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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané
přijměte srdečný pozdrav a přání všeho dobrého, zejména
pevného zdraví.
Ve svém slovu se zmíním o aktuálnostech, které jsou
podstatné pro další vývoj obce.
Dílčí audit hospodaření je stanoven na 9.–10. 10. 2017
a bude prováděn pracovníky JMK. Kontrola hospodaření
příspěvkových organizací bude provedena formou auditu
v závěru roku – odbornou společností. Plán kontrol
je naplňován a kontrolován starostou obce, včetně
kontrolního a finančního výboru.
Na základě doporučení výběrové komise jsem se rozhodl, že od 1. 1. 2018
jmenuji tajemníkem obce p. Ing. Mgr. Pavla Kadlece. Jeho jmenování podléhá ještě
kontrasignaci ředitele KÚ JMK.
Plán investičních akcí 2017 je dobře plněn a akce probíhají bez větších komplikací.
Najdou se samozřejmě dílčí vícepráce, ale to už rekonstrukce a opravy předpokládají.
V běhu jsou Volnočasové aktivity Jízdárenská, rekonstrukce bytů Vodní 223 a 231,
výstavba odstavných míst v obci – Sídliště, Viniční, Příční, přístupový systém MŠ –
zabezpečení školy, modernizace kotelny SA a další akce. V oblasti projektové přípravy
běží vše dle plánu.
Budeme řešit problematiku KPÚ, včetně petice občanů, nájemníků bytů č. p. 223
a 231 ohledně dalšího vývoje v lokalitě Vodárna. Komise pro ŽP zde navrhuje klidovou
zónu – lesopark s vodní plochou.
Velmi závažnou oblast GDPR – ochranu osobních údajů – musí obec řešit formou
auditu, který zatíží obecní pokladnu – řádově o statisíce korun – odhad nákladů je cca
200.000,- Kč. Audit navrhne řešení ochrany, včetně případných administrativních a IT
systémů. Velkým problémem je situace kolem povinného pověřence. Zde navrhuji,
abychom to řešili regionálně na úrovni Regionu či Jihomoravského kraje.
Podařilo se nám prosadit opravu silnice 41 618 do Vojkovic a dále navrhujeme
na rok 2018 – části opravu silnice 41 619 – od Výzkumu po hlavní silnice Ledce.
Byli jsme úspěšní v podání žádostí o poskytnutí dotace, zejména pro hasiče,
podařilo se získat dotaci EU na rekonstrukci bývalé prádelny – Vodárna – kde hodláme
zřídit dva nové sociální byty a další sociální byt vznikne na sportovní hale.
Bude podána nová žádost o přístavbu základní školy a doufejme, že budeme
úspěšní.
Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Obec

Slovo starosty

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za realizaci významných kulturních,
sportovních a společenských akcí, kterých si velmi cením, např: letní tábor pro dětí,
který realizovali Tábornící, sportovní utkání Bolkova jedenáctka, rybářské závody dětí,
železný muž a žena, babské hody, tradiční hody, kde jsme požehnali knize 765 let obce,
úspěšně jsme zahájili nový školní rok 2017/2018, přivítali jsme nové občánky obce.
Děkuji také dokumentaristům, kteří zajišťují fotodokumentaci z těchto významných
akcí, zejména p. Valouškovi a p. Ivičičovi.
Určitě jste zaznamenali změnu webových stránek obce a tudíž novou prezentaci obce
navenek – řečeno klasikem – do celého světa, zde patří poděkování p Haraštovi.
Závěrem Vás chci požádat, abychom projevili občanskou odpovědnost za svoji vlast
i obec. Dostavte se prosím k říjnovým parlamentním volbám a nebuďme lhostejní k dění
kolem nás. Navíc nás čekají lednové prezidentské volby 2018 a říjnové komunální volby
2018 do zastupitelstva obce.
			

Přeji Vám šťastnou volbu.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

Varování pro občany
Jeden podpis na smlouvě, kterou si nepřečtete, může spustit kolečko nepříjemností – dopisů, telefonátů a mnohdy i sankcí. Podomní prodejci si osvojili finty, které jsou ve své podstatě prosté, ale fungují. Lidé jsou sice o podomním prodeji stále více informovaní, nezdá se ale, že by počet spotřebitelů,
kteří podomním obchodníkům naletí, ubýval. Triky, které používají, mají zpravidla jedno společné
– zákazníka se snaží zmást a zamotat mu hlavu. Začíná to hned, jak zazvoní, a vy otevřete.
Falešná identita
Po pozdravu spustí prodejce naučený kolotoč
vět, které se v různých obměnách opakují.
Často se vydávají za zástupce vašeho dodavatele nebo distributora. „Snaží se tak vetřít ke
spotřebiteli domů a tam s ním uzavřít smlouvu, o jejíž povaze a obsahu obvykle poskytnou zavádějící informace,“ Jako důvod návštěvy podomní prodejci uvádí například kontrolu
vyúčtování elektřiny nebo plynu.
Smlouva místo dodatku
Záměrem podomních prodejců je vylákat
z vás faktury za elektřinu nebo plyn, z nichž
si pohodlně opíšou údaje do nové smlouvy.
Stačí jeden podpis, abyste potvrdili změnu
dodavatele, ačkoli vám podomní prodejce slibuje, že se nic nemění a podepisujete
pouze slevu. Až poté, co si podepsané papíry pořádně přečtete, zjistíte, že logo a jméno
společnosti v záhlaví jsou jiné. Proto pozor na
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podpisy „mezi dveřmi“. Smlouvu byste si vždy
měli pořádně přečíst, a to včetně obchodních
podmínek.
Jde to i bez podpisu
Na pozoru se mějte i ve chvíli, kdy vám z energetické společnosti dovolají. Smlouva o dodávkách energie totiž nemusí být uzavřena
písemně. Stačí pouze prosté ano, které pronesete do telefonu. Okamžik sjednání smlouvy
ani nemusíte postřehnout, ale společnost je
díky záznamu hovoru schopná prokázat, že
smlouva byla uzavřena. Nejlepším řešením je
proto nic po telefonu neslibovat a hovor odmítnout.
„Uzavření smlouvy po telefonu je mnohdy doprovázeno následným zasláním poučení pro
spotřebitele. V tomto případě je vhodné vždy
reagovat písemně tak, že k žádnému uzavření
smlouvy po telefonu nedošlo a že je zákazník
neakceptuje.

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Výběr z usnesení č. 4/ZO/2017 z jednání ZO Hrušovany u Brna 31. 7. 2017
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 29. 5. 2017
2. prohlášení členů zastupitelstva obce, že nikdo nemá osobní zájem (střet zájmu) k projednávaným bodům programu
3. kontrolu ověření zápisu a námitek z minulého jednání zastupitelstva obce – zápis
ověřen bez námitek a připomínek
4. schválené rozpočtová opatření č. 6/2017 a č. 7/2017 provedené radou obce na základě pověření vydaným ZO

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
v roce 2017: Ing. Jiří Homola a Marie Rožnovská
2. program jednání ZO 31. 7. 2017
3. zprávu starosty č. 3/2017
4. zprávu I.místostarosty
5. aktualizaci Plánu investic obce I/2017
6. Směrnici VZMR/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. dohodu o SOUHLASNÉM PROHLÁŠENÍ sepsanou, dle ust. § 66 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) mezi: Obec
Hrušovany u Brna, IČO: 00281824, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, zastoupená Miroslavem Rožnovským, starostou obce a manželé Zdeněk/r. č. ******/****
a Hana /r. č. ******/**** Pirožkovi, oba bytem Sídliště 515, 664 62 Hrušovany u Brna
a pověřuje tajemnici obce zajištěním vkladu do katastru nemovitostí.
8. směnnou smlouvu, dle předložených podkladů, mezi Jaromírem Judasem, Sídliště
530, Hrušovany u Brna a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem
9. kupní smlouvu (hospodářské stavby na pozemku p.č. 609/1, k.ú. Hrušovany u Brna)
mezi Tomášem Kameníkem, Vodní 231, Hrušovany u Brna (prodávající) a Obcí Hrušovany u Brna (kupující) a pověřuje starostu jejím podpisem
10. kupní smlouvu, dle návrhu, mezi Blaženou Horákovou, 66902 Znojmo, ev.č. 4028, Janou Krejčí, Horská 2980/1, 61600 Brno, Libuší Sekyrovou, Vojtova 513/3, 63900 Brno
(prodávající) a Obcí Hrušovany u Brna (kupující) a pověřuje starostu jejím podpisem
11. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP17/052 mezi ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ 69797111 a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330043616/002 mezi E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ 28085400 a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. . HO-01430030043406/002 mezi E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ 28085400 a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem
14. vyřazení majetku obce, dle písemného návrhu č. 1 –MŠ – Z – 2017.
Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Různé zprávy

Třídění odpadu doma
Množství vytříděného odpadu v obci, jak můžete také vidět na portálu svozové firmy, stále mírně roste. Zatímco v červnu byl podíl tříděného odpadu 23,5 %,
nyní je to již 24,8 %. Stejně tak pozvolna přibývá i domácností, které využívají
nádoby na tříděný odpad poskytnuté od obce.
Věřím, že se růst podílu vytříděného odpadu nezastaví, a děkuji všem, kteří
poctivě třídí. Však by to také mělo být v zájmu každého občana. Osobně si myslím, že s podmínkami pro třídění odpadu, jaké nabízí Hrušovany u Brna, by při
troše snahy nemělo být těžké dosáhnout alespoň 50 % vytříděného odpadu.
Požádejte o přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu na portálu
svozové firmy. Obraťte se na mě (mistostarosta@ouhrusovany.cz) nebo na tajemnici obecního úřadu (taborska@ouhrusovany.cz).

