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Vážení spoluobčané
přinášíme Vám speciální volební číslo Hrušovanského zpravodaje. Volby
do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018,
proto jsme se odhodlali nečekat na běžný termín zářijového čísla a vydání jsme uspíšili.
V Hrušovanech u Brna se o naši přízeň bude ucházet ve čtyřech volebních stranách
celkem 55 kandidátů. Status Hrušovanského zpravodaje umožňuje všem volebním
stranám prezentaci svých volebních programů a kandidátů na dvou stránkách.
Všechny volební strany tuto možnost využily, takže v tomto vydání najdete celkem
osm stránek věnovaných volebním inzerátům.

Výběr z usnesení č. 5/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 6. 8. 2018

KDU-ČSL
Mladá změna
Starostové a osobnosti pro Moravu
TOP 09

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Kultura
18 Viktor Bauer, Adolf Loos
a Hrušovany
23 Výzva občanům

Obec

Hrušovanský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávného celku
Čtvrtletník, číslo 3/2018
vychází 21. září 2018
Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17,
Hrušovany u Brna, IČ: 281824
Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Petr Najman,
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Marie Rožnovská, Roman Ivičič.
Uzávěrka příštího čísla je 8. 12. 2018.
Redakční rada příspěvky stylisticky ani
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá
autor.
Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod (+DPH).

1. Vyřazení majetku obce dle písemného návrhu č. 2-SMO‑Z-2018, za vyřazení zodpovídá
I. místostarosta
2. Vyřazení majetku mateřské školy, dle písemného návrhu ředitelky MŠ. Za vyřazení
zodpovídá I. místostarosta a účetní základní
školy, včetně ředitelky MŠ
3. Ukončení Dohody o vytvoření společného
školského obvodu obce Hrušovany u Brna
a obce Sobotovice
4. Prodej pozemků p. č. 2118/1, 2118/3,
2118/4, 2118/6, k. ú. Hrušovany u Brna za
cenu 125.000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
5. Veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice na úseku projednávání přestupků
s účinností 1. 1. 2019 a pověřuje starostu
podpisem
6. Smlouvu č. 1030044048/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
7. Smlouvu č. 1030043401/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

8. Smlouvu č. : 1030045663/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
9. Směnu pozemků obce 685/11, 687/1,
692/2 k. ú. Hrušovany u Brna za pozemky 692/22, 692/23, 150/2, 685/6, 674/3,
672/4, 673/3 k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem ze strany obce ve výši 68.331 Kč
a pověřuje starostu podpisem směnné
smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Předsedům výborů obce, aby předložili
bilanční zprávy předsedů za rok 2018:
finančního výboru, kontrolního výboru
a výboru pro bezpečnost na jednání ZO dne
1. října 2018.

III. Zastupitelstvo obce ruší:

1. Usnesení ZO č. 40/2/2018 ze dne 9. 5. 2018
2. OZV č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ Hrušovany
u Brna

Inzerce – Okno nemovitostí

Hledám udržovaný byt ke koupi – Brno-venkov. Tel. 739 912 867
Koupíme rodinný dům se zahrádkou. Dohoda jistá. Tel. 703 668 397
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Obec

Užitečné informace

Tisková zpráva: poděkování poctivému nálezci
Dne 11. 8. 2018 byla provedena na bankomatu FIO banky, a. s. v Hrušovanech
u Brna finanční transakce – výběr v hodnotě 20.000 Kč. Paní, která transakci
provedla, nechala 20.000 Kč ležet na bankomatu a odešla.
Následně další klientka, obyvatelka Hrušovan u Brna, ulice Jana Koziny,
finanční prostředky nalezla a poctivě odevzdala starostovi obce, který ve
spolupráci s FIO bankou zjistil totožnost roztržité výběrkyně.
Po předložení protokolu o nalezené hotovosti a potvrzeném výběru FIO
bankou byla částka odevzdána právoplatné majitelce.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval poctivému nálezci/ radnice zná
totožnost klientů/ za poctivost a krásný příklad lidské sounáležitosti.
Miroslav Rožnovský – starosta obce, 22. 8. 2018

Přístavba základní školy Hrušovany u Brna
Dnem 20. 7. 2018 je převzata stavba zhotovitelem BUILD STEEL Hustopeče.
Předpokládané náklady jsou 28 mil. Kč – pokud nenastanou komplikace
na stavbě. Termín dokončení prací je 31. 8. 2019.
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Užitečné informace

Obec

Desatero obrany před šmejdy v energetice
Energetický regulační úřad

Tzv. šmejdům v energetice je třeba se důsledně bránit a lidem pomáhat v tom, aby věděli, jaká jsou
jejich práva a na co si mají dát pozor. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou
obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem před časem zahájilo osvětu v dané oblasti.
I když rad je deset, ta nejdůležitější a nejzásadnější zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně
nepřečetli a úplně nepochopili.
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše
cesta za levnější elektřinou či plynem by
měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň
rámcovou představu o tom, čeho chcete
dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: kalkulator.eru.cz
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je
v tom velký rozdíl. Pro každého platí jiné
právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na
dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více
dodavatelů. Zprostředkovatel také může
chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa. Pokud mu ji udělíte, vzdáváte se
práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že
je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají,
nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale
neprodávají. Říká vám podomní prodejce,
že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se
často za velké dodavatele vydávají – osobně
i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezen vyhláškou
a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte
se na (obecní) policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na e‑mail?
Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste

jednání podnikatele na Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz). Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo
neplacené poradenství. Stačí vypovědět
smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický
zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce
či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené
podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud
se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou,
která umožňuje finální nabídku nepodepsat
(samozřejmě bez sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou
moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoli
nepochopíte, ptejte se. Teprve když všemu
porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo
vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte,
obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se
zprostředkovatelem, pomoci může Česká
obchodní inspekce (www.coi.cz). Pokud nevíte, kdo je kdo, nevadí. Obraťte se na jeden
z úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách
energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoli sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření
nebo ji vypovědět nejpozději 15. den po
zahájení dodávek.
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Obec

Klub seniorů

Zájezd na zámek Kuks, zámek
Ratibořice a do Babiččina údolí
Text: Eliška Kubová, Foto: Anička Musilová

