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Vážení spoluobčané
přijměte srdečný jarní pozdrav s přáním pevného zdraví.

Zastupitelstvo obce dne 13.  2.  2017 schválilo Investiční 
plán obce na rok 2017, včetně rozpočtu obce na rok 2017. 
Dne 7. 3. 2017 byl dokončen účetní audit obce za rok 2016 
s velmi dobrým hodnocením.

Chci touto cestou poděkovat zastupitelům obce 
za konstruktivní a věcné jednání, včetně držené kontinuity 
při  rozvoji obce a  také všem pracovníkům obce, neboť 
dosažený výsledek je dobrým hodnocením jejich činnosti.

V  současné době běží úspěšně projektová realizace 
nového kulturního stánku obce, SOKEC, bylo dohodnuto financování této akce a již 
nic nestojí v  cestě, abychom dodrželi slib, který  jsme dali spoluobčanům, zejména 
však Sokolům.

Dále také probíhá realizační příprava na přístavbu základní školy. Informace o tom, 
co obec hodlá činit, budete mít v Hrušovanském zpravodaji.

Po  ukončené digitalizaci pozemků v  našem katastru vyplaval na  povrch tušený 
problém majetkoprávních vztahů. Projevuje se  laxnost a  nezodpovědnost státu, 
který zde znehodnotil majetky občanů bez jejich souhlasu a tváří se jakoby nic.

Všichni víme, že zmizely původní polní cesty, které byly v majetku obce, vznikly 
nové na soukromých pozemcích, vznikly nové silnice, devastovalo se území, zejména 
v  dobývacích prostorách. Změnila se  kultura pozemků, znovu vše bez souhlasu 
vlastníků a nyní vzniká povinnost vlastníků platit nehorázné daně, aniž by stát zajistil 
nápravu věcí uvedením do  původního stavu. Stát nezajistil vymahatelnost práva, 
návrat pozemků do  zemědělského půdního fondu, změnil kulturu pozemků a  tím 
i sazbu daně z nemovitosti.

Napsal jsem panu ministru průmyslu a taktéž panu premiérovi, zatím bez odpovědí, 
že se zde stát chová jako zloděj, devastuje majetek a nechrání vlastnictví svých občanů.

Obec navrhla řešení, abychom zahájili jednání s těžařskou firmou, báňským úřadem, 
katastrálním úřadem, ministerstvem průmyslu, krajem a subjekty, které musí nastavit 
vizi jak dál v území, zmenšit dobývací prostor, vrátit zanedbané pozemky do půdního 
fondu, nastavit správnou výši sazeb daně z  nemovitosti a  neprodleně zahájit 
komplexní pozemkové úpravy, které  umožní optimalizaci krajiny a  vrátí vlastnická 
práva těm, kterým patří, včetně úhrad za zabrané pozemky a zajistit kultivaci krajiny.

Čeká nás toho dost, ale bez Vaší podpory to  nepůjde. Rád bych Vás požádal, 
abychom byli ohleduplní vůči sobě, ale i našemu prostředí. Chceme hezkou, slušnou 
a čistou obec, kde se dobře a spokojeně žije.

Snad se to vše podaří. S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

ObecSlovo starosty
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva obce ObecVýběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 7/ZO/2016 z jednání ZO Hrušovany u Brna 19. 12. 2016 Výběr z usnesení č. 1/ZO/2017 z jednání ZO Hrušovany u Brna 13. 2. 2017

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. schválená rozpočtová opatření 

č. 11/2016 a č. 12/2016 provedené 
radou obce na základě pověření vyda-
ným ZO

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. zprávu starosty – prosinec 2016
 2. zprávu o plnění plánu kontrol za rok 2016
 3. zprávu I. místostarosty
 4. zprávu o plnění Plánu investic za rok 2016
 5. zprávu o výsledku kontroly PO – Ma-

teřská škola Hrušovany u Brna
 6. zprávu o výsledku kontroly PO – Zá-

kladní škola Hrušovany u Brna
 7. OZV č. 5/2016, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

 8. Rozpočtové provizorium obce na rok 
2017 do doby schválení rozpočtu 2017

 9. Roční plán kontrol obce Hrušovany 
u Brna na roky 2017-2018

 10. navrženou minimální síť sociálních 
služeb v ORP Židlochovice, včetně 
nadregionální sítě JMK a samostatné 
podpory vybraných subjektů a garan-
tuje spoluúčast na financování sociál-
ních služeb za občany obce Hrušovany 
u Brna, dle navržené procentní spolu-
účasti – odborné sociální poradenství 
5%, služby sociální prevence 20%, 
služby sociální péče 8% a pečovatel-
ská služba 20% dle aktuálního návrhu 
„Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro 
rok 2017 v oblasti podpory poskytová-
ní sociálních služeb.“