Zbytky jídel do kanalizace nepatří!
Spousta lidí řeší zbytky z kuchyně tak, že je jednoduše spláchne do záchodu. Na povrchu je problém vyřešen, pod zemí však vzniká. Tímto způsobem se
ale v kanalizaci usazuje tuk, který následně zhoršuje průchodnost a postupem
času může kanalizaci úplně zacpat. O tomto se nedávno přesvědčili obyvatelé
bytových domů na Vodní ulici. Druhým problémem je, že spláchnutými zbytky se potom krmí hlodavci jako krysy nebo potkani a náramně jim to prospívá.
Obec a provozovatel kanalizace musí následně provádět nákladnou deratizaci.
Co teda dělat se zbytky jídel? Samozřejmě základní rada je mít zbytků co nejméně. Pokud už nějaké zbytky jídel máte, je nejvhodnější vyhodit je do popelnice
na směsný odpad.

Podzimní výsadby zeleně
Na podzim se opět připravujeme nové výsadby zeleně. V první řadě vyměníme ty stromy, které nepřežily horké a suché léto (ul. Tyršova, Sušilova,
Malinovského). Budeme pokračovat s výsadbami stromů podél cyklostezky do
Židlochovic. Keříky a trvalky zlepší vzhled zelených ploch na nádvoří Vodárny
a přechodu pro chodce na průmyslovém obchvatu. Nové výsadby plánujeme
v centru obce: v parku a vedle hasičské zbrojnice. Více se zazelená se také ulice
Havlíčkova. Díky spolupráci s neziskovou společností „Sázíme stromy“ plánujeme dokončit oboustrannou alej podél průmyslového obchvatu a snad se podaří
realizovat i další výsadby.
Velmi děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhají udržovat zeleň, pečovat
o stromy nebo kteří nám darovali stromy k výsadbě.
Pavel Kadlec, místostarosta obce
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Různé zprávy

Obec

Upozornění pro všechny pořadatele akcí
Z důvodu ochrany osobních údajů, včetně aplikace GDPR, Vás žádám, abyste
dodržovali tuto ochranu a zakomponovali do svých akcí, pokud chcete publikovat
fotografie, podpisové prezenční listiny, kde účastníci podepíší prohlášení o ochraně.
Velmi důležitá kategorie jsou děti do 16 let. Pokud budete chtít zveřejňovat vítěze,
případně účastníky akcí v detailu – musíte mít písemný souhlas zákonného zástupce,
včetně dospělých účastníků. Nejlépe na prezenční listině jehož součástí je písemný
souhlas.
Podpisem prezenční listiny uděluje účastník, (zákonný zástupce) v souladu
se zákonem 101/2000 Sb., v platném znění, a Nařízení EU 2016/679 (GDPR),
souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním osobních údajů uvedených
v této listině, zveřejnění fotografií účastníků akce, včetně uveřejnění fotografií
nezletilých účastníků akce do 16 let.
Miroslav Rožnovský, starosta obce

Kniha o obci Hrušovany u Brna

Součástí hodového pátečního stavění máje byl i křest knihy o obci, vydané k výročí
765 let založení obce. Knihu je možné zakoupit naObecním úřadě, v knihovně nebo
na obchodním domě u paní Rožnovské.

Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Inzerce Elektrowin

Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky
65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení
vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa,
přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během
11 let svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje
více než 17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po
obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit
90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky,
kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly,
vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství
v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází
z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s
hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení
na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 260 000 tun.
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Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

Hrušovanský zpravodaj
Září 2017
9
www.elektrowin.cz

Školy

Mateřská škola

Nový školní rok je tu
Kolektiv MŠ

Prázdniny, na které se těšíme a se kterými se neradi loučíme, jsou již minulostí. 4. září jsme
zahájili další školní rok a na sladké lenošení už jenom vzpomínáme.
Z mateřské školy do základní školy odešlo 32 dětí. S předškoláky jsme se rozloučili ke konci června
a se všemi dětmi a rodiči jsme ukončili školní rok 2016/2017 zahradní slavností s dozlatova
opečenými špekáčky.
Provoz mateřské školy
pokračoval i během
prázdnin – v červenci
v budově MŠ Sídliště
a v srpnu v budově MŠ
Havlíčkova. Bílé interiéry
MŠ Jízdárenská jsme
v průběhu prázdnin
vymalovali veselými
barvami. Na všech
budovách školy proběhly
během prázdnin opravy
hracích prvků, na budově
MŠ Havlíčkova byly
vyměněny ve dvoře
okapy a svody. V těchto dnech
je ve všech budovách instalováno
zabezpečovací zařízení.
Ve školním roce 2017/2018
navštěvuje mateřskou školu 155 dětí.
Děti jsou rozděleny do 7 tříd – třídy
jsou smíšené, třídu Sluníček na Sídlišti
a třídu Žabek na Jízdárenské tvoří
pouze nejmenší děti.
V MŠ pracuje 13 pedagogických
pracovníků, 1 asistent pedagoga,
1 školní asistent, 8 správních
zaměstnanců včetně zaměstnanců
školní kuchyně.
Pro děti je i v letošním školním
roce připraveno spousta akcí, výletů
a kulturních vystoupení.
První dny ve školce máme za sebou.
Většina dětí je zvládla s úsměvem.
Občas se objevila slzička na tváří
dítěte, občas na tváři maminky. Slzy
jsou již minulostí a my se všichni
těšíme na nové společné zážitky.
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Víte, kde se máme rádi
a kde jsme dobří kamarádi?
V naší školce, školičce
máme se jak v písničce.

Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Školy

Základní škola

Zpět ve školních lavicích
Nový školní rok jsme tradičně zahájili v pondělí 4. září v tělocvičně školy. Sešli se školáci, jejich rodiče a prarodiče, zaměstnanci školy a hosté: starosta obce pan Miroslav Rožnovský, oba místostarostové – pan Ing. arch. Dušan Knoflíček a pan Ing. Mgr. Pavel Kadlec
a předsedkyně Komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Jarmila Krausová. Po úvodních
slovech ředitelky jsme přivítali naše nejmenší – prvňáčky. Kromě knih, které jim předali
naši hosté, dostali kytičky a drobné dárky. Po zahájení se žáci rozešli do svých tříd. V tomto školním roce máme 225 žáků v 11 třídách, do školní družiny je přihlášeno 120 žáků.
Kromě pedagogů bude ve třídách působit také 6 asistentů pedagoga.
Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola,
svůj školní vzdělávací program má také školní družina. Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku. Stejně jako v minulých letech budou žáci kromě výuky navštěvovat divadelní představení, koncerty, chodit na exkurze, výlety, pro rodiče připravovat besídky a vystoupení.
Nadaní a talentovaní žáci se zapojují do nejrůznějších soutěží – výtvarných, sportovních,
recitačních, pěveckých a dalších.
Veškerou podporu poskytujeme žákům nadaným a se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním poradenském pracovišti pracují školní psycholožka, 2 speciální pedagožky, 2 školské logopedky a školní metodik prevence. Mnoho let běží dva kroužky
češtiny hrou a dva kroužky logopedické.
Zapojili jsme se do projektu MŠMT, tzv. Šablony,
ze kterého jsme získali téměř 700.000 Kč. Část financí
využíváme na školního psychologa, ostatní na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –
kroužek Deskových her a doučování. Projekt bude
běžet do 31. 12. 2018.
Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových
her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové
aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického)
a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti,
dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje
vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických
pracovníků.

