Pro rozvoj kina bylo důležité zvukové zařízení,
zakoupené v roce 1931 v hodnotě 46 000 Kč.

Budova Sokolovny,
foto: archív kronikáře

Hrušovanské kino bylo první ozvučené v celém hustopečském okrese.
První představení se uskutečnilo 22. března a film se jmenoval „Přehlídka lásky“.
AZ-4
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Vedoucí kina si své návštěvníky velice
považoval a v r. 1931 se poprvé promítalo
na hřišti sokolovny. Tímto jsme se stali
průkopníky pozdějších budovaných letních
kin. V letech 1939–45 byl správcem kina
pan Jokver Karel, který se značně podílel
na výstavbě a zvelebení kina, v kterém se
odehrálo přes 300 představení. Od r. 1969
do r. 1974 se pořádaly na zahradě sokolovny
úspěšné „Letní filmové přehlídky“. Bylo celkem
uspořádáno 69 představení s celkovou
návštěvností 53 635 diváků.
V červnu 1975 bylo uvedeno do provozu
nově vybudované letní kino nákladem
262 000 Kč a v akci „Z“ odpracováno 12 000
brigádnických hodin. Na filmové promítání
přijížděli návštěvníci ze širokého okolí.
Od roku 1983 byly Hrušovany u Brna
zařazeny do seznamu letních kin, kde se konal „Filmový festival pracujících“.
Provoz stálého kina byl ukončen v r. 1989, stejný osud potkal i letní kino, které
bylo uzavřeno v roce 2004.
Při 90. výročí založení kina v naši obci si připomínáme naše spoluobčany,
kteří se starali o kino a naše kulturní zážitky. Byli to pan Veselý Antonín, Jokver
Karel, Lang Zdeněk, Celnarová Marie, Ing. Šandera Eduard, Langová Jiřina, Hýsek
Jaroslav se svými nadšenými spolupracovníky.

▲ Návštěva Zdeňka Svěráka
a Ladislava Gerendáše
na filmovém festivalu
AZ občasník kronikáře Září 2015

Hrušovanské letní kino,
fota:archív kronikáře
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Události známé, neznámé…
Trnkobraní

Vaření trnek (tedy povidel) bývalo dříve běžnou záležitostí, k tomuto obřadu se scházely celé rodiny i s přáteli.
Nejvíce rukou bylo zapotřebí při samotném vaření. Hmota
se musela neustále míchat až do zhoustnutí. V opačném
případě by se připálila.
Pro hospodyňku i celou rodinu by to byla velká ostuda.
Proto všichni k práci přistupovali zodpovědně a náležitě
se na ni připravovali. Z vaření trnek se stala významná
takřka společenská událost.
Do velikého kotle se nasypalo potřebné množství (několik kbelíků) dobře uzrálých kvalitních a odstopkovaných
trnek. Na dno se dalo trochu vody, tak půldruhého litru, jen
pro začátek. Na prudkém ohni a za stálého míchání musela směs probublávat. Po několika
hodinách vznikla polohustá šťáva, podobná řídké marmeládě. Pozvolna se směs znovu
vaří. Vaří se dotud, až „trnky začínají tuhnout a jakoby se připalovat“. Ten cit pracovat s ohněm a umět povidla v pravou chvíli odstavit, ten byl dán dlouhou praxí a obecně platilo, že
čím byly „trnky“ tmavší a hustější a čím lepší na „lízačce“ drží, tím déle vydrží. Teď bylo třeba
z kotle vybrat, scedit a odstranit slupky. Byla to i doba na první ochutnání – lízání, na kterou
se těšili ponejvíce děti. A směs se dala znovu vařit a vařila se až do ztuhnutí a v pravou chvíli
se odstavila. Platilo, že čím byly kadlátky tmavší a hustější, tím déle vydrží.
Horké trnky se plnily pod pergamenový papír do hrnců či sklenic a kdo chtěl skutečnou dobrotu, přidával na povrch lžičku rumu.
A při každé z těchto akcí se dlouho do noci zpívalo a besedovalo. Ženské o tom, kdo
s kým a která s kterým, chlapi o podstatnějších věcech : o politice, o tom co bylo a bude.
A vždycky si měli o čem vykládat.
Ne všechny trnky, durancie, kadlátky i modré špendlíky skončily v kotli, silnější pohlaví v rodině se snažili prosadit vaření povidel co nejmenším množství, aby více zůstalo
na slivovici.
Dobře vyzrálé ovoce se uložilo do dřevěných beček
a nechalo se kvasit. Po šesti až osmi týdnech bylo hotovo.
Vzniklá směs, již obsahující alkohol, vyplavila na povrch
zbylé části kvasu a byla připravena pro „vypálení“, tedy
destilaci. Dříve na saních, káře či jiném vozíku pěšky, dopravil pěstitel směs do obecní pálenice.
Proces destilace byl zdlouhavý, někteří tu vydrželi i tři
dni. Už tam si navzájem koštovali kvalitu, pěkně jeden
druhému.
A ani potom neměli slivovici jen pro sebe, sloužila
na rozdání a také pro ochutnání jiným, jako výstavní kus,
jako chlouba každého.
AZ-6
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Historie hrušovanských
domů č. p. 1 až po č. p. 204
Dům č. p. 18
Patřilo k Panskému domu
k číslu 19. Číslo 18 byly stáje a byty
pronajaté. Roku 1891 koupil toto
číslo Karel Jaroš a zřídil zde kovárnu, od něho koupil Vilém Doležal
z č. 14 vyučený kovář, který tam
živnost provozoval až do roku
1912 kdy byl zabit strojem. Vdova
pak předala dceři, která se provdala za Fuchsa z Ledec. Roku 1954
tato zemřela a dům zdědil její muž
Josef Fuchs.l
Dům č. p. 19 – Panský dům.
Vedle školy stojící dům č. p.18
Dřívější majitel hrabě Zinsendorf. V roce 1785 koupil toto
panství J.C.V. otec pana arc. Albreichta. Po smrti arcivévody roku
1895 obdržel toto panství synovec
J.C.V. pan arcivévoda Bedřich. Toto
číslo koupil spolek Sokol a postavil
tam tělocvičnu. V roce 1950 Sokol
zrušen a převzal toto sportovní
spolek Tatran.
Dům č. p. 20 – ¼ lán, 24 měřic
Po smrti Antonína Kletzla byl
jeho syn Martin Kletzl. Po Martinu
Kletzlu jest Anton Klezl majitelem.
Po jeho smrti je Antonín Klecl.
Dům č. p. 21 – ¼ lán, 47 měřic
Šebestián Studený. Po smrti
Vedle radnice dům č. p.19 - bývalá myslivna
Studeném byl Josef Studený.
Po smrti Josefa Studeného dědici
rozhodli, by se dům prodal a všichni stejně rozdělili. Dům prodán Jánu Fialovi, který zde zřídil
hostinec. Roku 1872 jsa nemocen prodal tento dům Janu Nečasovi z Nosislavi, který zrušil
hostinec. Po jeho smrti se vdova provdala za Fr. Vyskočila se kterým na hospodářství hospodaří, ale patří to synu po Nečasovi Františku.
AZ občasník kronikáře Září 2015
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Dům č. p. 22 – ¼ lán, 45 měřic
Jakob Balcar. Po smrti Balcara se
přiženil Polstr ze Židlochovic. Od Polstra
po válce Francouzské koupil tento dům
Ondřej Lazar ze Smolína. Když syn Martin
dospěl odevzdal mu otec hospodářství.
Nynější majitel Martin Lazar.
Číslo 22 se tady zrušilo a je zapsáno
na staré cihelně, kde bydlí Adolf Klein
a jeho ženatý syn též Adolf s rodinou.
Dům č. p. 23 – ¼ lán, 44 měřic
Šebestián Jaroš. Po smrti Jaroše
Šebestiána byl jeho syn František Jaroš.
Po smrti Jaroše pozůstalá dcera se
provdala za Jiřího Veise z Vojkovic. Roku
1874 obdržel hospodářství syn Jan Veis,
který padl ve světové válce roku 1914.
Na domě hospodařila jeho žena se
čtyřmi dětmi a v roce 1941 předala tento
dům synu Janovi.
Dům č. p. 24 – ¼ lán, 24 měřic
Pavel Koníček. Po smrti Pavla Koníčka
obdržel hospodářství syn. Po jeho smrti
pozůstalá dcera se provdala za Josefa
Jaroše. Nejstarší dcera Jaroše obdržela
dům č. 24 a provdala se za Martina
Lazara. Po jeho smrti obdržel dům syn
Bartoloměj a po smrti jeho, syn Josef.
Dům č. p. 25 – ¼ lán, 26 měřic
František Kloupar. Po smrti Františka
Kloupara obdržel hospodářství zas František Kloupar. Roku 1874 obdržel hospodářství syn František Kloupar. Roku
1892 zemřel Kloupar František. Nynější
majitelkou je manželka Kateřina. Dům
předala synu Františku po smrti převzal
jeho syn Karel Kloupar.