V letošním roce uspořádal Klub seniorů zájezd na zámek Kuks, zámek Ratibořice
a do Babiččina údolí dne 26. 6. 2018. Počasí
ráno slibovalo, že bude pěkně, ale během
dne se přehnaly menší přeháňky. Na hospitál
Kuks (nesprávně nazýván zámek) jsme dojeli
v časovém termínu.
Prohlídka hospitálu byla velice pěkná
a s krásným výkladem průvodce. Jeho výklad
byl vtipný a velice zaujal. Hospitál v Kuksu
byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako
místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku. Areál hospitálu
Kuks je proslulý monumentálním kostelem
Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a Neřestí
a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka.
Po návštěvě hospitálu Kuks jsme odjeli na oběd. Po obědě jsme navštívili zámek
Ratibořice. Prohlídka zámku byla velice pěkná jen s tím rozdílem, že výklad průvodkyň
nebyl stejný. První skupina si průvodkyni
chválila, druhá skupiny už méně. Ratibořický zámek je znám zejména díky dílu Babička
od Boženy Němcové.
Právě zde žila slavná Kateřina Zaháňská –
kněžna z Babičky. Krásný empírový zámek
tvoří dominantu nerozlučitelně spjatou s Babiččiným údolím. Původně to byl jednopatrový barokní zámek s kaplí. V 18. století byla
vystavěna přístavba – jednopatrové křídlo,
které sloužilo pro hosty a služebnictvo. Další rozsáhlé přestavby provedla právě Kateřina Zaháňská, ta zdědila zámek Ratibořice
a panství Náchod po svém otci vévodovi Petru Kurónském.
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Obec

Klub seniorů

Dalším cílem naší cesty byla návštěva Babiččina údolí. Navštívili jsme Rudrův mlýn v Ratibořicích, sousoší Babičky s dětmi
a dům rodiny Panklových, kde babička Boženy Němcové žila.
Zde jsme měli velice dobrou průvodkyni. Poté jsme se podívali k Viktorčinu splavu a odtud jsme odešli k autobusu
a vydali se na zpáteční cestu
Těmito návštěvami kulturních památek Východních
Čech jsme využili jeden den z dalších krásných dnů. Zájezd
pod vedením pana Pospíšila Stanislava velmi dobře vydařil. Děkujeme za organizaci zájezdu. Další zájezd v letošním
roce bude uspořádán v měsíci září.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat, že ordinace praktického lékaře pro dospělé,
umístěná ve zdravotním středisku s dalšími odbornými lékaři na ul. Nádražní 195 v Hrušovanech
u Brna přijímá nové pacienty.

Provádíme:

Pracovně lékařské služby pro podniky (dříve závodní péče)
Preventivní prohlídky ▪ EKG vyšetření
Monitoraci krevního tlaku (tlakový Holter)
Péči o diabetiky II. typu ▪ Prevence onkologických onemocnění
CRP a glykemii u akutních onemocnění
Očkování pro cesty do zahraničí
Návštěvní služby jsou součástí léčebné péče
Telefon: 547 237 415			
Mobil: 732 715 677			
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e‑mail.: zdenka.novakova77@seznam.cz
web:
www.novakova‑lekar.cz
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Zdravotnictví

Různé

Bolesti páteře a kloubů v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Zdeňka Nováková

Akutní a chronická bolest pohybového
aparátu patří k nejčastějším medicínským
problémům v ordinacích praktických
lékařů s významným socioekonomickým
dopadem. Roční výskyt bolestí zad se
udává mezi 20-45%, celoživotní výskyt
60-90%. Velmi časté jsou také bolesti
kloubů, v průmyslově vyspělých zemích
trpí artrózou 20-40% obyvatel. Bylo
zkoumáno množství rizikových faktorů,
které se podílejí na rozvoji chronicity bolestí páteře a kloubů. K nejvýznamnějším
patří věk, ženské pohlaví, další choroby
somatické a psychické, genetické faktory,
fyzická zátěž, předcházející onemocnění
páteře a kloubů, kondice, chronický stres,
osobnostní charakteristiky, sociální vztahy
v rodině, na pracovišti apod.
V léčbě akutní a chronické bolesti
páteře a kloubů jsou velmi často používaná nesteroidní antiflogistika – NSAIDs.
Známým zástupcem je ibuprofen nebo
diclofenac. Jejich indikace jsou zejména
v léčbě bolestí páteře, svalů, kloubů, šlach,
revmatických chorob, artrózy, dny a jiných
bolestivých stavů. Jejich velkou výhodou
je mimo jiné jejich protizánětlivý účinek.
Na druhé straně patří NSAIDs k lékové
skupině s největším počtem závažných,
často život ohrožujících, nežádoucích
účinků a interakcí. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou žaludeční či duodenální
vředy. Masivní krvácení často nastupuje
velmi rychle bez varovných příznaků, jak
je tomu podle statistik v 80% případů.
Významnou roli také sehrávají rizikové
faktory, např. vředová choroba, kombinace s kyselinou acetylosalicylovou (Stacyl,
Godasal apod.). Negativní účinek na játra
je méně častý, ale potenciálně závažný.

Proto byly některé léky staženy z trhu, jiná,
např. nimesulid (Aulin, Nimesil) nebyla
povolena v některých státech nebo se
výrazně omezovaly indikace – např. v ČR
je nimesulid schválen jen pro léčbu akutní
bolesti jako lék 2. volby na omezenou
dobu. Riziko narůstá u osob s již existujícím jaterním poškozením, kterých v našich
ambulancích přibývá.
Rizikovost používání volně prodejných
analgetik typu ibuprofenu pro pacienty
se srdečněcévním onemocněním je všeobecně známá, ale stále podceňovaná.
Není vyjímkou, že pacient warfarinizovaný
pacient či dalšími medikamenty léčený
kardiak si sám ordinuje různé druhy léků
od bolesti a vystavuje se smrtelnému riziku krvácení. Dlouhodobá, ale i krátkodobá
léčba NSAIDs zvyšuje krevní tlak u hypertoniků a proto u pacientů, užívajích léky
na vysoký tlak, bychom je měli užívat
obezřetně.
Nelze nezmínit také nežádoucí účinky
analgetik na psychiku. Možné psychotropní účinky jsou známy u opiátových
analgetik (např. Tramal), naopak jsou
podceňovány u analgetik NSAIDs.
Stavy zmatenosti, úzkosti, poruchy
chůze s pády pozorujeme běžně u starších
pacientů léčených tramadolem. Méně je
známo, že také diclofenac, indometacin,
ibuprofen apod. mohou vyvolat úzkost,
morozitu, poruchy spánku, zmatenost.
V každém případě doporučuji konzultovat analgetickou léčbu s lékařem, zejména
u pacientů starších s více chorobami a užívajících více léků.
Chronická bolest je samostatnou klinickou jednotkou. Její léčba vyžaduje komplexní přístup. Bude o ní pojednáno příště.
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Vážení spoluobčané
v Hrušovanech u Brna