Projekt

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
FORMOU ZJEDNODUŠENÉHO
PROJEKTU V ZŠ HRUŠOVANY
U BRNA
je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Doučování. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Šablona může být také
využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým

12

Hrušovanský zpravodaj Září 2017

Základní škola

Školy

aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu
a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Také letos budou žáci zdarma dostávat ovoce a zeleninu, balené nápoje nebo saláty v krabičkách z projektu MŠMT Ovoce a zelenina do škol. Do naší školy tento sortiment dodává již několik let firma Ovocentrum V+V, s. r. o. z Valašského Meziřící. Letos
nám bude stejná firma dodávat také zdarma neochucené mléko pro všechny žáky školy
v rámci projektu Mléko do škol. Cílem obou projektů je zvýšit spotřebu ovoce, zeleniny
a mléka, pomáhat tvořit zdravé stravovací návyky našich dětí a bojovat proti obezitě.
Naše škola je zapojena do Asociace školních sportovních klubů, která pro žáky pořádá
ve školním roce vždy několik sportovních akcí, jako např. běh Želešická růže, fotbal, vybíjenou, atletický trojboj, florbal a další.
Od října se rozběhne činnost zájmových kroužků. Žáci mají možnost si vybrat
např. kroužek sportovní, keramický, dramatický, vědecký, deskové hry, hru na flétnu
nebo pěvecký sbor.
Žáci 2. ročníku budou od 14. 9. absolvovat 10 lekcí plaveckého výcviku v Hustopečích.
Rodiče hradí pouze příspěvek na dopravu snížený o dotaci z MŠMT, o kterou jsme loni
požádali. Žáci 3. ročníku budou do plavání jezdit od listopadu. Za příspěvek na výuku
plavání děkujeme zřizovateli.
Mgr. Jarmila Motlíčková
Žáci ve třídě 1. A zahájili svůj první školní rok
v životě. Ve třídě je kromě paní učitelky přivítal jejich zvědavý plyšový spolužák skřítek Rákosníček.
Prvňáčci jsou zvídaví, proto si říkáme Zvídálci.
Plní očekávání jsou určitě i rodiče, protože jejich
děti se budou učit číst a psát podle osvědčené
metody splývavého čtení zvané Sfumato.
Hned první týden jsme objevovali společně
s obrem Oliverem písmenko O. Oliver obhlíží ostrov v oceánu, na kterém ochraňuje své ovečky
ovčák Ondra a opička Olinka ho zvědavě okukuje.
Písmenko O jsme volali, zpívali, skládali, vyráběli,
malovali, zkrátka jsme si ho užili se vším všudy
všemi smysly.
Prvňáčci už mají za sebou i focení profesionálním fotografem a prohlídku školy. Na konci září
je čeká návštěva výstavy Říkadla a Zlatovláska
v klášteře v Rajhradě. Letošní školní rok bychom
rádi navštívili a potěšili krátkým programem obyvatele Domu pokojného stáří v Hrušovanech
u Brna.
Jitka Coufalová, třídní učitelka 1. A
Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Vycházka na Výhon
Žáci třetích tříd společně se svými učiteli zahájili školní rok vycházkou na Výhon. Krásné babí léto, dobrá nálada i plno sil nás dovedly až k samotné rozhledně. O rozhledně,
zvané Akátová věž, jsme si přečetli zajímavosti a odvážlivci vyšlapali po schodech až nahoru. Výhled do okolí byl pro nás odměnou.
Mgr. Markéta Dvořáková, Mgr. Jiří Mrázek
Školní družina
Letošní školní rok ve školní družině jsme zahajovali s počtem 120 žáků. Jako v loňském
roce jsou žáci rozděleni do čtyř oddělení. Tři oddělení pracují v budově základní školy,
jedno oddělení ve třídě Obecního domu na ulici Masarykova 57.
V prvních týdnech jsme přivítali nové prvňáčky, seznámili se s prostředím družiny,
se zaměstnanci, spolužáky. Dokud nám přeje počasí, snažíme se s dětmi trávit co nejvíce
času na školním dvoře a přilehlé zahradě, kde hrajeme míčové hry, sportujeme, soutěžíme. Školní dužina dále využívá pro svoji činnost tělocvičnu, počítačovou učebnu. Každá
vychovatelka si ve svém oddělení vede svoje projekty a různé akce. Jako každý rok plánujeme vycházky po okolí Hrušovan, sportovní akce, soutěže, besídky a představení.
Jana Houserová, vedoucí vychovatelka
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Základní škola

Školy

Školní jídelna
Školní jídelna vaří pro děti a zaměstnance školy. V září se přihlásilo na obědy 210 žáků.
Školní stravování v naší škole se řídí výživovými a finančními normami stanovenými vyhláškou. Do stravy zařazujeme kvalitní čerstvé suroviny. Každý týden děti dostávají ovoce, čerstvou zeleninu, zeleninové saláty. Děti mají na výběr každý den neslazený nápoj,
mléko nebo nápoj z jídelního lístku.
Od ledna dětem jednou týdně nabízíme ovocný nebo zeleninový bar, kde mohou
ochutnat čerstvé ovoce a zeleninu. Snažíme se stravování obohatit o novinky zdravé výživy, dbáme na to, aby se děti stravovaly v pěkném, čistém a příjemném prostředí.
Jana Houserová, vedoucí školní jídelny
3. oddělení ŠD: Zpět v království. Tentokrát se strašidly!
V letošním roce se v naší družině opět shledáme s naším dobrotivým králem a společně budeme zažívat nejrůznější dobrodružství! Stejně jako v loňském roce nás čeká mnoho akcí. Na uvítanou uspořádá pan král audienci a malou oslavu, během které přivítáme
nové členy našeho království. Poté bude následovat rytířský turnaj, napínavá výprava
za pokladem, Halloweenský týden a mnoho dalších projektů. Kromě toho budeme hrát
nejrůznější hry na školním dvoře, v tělocvičně i v družině, budeme vytvářet zajímavé výrobky, čeká nás i řada zábavných soutěží a mimo jiné také „cestování“. Po loňské velmi
úspěšné výpravě mezi pyramidy do starého Egypta, která trvala celé 3 týdny, letos navštívíme další zajímavou destinaci - opět budeme cestovat v čase a tentokrát se podíváme
mezi obávané Kelty…
I letos bude král své poddané odměňovat za poctivou práci družinovými penízky.
Za ty si naši rytíři budou moct nakoupit originální zboží v Krámku, který se uskuteční
několikrát za rok (dle toho, jak rychle se rytířům podaří naspořit peníze ☺) a budou si kupovat i žetony do hry Souboj trollů. Novinkou je celoroční hra Se strašidly na hrad!, v níž
se budou hráči pohybovat pomocí hodů kostkou po herním plánu a budou „bojovat“
s různými více či méně zákeřnými strašidly. I zde bude zapotřebí družinových penízků,
neboť každý hod bude zpoplatněn. Nicméně ten, kdo je šikovný, si na další hod kostkou
může vydělat třeba ve hře Lovci strašidel, která se bude hrát pravidelně vždy několikrát
za týden a jejíž podstatou je hledání různých druhů strašidel ukrytých v naší družině ☺…
Ale protože víme, že všechno se za peníze koupit nedá, máme v naší družině i hru,
ve které stačí k vítězství „pouze“ dobré chování. Ten, kdo je ohleduplný k ostatním, ochotný pomoct a kamarádský, jistě dokáže lehce nasbírat hromadu razítek princů/princezen.
A toho, kdo sem tam zazlobí, určitě dostatečně „postraší“ razítko rozzlobeného draka,
který „zahubí“ vždy jednoho prince/princeznu. Nejlepší sběratel razítek se pak stane majitelem hlavní ceny…
Jak je vidět, čeká nás v naší družině vcelku nabitý rok plný zábavy, legrace, dobrodružství a nových zážitků. Nezbývá než doufat, že se vše vydaří k naší spokojenosti a že si
všechno naplno užijeme…
Mgr. Kristýna Jandíková, vychovatelka
Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Obec

Právní rady

Jak nepřijít o své peníze
Mgr. Marianna Sušková, advokání koncipientka v AK Hubený