Domy č. p.23,21,20

Dům č. p. 24

Dům č. p. 25

Použité prameny:
František Doležal: Jména majitelů domů (rukopis),
V. Kubíček: Kronika obce Hrušovan, Brno 1925
Židlochovský zpravodaj
AZ občasník připravila
Vlastimila Adamová, kronikářka obce.
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Obec

Právní rady

Založení „firmy“ rychleji a levněji?
Mgr. Petr Sopuch, advokání koncipient, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz
Nový občanský zákoník a související zákony se
dotýkají nejen občanských, ale také obchodních
záležitostí. Jednou z takových je existence obchodních společností, resp. lidově řečeno „firem“.
Pohlédneme‑li na firmy náhledem teorie, tak
ke skutečnému „získání firmy“ je nutno provést její
založení a vznik. Fáze založení zjednodušeně znamená sepsání společenské smlouvy. Fáze vzniku
pak nastává zápisem do veřejného rejstříku.
Tolik k právní teorii. Prakticky tedy je nutno
dosáhnout k založení obchodní společnosti
(např. společnosti s ručením omezeným „s.r. o.“)
sepsání formálních úkonů a předně zápisu do
obchodního rejstříku. A právě o takovém zápisu
do obchodního rejstříku si dnes povíme, neboť
zákon dává možnost volby a existují způsoby,
jak při tomto zápisu ušetřit či „získání firmy“ dosáhnout rychleji.
Obchodní rejstřík je veden u Krajských soudů, přičemž zápisy do rejstříku prováděl doposud pouze soud samotný. Nově však je možné,
aby zápis provedl vedle soudu také notář.
Podíváme‑li se na nutnosti a poplatky za „založení firmy“ dříve a dnes, lze dospět k tomuto.
Za předchozí právní úpravy si zakladatel, s. r. o. objednal právní služby (mimo jiné
k přípravě podkladů, k zajištění listin, k doporučení toho, jakou formu společnosti zvolit, jakou
strukturu a podobně), notářské služby (k osvědčení skutečností a společenské smlouvy) a dále
šel na soud (k přijetí návrhu na zápis do obchodního rejstříku, jeho provedení a úhradu soudního poplatku).
Dnes je možné zvolit cestu novou, a to s využitím právních služeb a notářských služeb. Je
možné vynechat kontakt se soudem a dosáhnout existence obchodní společnosti pouze se
zapojením advokáta a notáře.
Jaké jsou rozdíly a případné výhody? Jednou
z hlavních může být časová úspora. Je obecně
známo, že soudy jsou zahlceny, mnohdy nejsou
dodržovány předepsané lhůty a čekání na zapsání
do obchodního rejstříku se tak může protáhnout.
O to více, když jsou využívány služby tří subjektů
(advokát, notář a soud), které se musí tzv. sladit.
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Notář oproti soudu může svým online přístupem provést zápis téměř okamžitě, po doložení příslušných listin. Zákon říká „bez zbytečného odkladu“. Úspora času je zřejmá a notáři ji
potvrzují.
Dalším rozdílem může být finanční úspora.
Zákon o soudních poplatcích stanoví rozdílné
poplatky za zápis shodné skutečnosti u notáře
a u soudu. Lze citovat, že za tzv. prvozápis akciové společnosti notář vybere poplatek 8.000 Kč
oproti soudu s 12.000 Kč. U společnosti s ručením omezeným je tomu u notáře 2.700 Kč oproti
soudu s 6.000 Kč.
Při placení poplatků notáři a soudu je dále
vhodné zmínit, že u soudu je možné platit některé poplatky kolky, kdežto u notáře kolky platit nelze. Z pohledu běžného občana však tento
rozdíl nepovažujeme za významný, neboť ve
většině případů je možnost platby penězi preferována oproti nutnosti nákupu kolků k placení.
V neposlední řadě je nutno uvést, že markantní rozdíl mezi poplatky notáře a soudu se
mírně srovnává tím, že u notáře platíme také odměnu za jeho činnost a případně cenu notářského zápisu o osvědčení a DPH. Úhrada u notáře
i s těmito odměnami ve většině případů nedosahuje výše poplatků při soudním zápisu a bývá
tak výhodnější.
Taková časová a finanční úleva pak bezpochyby byla úmyslem zákonodárce, když přijímal
příslušné zákony, které umožňují zápisy v součinnosti s notářem.
Závěrem konstatuji, že je na každém zakladateli obchodní společnosti (a.s., s. r. o. a další),
kterou cestu zvolí. Oba způsoby jsou možné, každý může mít svou výhodu. Zákon o soudních
poplatcích s novelizovanými sazbami shodně
jako zákon o veřejných rejstřících s úpravou pro
notářský zápis do obchodního rejstříku je účinný od 1. 5. 2015. Důležité je vědět, že zde možnost volby existuje a při správném použití může
přinést úsporu.
Vždy v tomto doporučuji konzultaci s odborníkem, aby následně vzniklá „firma“ plnila účel,
se kterým je zakládána.