 11. Smlouvu o zajištění financování soc. 
služeb v rámci dotačního programu 
„Podpora základních činností v ob-

lasti poskytování registrovaných soc. 
služeb občanům města Židlochovice 
a občanům správního obvodu ORP 
Židlochovice pro rok 2017“ mezi 
městem Židlochovice a obcí Hrušo-
vany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 12. Smlouvu č. 1030032568/001 o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne – přeložka vNN u regulační stanice 
plynu, ul. Palackého mezi E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice a Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu 
jejím podpisem

 13. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. HO-01430030041163/001. mezi 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovi-
ce a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 14. Smlouvu o přeložce zařízení distribuč-
ní soustavy č. 13007647 mezi E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice 
a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 15. Smlouvu o zajištění školení strážníků 
č. 8216170043 mezi Obcí Hrušovany 
u Brna a Statutárním městem Brnem- 
Městskou policií Brno a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

 16. členský příspěvek pro DSO VaK Žid-
lochovicko, jako členská obec, na rok 
2016 ve výši 2 566.000 Kč

 17. darovací smlouvu (části komunikací) 
mezi obcí Hrušovany u Brna a Jiho-
moravským krajem, kde obec, jako 
obdarovaný, dar přijímá a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. o odpisu a vyřazení majetku dle návr-

hu č. 3-SMO -Z-2016.

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. bezpečnostní zprávu obvodního od-

dělení Policie ČR Židlochovice
 2. stručný přehled plnění rozpočtu 

za rok 2016
 3. schválená rozpočtová opatře-

ní č. 13/2016 provedené radou 
obce na základě pověření vyda-
ným ZO

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. zprávu finančního výboru ZO 

za rok 2016
 2. zprávu kontrolního výboru ZO 

za rok 2016
 3. zprávu výboru pro bezpečnost ZO 

za rok 2016
 4. Pověření Zastupitelstva obce Hrušo-

vany u Brna pro Radu obce Hrušo-
vany u Brna k provádění a realizaci 
potřebných rozpočtových opatření 
nutných k financování obce v období 
od schválení rozpočtu pro rok 2017 
do 31. 12. 2017. Přijatá rozpočtová 
opatření budou předložena na vědomí 
na následném jednání zastupitelstva 
obce

 5. Investiční plán obce 2017, včetně sta-
vební a finanční činnosti na rok 2017, 
jako podkladový materiál pro rozpo-
čet obce 2017, který z těchto pod-
kladů vychází a pověřuje radu obce 
realizací potřebných rozpočtových 
opatření na rok 2017, včetně schválení 
potřebných smluvních ujednání pro 
potřeby realizace uvedených akcí

 6. Rozpočet obce Hrušovany u Brna 
na rok 2017 v závazných ukazatelích, 
v členění na §, dle odvětvového třídě-
ní rozpočtové skladby, včetně sociální 
fondu

 7. Dodatek č. 7 Smlouvy o neinvestičním 
příspěvku pro FK 1932 Hrušovany 
u Brna a pověřuje starostu podpisem 
tohoto dodatku

 8. členský příspěvek, pro DSO VaK Žid-
lochovicko, jako členská obec, na rok 
2017, ve výši 3.448.000 Kč

 9. OZV č. 1/2017, o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, kterou 
se vymezují veřejná prostranství, 
na nichž se zakazuje žebrání

 10. sociální a dostupné bydlení obce 
Hrušovany u Brna, včetně sazeb úhrad 
za sociální bydlení, podmínek přidělo-
vání a sociální bytový fond obce

 11. Plán rozvoje sportu a jeho podporu 
v letech 2017 – 2027

 12. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. HO-01430030041310/001 mezi 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovi-
ce a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 13. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. HO-01430030041704/001 mezi 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovi-
ce a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 14. Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí 
Hrušovany u Brna a Obcí Sobotovice 
a pověřuje starostu jejím podpisem.
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Plán investic obce  na rok 2017
Zpracoval Miroslav Rožnovský, Pavel Kadlec 

1. Investiční akce Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Realizace odstavných míst (Sídliště, Viniční, Příční, 
postupné etapy)