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
léto je u konce, podzim nám klepe
na dveře a spolu s ním je zde další díl z oblasti práva. Nyní si povíme o tom, jak nepřijít
o své peníze pro vlastní neostražitost nebo
pro pocit, že je vše ztracené.
Představte si situaci, že jste někomu (ať
již známému nebo neznámému) zapůjčili peníze. Dlužník vám má zápůjčku splatit např. za rok, dva roky nebo dokonce
ve splátkách. Dříve, než vám dlužník vše
splatí, však bude proti dlužníku zahájeno
insolvenční řízení, v němž dlužník usiluje
o oddlužení. Někteří z vás se o insolvenčním řízení dlužníka včas nedozvědí. Jiní
přesto, že se o něm dozvědí včas, budou
přesvědčeni, že své peníze již nikdy neuvidí,
a neučiní žádné kroky.
Buďte ostražití a nevzdávejte se již na začátku.
Jak se o případném insolvenčním řízení
svého dlužníka dozvíte? Informace získáte
v insolvenčním rejstříku na stránkách isir.
justice.cz. Zde zadejte minimálně jméno
a příjmení svého dlužníka. Dozvíte se, zda
je proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, a pokud ano, pak v jakém stadiu se takové řízení nachází a zda máte ještě možnost
přihlásit svou pohledávku.
Nechcete‑li se neustále dívat do insolvenčního rejstříku, pak vyhledávání ponechte na jiných, a to např. prostřednictvím služby dostupné na www.sledovani‑insolvence.
cz. Tuto službu je možné vyzkoušet zdarma a poté si ji objednat. Její cena se odvíjí od počtu osob, které budete chtít
monitorovat. Monitorování dlužníka je jednoduché. Zadáte údaje potřebné pro sledování vašeho dlužníka a poté vám každá
změna týkající se zadané osoby ohledně
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insolvenčního řízení přijde na email a budete tak mít o svém dlužníku přehled.
Pakliže máte maximálně deset dlužníků,
je pro vás výhodnější objednat si podobnou
službu na www.isir.info, která je zdarma.
Prevence je důležitá, sama o sobě však
nestačí. Pokud zjistíte, že proti dlužníkovi
je vedeno insolvenční řízení, musíte svoji pohledávku přihlásit, a to včas. Dokdy
je možné podat přihlášku, je uvedeno
v usnesení soudu o úpadku spojeném
s povolením oddlužení, které je zveřejňováno v insolvenčním rejstříku (isir.justice.
cz). Lhůta činí zásadně 30 dnů od zveřejnění usnesení. Pozor! Vždy musíte svou pohledávku přihlásit vy sami tím, že vyplníte
příslušný formulář a zašlete jej na příslušný
soud. Nestačí, že vás jako věřitele uvede
sám dlužník ve svém návrhu na povolení
oddlužení.
Velice zjednodušeně řečeno, dlužníkovi
bude oddlužení plněním splátkového kalendáře povoleno, bude‑li schopen za 5 let
uhradit nezajištěným věřitelům alespoň
30 % jejich pohledávek. Mezi jednotlivé nezajištěné věřitele se pak taková částka rozdělí podle poměru jejich pohledávek. Tzn.,
podáte‑li včas a řádně přihlášku své pohledávky, měli byste dostat alespoň 30% vámi
přihlášené částky.
Jestliže dlužník splní řádně a včas
všechny své povinnosti, soud ho osvobodí
od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly
uspokojeny. Osvobození se vztahuje také
na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Nepropásněte proto šanci dostat alespoň část svých peněz zpět. Nezapomínejte,
lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

Právní rady

Obec

Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru
Mgr. Marianna Sušková, advokání koncipientka v AK Hubený

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jak všichni víme, alkohol na pracoviště nepatří. Skutečnost, že zaměstnanec
vstoupí na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů, je potřeba hodnotit jako
porušení povinností vztahujících se k jím
vykonávané práci. Co s sebou porušení
takových povinností přináší? Může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat
pracovní poměr? O tom si povíme v dnešním díle.
Dle zákonné úpravy, pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem poruší
povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané
práci, zaměstnavatel může dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku
práce okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pokud jsou u zaměstnance dány důvody,
pro které by s ním zaměstnavatel mohl
okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo zaměstnanec závažně poruší svou pracovní
povinnost, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle ustanovení § 52
písm. g) zákoníku práce.
Nabízí se otázka, zda je zjištěný zbytkový alkohol u zaměstnance vždy důvodem pro rozvázání pracovního poměru.
Odpověď zní nikoliv.
Zjistí‑li zaměstnavatel u zaměstnance
zbytkový alkohol, může pracovní poměr
rozvázat pouze za určitých podmínek.
Těmito podmínkami se nedávno zabývaly české soudy a dospěly k závěru,
že aby mohla přítomnost alkoholu v těle
zaměstnance vést současně k jeho ovlivnění, je nutné, aby zjištěné množství alkoholu dosáhlo určité hladiny. Uzavřely,
že hladina alkoholu do 0,2 g/kg v krvi
se považuje za hladinu neprůkaznou,

proto nelze konstatovat, že zaměstnanec s takovým množstvím alkoholu v krvi
vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholické látky.
Obecně řečeno, zjištění požití alkoholu
zaměstnancem samo o sobě nemusí vždy
automaticky znamenat porušení jeho povinností v takové intenzitě, aby mohl být
s ním platně rozvázán pracovní poměr.
Vždy však bude nutné posoudit okolnosti
konkrétního případu z různých hledisek
a závěry soudů nelze absolutizovat.
Dále nelze opomenout, že ačkoliv zůstatkový alkohol v krvi zaměstnance není
vždy závažným porušením povinností
zaměstnance nebo zvlášť hrubým porušením povinností, jedná se minimálně
o méně závažné porušení pracovních povinností. Pro opakované méně závažné
porušování pracovních povinností může
dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, pokud v době posledních 6 měsíců
v souvislosti s porušením pracovních povinností písemně zaměstnance upozornil
na možnost výpovědi.
Závěrem lze zaměstnavatelům doporučit, aby při rozvázaní pracovního
poměru se zaměstnancem z důvodu přítomnosti alkoholu v krvi zvážili všechny
okolnosti případu a neriskovali, že později bude výpověď (nebo okamžité zrušení pracovního poměru) určená soudem
za neplatnou.
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Klub seniorů

Návštěva firmy Unipar a skansenu v Rožnově pod Radhoštěm
Foto i text: Eliška Kubová

Dalším zájezdem v letošním roce, který
Klub seniorů uspořádal dne 19. 9. 2017,
byla návštěva firmy Unipar, kde se vyrábí
svíčky a prohlídka skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm ve Zlínském kraji.
Předpověď počasí nebyla pěkná a také
se vyplnila, po většinu dne nám pršelo.
K návštěvě firmy Unipar, Dolní Paseky,
Rožnov pod.Radhoštěm jsme dorazili podle časového harmonogramu. Prohlídka
výrobny svíček byla zajímavá a bylo na co
se dívat. Pracovníci opravdu dělají krásné
svíčky, které jdou podle objednávek hlavně na vývoz do zahraničí.
Výroba svíček prémiové kvality
Firma Unipar patří mezi přední výrobce interiérových a aromatických svíček na
světě. Její svíčky jsou vyráběny s čistého
uhlovodíku technologií lisování za studena, barvení na povrchu a použitím kapilárního knotu s následným vysokým podílem
ručního dotváření. Díky této technologii
se hmota svíčky při hoření mění pouze
ve vodní páru a oxid uhličitý. Svíčky firmy
Unipar vynikají nejen svou kvalitou, ale
i moderním designem, na který je kladen
vysoký důraz. Výrobní program sleduje
nejnovější módní trendy, které jsou v souladu s designem dalších interiérových doplňků. Značka Unipar se tak dostává do
povědomí široké veřejnosti také jako tvůrce svíček s dokonalým vzhledem. V naší
blízkosti se svíčky z jejich výroby prodávají
v Obchodním domě, Česká 151/16, v Brně
a v Tesco‑OD, Dornych 4 v Brně.
Po nákupu svíček v jejich prodejně jsme
odjeli na parkoviště ke skanzenu Rožnov
pod Radhoštem. Bylo dohodnuto, že si
každý může udělat individuální návštěvu
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skanzenu. Byla nám nabídnuta prohlídka Mlýnské doliny, Dřevěného městečka
a Valašské dědiny. Vzhledem k počasí,
které nám nepřálo, jsme absolvovali prohlídku s průvodcem Mlýnské doliny a bez
průvodce prohlídku Dřevěného městečka.
Valašská dědina je rozsáhlý areál a v děštivém počasí nebyl lákavý. Během prohlídky
Dřevěného městečka jsme zašli do restaurace na oběd. V nabídce měli typická jídla
pro zdejší kraj. Nejvíce jsme měli k obědu
polévku kyselicu a jako další chod výběr
podle nabízeného jídelníčku.
Valašské muzeum v přírodě je moravský
skanzen, nacházející se v Rožnově pod
Radhoštěm. Jedná se o druhé nejstarší
muzeum v přírodě ve střední Evropě (po
Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem). V roce 1925 jej založili
bratři Alois a Bohumír Jaroňkové.
Mlýnská dolina shromažďuje funkční
technické stavby (valcha, mlýn, pila, hamr,
lisovna oleje). Většina exponátů je poháněna vodou. Mlýnská dolina je nejmladší
částí muzea, pro veřejnost byla otevřena
v roce 1982.
Dřevěné městečko je nejstarší částí muzea, pro veřejnost bylo otevřeno v roce
1925. Byly do něj přeneseny domy z rožnovského náměstí. Fojtství je kopií stavby z Velkých Karlovic. Dřevěný kostelík
sv. Anny je kopií vyhořelého kostela z Větřkovic, ale byl osazen věží z Tiché. Byl postaven v období 2. světové války a vysvěcen
v roce 1945. Kolem kostelíka sv. Anny se
rozprostírá hřbitov zvaný Valašský Slavín.
Je místem připomenutí a uctění života