Právní rady

Obec

Zkažená dovolená
Mgr. Petr Sopuch, advokání koncipient, Advokátní kancelář Hubený, info@akhubeny.cz
V letním čase mnoho z nás absolvuje své
plánované dovolené, na které se celý rok těšíme. Dovolím si tvrdit, že nikdo nejede na zájezd či dovolenou s tím, že se dovolená zkazí.
Mnoho z nás však takovou zkušenost má.
Nový občanský zákoník dovolenou, resp.
zájezd, definuje a stanoví práva a povinnosti mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu.
Zákon definuje zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu. A na co si dát pozor při sjednávání a na co máme právo?
Pořadatel zájezdu může změnit termín
i cenu. Cenu bude pořadatel samozřejmě zvyšovat, a je k tomu oprávněn, pokud se zvýší
a) cena za dopravu včetně PHM, b) letištní,
přístavní a jiné poplatky, c) směnný kurz české
koruny o více než 10 %.
Způsob zvýšení ceny a bližší informace
musí pořadatel uvést ve smlouvě o zájezdu.
Proto vždy důkladně tuto smlouvu čtěte.
Zároveň musí pořadatel oznámení o zvýšení
ceny zaslat včas před zájezdem. Pokud oznámení o změně ceny zašle později než 21. den
před zahájením zájezdu, pak nemáme povinnost zvýšenou cenu platit.
Termín a jiné podmínky zájezdu může pořadatel měnit, pokud ho k tomu nutí vnější
okolnosti. Opět pořadatel tuto změnu zákazníkovi musí oznámit. A zde pozor! Zákazník
může se změnou nesouhlasit a od smlouvy
odstoupit. Pokud však zákazník mlčí, tak platí,
že se změnou zájezdu souhlasí.
Při objednávání zájezdu je vhodné také
trvat na písemném potvrzení zájezdu s podmínkami. Dále musí pořadatel vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění.
Co dělat, když již zájezd započal a pokoj
nevypadá tak, jak by měl? Pokoj nemá balkón,
hotel má jen dvě hvězdičky namísto pěti anebo sprchy a toaleta nejsou umístěny na pokoji, ale na společné chodbě?
V takovém případě má zájezd vady. Vždy
se braňte a hlaste se o své slíbené podmínky a kvality zájezdu, hotelu, pokoje, resortu.
Pořadatel má povinnost zajistit nápravu.

Zákazník může v podstatných případech
žádat až přepravu zpět na místo odjezdu.
Zároveň vzhledem k vadám máte nárok na náhradu škody. Podmínkou však je, že vady byly
vytknuty bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 1 měsíce od skončení zájezdu.
Hradí se škoda na majetku a také újma
za narušení dovolené. Po návratu z dovolené
je tedy vhodné spočítat náklady, které jsme
vynaložili navíc v rámci dovolené k nápravě
vad zájezdu či příplatky ve smlouvě za služby,
které nebyly poskytnuty. Dále je možné vyčíslit újmu za to, že dovolená nebyla taková, jaká
měla být. Vše následně nárokujeme po pořadateli zájezdu.
Závěrem malé doporučení. I v případě
zájezdů a dovolených je potřeba být obezřetný. Než na zájezd odjedeme, podržme
emoce zkrátka a věnujme smlouvě o zájezdu
s pořadatelem velkou pozornost. Zákon sice
zákazníka chrání a říká, že „ujednání, která se
odchylují od zákona v neprospěch zákazníka,
jsou neplatná.“ Shodně ale platí, že jen bdělým náležejí práva. Je tedy potřeba se o svá
práva aktivně a bez prodlení starat a možným
problémům důkladným přečtením smlouvy
předcházet. Nebudeme následně překvapeni,
že pořadatel zvyšuje cenu či mění jiné podmínky.
Přejeme Vám všem, aby dovolená proběhla bez nutností využít našich rad. Pakliže by se
přeci jen vady vyskytly, nastíněné postupy Vás
ochrání či alespoň vykompenzují narušenou
dovolenou.
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DVORNÍ KAPELA VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Kulturní a sportovní komise při obci Hrušovany u Brna pořádá

Koncert vizovické skupiny Fleret

Předkapelou této valašské legendy bude skupina Pozdní sběr.
Hrušovanský sportovní areál pátek 20. 11. 2015 od 19.00
Vstupné 200 Kč
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Předprodej ve stánku ovoce‑zelenina na ulici Nádražní.
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Zkratky: KPOZ –Komise pro občanské záležitosti, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Plán akcí

Den

Pořádá

Akce

Říjen
10. 10.
10. 10.
18. 10.
31. 10.

Obec
Sokol
a stárci
KPOZ
Farnost

Véšlap na Výhon od 9.00
Kácení máje na sokolovně
od 20 hodin
Vítání občánků od 14.00
Dušičková pobožnost za
zemřelé na hrušovanském
hřbitově od 16.00

Listopad
7. 11.
21. 11.

Táborníci
Sokol

28. 11.

Sokol

Drakiáda ve 14.00
Maškarní pro dospělé,
sokolovna
Vánoční dílnička pro děti
od 14.00

Prosinec
3. 12.

Táborníci

4. 12.
5. 12.

SDH
Sokol
+KPOZ
+obec

Oddílová mikulášská
besídka
Mikulášská besídka
Čertovský rej, příjezd
Mikuláše a rozsvícení
vánočního stromu v 16.00

5. 12.

Sokol
+obec

Vánoční jarmark, farmářské
trhy na sokolovně od 14.00

9. 12.

Klub
seniorů

Mikulášská nadílka

12. 12.

SDH

Soutěž v uzlování
na sportovním areálu

16. 12.

KPOZ+Klub Vánoční besídka
seniorů
pro seniory va 14.00,
vystoupí děti MŠ

17. 12.