4. Vzhled obce a životní prostředí
¾¾ ve spolupráci s ČD zajistit pravidelný
úklid podchodu, výtahu, okolí a vnitřku
budovy nádraží,
¾¾ zřídit veřejné toalety v centru obce,
¾¾ upravit okolí dětských hřišť – lavičky,
odpadkové koše, zastínění (altán),
stromy,
¾¾ podporovat vznik parkových úprav,
další výsadbu stromů, klidových
odpočinkových míst s lavičkami pro
maminky s dětmi a seniory,
¾¾ hledat možnosti vzniku dalších ploch
pro parkování aut,

Blíží se volby do zastupitelstev měst a obcí. Jejich výsledky na příští čtyři roky rozhodnou
o tom, kdo se bude starat o zajištění chodu a rozvoj 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 atd. Proto by si měl volič dobře rozmyslet, které priority
by chtěl prostřednictvím jím volených zástupců ve své obci 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 práce a cest domů. Letos Vám předkládáme kandidátku, na které jsou nezávislí
kandidáti a členové KDU‑ČSL.
Nás všechny, kteří kandidujeme, spojuje úcta k tradičním křesťanským hodnotám,
mezi něž mimo jiné patří sociální cítění, podpora rodin s dětmi, úcta ke starším spoluobčanům. Předkládáme Vám některé z cílů, které bychom chtěli v zastupitelstvu obce
podporovat.
1. Rozvoj bydlení, péče o starší a opuštěné občany
¾¾ podpořit vznik denního stacionáře
¾¾ zajistit poradenskou službu pro občany
pro seniory a spoluobčany vyžadující
(pomoc při vyplňování formulářů,
každodenní péči,
vyřizování žádostí, zastupování
¾¾ dům s pečovatelskou službou,
na úřadech atd.),
¾¾ možnost krizového dočasného bydlení
¾¾ dostupná a kvalitní víceoborová
občanů v nouzi,
lékařská a ošetřovatelská péče v obci
2. Sport, kultura, školství
¾¾ podpora úpravy a přístavby ZŠ,
sokolovny
¾¾ zajistit v obci více možností pro
vyžití rodin s dětmi, vznik nových
dětských hřišť a hracích prvků zejména
v oblastech s větší koncentrací obyvatel
a dětí, úprava a doplnění stávajících –
bezpečnostní oplocení podél
silnice, lepší a účelné využítí plochy

za sportovní halou na Jízdárenské
ul., podpořit vznik multifunkční
plochy - vybavit hracími a sportovní
prvky aj., malé hřiště s brankami,
na odbíjenou atd., jízdu na dětských
vozidlech a na kolech,
¾¾ podporovat rozvoj kulturních,
společenských a sportovních akcí
v obci.

3. Bezpečnost v obci
¾¾ rozšířit kamerový bezbečnostní systém,
¾¾ důsledná kontrola pořádku na
zvláště v blízkosti školních zařízení,
společenských akcích, zvláště ve
večerních hodinách,
dětských hřiť, hřbitova, nádraží,
¾¾ osvětlení stezky do Židlochovic,
¾¾ zřídit další přechody pro chodce
rekonstrukce a rozšíření stávajícího
v lokalitách s větší frekvencí aut,
osvětlení (např. u nádraží)
¾¾ bezpečnost v blízkosti žel. trati,
¾¾ úprava prostředí v okolí nádražní
bezpečnostní ploty, protihlukové stěny
budovy, kamery, čistota,
10
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1

5

Bc. Hana
Chovancová

Hana
Kessnerová

10

6

Ing. Gediminas
Masteika

2

Jaroslav
Baldík

11

Hana
Kessnerová ml.

7

Miroslav
Sopoušek

¾¾ řešit problematiku pravidelného čištění
koryta Šatavy,
¾¾ úprava plochy bývalého autobusového
nádraží,
¾¾ problematika černých skládek,
¾¾ sledovat hlučnost Ytongu v nočních
hodinách a řešit danou problematiku
s KHS
¾¾ zajištění úklidu u „internátu“ na ulici
Vodní
¾¾ architektonická úprava centra obce

3

Rudolf
Kessner

12

Bc. Ladislav
Najman

8

4

Ing. Pavel
Chovanec

Josef
Novotný

Jindřich
Studený

9

13

Petr
Najman

Marta
Mikulincová
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„Jen ta práce je plodná, která je radostná. Jen ta práce je radostná, která je dobrovolná“
Tomáš Garrigue Masaryk

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
oslovujeme Vás jako občané Hrušovan u Brna, kde společně s vámi žijeme a vychováváme své
děti. Většinu z nás dobře znáte, ať z účasti v zastupitelstvu obce, či ze zapojení do celé řady
akcí veřejného života v obci nebo z aktivní práce s mládeží. Jinými slovy víte, jací jsme a jak
žijeme. Získané životní zkušenosti bychom rádi zúročili a nabídli ve prospěch naší obce, která
je v mnohých ohledech výjimečná.
Nyní se opět ucházíme o vaši podporu.
Nabízíme aktivní, zodpovědnou práci ve prospěch naší krásné obce. Nepotřebujeme si nic
dokazovat, ve svých profesích jsme spokojeni, ani nehledáme finanční zajištění. Chceme
spokojenou, plně fungující a rozvíjející se obec. Chceme zastupitelstvo, které bude pracovat pro
náš společný domov a jeho občany bez osobních, politických nebo jiných zájmů. Chceme převzít
odpovědnost za podíl ve vedení naší obce.
V nadcházejícím volebním období hodláme navazovat na dokončené a úspěšné projekty
a chceme pokračovat v rozpracovaných a zdařilých akcích.
Zejména budeme usilovat o realizaci nového společensko-kulturního areálu Sokec a
o dokončení projektu nového parkoviště u bývalého letního kina včetně úpravy
veřejného prostranství ul. Masarykova.
Rádi bychom realizovali výstavbu nové klubovny a zázemí pro rybáře, postupně
zlepšovali podmínky pro kvalitní sociální péči o seniory, dokončili přístavbu základní
školy, revitalizovali veřejné prostranství na sídlišti a v dalších částech obce.
Rovněž bude nutné dořešit tristní stav, který není komfortní pro občany v lokalitě
bytových domů u fotbalového hřiště.
Stále trvá, že budeme usilovat o nápravu věcí zanedbaných a nevydařených.
Rozhodně budeme prosazovat podporu neziskovým iniciativám, spolkům a organizacím,
které samy svojí činností přispívají ke zlepšení kvality života v obci.
Dáváme důraz na slovo tým, neboť pouze týmová práce je zárukou, že se bude dařit. Zde je
namístě poděkovat i všem zastupitelům, kteří nepatří k MLADÉ ZMĚNĚ. Bez nich by nebylo
možné dokázat vše, co se doposud podařilo v obci zrealizovat. Zvláštní díky patří i nynějšímu
panu starostovi. Dále děkujeme politickému hnutí Starostové a nezávislí, kteří naši
kandidaturu zaštítili bez finanční a materiální podpory.