a díla významných osobností východní
Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska. Dnes je
Valašský Slavín čestným pohřebištěm.
Mezi nejznámější osobnosti zde pohřbené
patří čtyřnásobný olympijský vítěz a světový běžecký rekordman Emil Zátopek,
olympijský vítěz ve skoku na lyžích a český lyžař století Jiří Raška, olympijský vítěz
v hodu diskem Ludvík Daněk, zakladatelé
Valašského muzea, bratři Bohumír a Alois
Jaroňkovi. Symbolický hrob zde má evangelický kněz a autor Broučků Jan Karafiát.
Jsou zde uloženy ostatky spisovatelů Metoděje Jahna, Čeňka Kramoliše a Marie
Podešvové nebo malíře valašské krajiny
Jaroslava Frydrycha.
Valašská dědina je nejrozsáhlejší část
skanzenu, ve které je soustředěno více

než 70 staveb. Hospodářská stavení, salaše, stáje, kovárna a větrný mlýn představují typické osídlení Valašska. Pro funkční
typ větrného mlýnu však nebyla zvoleno
vhodné místo, a tak se síla větru nedá
prakticky využít. Součástí je i chov původního valašského plemene ovcí.
Po prohlídce Dřevěného městečka jsme
zamířili na náměstí do cukrárny na kávu
a zákusek. Nic moc se dělat nedalo, celé
odpoledne nám pršelo.Prohlédli jsme si
náměstí, a v domluveném termínu jsme
odjeli domů.
Tímto zájezdem jsme využili jeden, na
počasí ne zrovna pěkný den. I tento zájezd
pod vedením pana Pospíšila Stanislava se
nám líbil. Děkujeme za organizaci zájezdu.
Na další zájezdy, které budou uvedeny
v plánu činnosti na rok 2018 se těšíme už
nyní.
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Sbor dobrovolných hasičů

Brněnská šedesátka
Za SDH Hrušovany Jana Dolníčková

Každoročně se uprostřed léta koná v Brně
soutěž hasičské mládeže všech věkových kategorií
v disciplíně 60m překážek. Mezi tábory a dovolenými si sice našli volné místo pouze tři naši závodníci,
to nás ale neodradilo a na soutěž jsme se vydali
především zlepšit naše loňské časy.
Jako první se na start postavil Ladík, který byl jediným zástupcem kategorie „handicap“.
Pro pořadatele to nebylo první setkání s Ladíkem
a jeho svérázným stylem plnění disciplíny, nicméně
i oni byli překvapeni, jakým skokem se zlepšil.
Ladík je držitelem karty těžce zdravotně postižené
osoby s trvalou potřebou průvodce. I tuto šedesátimetrovou trať tedy zdolává s dopomocí. S každou
další soutěží ale překážky zdolává lépe, a ačkoliv
se ke konci tratě k poslednímu úkolu v klidu posadí,
získává si pravidelně velkou podporu a obdiv
ostatních závodníků a rozhodčích.
Štěpán s Dominikem už svou trať museli absolvovat bez pomoci.
Soutěžili v kategorii
mladších žáků a jejich
cílem nebylo vyhrát
nad soupeři, ale
nad sebou, respektive
překonat svůj osobní
rekord. A to se jim
oběma povedlo,
Dominik si svůj osobní
rekord posunul o více
než 4 sekundy, Štěpán
téměř o sedm vteřin.
Svůj úkol tedy všichni
závodníci splnili a teď
už jen zbývá poctivě
se připravovat na příští závod, který se zde
bude konat opět
za rok.

22

Hrušovanský zpravodaj Září 2017

SDH Hrušovany u Brna výběrem odborné poroty postoupil mezi finálovou pětici
nejlepších sborů dobrovolných hasičů 2017 v jihomoravské oblasti. Do ankety
jsme se přihlásili s projektem
„Spolu to zvládneme aneb hasiči pro všechny“.
Jedná se o projekt začlenění dětí s handicapem do činnosti mladých hasičů
i celého sboru. O vítězích rozhodne hlasování veřejnosti. Podpořit nás můžete
hlasováním přes formulář na http://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/
Zde můžete také nalézt bližší informace o všech finalistech. Hlasovat je také
možné pomocí SMS s textem:
HASICI(mezera)SJM2
do 31. října
mezera
zaslané na číslo 900 77 06.

HASICI

SJM2

Cena jedné SMS je 6,-Kč. Z každého čísla lze hlasovat pouze jednou v každé oblasti.

Za podporu naší činnosti formou zaslaného hlasu Vám děkujeme.
Hrušovanští hasiči

Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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FK 1932

Slovo předsedy FK1932

Stejně jako každý rok utekly prázdniny
a letní pauza jako voda, mezitím začala už
i nová sezóna, sezóna 2017–18.

Ale, co se dělo v letních měsících na hřišti a v klubu?
Proběhla pravidelná letní údržba trávníku, potrápilo nás horko a žádné srážky,
když se k tomu připojilo neřešené prosakování nádrže a malá kapacita vody, tak jsem
musel požádat o pomoc naše kolegy z SDH,
pomohli nám se zalitím hřiště, abychom
neměli hřiště jako po žních… Obecní úřad
se mezitím postaral o opravu nádrže, takže
nám již voda nemizí, ale kapacita studny
je pořád malá.
Tak nebo tak, velice děkuji jak SDH,
tak zástupcům obce v čele s panem starostou za tuto pomoc!
Na konci července jsme měli oslavy 85.
výročí založení fotbalu v Hrušovanech
u Brna a při této oslavě jsme si připomněli
také 765 let výročí první zmínky o obci.
Jsem velice rád, že naše pozvání přijalo
téměř 50 bývalých Hrušovanských fotbalistů, činovníků, jako o zastupitelů obce,
kteří mají veliký podíl na existenci fotbalu
v Hrušovanech u Brna v letech minulých,
i dávno minulých (pánové, kteří hráli fotbal
v Hrušovanech před 40–50 lety), současných a věřím i budoucích, co se týče hlavně
zastupitelství obce. Před vrcholem oslav,
zápasem s Bolkovou jedenáctkou, kterou
tvoří bývalí vrcholoví sportovci, herci,
zpěváci a další osobnosti, nám s hudební
skupinou ALCOHOLIC MELODIC zazpíval
pod vedením paní učitelky Markéty
Dvořákové dětský pěvecký sbor Hruščata.
Příště, až bude ozvučení stadiónu, si
to určitě rádi poslechnou i diváci, kteří byli
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na tribuně. Toto byla malá chybička krásy
na hudební a zpěvácké prezentaci, již bylo
následně ALCOHOLIC MELODIC slyšet velice dobře.
Následovalo předání vzpomínkových
plaket bývalým hrušovanským fotbalistům, činovníkům, zastupitelům a dalším
osobnostem obce. A následovalo exhibiční
utkání… No, to tedy byla exhibice, Bolkovka
se s námi nijak nepárala a dostali jsme
na frak, lekci hlavně z proměňování šancí…
Ještě že jsme jim alespoň po zápase, při penaltách ukázali na penaltách, jak se to kope
(v zápase jsem tedy, přiznávám se, nedal ani
penaltu, v cestě mi stála tyč…). Domnívám
se, vzhledem k ohlasům jak hráčů, tak i diváků, že se nám – až na to ozvučení – oslava
vydařila, povzbudit nás a pobavit se přišla
nádherná divácká kulisa, moc děkuji!
A další, velice důležitou věci, bylo dobrovolné vstupné a Vy, kteří jste přispěli, velice, velice děkuji, pomohli jste dobré věci,
vysbíralo se téměř 12.000 Kč. Tyto penízky
byli rozděleny jako příspěvek pro pomoc
našemu bývalému fotbalistovi na léčbu
a rehabilitaci Jeníku Dostálovi a pro naše
nejmenší v kategorii MINI. Ještě jednou, velice děkuji všem za tuto finanční podporu,
každá korunka se počítá.
Pojďme k přípravě našich družstev…
Odešlo, a naopak přišlo do družstva mužů
několik hráčů, u starších jsme se domluvili
z důvodu, že nemáme starší žáky, na ročním působení našich hráčů této kategorie
v Rajhradě, kde jsme nastartovali již loni
užší spolupráci, která zatím skutečně funguje, věřím, že i bude fungovat. Jinak velké
pohyby nenastaly, snad klíčovým je návrat
našeho bývalého hráče Ladě Rikana
do Hrušovan u Brna, kdy působí jako hráč
a zároveň asistent trenéra Petra Tesaře.
Jsou to mladí trenéři, z mého pohledu ve-
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lice perspektivní, už jenom aby kluci plnili
na hřišti, co jim trenéři naordinují.

hřiště dovolí, tak v době otevírací doby
sportbaru si můžete klidně přijít.

Koncem srpna se připojily všechny dětské týmy, jen zopakuji, že máme čtyři dětské týmy, několik dětí nám přibylo, byl bych
rád, aby přibyly další, hlavně z nové výstavby v Hrušovanech u Brna, kde registrujeme
hodně malých dětí. Soutěže dětí běží,
přijďte se podívat a povzbudit naše malé
fotbalisty.