Rozpočet 2219 Rožnovský, 
Dvořáček  

Sociální byty – Vodárna (žádost o dotaci) + realizace Rozpočtové 
opatření

3612 Rožnovský, 
Knoflíček

Sociální byt č. 3 na SA č. p. 698 Rozpočet 3412 Rožnovský
Modernizace kotelny – SA Rozpočet 3412 Rožnovský
Přístavba základní školy (stavební řízení) Rozpočtové 

opatření
3117 Rožnovský, Kadlec

Zpomalovací retardér Komenského – Hybešova, 
u hřbitova

Rozpočtové 
opatření

2212 Rožnovský, 
Knoflíček

Nákup dodávkového vozidla pro SMO Rozpočet 6171 Rožnovský, Hodec 
Modernizace veřejného osvětlení, rozšíření VO, 
dle výběru LED osvětlení

Rozpočet 3631 Rožnovský, Hodec

Modernizace bytů 223, 231, včetně sanace vlhkosti – 
etapizace (bytová jádra)

Rozpočet 3612 Rožnovský, Hodec

Školní el. vrátný – MŠ Hrušovany Rozpočet 3111 Rožnovský
Odkup odstavných ploch – Nádražní Rozpočet 2219 Rožnovský, Táborská
Volnočasové aktivity Jízdárenská – I. etapa Rozpočet 3421 Rožnovský, Kadlec
Rekonstrukce křižovatky Průmyslová III./41619 Rozpočet 2212 Rožnovský 
Modernizace komunikace Vodní 225  
– výměna povrchu, včetně odstavných ploch  
(doplnění o obrubníky)

Rozpočtové 
opatření

2212+2219 Rožnovský, Kadlec

Oplocení nemovitosti č. p. 56 Rozpočet 3612 Rožnovský, Kadlec
Realizace inž. sítí Stávání, zpevnění účelové komu-
nikace

Rozpočtové 
opatření

2212 Rožnovský, 
Knoflíček

Přeložka VN – Stávání Rozpočet 2212 Kadlec
Prodloužení kan. řadu – Stávání Rozpočet 2321 Rožnovský
Nákup kompostéru – bioodpad sběrný dvůr Rozpočet 3729 Rožnovský, Hodec
Zabezpečení služebny OP, včetně vybavení Rozpočet 5311 Harašta, Kadlec
Nákup tech. vybavení SA (mycí stroj) Rozpočet 3412 Hodec
Nákup sypače Rozpočet 3745 Kadlec, Hodec
Nákup mobilního ocelového skladu Rozpočet 3745 Kadlec, Hodec
Klimatizace OÚ Rozpočtové 

opatření
6171 Rožnovský, Hodec

Pořízení mobiliáře obce – zastávky BUS Rozpočtové 
opatření

3639 Knoflíček

2. Projekty Rozpočtová skladba § Odpovědnost
I. etapa volnočasové aktivity Jízdárenská Rozpočet 3412 Rožnovský
Technická infrastruktura Stávání – ÚR + SP Rozpočet 2212 Rožnovský 
Rybářská chata – přístavba Rozpočet 2341 Rožnovský, 

Knoflíček
Projekt + ÚR a SP SOKEC Rozpočet 3412 Knoflíček, 

Rožnovský
Projekt přístavby ZŠ Rozpočet 3117 Knoflíček, 

Rožnovský

Obecní úřadRozpočetObecní úřad Rozpočet

Projekt rekonstrukce parkoviště u let. kina Rozpočet 2219 Knoflíček, 
Rožnovský

Křižovatka Hybešova, Komenského, Tyršova – pře-
chod + zpomalovací opatření

Rozpočet 2219, 2212 Rožnovský, Kadlec

Sociální byt na SA č. p. 698 Rozpočet 3412 Rožnovský
Komunikace ulice Hřbitovní Rozpočet 2212 Rožnovský

3. Opravy, údržba a provoz: Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Členské příspěvky pro VAK + kanalizace Loosova Rozpočet 2321  Kadlecová, 

Rožnovský 
Úhrada úvěrů, včetně úroků Rozpočet 8124,6310 Kadlecová
Modernizace webových stránek obce Rozpočet 6171 Kadlec
Oprava štítové zdi LK Rozpočet 3313 Rožnovský
Oprava přístřešku LK Rozpočet 3313 Rožnovský
Obnova vod. dopr. značení – vých. obchvat Rozpočet 2212 Kadlec, Hodec
Oprava fasády dřevníků č. p. 223, 231 Rozpočet 3612 Rožnovský
Oprava vozovky Jízdárenská – za SA Rozpočet 2212 Rožnovský, Kadlec
Zřízení majetkové komise – kontrola majetkopráv-
ních vztahů po digitalizaci obce – kontrola využití 
pozemků