Budeme dobrými hospodáři naší obce, otevření diskuzi opírající se o vaše náměty.
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Starostové a osobnosti pro Moravu

Kandidátní listina „Starostové a osobnosti pro Moravu“
Jméno

Příjmení

Věk

Povolání

Obec

Příslušnost

Vážení spoluobčané,

Bohumil

Harašta

58

OSVČ

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

dovolte, abychom Vám s blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí, představili
naše priority.

Jana

Houserová

47

Státní
zaměstnanec

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Pavel

Hodec

53

Referent správy
majetku obce

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Lubomír Šimovec

56

Bývalý pedagog Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Kateřina

Buršíková

37

Zubní
instrumentářka

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Pavlína

Hodecová

21

Administrativní
pracovník

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Miluše

Machaňová 68

Důchodce

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Petr

Ondráček

52

Dřevomodelář

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Věra

Haraštová

50

Zdravotní
laborantka

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

V oblasti technické infrastruktury

Zbyněk

Šafer

52

OSVČ

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

• postupná obnova kanalizační a vodovodní sítě
• postupná rekonstrukce místních komunikací a vozovek

Jiří

Veis

47

Řidič, strojník

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Miroslav

Svoboda

68

Důchodce

Hrušovany
u Brna

Bez politické
příslušnosti

Náš program vychází zejména z reálných možností obce. Základem je vnímání potřeb
obyvatel a účelné nakládání s veřejnými prostředky. Během uplynulých volebních
období, jsme vždy byli platnými členy zastupitelstva obce a aktivně se podíleli na její
správě.
Mezi naše hlavní priority vždy patřila bezpečnost. Od roku 2009, kdy jsme iniciovali
zřízení vlastní Obecní policie, se aktivně podílíme na jejím dalším budování a rozvoji,
včetně kamerového systému a dalších prvků pro zvýšení bezpečnosti a veřejného
pořádku v obci.
• v oblasti bezpečnosti chceme zachovat vlastní Obecní policii a pokračovat v trendu
snižování obecné kriminality
• v rámci prevence a dopravní výchovy dětí dále zvyšovat dopravní bezpečnost

V oblasti kultury a občanské vybavenosti
•
•
•
•
•

nadále podporujeme přestavbu sokolovny na multifunkční kulturní centrum
zvýšení kapacity základní školy
zvýšení počtu odstavných ploch a parkovacích míst
rozšíření ploch pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a zvýšení počtu herních prvků
podpora místních spolků a sdružení včetně dotačních příspěvků k zajištění jejich
činnosti

V oblasti životního prostředí
• zadržení vody v krajině
• zvýšení podílu zeleně v obci

14
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Vážení spoluobčané, TOP 09 Hrušovany u Brna Vám předkládá
nabídku pro kompetentní vedení a správu obce i v letech 2018–22.
Jsme hrdí na to, že se nám podařilo vytvořit tým osobností, za které
hovoří jejich každodenní poctivá práce a z nichž je každý ochoten
a připraven plnit to, k čemu se jako strana zavazujeme.
Naše slovo platí, sliby plníme a neuhneme.

Vážení spoluobčané,
rozhodl jsem se ještě jednou
kandidovat na funkci starosty naší
obce Hrušovany u Brna, abych dokončil
rozdělanou práci. Svoji činnost jsem
vždy chápal jako službu obci a Vám,
spoluobčanům. Chcete‑li, abych v ní
pokračoval, přijďte 5. a 6. října 2018
ke komunálním volbám a dejte hlas
celé kandidátce TOP 09, tj. označte
křížkem pouze čtvereček vedle
názvu strany TOP 09. Nejenže mě tím
maximálně podpoříte, ale současně tak
zvolíte tým schopných lidí, kteří jsou
připraveni vzít na sebe odpovědnost
za věci veřejné v naší obci.

Volební program TOP 09 Hrušovany u Brna 2018–22
1. Hospodaření obce: Budeme nadále zodpovědně hospodařit s majetkem obce
a pokračovat ve velmi úspěšném získávání dotací.
2. Funkčnost území: Budeme pokračovat ve zlepšování podoby obce, opravě
chodníků a vozovek a zvyšování počtu parkovacích míst.
3. Občanská vybavenost: Dovybavíme dětská hřiště a veřejný prostor mobiliářem,
udržíme dostatek míst v mateřských školách a vytvoříme vhodnější podmínky
pro rozvoj základního školství dokončením přístavby školy.
4. Bezpečnost v obci: Zajistíme stabilní bezpečnostní situaci v obci provozováním
kamerového systému a činností obecní policie.
5. Sociální politika: Podpoříme mladé rodiny výstavbou startovacích bytů,
budeme pokračovat ve vytváření bezbariérového prostředí, nadále
podporovat Klub seniorů, Domov se zvláštním režimem Villa Martha a činnost
pečovatelské služby.
6. Životní prostředí a čistota v obci: Budeme pokračovat ve vytváření ploch
zeleně v obci a také zlepšíme její estetiku. Budeme nadále podporovat systém
na třídění odpadu a provoz sběrného dvora.
7. Kultura a sport: Zvýšíme podporu kulturním, zájmovým a sportovním spolkům
navýšením prostředků přerozdělovaných v rámci dotačního programu
obce. Vytvoříme nové kulturní zázemí obce vybudováním „multifunkčního
sportovního a kulturního domu“. Sportovní aktivity podpoříme také
vybudováním workout hřiště a ve spolupráci se sousedními obcemi
i rozšířením cyklostezek do Vojkovic a Unkovic.
Kromě toho budeme vždy naslouchat Vašim názorům, protože víme, že jedině
tak se dozvíme, co opravdu potřebujete.