Závěrem bych chtěl opět jako vždy
poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají s chodem klubu
a za důvěru kterou vůči práci, kterou děláme, máte.
Opět bych chtěl poděkovat sponzorům, společnostem EL‑INSTA, LEMATEC
a TUBOTECH spol s r.o. za opětovnou podporu s výhledem na další spolupráci.

Začátkem října se u nás uskuteční
finále středních škol v kopané a v první
říjnovou sobotu taky pravidelné utkání
zkrachovalých fotbalistů VRŠEK vs. SPODEK
od 15:30 hod., přičemž předzápas tohoto
utkání je utkání našeho družstva mužů
s družstvem Ořechov B od 13:15 hod.,
takže to bude pěkné fotbalové odpoledne.
Srdečně vás na tyto i další utkání našich
družstev zvu.
Opět a stále taky platí, že kdykoliv si chce
někdo přijít i jen tak zakopat, když to stav

Přeji všem pěkný, a hlavně fotbalový
podzim, na viděnou na fotbale, nebo
ve sportbaru, který bude otevřený do konce podzimní sezóny, v zimě v případě požadavků pro společenské,
soukromé, či jiné, třeba
firemní akce!
Všechny vás zdraví
Igor Bogľarský,
předseda VV FK1932
Hrušovany u Brna
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Petr Tesař – vedoucí družiny Durango
Kufr, krosna, baťůžek do autobusu, kolo,
přilba! Vše mám, tak vyrážíme na sraz. Už
se těším, až uvidím ostatní… Na starém
autobusáku jsme vyfasovali lístek na vlak, lodní
lístek a poukázku na koně. Co s tím, honilo se
nám hlavou. Ale nadcházející minuty a hodiny
nám vše měly objasnit.
U dveří nám průvodčí štípla lístek na vlak,
pohodlně jsme se usadili a za chvíli se dal „vlak“
do pohybu. Ti zkušenější, co absolvují cestu
na tábor již po několikáté, si brzy všimli, že se
autobus odchýlil od své obvyklé trasy směr
tábor. Místo u cesty k naší louce nás vyložili
v přístavu, jehož břehy omýval Atlantický
oceán nebo snad jen Dalešická přehrada,
chcete‑li. Lodní lístek nám umožnil vstup na
palubu transatlantického parníku. Z paluby se
nám naskytl dech beroucí výhled. Na březích
se střídaly hluboké lesy s ostrými skalisky,
potápějícími se do temných hlubin přehrady.
Za nějaký čas jsme přirazili ke břehům Nového
světa a plni očekávání jsme vykročili za novými
dobrodružstvími. První kontakt s místními
obyvateli na sebe nenechal dlouho čekat.
Nedaleko, kousek od cesty, tábořil starý, moudrý
indián. Tvářil se velmi přátelsky a ujistil nás, že
indiáni z okolních lesů nejsou krvežízniví, jak se
někdy vypráví. Pokračovali jsme dále a narazili
na koňského handlíře. Tím jsme spotřebovali
i poslední z lístečků. Trmácení pěšky již bylo
dost, proto jsme s povděkem přijali od handlíře
koně a vyrazili do tábora. Do soumraku dorazili
do táborového města i ti poslední a na každého
z nás dýchala z každého koutu atmosféra
Divokého západu. Po soumraku jsme se
vydali po skupinkách do lesa, kde jsme podle
barevných světýlek museli najít celou svoji
družinu. Na povel se lesem rozzářilo padesát
čtyři světlušek v šesti barvách. Poletovaly lesem
sem a tam, dokud stejné barvičky nesplynuly
do jednoho bodu. Družiny se našly.
„Hej, greenhornové!“, rozléhalo se ráno po
louce. To skupinka místních, již zkušených

26

Hrušovanský zpravodaj Září 2017

zápaďanů, nás volala k sobě. Vysvětlili nám,
kde jsme se to ocitli a odkryli jsme s nimi mapu
Nového světa. Při odkrývání jsme zjistili názvy
družin, jména našich družinových předáků
a získali jsme do začátku pár surovin. Cílem
letošní hry bylo obstát v nástrahách divokého
západu a osídlit co nejvíce území Nového světa.
Snažení družin se promítalo do zisku surovin,
za které osidlovali nová území, a kdo jich měl
na konci nejvíce, zvítězil. Do boje o území,
čest a slávu vyrazily družiny pod prapory měst
Blackhills, Durango, Yuma, Puente, Ridgway
a Siverton.
Nadcházejících čtrnáct dní nebylo o vzrušení
nouze. Přestřelky v táboře i jeho okolí a střety
s gangstery, kteří nám stále chtěli škodit, byly
na denním pořádku. Nakonec jsme je však
vypátrali a i s jejich šéfem předali, za vypsanou
odměnu, šerifovi. Rýžovali jsme zlato, chytali
krávy a bizony a pomáhali poštovnímu expresu
rozvážet poštu do okolních vesnic. Vyrazili jsme
přespat mimo tábor, na večeři si udělali pravé
kovbojské fazole a v noci se vplížili do tábora
a proradným radním pobrali jejich nakradené
peníze. Na zvolnění přišly na řadu turnaje
a mezidružinové soutěže. Za soumraku přišel
čas na večerní zpěvy u ohně v tee‑pee a teplo
ze tří slavnostních táborových ohňů nás bude
hřát ještě dlouho. Jeden večer jsme se ponořili
do tajů hazardních her, táborové dolary se jen
točily u stolů s pokerem, blackjackem, kostkami,
ruletou a kenem. A ti nejvytrvalejší odcházeli
z kasina až po jedenácté večer. Nechyběl ani
sladký indiánský poklad, tentokrát musely děti
obstát v nelehkém řetězci úkolů a hádanek,
ale nakonec všechny družiny uspěly. Poslední
odpoledne bylo vyhrazeno westernovskému
zápolení. Disciplíny jako vrh nožem či sekyrou,
lasování, jízda na býkovi, dojení, flusání fazolí
či střelba ze všeho na vše nikomu po čtrnácti
dnech na Divokém západě nečinily problémy.
Tak vzpomínejme na bohaté zážitky a uvidíme,
do jakého období nás to zase za rok zavane.

Před odjezdem

První kontakt s obyvateli Nového světa

Odkrývání táborové mapy

Na parníku, někde uprostřed Atlantiku

Setkání s koňským handlířem

Program u táborového ohně

Hra karavany

Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Koupaliště v Tavíkovicích
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Táborníci

Příměšťák 2017
Tomáš Kolegar
Na začátku druhé poloviny
prázdnin pořádali Táborníci
Hrušovany u Brna jako již
tradičně týdenní příměstský
tábor. Letošní termín byl od 7.
do 11. srpna. Hned v pondělí
ráno se začaly před klubovnou
scházet děti s rodiči. Po předání
základních informací rodičům
mohl začít pestrý program,
který si pro děti vedoucí
připravili.
První den byl v duchu
seznamování, a tak jsme si
zahráli spoustu skvělých her,
abychom se navzájem poznali.
Odpoledne jsme podnikli
vycházku k rybníku. V úterý
dopoledne jsme se vydali
na exkurzi do záchranné stanice
dravých ptáků v Rajhradě.
Zde si pro nás připravili pěkný
a zároveň poučný program.
Odpoledne jsme pak v klubovně
vyráběli přívěšky na klíče
z paracordu.
Ve středu nás čekal celodenní
výlet na Brněnskou
přehradu. Po příjezdu
do přístavu jsme ušli
pár kilometrů, abychom
se dostali na autobus,
který nás zavezl
ke hradu Veveří. Tady
jsme si prošli nádvoří,
vyfotili se na vyhlídce
a pokračovali k zastávce
parníku. Nalodili jsme
se a pluli asi dvacet
minut až na Osadu,
odkud jsme se vydali
pěšky směrem zpět
do přístavu. Po cestě
jsme se zastavili
na Sokolském koupališti.

Hraní seznamovacích her

Exkurze u dravců

Výlet na Veveří

Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Táborníci

Výlet na kolech

Oběd

Čtvrteční den jsme zahájili
cyklistickým výletem do nedalekých
Vranovic. Odpolední program jsme
vyplnili hrami a doděláváním výrobků
z paracordu. Večer se pár odvážných
opět sešlo v klubovně, kde jsme si
opekli špekáčky, zazpívali pár písní,
pustili si film na dobrou noc a přespali
v prostorách naší klubovny.
Páteční, závěrečný den, jsme
si vyráběli trička, hráli různé hry
a odpoledne jsme se šli vykoupat
na rybník. Po návratu do klubovny
jsme se rozloučili a tím letošní
příměšťák skončil.
Po celý týden nám jídlo zajišťovaly
paní kuchařky z mateřské školy, jimž
patří velké díky za dobré svačinky
a obědy. Věříme, že se všem
zúčastněným příměstský tábor líbil,
a že jsme si ho všichni náramně užili.