ZŠ

Vánoční koncert v kostele
Hruščata, v 17.00

18. 12.

SDH

Vánoční besídka

24. 12.

Farnost

Od 14.00 Betlémské světlo,
ozdobený vánoční strom
s dárky pro děti v kostele
Od 22.00 půlnoční mše

30. 12.

Obec

Výlet – Silvestrovský
pochod na Pálavu

Pravidelné akce – Sokol
pondělí
pondělí
a čtvrtek
pondělí
a čtvrtek
pondělí
a pátek
úterý
úterý
info
úterý
info

Cvičení dětí 17.00–18.30
Cvičení ŽENY 18.30–19.30
Ženy volejbal 20.00–22.00
Taneční pro děti 13.30–14.30
Orientální tance 18.00–19.15
Volejbal mládež 19.15–21:00
LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na
tel: 602 552 476 nebo 603 843 065
Volejbal mládež 18:30 - 21:00
LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na
tel: 602552476 nebo 603843065

SK Magnetik, z.s.
Box klub Hrušovany u Brna
pod vedením Tomáše Kuglera
tel. 606 815 704
areál Botexu
Placená inzerce

 Koupím dům/chalupu
se zahradou, dílna
nebo garáž výhodou.
Děkuji T: 721 195 834
 Hledám ke koupi byt
do 60 m2. Děkuji.
T: 722 012 297
 Koupím rodinný dům
se zahrádkou v Hrušovanech
u Brna a blízkém okolí.
Tel. 607 496 359
 Koupím byt 2-3+1
v Hrušovanech u Brna.
Balkon výhodou.
Tel. 604 522 895
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Za všechny obyvatele Hobitína Tesař Petr

Náš příběh začíná na počátku prázdnin léta 2015. Toho dne, kdy Gandalf sezval trpaslíky a hobity, ze všech končin naší země, na dýchánek do Dna pytle v Hobitíně. Asi
sedmdesátka statečných se vydala na cestu do Kraje, zemně Hobitů. Cesta to byla nebezpečná, jelikož divočina skrývá nejednu nástrahu. I proto jsme se rozdělili na menší
skupinky, abychom při pochodu nebyli tak nápadní. Překonat jsme museli širé pláně,
hluboké lesy i divoké řeky.
Těsně před naším cílem nás přepadla tlupa skřetů, před kterou jsme se zachránili
úprkem do Hobitína. Ve vesnici jsme se ubytovali a čekali, až se objeví tajný symbol
označující místo Neočekávaného dýchánku. Za soumraku se rozzářil na dveřích nory
a my, oděni do trpasličích stejnokrojů v barvě družiny, mohli vejít. Konečně jsme ho
spatřili, Gandalfa Šedého, v celé jeho velikosti. Srdečně nás přivítal a povyprávěl nám
příběh o Osamělá hoře. O mocném a bohatém národu trpaslíků, který horu obýval,
o královském klenotu Arcikamu i o zkáze, kterou přinesl drak Šmak. V tom vstoupili
do nory vůdci trpasličích klanů s písní Osamělé hory na rtech. Gandalf nás pozval
na výpravu za osvobozením hory a všichni s bujarým jásotem souhlasili. Poté vždy
hobit podepsal smlouvu, stvrzující jeho účast na výpravě. K němu se přidali jednotliví
trpaslíci, jenž mu přislíbili svoje služby. Tak postupně vzniklo šest společností, AZGAL,
EKRUN, GOROG, LOK, VORKHUL a ZAGAZ, připravených jako jeden muž čelit všem
nástrahám cesty a osvobodit království Ereboru od draka Šmaka.
Hned druhého dne započalo naše velké dobrodružství. Ještě před rozbřeskem, se
na louce objevili strašliví zlobři a my se s nimi museli utkat. Zachránil nás východ slunce, jehož paprsky zlobry zkameněly. Za soumraku byli nejstarší dvojce z každé družiny,
vyslány na velkou zkoušku odvahy, síly, obratnosti, odolnosti a bystrosti. Společnými
silami úspěšně prošli útrapami a za odměnu od Gandalfa získali pro svoji družinu vlajku
a hlavně mapu naší cesty s klíčem od Osamělé hory. Díky mapě jsme věděli kudy kam
a tak jsme vyrazili. Během výpravy jsme prošli Roklinkou, kde nám pán Elrond pomohl
přečíst měsíční runy na mapě. V temných hlubinách mlžných hor jsme padli a poté
s pomocí Gandalfa uprchli ze skřetího zajetí. Uprostřed noci jsme u řeky hráli proti
Glumovi hru na hádanky. Jak jsme se blížili k Osamělé hoře, začalo se nebezpečí stupňovat, skřeti nám byli v patách a nedali nám oddechu. Úkryt jsme nalezli až v domě
Medděda, jemuž jsme pomohli vyléčit jeho včely od zákeřného moru. Další naše kroky
vedli do Temného hvozdu, plného nejrůznějších stvoření a nestvůr. Snažili jsme se postupovat co nejtišeji, ale obři pavouci nás stejně pochytali a zamotali do kokonů. Jen
díky hobitovi, který ostatní osvobodil, mohla naše společnost pokračovat. Prošli jsme
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i říší Temných elfů a dostali se
až do města Esgaroth, z něhož
jsme již měli horu na dohled.
Uprostřed noci jsme hledali
tajný vchod do hory a čekali
na správnou chvíli k jeho otevření. Uvnitř podzemní říše jsme
spatřili obrovského draka, jak
dřímá nad svým pokladem. Ale
svojí návštěvou jsme ho rozlítili
a ráno napadl náš tábor. Na skolení jsme museli spojit síly všech
šesti společností a použít šest
černých šípů. Drak byl mrtev
a poklad byl náš, ale ne na dlouho. Na náš poklad si dělali zálusk
i skřeti, uloupili náš nejcennější
drahokam Arcikam. Ale my se
nedali, vybojovali jsme si králův
klenot zpět a definitivně skřety
porazili…
Byl to další tábor plný táborových her, jak bojovek, tak
i klidnějších her, které si žádali
vytříbenou mysl. Volné chvíle
jsme vyplnili mezidružinovými
zápoleními a turnaji. V parných
dnech, kterých letos bylo opravdu hodně, jsme se chladili hrami
s vodou či v řece, stříkáním vody
z hasičských proudnic a jednou
jsme byli na koupališti v Rouchovanech. K pohodě na táboře
přispěli velkým dílem i kuchaři
a jejich velmi chutné jídlo.
Sedmnáct dní uprostřed lesa,
v klidném údolí řeky Rokytné,
uteklo jak voda. Každý z nás
si z tábora odvezl nejen část
pokladu, nějakou tu odměnu či
diplom, ale hlavně ranec zážitků
s kamarády, na které se ještě
dlouho vzpomíná…