Miroslav Rožnovský,
starosta

2. Marie Rožnovská

3. Lukáš Zekl

7. Filip Kopecký

4. Ing. Pavla Dratvová

8. Ing. Pavel
Uminský, Ph.D.

X

TOP 09
1. Miroslav Rožnovský
2. Marie Rožnovská
3. Lukáš Zekl
4. Ing. Pavla Dratvová
5. Karin Blahofská
6. Miroslava Šebelová
7. Filip Kopecký
8. Ing. Pavel Uminský, Ph.D.
9. JUDr. Jiří Gottwald
10. Bc. Tomáš Kolegar
11. Ing. Jaromír Komenda
12. Mgr. Jana Jandíková
13. Jaromír Judas
14. Rudolf Schmidt
15. Jarmila Langová

5. Karin Blahofská

9. JUDr. Jiří Gottwald

6. Miroslava Šebelová

10. Bc. Tomáš
Kolegar

Zkušenosti rozhodují.

Postavíme se za vás.
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11. Ing. Jaromír
Komenda

12. Mgr. Jana
Jandíková

13. Jaromír Judas

14. Rudolf Schmidt

15. Jarmila Langová
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Kultura

Viktor Bauer, Adolf Loos a Hrušovany

Viktor Bauer, Adolf Loos a Hrušovany

Mgr. Jana Kořínková

V souvislosti s objevem pozůstalosti,
kterou po sobě zanechal brněnský cukrovarník Viktor Moritz Peter Maria rytíř von
Bauer‑Rohrfelden (1876–1939), se v loňském roce podařilo znovu otevřít téma
velkoprůmyslníkovy spolupráce se slavným vídeňským architektem brněnského
původu Adolfem Loosem (1870–1933).
Když byl v roce 1945 na základě Benešových dekretů Bauerovým dědicům
pro jejich domnělý německý původ konfiskován majetek, dostala se do sbírek
Národního památkového ústavu i fotoalba, která kromě Bauerova sídla v Brně,
zámku Kunín a dalších bydlišť rodiny
ve Vídni a Drážďanech, přináší nové po-

znatky o podobě areálu hrušovanské cukerní rafinerie a zdejší ředitelské vily.
Historičce architektury Dagmar Černouškové se již dříve podařilo zjistit,
že výstavba rezidence podle Loosova
projektu proběhla v roce 1914, tedy rok
před požárem cukrovaru, který areál zachvátil 11. listopadu 1915. Válečný rok
1916 se pak v Hrušovanech odehrával
ve znamení obnovy hlavní tovární budovy (obr. 1), k níž byl s největší pravděpodobností Adolf Loos na Bauerovo přání
opět přizván. Jen pro upřesnění uveďme, že se nejednalo o privátní zakázky; jak vila, tak cukrovar patřily do majetku akciové společnosti Rohrbacher

Viktor Bauer, Adolf Loos a Hrušovany
Zuckerraffinerie‑Actiengesellschaft, která až do roku 1920 sídlila ve Vídni a Bauer
byl jen jedním z hlavních akcionářů. Dále
se ukázalo, že rafinerie vlastnila a provozovala také budovu nádražní restaurace
s hotelem, která po požáru prošla kompletní přestavbou, jejíž výsledná podoba
opět svědčí o možném Loosově podílu.
Přestože se dochovala korespondence
mezi Bauerem a Loosem, v níž průmyslník 14. ledna 1919 sděluje, že v hrušovanské vile už nějaký čas bydlí se svou
rodinou, máme k dispozici jen nepatrné
množství fotografií, které by dokumentovaly její původní podobu. Dopis navíc delší dobu mátl odbornou veřejnost,
která se domnívala, že byl Bauer prvním
obyvatelem domu a že jeho projekt tedy
vznikl až okolo roku 1918. Ve skutečnosti

Kultura

se Bauer do Hrušovan přesunul po konci
války, aby se ujistil, že je rafinerie v pořádku, a doba jeho pobytu se protáhla na šest měsíců: „Za těžkých poměrů
válečných a po požáru byl jsem nucen
továrnu cele přebudovati, a to bez technického ředitele, s nímž jsem nesouhlasil v řadě otázek rázu odborného. Ihned
po převratu, puzen jsa těžkými starostmi,
jel jsem tudíž nebližším vlakem do Hrušovan.“ Bauer do té doby bydlel s rodinou v Drážďanech a zřejmě proto byl stavebním dozorem nad výstavbou tovární
budovy pověřen drážďanský architekt.
V roce 1916 byly ku příležitosti dokončení novostavby dokonce vydány pamětní
medaile (obr. 2) s motivem staré a nové
rafinerie podle návrhu Friedricha Wilhelma Hörnleina (1873–1945), který rovněž

Obr. 1. Foto: NPÚ ÚOP v Brně, Státní zámek Lysice, inv. č. LS19988_b177

Obr. 2
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Kultura

Viktor Bauer, Adolf Loos a Hrušovany

působil v Drážďanech. Fakt, že byl Adolf
Loos autorem projektu vily, je dnes nezpochybnitelný, přestože se nikdy nepodařilo vypátrat původní plánovou dokumentaci. Ještě v roce 1930 ji měl ale mít
k dispozici bývalý ředitel rafinerie Ottokar Skalník, který ve vile i po odstávce
cukrovaru dále pobýval.
O Loosově podílu na obnově vyhořelého areálu se dlouhodobě spekuluje; jednou z mála indicií je architektova
vlastnoruční poznámka na fotografii novostavby uložené ve vídeňské Albertině,
kde se uvádí, že byl objekt postaven podle plánů Adolfa Loose (který o sobě často mluvil ve třetí osobě). Z tohoto důvodu
nebyla rafinerie, na rozdíl od vily, prohlášena památkou. Jisté však je, že požár
byl natolik ničivý, že pověřený architekt

musel vyprojektovat celou novostavbu,
nikoliv pouze fasádu, jak se dosud uvádělo. Řada snímků roztroušených napříč
Bauerovými fotoalby sice dokumentuje
rekonstruovanou podobu cukrovaru, jehož provoz byl nešťastnou souhrou okolností zastaven již v roce 1928, v posouzení Loosova autorství nám ale nepomůže.
Překvapivá zjištění naopak přináší
dobové pohlednice obce (obr. 3), jenž
zachycují vzhled obnovného komplexu,
na nichž figurují pozoruhodné snímky
nádražní restaurace s hotelem, kterou
provozovala rafinerie. Dle hrušovanského místopisce Augustina Weisse
„v roce 1908 koupil cukrovar od dědiců
po Janovi Vaňkovi nádražní restauraci
č. p. 129. Tato měla: 6 pokojů, 4 komory, 1 jatku, 1 chlév, 3 sklepy a 1 porážku.“