Rozpočtové 
opatření

Kadlec, Rožnovský, 
tajemník obce, 
předseda KV

Prodej osobního vozidla Škoda Felicia Rozpočet 6171 Kadlec, Hodec
Veřejné zakázky VZMR + OVŘ + žádosti o dotace Rozpočet Dle konkrét. 

zakázky
Rožnovský, Kadlec

VZ – úvěr banka – sokolovna, přístavba ZŠ, vybavení 
ZŠ, demolice + stavba sokolovna

Dle konkrét. 
zakázky

Rožnovský, Kadlec

Dokončení ÚPO + dodatek SOD + úhrada ÚPO Rozpočet 3635 Knoflíček, 
Rožnovský 

Vyúčtování příspěvku na ČOV (smluvně) Sledovat 2321 Kadlecová, 
Rožnovský

Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb 
ORP Židlochovice, včetně JMK 2017

Rozpočet 4351 Rožnovský, 
Kadlecová

Dotační program obce 2017 Rozpočet 6171 Rožnovský, 
Kadlecová, Lazar

Individuální poskytování dotací (neinvestiční/inves-
tiční) obce 2017

Rozpočet 6171 Kadlecová, 
Ruinerová, Lazar

Oprava závlahového systému FS (jímka, studna, filt-
race, rampa, sjezd), včetně dlažby balkonu, střídačky 

Rozpočet 3412 Rožnovský, Kadlec

Oprava komunikace Loosova – výměna povrchu, 
včetně obrubníků

Rozpočet 2212 Rožnovský, Kadlec

Oprava účelové komunikace na Unkovice Rozpočet 2212 Rožnovský
Opravy místních komunikací – opravy výtluků Rozpočet 2212 Kadlec
Oprava střechy požární zbrojnice Rozpočet 5512 Rožnovský
Bezpečnostní přepážka OP Rozpočet 5311 Harašta, Hodec
Oprava sportovních zařízení – nezbytné provozní 
opravy dle specifikace

Rozpočet 3412 Rožnovský, 
Knoflíček

Nákup odpadových nádob – separace Rozpočet 3722 Kadlec
Výkupy strategických pozemků, včetně staveb, geo-
metrických plánů a zaměření pozemků

Rozpočet 3639 Táborská, 
Rožnovský, Kadlec

Rozpočty příspěvkových organizací a org. složek 
obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, Klub rybářů, 
KPOZ, SDO)

Rozpočet Dle příjem-
ce 

Kadlecová
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Obecní úřad Rozpočet Obecní úřadRozpočet

JSDH (hasiči) Rozpočet 5512 Komenda, 
Kadlecová

Smluvní finanční závazky: DSO Reg. Svazek, VAK, IDS, 
pečovatelské služby, SOD, SMO, OSPOD (sociálně-
právní ochrana dětí), atd.

Rozpočet Dle příjem-
ce

Kadlecová

Prořezy stromů a keřů (plán prořezů) Rozpočet 3745 Kadlec, Dratvová
Revize kanalizačních šachet, včetně deratizace VAK Sledovat 2321 Hodec, Kadlec 
Oprava kanalizace – Vodárna Rozpočet 2321 Rožnovský
Čistění kanalizačních vpustí MK + deratizace – obec Rozpočet 2321 Kadlec, Hodec
Akustické řešení SA – speciální závěsy Rozpočet 3412 Hodec, Rožnovský
Ozeleňování obce + nektarodárné keře Rozpočet 3745 Kadlec, Dratvová
Doplnění nového dopravního značení Rozpočet 2212 Kadlec, Hodec
Smlouva s FK 1932 – fin. příspěvek Rozpočet 3419 Rožnovský, 

Kadlecová
Kamerový systém obce (vyhodnocení a případné 
rozšíření)

Rozpočtové 
opatření

5311 Rožnovský, Kadlec, 
Harašta

Zpevnění hráze Šatavy – propustek Rozpočet 2333 Kadlec, Hodec
Náměstí Adolfa Loose                                            Rozpočet 2212 Rožnovský, 