Bojová hra v 5 hodin ráno

Výroba ešusáren

Na táborovém tobogánu
Zahajovací táborový oheň

Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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Souboj družin frisbee

Na koupališti v Rouchovanech
Přepad skřetů v táboře

Oblíbená bojovka s čísly
Jedna z mnoha překážek za pokladem

Výdej chutného oběda
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Bránění území před skřety

Přechod
přes
pavoučí
území

Drak Šmak

Zapalování táborového ohně

Konečně na konci cesty
– hledaný poklad pod stráží
draka Šmaka
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Příměstský tábor 2015
Monika Horrová

Letošní příměstský tábor, který se
konal od 3. do 7. 8. 2015 byl již pátým
v pořadí. Táborem nás letos provázela
velká vedra, a proto jsme tomuto počasí
museli přizpůsobit i program. První den
jsme se poznávali, hráli seznamovací hry
a vydali se na procházku k rybníku Šejba,
kde jsme se schovali do stínu a mohli si
zchladit alespoň nohy. Druhý den dopoledne jsme vyráběli papírové mimoně
a odpoledne se opět vydali k rybníku.
Tentokrát už vybaveni plavkami, abychom se mohli i vykoupat. Pro zpestření
jsme napumpovali i náš raft a děti si tak
mohly vyzkoušet základy vodáckého
umění. Ve středu nás čekal celodenní
výlet na Janův hrad nedaleko Lednice.
Dojeli jsme vlakem do Podivína a zhruba po šesti kilometrech pochodu jsme
dorazili k hradu, kde nás čekala velmi
zajímavá prohlídka. Po prohlídce jsme
se opět vydali zpět do Podivína a poté
vlakem do Hrušovan. Čtvrteční ráno jsme
se vydali do Židlochovic, kde na nás čekali hasiči, aby nám ukázali jaká je jejich
práce, a v jakých autech jezdí k zásahům.
Vyslechli jsme si výklad jak od dobrovolných tak i od profesionálních hasičů. Před
odchodem jsme si mohli vyzkoušet i hašení domečku. Vzhledem k úmornému
vedru jsme se rozhodli změnit odpolední
program a dopřáli jsme dětem vodní hry.
Večer bylo odvážlivcům umožněno přespání pod širým nebem v prostorách naší
klubovny. Páteční den začal společnou
snídaní a pokračoval hrou KUBB. Odpoledne nás čekala bláznivá vodní olympiáda
a poté vyhodnocení tábora, rozdání cen,
sladkostí a pamětních listů.
Příští rok se zase na vás těšíme!!! ☺
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FK 1932

FK 1932 v úvodu sezóny 2015/16
Jaromír Kudělka, Jaromír Hádlík, Petr Tesař

V novém ročníku mistrovských soutěží máme čtyři
družstva a jedno družstvo sdružené. Družstvo mužů,
dorost, nově založené mladší žáky a mladší přípravku.
Dále ve sdruženém družstvu žáků s Vojkovicemi hrají naši věkově starší
a mladší žáci krajskou soutěž, kteří tam byli vloni na hostování.
Mladší přípravka se
pravidelně schází ke svým
tréninkům vždy ve středu
a v pátek od 17 hod.,
její chod zajišťuje pan
Michal Vrba. Je přihlášena
do okresního přeboru
skupiny B své věkové kategorie, kde se od letošního
roku hraje novým turnajovým způsobem, takže
naše nejmladší hráče čeká
na podzim 18 mistrovských zápasů, vesměs proti
hráčům, kteří jsou ve svém
fotbalovém vývoji o něco
dále než naši hráči, což se
ze začátku určitě projeví
na dosažených výsledcích.
Mladší žáci se ke svým
tréninkům scházejí pravidelně také ve středu
a v pátek od 17 hod., chod
družstva zajišťuje pan Jaroslav Kafka. Družstvo je
přihlášeno do okresního
přeboru skupiny A své
věkové kategorie. Jelikož
se jedná o začínající hráče,
bude jim chvíli trvat, než
dokáží na hřišti prodat
své dovednosti, které se
postupně učí.
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Dorostenci zahájili letní přípravu 4. srpna. Trénují pravidelně v úterý a ve čtvrtek
od 18 hodin. Účast na tréninku je zatím neuspokojivá. Hrajeme okresní přebor staršího dorostu skupinu jih, kde je 8 družstev. Hráčský kádr tvoří 12 dorostenců ročníků
1997–2000 (z toho na začátku soutěže tři dlouhodobě zranění) a 5 kluků ze starších
žáků. První tři soutěžní zápasy jsme museli oslovit i hráče mladších žáků (ročník 2004),
abychom splnili pravidla soutěže o minimálním počtu hráčů v zápase. Trápí nás nejen
zranění hráčů, ale i absence na zápase z důvodů pozdních dovolených, rodinných oslav,
návštěv u babiček, výletů a střídavých startů. Chtěl bych tímto poděkovat hráčům, kteří
se zúčastnili prvního domácího utkání proti Újezdu, které jsme začali hrát v devíti hráčích
a dohráli obrazně řečeno v šesti. Druhou půlku odstoupil hráč pro puchýře na patách
(klasický důvod malé kopačky), další dohrával přes bolesti píchání v patě. A celý zápas
odehrál Ivan David mladší žák, pro kterého to byl první soutěžní zápas v životě. Kluci
ukázali, že jsou srdcaři a vydrželi bojovat až do konce. Smekám před nimi. Zápas jsme
nakonec prohráli jen 0:9.
SOUPISKA: Ročník 1997: Viktorín Tomáš (hostování Sparta Brno, dlouhodobé zranění).
Ročník 1998: Blaha Šimon, Bogľarský Adam, Houser Filip‑Jan (dlouhodobé zranění)
Hytych David (dlouhodobé zranění), Pospíšil Pavel, Zachař Marek. Ročník 1999: Hýsek
David, Podborský Jan. Ročník 2000: Hádlík Robin, Kárník Martin, Rožnovský Matěj.
Starší žáci ročník 2001: Borovička Petr, Florián Martin, Koukal Jiří, Suchánek Dominik.
Ročník 2002: Hýsek Daniel. Mladší žáci ročník 2004: Ivan David, Zemánek Lukáš.
Trenér Jaromír Hádlík
Dospělí - Na sezónu 2015/2016 jsme zahájili přípravu 28. července. Do začátku mistrovských utkání jsme stihli odehrát přípravu s Přísnoticemi (prohra 3:5) a okresní pohár proti
Želešicím, týmu z okresního přeboru (prohra 2:4). Do začátku sezóny přivedlo vedení
klubu celkem devět nových či staronových hráčů. Posily se podařilo zapracovat do sestavy a i díky tomu máme po pěti kolech čtyři výhry a dvanáct bodů, skóre 15:5 a nacházíme
se na druhém místě tabulky. V dalších zápasech se budeme snažit vybojovat co nejvíce
bodů, abychom přezimovali v tabulce co nejvýše.
SOUPISKA: Badin Tomáš, Daněk Pavel, Dobrovolný Jiří, Fink Milan, Goliáš Petr, Horáček
Marek, Jakš Radek, Janíček Radek, Kameník Michal, Kameník Petr, Konvalina Radim, Kratochvíl Jakub, Kratochvíl Ondřej, Kudera Jonáš, Langer Peter, Lauterbach Tomáš, Levrinc
Matúš, Plachetka Jozef, Podborský Tomáš, Pokorný Tomáš, Šafr Stanislav, Tomeček Jan.
Úvodní mistrovské zápasy se podařily lépe družstvu mužů, kteří se drží v popředí své
soutěže. Dorostenci po úvodní prohře dokázali následně dvakrát zvítězit. Mladší žáci se
teprve seznamují s tím co fotbal obnáší a výsledky proti vrstevníkům, kteří hrají již delší
dobu tomu odpovídají. Mladší přípravka je na tom obdobně jako jejich o něco starší
kolegové z mladších žáků. Sdružené družstvo si drží po úvodním nezdaru vyrovnanou
bilanci a nachází se v lepší polovině svých soutěží.
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 co nejlepších výsledků,v probíhající
podzimní části.
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!
Hrušovanský zpravodaj Září 2015
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FK 1932