Viktor Bauer, Adolf Loos a Hrušovany
Zápis akciové společnosti z roku 1921
potvrzuje, že: „Předmětem podniku jest
zřízení a provozování cukročistny v Hrušovanech u Brna (…) a provozování
všech příslušných vedlejších obchodů,
obzvláště živnosti hostinské a výčepnické v hostinci k továrně v Hrušovanech
přináležejících.“
Tato nevelká dvoupodlažní budova,
která se nachází v ulici Nádražní č. p. 219
na vnějším okraji cukrovarského areálu,
svou plochou střechou, nárožními rizality, prolomením fasády francouzskými
okny s čtvercovým rastrem v horní části
i pochozí terasou přístupnou z pokojů
pro hosty v patře připomíná nejen nedalekou vilu ředitele, ale i další Loosovy projekty. Při návštěvě restaurace ještě dnes,
navzdory její současné podobě a doda-

Kultura

tečnými úpravami z konce sedmdesátých
let, překvapí důmyslné řešení prostoru
s vysokými stropy členěnými pasy, které mezi privátním salonkem orientovaným k nádraží a hlavním společenským
prostorem dosedají na – pro Loose typické – pilíře (obr. 4). Také schodišťová hala
s proskleným světlíkem, podobně jako
je tomu například v Müllerově vile v Praze, vzbuzuje podezření, zda požár v roce
1915 nezasáhl i budovu nádražní restaurace, která si pak vyžádala rekonstrukci,
jejímž autorem mohl být zcela logicky
opět Adolf Loos. Pokud by se tyto spekulace podařilo podepřít dobovými snímky
interiérů či objevem původní stavební
dokumentace, mohla by se obec Hrušovany u Brna díky Adolfu Loosovi již potřetí
zapsat do dějin moderní architektury.

Obr. 3

Obr. 4
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Kultura

Výzva občanům
WE CARE OF YOUR NEEDS…
Novinka v sortimentu společnosti TUBOTECH spol. s r. o.

K univerzálním ventilům a designovým krytkám řady FREE STYLE od
S.R. Rubinetterie s.r.l. jsme dokončili vývoj a začali výrobu designových hlavic.

Různé povrchy krytek
a termostatických hlavic umožňují sladění
tohoto estetického detailu se zbytkem interiéru.

Tyto designové hlavice doplňují jako
samostatný prvek i naše výrobkové řady
Old Style, Prestige/Minimal, Tondera, Ovus, Planet.

KONTAKT: Hrušovany u Brna
tel.: 774 723 770, info@tubotech.cz
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www.tubotech.cz
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Žádáme občany,
hrušovanské patrioty, kteří mají
k dispozici historické fotografie
nebo písemnosti, vztahující
se k nádražní restauraci
v Hrušovanech u Brna, zda by je
půjčili obci. Jedná se zejména
o fotografie dokumentující
podobu restaurace z exteriéru
a interiéru, a to v období mezi
roky 1915 – 1960. Budeme
vděčni i za fotografie mapující
hlavní tovární budovu bývalé
cukerní rafinerie a vily ředitele
Viktora Bauera, jejímž autorem
byl průkopník moderní
architektury Adolf LOOS.
Fotografie budou oskenovány
a pak vráceny v původním
stavu. Dobové fotografie,
historické artefakty, dokumenty
nebo pohlednice vložte
prosím do obálky a nadepište
Vaším jménem, adresou
a telefonickým spojením na
Vás. Obálku můžete zanechat
na obecním úřadě, kde Vám
vystaví předávací protokol.
Dokumenty je možné zasílat
i na emailovou adresu:
tajemnik@ouhrusovany.cz.
V případě potřeby
bližších dotazů volejte
na tel. 775 075 058 –
Ing. arch. Dušan Knoflíček.
Srdečně Vám děkujeme
za pomoc.
Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál
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Táborníci
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Středa 4. července v 15.30. Na tento čas svolal král Odysseus udatné
bojovnice a bojovníky z celé Ithacky,
aby se s ním vypravili za ctí a slávou až
do daleké Troje. Brzy bylo vše naloženo, posádka naloděna, a mohlo se vyrazit.
Vanul příznivý východní vítr
a tak jsme za méně než hodinu zakotvili v dalekých končinách na pobřeží
města Troje. Tam už na nás čekali velitelé prověřeni nejednou bitvou. Nejprve si ověřili naše fyzické dovednosti
a změřili naše míry na nová brnění.
Poté jsme si nastoupili a trénovali bojové manévry a přesuny v pevném
šiku falangy, při nichž jsme se rozdělili
na šest falang. Ty tvořili jednotlivé družiny. Hlavní velitel vysvětlil plán útoku a my vyrazili. Jako jeden muž jsme
vytáhli na Troju. Bojovali jsme statečně, ale obrana Troje byla pevná a my

Celá Odysseova posádka
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museli ustoupit. Velitel rozhodl, že obsadíme přístupy k městu a městské
studny a necháme město vyhladovět.
Utábořili jsme se okolo města, povečeřeli, připravili se na noc a za soumraku
přiběhl posel se zprávou od krále Odyssea. Stálo v ní, že za úsvitu dobudeme
město za pomocí lsti s Trojským koněm. Ráno nastoupili do koně nejlepší
bojovníci z jednotlivých družin a zbytek se ukryl na okraji lesa. Lest se povedla. Trojané, v domnění, že jde o dar
na usmířenou, si zbořili hlavní bránu
a vtáhli koně do města. Tím byl jejich
osud zpečetěn. Naši bojovníci otevřeli městské brány a nám již nestálo nic
v cestě. Pod náporem řeckých hord
se zhroutila obrana i šest pilířů města.
Zvítězili jsme. V troskách města jsme
nalezli poklad. Každý bojovník dostal
zlatou minci jako talisman a mohli
jsme se vydat na cestu domů.

Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál

Trojský kůň

Formace želva

Jenže cesta domů se protáhla více,
než jsme plánovali. Bloudili jsme po širém moři a museli překonat nejednu
nástrahu. První zastávka byla na ostrově Kikónů, kde jsme vyloupili zásoby,
ale nakonec nás přesila zahnala zpět
do moře. Na ostrově boha slunce Helia,
se nám také nevedlo. Nahněvali jsme
ho zabitím dobytka z jeho posvátných stád a tak na nás povolal bouři,
která nás odnesla ještě dál od našeho
domova. Na další pevnině, nás místo
odpočinku uvěznil ve své jeskyni lido-

žravý obr Kyklop a my ho museli opít
a oslepit, abychom se vymanili z jeho
spárů. Další zkouškou byli Laistrigónové. Obři, metající obrovské balvany
nám potopili nejednu loď. Jednoho
dne z rána se na obzoru objevil ostrov,
vypadal bezpečně a tak jsme zakotvili.
Ostrov patřil čarodějce Kirké, která nás
proměnila v prasátka, a my museli nasbírat kouzelné byliny na protijed. U lotofágů se naši velitelé omámili sladkou
chutí lotosu a my je museli omráčit,
aby se s námi vrátili zpět na loď.