Pochod rakouských čertů v sobotu 25. 11. 2017
Pochod rakouských čertů v Židlochovicích se uskuteční v sobotu 25. 11. 2017 na trase ulic Komenského, Masarykova a náměstí Míru.
Čerti vyjdou v 17.30 hod. od základní školy na ulici Komenského.
V letošním roce se účastní rakouské skupiny Reichraminger Hintergebirgsteufe, Waldzeller
Woidteifln, Zarathos Teufel a Krampusverein Diabolos Sandl v minimálním počtu 80 masek.

Více informací na
internetových stránkách
www.certi‑zidlochovice.cz
(webové stránky budou
průběžně aktualizovány,
časový harmonogram
dne – až po potvrzení
všech účastníků).
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Foto Martin Žáček

Od 10.00 hod.
bude v Židlochovicích
doprovodný program
pro děti i dospělé,
řemeslný jarmark, bohaté
občerstvení a zabíjačkové
pochutiny.

TJ Sokol

Organizace

TJ Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec

Po letních prázdninách byla opět zahájena sportovní činnost v sokolovně,
a to v mnohem větším měřítku než v posledních letech. Nejenže byly zachovány
aktivity z předchozí sezony, ale vznikly nové kroužky především pro děti a mládež.
Mimořádný zájem je o kroužek moderní
gymnastiky pro děti. Překonal veškeré naše
odhady, snažíme se co nejdříve přizpůsobit
organizaci tak, abychom tréninky toho
obrovského množství dětí zvládli. Upravili jsme
rozvrh sokolovny, aby měl kroužek větší prostor.
Nyní jsou pro něj vymezeny hodiny v úterý
od 15 hodin a od 16 hodin a čtvrtek od 16 hodin
a od 17 hodin.
Zatím slabší je účast na cvičeních
všestrannosti, která jsou určena zejména dětem
1. stupně ZŠ. Možnost zacvičit si mají děti
v úterý od 17 hodin a ve čtvrtek od 15 hodin.
Velmi potěšující je zájem o tréninky volejbalu
pro mládež, určené především pro žáky 2. stupně
ZŠ a starší. Smíšený volejbalový tým, který už
dlouhé roky hrává na sokolovně, tak získává
možnost „vychovat“ si nové posily a pokračovatele.
Mládež se schází v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin.
Již zmiňovaný smíšený volejbalový tým se v září
zúčastnil v Rajhradě tradičního turnaje, všechny
své zápasy vyhrál a po zásluze se stal vítězem.
Na říjen je naplánovaný turnaj v Ořechově,
kde bude usilovat po loňském i předloňském
vítězství o získání „zlatého hattricku“. Družstvo
je také přihlásilo do dlouhodobé soutěže,
do Amatérské volejbalové ligy v Brně, kde bude
účastníkem 4. ligy.
Ze společenského a kulturního dění je vhodné
zmínit akce jako „Dětský halloween“ a tradiční
dílničky pro děti, které jsou naplánované
na listopad. Chtěli bychom také uspořádat i pár
cestovatelských besed spojených s promítáním
fotografií.
Vítáme každého nového člena, ať už by si
chtěl jen zacvičit, nebo se dokonce aktivně podílet na naší činnosti a organizaci.
Vítáme každého, kdo přijde s dobrým návrhem na využití volného času na sokolovně.
Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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TJ Jiskra

TJ Jiskra Hrušovany u Brna – oddíl stolního tenisu
Tomáš Kolegar, předseda TJ Jiskra Hrušovany u Brna

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem oddílu stolního tenisu a na stránkách hrušovanského zpravodaje Vás informoval o aktuálním dění v našem
oddílu. Prázdniny už jsou opět za námi a nám stolním tenistům, právě začíná
nová sezona – 2017/18. I letos se soutěží, které pořádá Česká asociace stolního
tenisu, zúčastní dvě družstva mužů A+B, žáci se budou účastnit okresních žákovských bodovacích turnajů a jeden z nich bude pořádat, tak jako každý rok
i náš oddíl.
Družstvo A bude i v této sezoně hrát Okresní soutěž I. třídy a bude nastupovat v následující sestavě - Tomáš Kolegar starší, Richard Skála, Oldřich Škarda,
Zdeněk Krupica a Jan Kukla, který do Hrušovan přestoupil z Telnice. Na střídavý
start bude za mužstvo A nastupovat i Marek Skála, který hraje za Moravskou
Slavii Brno a to v žákovské kategorii. Cílem družstva A je podstatně vylepšit
loňské 9. místo a pokusit se postoupit do krajské soutěže II. třídy.
Družstvo „B“ v loňské sezoně postoupilo ze základní třídy – do Okresní soutěže IV. třídy, na soupisce B družstva jsou aktuánlě tito hráči – Oldřich Škarda,
Jan Havlík, Pavel Hodec, Zdeněk Kijac, Aleš Karban, Jaroslav Skála a David Pirožek. Hráči B družstva si dávají za cíl tuto vyšší soutěž udržet a já pevně věřím,
že se jim ho podaří splnit.
Oddíl stolního tenisu se stará také o mládež a v nadcházející sezoně budou
na žákovských bodovacích turnajích hrušovanský stolní tenis reprezentovat
tito hráči - Tomáš Pirožek, Petr Pirožek, Kryštof Knoflíček a Adam Zabloudil.
Pevně věřím, že se i oni budou postupně zlepšovat a prosadí se i v soutěžích
kategorie mužů. Tréninky žáků vedou pan Jaroslav Skála, Oldřich Škarda a Tomáš Kolegar st. Tréninky žáků jsou každé úterý od 17 do 19 hodin, tímto vyzýváme hrušovanskou mládež, aby se stali členy oddílu stolního tenisu a věnovali
se tomuto nádhernému sportu, který má v Hrušovanech téměř 50 letou tradici.
Příští rok to již bude 50 let, co byl oddíl stolního tenisu založen a budeme dělat
maximum pro to, aby oddíl stolního tenisu v Hrušovanech nejenom existoval,
ale také aby se rozšířila členská základna.
Zájemci o stolní tenis se mohou obrátit na Tomáše Kolegara, mobil
606 668 901, případně emailem na adresu tom68kol@seznam.cz., Tréninky
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žáků jsou každé úterý v době od 17 do 19 hodin, na sportovním areálu. Tréninky dospělých pak jsou 2x týdně, a to v úterý od 19 do 20 hodin a v pátek
od 20.00 do 21.00, také na sportovním areálu. Informace o rozlosování, domácích zápasech a výsledcích jednotlivých družstev oddílu stolního tenisu,
naleznete na stránkách svazu stolního tenisu, na níže uvedených webových
stránkách. Současně si Vás dovoluji pozvat na mistrovská utkání obou družstev, která začínají 1.10 2017, když družstvo A nastoupí proti hráčům z Prace.
Družstvo B v době vydání tohoto čísla zpravodaje již má první utkání za sebou,
neboť ho předehrálo již v pátek 22. 9. 2017, a to proti družstvu Lažánky D. Můžete se na vlastní oči přesvědčit, že se v Hrušovanech hraje kvalitní stolní tenis.
https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2673&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2676&rocnik=2017&oblast=420703

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obci Hrušovany za podporu našeho
oddílu a také všem našim partnerům.

Inzerce

Hledám pěkný byt 2-3+1 v Hrušovanech u Brna. Tel. 736 123 995
Nutně hledám ke koupi dům – Hrušovany a okolí max. do 15 km. Tel. 732 434 910
Hrušovanský zpravodaj Září 2017
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Rybáři