Slovo předsedy FK1932
I když se nezainteresovanému diváku či čtenáři
zpravodaje může zdát, že se v letní přestávce
mezi jarní a podzimní částí nové sezóny nic moc
neděje, není tomu tak…
Po dokončení přesunu kompetencí a inventur, jsme začali s úpravami. Zmizely hromady
hlíny za bránou na straně ulice Jízdárenské, srovnali jsme terén na straně bytovek, přidáme tam
v nejbližší době panely pro kontejner, abychom
terén pravidelně nerozrývali…
Chci tímto poděkovat panu starostovi, panu
správci obecního majetku a lidem z OÚ za pomoc, když bylo potřeba. Máme společně i další
naplánované aktivity na stadioně. Byl proveden
nájezd do domečku, kde je čerpadlo a ovládání
zavlažování pro účely parkování sekačky, odstranil se násyp kamenné drtě z prostoru před
střídačkami), udělal se násyp mezi plotem a zídkou na straně ulice Jízdárenské a upravili jsme
terén před vstupem na stadion a ve finále máme
z exteriéru namalované pokladny na obou stranách, částečně i domeček, kde je čerpadlo atd.,
na straně Svitu… Konečně na to jaksi dozrál čas!
Museli jsme řešit několikaletý problém
s čerpadlem, což se nám povedlo, teď už jenom
v příhodném čase přesunout do správných
pozic trysky zavlažování. S tím jsme vzhledem
k tropickému počasí měli v červenci a srpnu
celkem potíže, a to z důvodu kapacity vrtu, který
nám nestačil plnit nádrž na vodu.
Začátkem srpna nám začala fotbalová sezóna, alespoň družstvo mužů, které jsme se rozhodli po jarních peripetiích se zraněními hráčů
a bídnou účastí na trénincích posílit, a to skoro
na všech postech. Povedlo se mi (příště snad
budu moc napsat nám) posílit mužstvo novými,
ale i našimi staronovými hráči, a hned se to
projevuje jak na výsledcích, tak na předváděné
hře. Hlavně jsme nabudili naše kluky a na některých trénincích měl již trenér 10–15 hráčů, což
je na naše poměry věc celkem nevídaná. Více
o našich družstvech referují naši trenéři ve svých
příspěvcích…
Z hřiště se naše starosti přesunuly i do sportbaru, který prošel výraznější obnovou, hlavně
vizuální, mimo vymalování prostor došlo k zá-
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sadním změnám a limitům čistoty prostředí,
na které máme od návštěvníků velice pozitivní
odezvu. Více o sportbaru se dozvíte při jeho
návštěvě, jak jsem psal již před třemi měsíci,
značné množství obyvatel Hrušovan neví, že se
na stadióně nějaký sportbar nachází a hlavně, že
je to jediné místo v Hrušovanech, kde si můžete
posedět a nebýt přitom jako nekuřák pasívní
kuřákem. Náš sportbar je tedy nekuřácký a nic
se na tom ani pod mým vedením FK1932 nebude ani do budoucna měnit! Za výše uvedenou
a dobře odvedenou práci při úpravách a renovaci ve sportbaru bych chtěl poděkovat všem,
kteří k tomu přispěli, hlavně ženám za úklid –
známým, kamarádkám, které neodmítly nám
pomoci, i když nemají s FK1932 nic společného.
Nebylo nás moc, dalo by se to spočítat na prstech obou ruk. Proto ještě jednou, děkuji všem
kdo pomáhali, nebudu nikoho jmenovat, aby Ti
ostatní, kteří si nenašli alespoň jednou čas nebyli
pranýřovaní…
Ke konci chci připomenout - na stadionu
máme obrovské možnosti umístění reklamy
a při momentálním stavu a počtu mužstev již
máme na hřišti celkem rušno, rádi vás tímto
způsobem odprezentujeme. Zatím, mimo již posledně zmiňovaných společností Schwarc, s. r. o.
a Tubotech spol s r. o., které nás podporují
již delší období, nenašel odvahu žádný nový
subjekt umístit reklamu na stadióně a podpořit
naše sportovní aktivity jakýmkoliv způsobem,
a přitom v Hrušovanech u Brna sídlí, nebo působí velké množství společností a OSVČ. Slyšel
jsem, že v Hrušovanech je to tak, ale nevěřím, že
to tak musí být pořád.
Mimochodem, když v dubnu jsme měli
kolem 50 aktivních členů klubu, dnes máme
110 aktivních členů, z toho je více než 60 dětí
do 12 let! Má to smysl, ale bez vaší pomoci to
nepůjde!
Nakonec bych vás chtěl opět pozvat na zápasy
naších družstev, přijďte podpořit naše týmy
v zápasech, čekáme vás jako našeho dvanáctého hráče na fotbalovém stadionu!
Igor Bogľarský,
předseda VV FK1932 Hrušovany u Brna
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Rozpisy utkání a výsledky odehraných zápasů
Rozpis IV.třídy,sk. B – Muži FK 1932
Podzim 2015 Rozpis OP, sk. Jih – Dorost FK 1932
Podzim 2015
2 so 15. 8. 16:30 FK1932 muži - Budkovice
3:1
2 so 29. 8. 14:00 FK 1932 dor. - Újezd
0:9
3 so 22. 8. 16:30 FK1932 muži - Nová Ves
1:2
3 ne 6. 9. 14:15 Těšany/Moutnice - FK 1932 dor. 1:2
4 so 29. 8. 16:30 FK1932 muži - Mor. Bránice 2:0
4 so 12. 9. 13:30 FK 1932 dor. - Mor. Bránice
4:1
5 ne 6. 9. 14:30 Troubsko B - FK1932 muži 1:2
5
ne
20.
9.
13:45
Žabčice
FK
1932
dorost
1:0
6 so 12. 9. 16:00 FK1932 muži - Střelice B
7:1
6 ne 27. 9. 13:45 Měnín - FK 1932 dorost
8:0
7 ne 20. 9. 12:30 Oslavany B - FK1932 muži 2:1
8 ne 27. 9. 16:00 Ořechov B - FK1932 muži
5:1
7 so 3. 10. 13:00 FK 1932 dor. - RAFK/Opatovice
9 so 3. 10. 15:00 FK1932 muži - Babice u Ros.
8 ne 11. 10. 12:45 Kupařovice - FK 1932 dorost
10 so 10. 10. 15:00 Židlochovice - FK1932 muži
9 so 17. 10.
VOLNO
11 so 17. 10.
VOLNO
1 so 24. 10.
VOLNO
1 ne 25. 10. 14:00 D. Kounice B - FK1932 muži
Podzim 2015
Rozpis OP, sk. A – Mladší žáci FK 1932
Podzim 2015 Rozpis I.třídy,sk.B - Žáci Vojkovice/FK 1932*
st. a ml.
2 ne 30.8 11:00 FK 1932 ml.ž. - Šlapanice B 0:10
2 so 29.8 9:00 Svratka Brno B - Voj./Hruš. 3:0k a 7:0
3 so 5.9
10:00 Ořechov - FK 1932 ml.ž.
25:0
1 út 1.9 16:00 Voj./Hruš. - Pohořelice
0:0 a 10:2
1 st 9.9
17:30 Kupařovice - FK 1932 ml.ž. 20:0
3 so 5.9 9:00 Voj./Hruš. - Slatina*
1:0 a 1:5
4 ne 13.9
VOLNO
4 ne 13.9 9:00 RAFK - Voj./Hruš.
1:8 a 3:5
5 ne 20.9 10:30 Modřice - FK 1932 ml.ž.
19:0
5 so 19.9 9:00 Voj./Hruš. - Tuřany
3:0 a 10:0
6 ne 27.9 11:00 FK 1932 ml.ž. - Blučina/
0:21
6 so 26.9 9:00 MS Brno - Voj./Hruš.
8:1 a 0:7
Měnín
7 so 3.10 9:00 Voj./Hruš. - Šlapanice*
7 ne 4.10 11:45 Těšany - FK 1932 ml.ž.
8 ne 11.10 9:00 Kohoutovice B - Voj./Hruš.
8 ne 11.10 11:00 FK 1932 ml.ž. - Kupařovice
9 so 17.10 9:00 Voj./Hruš. - Újezd
9 ne 18.10 10:00 Šlapanice B - FK 1932 ml.ž.
10 so 24.10 9:00 Bystrc - Voj./Hruš.
10 ne 25.10 11:00 FK 1932 ml.ž. - Ořechov
11 so 31.10 9:00 Voj./Hruš. - NORDIC Brno*
* Tučně vyznačené zápasy se hrají v Hrušovanech
Rozpis OP, sk.B - Ml.přípravka FK 1932*
1 so
5.9
12:45 Dol.Kounice*
1 so
5.9
13:45 Ivančice
2 ne
13.9 13:00 FK 1932 mladší přípravka
2 ne
13.9 15:00 FK 1932 mladší přípravka
3 ne
20.9 9:00 Žabčice*
3 ne
20.9 10:00 RAFK A
4 ne
27.9 13:00 FK 1932 mladší přípravka
4 ne
27.9 15:00 FK 1932 mladší přípravka
5 ne
4.10 10:30 Vojkovice
5 ne
4.10 11:30 Střelice*
6 so
10.10 10:00 Popůvky*
6 so
10.10 11:00 Troubsko
7 ne
18.10 13:00 FK 1932 mladší přípravka
7 ne
18.10 15:00 FK 1932 mladší přípravka
8 ne
25.10 11:00 Ivančice
8 ne
25.10 12:00 Popůvky
9 st
28.10 10:30 RAFK A
9 st
28.10 11:30 Radostice*
* Tučně vyznačená družstva jsou pořadateli turnajů