Velký táborový oheň

Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál
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Šití obleků

Luštění zprávy

Bojový výcvik

Závodivé hry

Kyklopův hlavolam

Střelba na cíl
Prasečí kletba

Sbírání vody
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Karetní hra
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Družina Frikes

Družina Afales

Družina Perachori

Družina Marmaka
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Chrám

Družina Vathy
Družina Kalivia
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Nymfa Kalypsó nás přijala
na svém ostrově přátelsky.
Poradila nám, že se musíme
vydat do podsvětí, kde nám
věštec Teiresius poradí jak
se dostat domů. Jak řekla, tak jsme udělali. Cesta
to byla náročná, plná úkolů a nástrah, ale vyplatila
se. Na cestě domů nás však
z hladiny smetla další bouře a vyčerpané, nás moře
vyplivlo na ostrově Fajáků.
Jejich král Alkinón na naši
počest uspořádal bohatou
hostinu a slavnosti, na které pozval lid ze všech končin
země. Poté pro nás vypravil
loď a my se mohli vrátit zpět
do svých domovů.
Tak je za námi spousta nových dobrodružství.
Všechny nástrahy a útrapy
z cest jsme prožívali a překonávali v rámci nejrůznějších táborových her a zápolení. Byl to tábor plný her, zábavy a dobrého
jídla. Nechyběla ani výroba slavnostního řeckého šatu, tradiční ešuska, stříkání ppskou či dvoudenní putovní výlet. To vše nám přineslo nové zážitky
a vzpomínky, které vykouzlí úsměv na tváři nejednomu dítěti či vedoucímu.
Tak ahoj a zase za rok na naší louce. ☺
Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál
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Večerníčkova parta

Příměstský
tábor 2018
Denča Procházková

Na letošním příměstském táboře, konaném v termínu 6.–10. 8. , jsme se sešli
v hojném počtu sedmnácti dětí. Po krátkém úvodu jsme obdrželi dopis, ve kterém
se děti dozvěděly, jaké bude letošní poslání tábora.

Na raftu

Hlavním úkolem bylo pomoci najít Večerníčkovi ztracené kamarády. Neztráceli jsme čas a hned se vydali na náročnou
cestu. Jako první nás cesta, která byla plná
nebezpečí a nástrah, zavedla ke Krtečkovi a materiálu na první rukodělné práce.
Hned druhý den ráno jsme začali s výrobou papírových lapačů snů, které mají
za úkol odhánět zlé sny. Odpoledne nás
čekalo pokračování cesty za ztracenými pohádkami. Tentokrát jsme se vydali
na cestu za Rumcajsem, který se schováKoupání v rybníce
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Podepisování pamětních listů

val v lesíku u rybníka Šejba. Středeční den
jsme strávili v úchvatném Mariánském
údolí, kde jsme naši procházku zakončili
čvachtačkou a nalezením Boba a Bobka.
Další den byl plně nabytý. Začal projížďkou na raftech, kterou si děti náramně užily
a pokračoval výrobou kouzelných stromů.
Po šesté hodině jsme se sešli opět v klubovně, opekli buřty, podívali se na pohádku a uložili se ke spánku. Noc byla poklidná a všichni se vyspali do růžova. V pátek
ráno jsme našli Křemílka a Vochomůrku

spolu s vykvetlými stromy. Jako poslední
nám zbývalo najít Štaflíka a Špagetku, kteří se ukrývali na konci opičí dráhy. Tímto
jsme zakončili naši cestu za hledáním ztracených pohádek. Na závěr jsme podepsali
pamětní listy, zhodnotili celý tábor a rozešli se do svých domovů.
Celý týden nám stravu zajišťovaly paní
kuchařky z mateřské školy, čímž jim patří
naše velké DÍKY za výborné svačiny a obědy. Věříme, že si všichni tábor plně užili
a příští rok se znovu těšíme.
Nalezení Rumcajse

Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál
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Rybáři

Klub rybářů Hrušovany u Brna
V sobotu 16. června 2018 proběhly
5. rybářské závody pod záštitou obce
Hrušovany u Brna. Závodů se zúčastnilo
45 závodníků. Závody vyhrál a na 1. místě
se umístil pan Martin Reim se 480 body,
na 2. místě se umístil pan Pavel Tauber
se 478 body a 3. místo obsadil pan Martin
Goldamer se 140 body. Speciální cenu
za největší ulovenou rybu získal pan
Rýdl, který ulovil největšího kapra s mírou
74 cm.
V neděli 17. června 2018 se rybářských
závodů zúčastnilo cca 30 mladých rybářů.
Závody vyhrál a na 1. místě se umístil
David Procházka s 399 body, na 2. místě
se umístil Petr Švec s 344 body a na 3.
místě byl Tomáš Karpíšek s 238 body.
Speciální cenu za největší ulovenou rybu
získal Tomáš Karpíšek, ulovil největšího
kapra, který měřil 79 cm.
V sobotu 23. června 2018 pořádala OBEC
a Klub rybářů Hrušovany u Brna na rybníku
Vodárna přátelské posezení k příležitosti
100. výročí založení republiky. K poslechu
hrál a zpíval harmonikář pan Marek Musil
z Velkých Pavlovic. Občerstvení skvěle
zařídili pan Michal Povolný a Lukáš Mikula,
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bylo nachystáno občerstvení a to hovězí
gulášek a selátko na rožni, a také občerstvení v tekutém stavu. Doufáme, že ti
co mezi nás dorazili se podívat a pobavit,
tak odcházeli alespoň trošku spokojení
a najedení. Chtěl bych jménem celého výboru Klubu rybářů poděkovat především
všem, kteří nám jakkoli pomohli s přípravami a organizací celé akce.
V úterý dne 31. července 2018 proběhla
na rybníku rybářská brigáda pod taktovkou panů Mahovského a Mendla. Šlo
o usazení dlouhé roury do země, která propojuje malý a velký rybník. Účelem této
akce je zejména provzdušnění a okysličení
velkého rybníka z důvodu velkých teplot,
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aby nám ryby mohly dýchat a byly
v pořádku. Je to velmi prospěšné
i do dalších let, jelikož v malém
rybníku je pramen, a proto tam
neustále proudí voda a nemusíme se bát klesající hladiny vody
malého rybníka. Moc děkujeme
všem, kteří se v těchto pařácích
zúčastnili této brigády.
Dovolte mi, abych ještě pogratuloval všem absolventům rybářského kroužku 2018. Na podzim
tohoto roku všichni absolventi
kroužku obdrží pamětní list a nějaké sladkosti. Jsou to tito mladí
rybáři: Amálie Hádlíková, Laura
Elsnerová, Tibor Uhnák, Matyáš
Barvík a Šimon Miroš.
Na podzim v říjnu/listopadu
tohoto roku proběhne podzimní
úklid rybníka a jeho okolí. Tato
akce bude určená pro všechny
mladé rybáře 8–15 let, kde účast
je nutná a povinná. Při nesplnění
brigádnické povinnosti bude další
rok povolenka dražší o 100 Kč.
Na dotazy v rámci brigády vám
rád zodpoví místopředseda Klubu
rybářů či pan Lukáš Brzobohatý.
Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál
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Zkratky: KPOZ –Komise pro občanské záležitosti, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Plán akcí na říjen, listopad, prosinec
Den