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl
V sobotu 1. července 2017 proběhly 3. rybářské závody pod záštitou obce Hrušovany u Brna.
Závodů se zúčastnilo 40 závodníků. Závody
vyhrál a na 1. místě se umístil pan Martin Reim
se 415 body, na 2. místě se umístil pan Zdeněk
Linhart s 215 body a 3. místo obsadil pan Milan
Kadlec se 160 body. Speciální cenu za největší
ulovenou rybu získal pan Jiří Dobrovolný, který ulovil největšího kapra s mírou 63 cm.
V neděli 2. července 2017 se rybářských
závodů zúčastnilo 30 mladých rybářů. Závody
vyhrál a na 1. místě se umístil David Procházka
s 511 body, na 2. místě se umístil Petr Smetana
se 186 body a na 3. místě byl Martin Šmerhan
se 112 body. Speciální cenu za největší ulovenou rybu získal David Procházka, ulovil největší
štiku, která měřila 60 cm.
Koncem srpna proběhla na rybníku II. Letní
rybářská noc, tentokrát pro všechny rybáře
od 18 let. Zúčastnilo se 33 rybářů, kteří si
zachytali jen tak pro radost od pátku 25. srpna 2017 od 18:00 do soboty 26. srpna 2017
do 6:00, avšak nešlo o tradiční rybářské závody.
Děkujeme všem účastníkům za klidný průběh
letní noci a těšíme se na příští rok.
V neděli 27. srpna 2017 pod záštitou obce
Hrušovany u Brna proběhly rybářské závody
pro mládež do 15 let v rámci rozloučení
se s prázdninami. Rybářské závody vyhrál David
Procházka s 565 body, na 2. místě se umístil
Marek Malý s 390 body a 3. skončila Natálie
Ludvíková s 80 body. Speciální cenu za největší

ulovenou rybu získala Natálie Ludvíková, ulovila největšího kapra, který měřil 80 cm.
Tímto bych si ještě dovolil poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu všech
akcí Klubu rybářů v tomto roce. Velké díky
patří zejména Lukáši Mikulovi a Michalovi
Povolnému, kteří se nebáli a vzali si na starost
občerstvení na všech závodech. Chci ještě
poděkovat všem rozhodčím, které vedl Lukáš
Brzobohatý, dále panu Pekárkovi, Farkašovi
a Mendlovi za organizaci a kladný průběh
všech akcí Klubu rybářů. Vážíme si podpory
a pomoci obecního úřadu obce Hrušovany
u Brna a jsme rádi za návštěvu pana starosty
Miroslava Rožnovského s manželkou na rybářských akcích.
Dovolte mi, abych ještě pogratuloval všem
absolventům rybářského kroužku 2017.
Na podzim tohoto roku všichni absolventi
kroužku obdrží pamětní list a nějaké sladkosti.
Jsou to tito mladí rybáři: Kateřina Stavíčková,
Andrea Koláčná, Kateřina Dratvová, Šimon
Vrba, Vladislav Kozina, Vojtěch Kocman a Lukáš
Hanzlík.
Na podzim v říjnu/listopadu tohoto roku
proběhne podzimní úklid rybníka a jeho okolí.
Tato akce bude určená pro všechny mladé rybáře od 8-15 let, kde účast je nutná a povinná.
Při nesplnění brigádnické povinnosti bude
další rok povolenka dražší o 100 Kč. Na veškeré
dotazy kolem brigád vám rád zodpoví místopředseda Klubu rybářů.

Foto: Roman Ivičič, Marie Rožnovská, Zdeněk Farkaš
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Hrušovanské okruhy

XV. ročník
Hrušovanských okruhů
V sobotu 9. 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.

Výsledky
Kategorie
Nejmladší
účastník
trať 50 m
nejmladší
ročník 2015
a mladší
trať 100 m
dívky ročník
2013–2014
trať 100 m
kluci ročník
2013–2014
trať 150 m
dívky ročník
2011–2012
trať 150 m
kluci ročník
2011–2012
1 okruh
(800 m)
dívky ročník
2009–2010
1 okruh
(800 m)
kluci ročník
2009–2010
2 okruhy
(2x800 m)
dívky ročník
2007–2008
2 okruhy
(2x800 m)
kluci ročník
2007–2008
3 okruhy
(3x800 m)
dívky ročník
2005–2006
3 okruhy
(3x800 m)
kluci ročník
2005–2006
4 okruhy
(4x800 m)
dívky ročník
2002–2004
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Závodník(-ice)
Lucie Suchánková
1. Ema Konyová
Radek Fila
2. Ema Pátiková
Filip Komoň
3. Žaneta Horrová
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Laura Komoňová
Eliška Chovancová
Patricie Telecká
Matyáš Karban
Jan Lazar
Pavel Berga
Simona Václavíková
Lea Franzbergerová
Kim Holcová
Matěj Šesták
Tobiáš Lazar
Eliáš Karban
Barbora Lazarová
Ema Vajbarová
Jolana Mazlová

1. Matěj Marek
2. Tomáš Morávek
3. Vojtěch Bláha
1. Elen Lazarová
2. Beata Hermanová
3.
1.
2.
3.

Natálie Němcová
Matyáš Šarapatka
Štěpán Chaloupka
Dominik Just

1.
2.
3.
1. Jiří Kostiha
2. Michal Buršík
3. Jiří Minařík
1. Josefína
Melicharová
2. Magdaléna
Hodovská
3. Marie Kudělková

hrusovanskeokruhy.cz

Výsledky
Kategorie

Závodník(-ice)

4 okruhy
(4x800 m)
kluci ročník
2002–2004
HLAVNÍ
ZÁVOD
ŽENY
HLAVNÍ
ZÁVOD
MUŽI
VETERÁNI

1. Matyáš Hanek
2. Miroslav Sopoušek
3. Rudolf Kessner
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Petr Herman
Marek Dolníček
Michal Kalenda
Pavel Novotný
Josef Císař
Jiří Slouka
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Různé

Informace

JIC – Jihomoravské inovační centrum
Martina Pouchlá, JIC, kontakt pro média
Na rozvoj jihomoravských firem nemusí být jednatelé sami. JIC jim pomáhá růst i získat finance
Zefektivnění firemního fungování, investice nebo pomoc s žádostí o prestižní evropské granty. Nejen
při řešení těchto témat se můžou společnosti opřít o JIC (Jihomoravské inovační centrum). Řada jeho
služeb je pro jihomoravské firmy zdarma.
Jedním z nejčastějších témat, které firmy řeší, jsou peníze na rozvoj. Zejména pro výrobní
společnosti bývá těžké se správně rozhodnout, zda získat finance na růst prostřednictvím úvěru z banky (a z které), kdy oslovit soukromého investora nebo zda sáhnout po veřejném zdroji.
Mnozí jednatelé například netuší, že lze čerpat i z nabídky Evropské komise mimo strukturální
fondy, případně z regionálních projektů.
Některé z nich administruje JIC. V minulosti s přispěním Brna rozdal firmám 36 milionů
korun na inovační vouchery, které financovaly spolupráci s výzkumnými institucemi. Dalších
8 miliónů korun získaly firmy na společné projekty s kreativními profesionály. Možnosti tedy
jsou poměrně široké. Jak se v nich ale zorientovat a dobře vybrat?
Na trhu je nedostatek nezávislých, prověřených, kvalitních, a přitom finančně dostupných
poradců. A tuto díru JIC už 4 roky zdárně zaceluje. Má interní tým konzultantů a především síť
složenou z téměř stovky expertů, kteří mají za sebou mnohamilionový byznys, dlouholeté zkušenosti a rádi je předávají dalším podnikatelům. Interní tým JIC je připravený pomoci firmám
s tím, kde získat co nejefektivněji finance. V případě komplikovanějších výzev spojených s fungováním firmy propojuje společnost s vytipovaným expertem, který pomůže firmu zefektivnit.
A to vše během úvodních 40 hodin zdarma a následně za cenu dotovanou Jihomoravským
krajem.
Právě Jihomoravský kraj společně s městem Brnem a čtyřmi brněnskými univerzitami jsou
zřizovateli centra. Založili jej před 14 lety, aby podporoval technologické podnikání v kraji,
a tím zvyšoval jeho konkurenceschopnost. Za dobu svého působení JIC podpořil už stovky
firem a pomohl tak vytvořit více než 1 400 vysoce kvalifikovaných míst. Nepracuje však jen se
začínajícími firmami z Brna, ale také s těmi zavedenými z celé jižní Moravy. Další podrobnosti
o službách pro zavedené firmy jsou na stránkách www.jic.cz/platinn, případně u Ondřeje
Petráška na petrasek@jic.cz.
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Bode-Panzer s.r.o. je výrobcem trezorů, pevnostních skříní,
bankomatů a peněžních systémů.
Nabízíme práci pro

LAKÝRNÍKY A DĚLNÍKY DO TMELOVNY
ZÁMEČNÍKY A SVÁŘEČE (CO2)
OPERÁTORY CNC STROJŮ
PŘIDEJTE SE K NÁM!
prace@bodepanzer.cz www.bodepanzer.eu
tel. 547 423 494
Bode-Panzer s.r.o., Tovární 14, 664 61 Rajhrad
Studentům vybraných oborů technických škol nabízíme
stipendia.
Více informací rádi poskytneme na telefonu 547 423 494.
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CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGIE?
Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu S-POWER s garancí dotace a získejte:
• energetickou nezávislost
• úsporu až 14 400 Kč ročně
• dotaci Nová zelená úsporám až 115 000 Kč
• kompletní řešení na klíč po celé ČR
• vyhodný Bonus S-POWER – ve spolupraci
s BOHEMIA ENERGY

GARANTUJEME:
DOTACE
FUNKČNOST SYSTÉMU
ZÁRUKA AŽ 25 LET

S-POWER: Nejrychlejší cesta k úsporám.
S-power Brno, s.r.o.
Cihlářská 19, 602 00 Brno
Ing. Zdenka Valouchová
Tel.: +420 776 776 844
E-mail: z.valouchova@s-power.cz

Více informací naleznete
na www.s-power.cz