Podzim 2015
-

FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka
Radostice
Rosice
FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka
Vojkovice
RAFK B
FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka
RAFK B
Radostice
FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka
FK 1932 mladší přípravka

11:0
17:0
4:11
0:14
7:4
18:1
4:6
9:6
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Sbor dobrovolných hasičů

Začátek roku 2015 s SDH
Eva Malá, Kronikářka SDH Hrušovany

Po prázdninové pauze jsme opět všichni začali pilně trénovat a připravovat se
na závody.
Dne 4. září se mladší a starší žáci zúčastnili závodů v požárním útoku O PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY MĚSTA ŽIDLOCHOVICE.
Starší žáci se umístili na 1. místě a mladší
na 2. místě.
Naše družstva žen a mužů se zúčastnila
4. září nočních závodů v Čučicích v požárním útoku. Muži se umístili na krásném třetím místě a ženy na bramborovém čtvrtém
místě. V jednotlivcích se Lenka Česlíková
umístila na prvním místě a Valerie Philippi
na třetím místě, dále nás reprezentovala
Aneta Zabloudilová, Veronika Veisová,
Boris Wagner, David Meloun a Jan Štelcl.
Sbor navázal spolupráci s místním fotbalovým klubem FK1932 a domluvili jsme
se pořádat soutěže na fotbalovém hřišti.
První akce, kterou pořádáme na fotbalovém hřišti je podzimní soutěž družstev
přípravek dne 22. 9. 2015.
Všechna družstva se od září věnují přípravě na závod požárnické všestrannosti,
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který se koná 3. října v Hostěnicích. Vzápětí se děti budou připravovat na zimní
soutěže uzlovací Open ligy, která začne
v Drnovicích a bude pokračovat v hale
sportovního areálu u nás v Hrušovanech
u Brna dne 12. 12. 2015.
Vedoucí kroužku Mladých hasičů oznamují, že pravidelné tréninky dětí se budou
konat v hasičské zbrojnici v čase:
• středa 16:00 – 18:00 hodin
mladší žáci (6 - 11 let)
• čtvrtek 17:00 – 18:30 hodin
přípravka (3 - 6 let)
• pátek 16:00 – 18:00 hodin
starší žáci (11 - 15 let)
Zájemci z řad dorostu (13–18 let) se
mohou hlásit u vedoucích starších žáků,
v případě zájmu zřídíme i samostatný
trénink pro tuto kategorii. Přihlásit se děti
můžou kdykoliv během tréninků, dva
tréninky je možné navštívit nezávazně
a až poté se rozhodnout jestli rozšíří naše
řady.
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Hrušovanské okruhy