Pořádá

Akce

6.

SDH

21.
27.
27.
28.

KPOZ
Táborníci
Obec
Obec
FK 1932

Hostěnice, Okresní kolo
Plamen
3. vítání občánků
Drakiáda
Koncert Vlasta Redl
100 let založení republiky
2. termín finále střeních
škol

Kultura

Říjen

Listopad
10.

Táborníci

Výlet

Klub
seniorů

Návštěva divadelního
představení

Prosinec
4.

Táborníci

Mikulášská besídka

5.

Klub
seniorů
Obec

Mikulášská nadílka

5.
18.
19.
20.
22.

Rozsvícení vánočního
stromku
KPOZ+Klub Vánoční besídka v DDS
seniorů
KPOZ+Klub Vánoční besídka,
seniorů
vystoupení dětí z MŠ
KPOZ
Vánoční koncert v kostele,
Hruščata
Táborníci
Vánoční besídka

Rozsvícení vánočního stromku
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Sobota 27. 10. v 19.00
na sportovním areálu
v Hrušovanech u Brna
Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál

Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál

37

Kultura

Události obrazem
Hodová mše 26. 8.
Při slavnostní mši, jejímž
hlavním celebrantem
byl světící biskup Mons.
Pavel Konzbul, proběhl
akt korunovace Panny
Marie Hrušovanské.
Po skončení mše svaté
pan biskup posvětil také
nový hasičský vůz

Stavění májky 24. 8.
Těsně před vlastním
stavěním se strhla průtrž
mračen, dvůr sokolovny
byl zaplaven vodou.
Na snímku stárci stahují
vodu pomocí koberce.

Stavění májky 24. 8.
Stárky vysušují kmen
májky. Takovou situaci
nikdo nepamatuje. ►

Hodový průvod 26. 8.
Průvod začíná vždy před domem
hlavní stárky, tři stárci zpěvem vylákají děvčata ven a ty jim nasadí
klobouky. ►
V čele průvodu chodí nejmladší
krojovaní účastníci. ▼

Májku se podařilo
postavit díky
nataženým kobercům.
▼
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Takto to vypadá
na dvoře hrušovanské
sokolovny, když
nastoupí 32 párů.
Sokolovna i dvůr brzy
projdou přestavbou,
takže tyto okamžiky
byly poslední svého
druhu. ▼

Hrušovanský zpravodaj Září 2018 - volební speciál
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Péče o nohy
Pečujte o své nohy ohleduplně a věnujte jim nejen domácí, ale i pravidelnou odbornou péči.
Odvděčí se Vám léty pilné a bezbolestné služby. Ošetření kombinuje to nejlepší z mokré
a přístrojové medicinální suché pedikúry za použití podologického přístroje HADEWE Valoria 40.
Pedikúra kombinovaná BASIC
60 min
280,- Kč
* Relaxační perlivá lázeň, odstranění a zbroušení tvrdé kůže, kuřích ok a otlaků, úprava nehtů
a nehtové kůžičky, nanesení krému na nohy a chodidla.
80 min
560,- Kč
Pedikúra kombinovaní SPA
* Relaxační perlivá solná lázeň, peelingová masáž chodidel, odstranění a zbroušení tvrdé kůže,
kuřích ok a otlaků, úprava nehtů a nehtové kůžičky, nanesení antimykotického olejíčku, parafínový
zábal chodidel, reflexní masáž chodidel a nohou 15min.
45 min
250,- Kč
Suchá pedikúra pro diabetiky DIA
* Desinfekce chodidel, zbroušení tvrdé kůže, kuřích ok a otlaků, úprava nehtů a nehtové kůžičky,
nanesení krému na nohy a chodidla.
Zabýváme se i prodejem podologických produktů a možnostmi předcházení mykologickým
nemocem. Proto v rámci pedikúry budou Vaše nohy vždy kontrolovány a v případě zjištění
mykotického problému konzultujeme další postup léčby.

Masáže
Dopřejte si klasické či regenerační masáže, nebo hledáte něco netradičního? Rády Vám s výběrem
poradíme. Dokonalým zážitkem pro Vás bude relaxace při všech ošetřeních, která jsou navržená
tak, aby využívala přírodních produktů a postupů ošetření firem Karel Hádek a Janssen.
Klasická masáž
Hot Stones
Aromaterapeutická relaxační masáž
Manuální lymfodrenáž
Anticelulitidová masáž, peeling a zábal
Baňkování
Luxury masáž
Indická masáž hlavy
Vinná SPA masáž, peeling a zábal

30, 60, 90 min
60, 90 min
30, 60, 90 min
60 min
60 min
30 min
120 min
30 min
60 min

Tejpování

250,- 490,- 690,- Kč
490,- 690,- Kč
250,- 490,- 690,- Kč
490,- Kč
690,- Kč
250,- Kč
990,- Kč
250,- Kč
690,- Kč
100,- Kč + 3,- Kč za 1cm tejpu

Mechanická korekce správného postavení kloubů a svalů pomáhá nasměrovat daný segment
do fyziologické polohy, ve které odeznívají bolesti.
* Halux - vbočený palec, příčné a podélné plochonoží, achillovka, zpevnění kotníku..

Alexandra Šafránková tel.: 731 267 390
Pracovní doba ÚT, ST a ČT dle objednávek

Chic, Masarykova
12, Září
Hrušovany
u Brna speciál
40StudioHrušovanský
zpravodaj
2018 - volební

www.studio-chic.cz