XIII. ročník
Hrušovanských okruhů
V sobotu 12. září se konal XIII. ročník cyklistického
kritérie Hrušovanské okruhy, pořádaný Vladimírem
Lazarem s podporou obce Hrušovany u Brna
a za pořadatelské podpory Táborníků i dalších
obyvatel obce.
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Výsledky
Kategorie

Závodník(-ice)

Nejmladší
účastník

Isabela Šale

trať 50 m
nejmladší
ročník 2013
a mladší

1. Eliška Chovancová
Jakub Jabůrek
2. Klára Sedláčková
Dominik Lysoněk
3. Isabela Šale
Jan Lazar
trať 100 m
1. Lucie Kondlová
dívky ročník 2. Rozálie Hyblerová
2011–2012 3. Simona Václavíková
trať 100 m
1. Matěj Sedláček
kluci ročník 2. Dominik Vávra
2011–2012 3. Adam Procházka
trať 150 m
1. Lucie Vrbová
dívky ročník 2. Barbora Lazarová
2009–2010 3. Jana Hulatová
trať 150 m
1. Vojtěch Bláha
kluci ročník 2. Jonáš Povolný
2009–2010 3. Marek Suchán
1 okruh
1. Beáta Hermanová
2. Elen Lazarová
(800 m)
dívky ročník 3. Adéla Štefanová
2007–2008
1 okruh
1. Matyáš Šarapatka
2. René Franzberger
(800 m)
kluci ročník 3. Filip Labus
2007–2008
2 okruhy
1. Veronika Jadrná
2. Adéla Hermanová
(2x800 m)
dívky ročník 3. Martina Štefanová
2005–2006
2 okruhy
1. David Karásek
2. Štěpán Gajdoš
(2x800 m)
kluci ročník 3. Michal Buršík
2005–2006
3 okruhy
1. Dagmar Hejhalová
2. Anna Jaborníková
(3x800 m)
dívky ročník 3. Michaela Poulová
2003–2004
3 okruhy
1. Filip Černý
2. Štěpán Telecký
(3x800 m)
kluci ročník 3. Ondřej Mazel
2003–2004
4 okruhy
1. Sabina Džengerová
2. Lucie Rychtaříková
(4x800 m)
dívky ročník 3. Magdaléna Hodovská
2000–2002

Výsledky
Kategorie

Závodník(-ice)

4 okruhy
(4x800 m)
kluci ročník
2000–2002
20 okruhů
(16 km)
HLAVNÍ
ZÁVOD
ŽENY
20 okruhů
(16 km)
HLAVNÍ
ZÁVOD
MUŽI
20 okruhů
(16 km)
VETERÁNI

1. Luboš Komínek
2. Adam Křenek
3. Šimon Odehnal
1. Dagmar Hejhalová
2. Zuzana Kuchařová
3. Sabina Džerengová
1. Libor Zajíc
2. Petr Klasa
3. Daniel Vajbar
1. Ludvík Usnul
2. Jiří Slouka

Hrušovanský zpravodaj Září 2015

47

Domov pro seniory Akátový dům má za sebou první rok provozu

Akátový dům stojí v centru Rajhradu na ulici Městečko č. 52. V bytech bydlí jak soběstační
senioři, kteří využívají základních služeb pečovatelek a oceňují hlavně pestrý kulturní a
společenský život, tak senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní pečovatelskou
péči.
Jak vyplývá z rozhovoru s obyvateli Akátového domu, žijí si zde spokojeně. Třeba
takový pan Dohnal žil 30 let v Brně a jak tvrdí, má rád okolo sebe lidi, se kterými se může
bavit. Když potřebuje na chvíli změnit prostředí, vyrazí na výlet do Brna nebo za bratrem
na Znojemsko. Na otázku, jak se mu v zde žije, říká: „Pořád se tady něco zajímavého děje.
A jsou tady lidi, můžu se vykecat. Já jsem ten typ, co nezavře hubu, jak se říká.“ Z jeho řeči
je cítit spokojenost.
Akátový dům je sice domov pro seniory, ale přes svoji krátkou existenci se již stačil
představit i širší veřejnosti jako rajhradské kulturní centrum. Vedení domova připravuje
na každý měsíc kolekci zajímavých a různorodých akcí, přednášek a koncertů.
Vedení domova hodnotí první rok provozu jako velmi vydařený. „Podařilo se nám
vytvořit kolektiv příjemných a zkušených pečovatelek, které zvládají jak náročné situace,
tak i zábavu a aktivizace klientů.“ Domovu se za krátkou dobu své existence podařilo
získat dobré jméno a díky tomu je volných už jen několik posledních bytů.
Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455; www.senbydleni.cz

NOVÉ PROGRAMY
V TV NABÍDCE
Rádi bychom vás informovali o zařazení nových kanálů do programových
nabídek služby Televize.
Od 29. 9. můžete v síti Selfnet nově sledovat Barrandov Plus, Kino Barrandov,
Slovak Sport 2 HD a Extasy. Rozšiřujeme také nabídku DVB-T, v rámci které
nyní naladíte 37 kanálů zdarma ke všem programovým nabídkám, a to na všech
televizorech s DVB-T tunerem v domácnosti.
Pro zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit váš televizor, resp. set-topbox. Návod najdete na www.selfnet.cz nebo na kanálu Selfnet ve vaší televizi.
Nově zařazeným programům musely uvolnit místo 4 analogové televizní kanály.
Stále ale nabízíme celkem 15 analogových kanálů pro starší typy televizorů.

Zákaznické centrum 533 383 335

www.selfnet.cz