Knoflíček
Oprava EZS – knihovna Rozpočet 3314 Kadlec

Organizační záležitosti Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Vedení registru smluv obce Zajistit 6171 Kadlec
Parlamentní volby PS PČR Zajistit 611x Táborská, Kadlecová
Měření rychlosti na obecních komunikacích Rozpočtové 

opatření
5311 Harašta, Kadlec

Výběrové řízení na nového tajemníka OÚ Zajistit 6171 Táborská, 
Rožnovský

Inventarizace majetku obce Vypracovat 6171 Kadlec, Rožnovský
Vymáhání pohledávek obce Sledovat 6171 Rožnovský, Seďová
Audit obce 2017 Požádat 6171 Kadlecová, 

Rožnovský
Vydávání zpravodaje + Infokanál Rozpočet 3349 + 3341 Najman, Valoušek, 

Kadlec
Pokus o KPÚ + zmenšení DP Rozpočtové 

opatření
-  Rožnovský, 

Svoboda, Kadlec
Opatrovnictví obce Rozpočet 6171 Ruinerová, 

Rožnovská
Schválení koncepce sociálního bydlení Vypracovat 

pravidla
- Rožnovský

Plán rozvoje sportu a jeho naplňování Rozpočet - Rožnovský, Lazar
Spolupořadatelství obce na akci Babských hodů 
2016 (úhrada hudební produkce)

Rozpočet 3399 Rožnovský

Prioritní plán kulturních a společenských akcí (želez-
ný muž a žena, cyklozávody, 765 let obce a další)

Rozpočet 3399 Lazar, Rožnovský

Přesun náhrobního kamene – hřbitov Rozpočet 3632 Rožnovský, 
Knoflíček

Převody pozemků od ÚZSVM, TYMET real estate Vypracovat + 
sledování + 
rozpočtové 
opatření

- Rožnovský, 
Táborská, Kadlec

Žádost o dotaci na sociální byty Vypracovat 3612 Rožnovský, 
Knoflíček

Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů obce – 
terénní úpravy

Rozpočet 6171 Táborská, 
Kadlecová, 
Rožnovský 

Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných 
sociálních služeb

Rozpočet dle příjemce Kadlecová, 
Rožnovský

Plnění ročního plánu kontrol 2017 – veřejnosprávní 
kontroly PO obce, atd.

Rozpočet - Rožnovský, 
Ruinerová

BOZP + jiná školení pracovníků obce Rozpočet Dle zařazení Kadlec, Hodec
Evidence odcizeného a poškozeného veřejného 
majetku

Kontrola - Hodec, Kadlec

Vydání knihy 765 let obce Rozpočet 3399 Rožnovský
Polohopis – výškopis terénní úpravy Rozpočet 3729 Rožnovský
Monitoring a likvidace černých skládek Kontrola + likvi-

dace – rozpočet
3729 Hodec, OP, Kadlec

Pietní akt k osvobození obce Rozpočet 3399 Rožnovský, Kadlec
Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš) Rozpočet 3399 Rožnovský, Hodec
Právní pomoc obci Rozpočet 6171 Rožnovský
Zahájení jednání o obnově kanalizační infrastruktury  Rozpočtové 

opatření
2321 Rožnovský

Evidence nepotřebného majetku obce Vypracovat - Rožnovský, Kadlec
Externí smlouvy TDI, BOZP
hodnocení projektů (DPS + vyhl. 230) Rozpočtové 

opatření
- Rožnovský

Nezařazené akce

Přístavba základní školy – předpoklad stavebních prací: 2018

Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 6,2 mil. Kč. Nespecifikovaná rezerva může 
v průběhu roku klesnout na minimální hranici 1 mil. Kč. Výše současného stavu je připravena 
na  krytí postupné realizace potřebných rozpočtových opatření, včetně parametrických úprav 
výdajové stránky rozpočtu.

Upozornění:  Obecní poplatky
Oznamujeme, že 31. 3. 2017 jsou splatné hřbitovní poplatky, poplatky za psa a platby z pronájmu 

pozemků, zahrádek a za vyhrazené parkoviště.
Platba za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů je do 31. 5. 2017.  Děti do 6 let poplatek neplatí. Poplatek 
platí všichni občané s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří mají adresu na ohlašovně.

Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů i osoby pobývající na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu, má -li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Nebudou ‑li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří dlužníkovi obecní 
úřad poplatek platebním výměrem a poplatek zvýší na dvojnásobek. V případě, 
že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením ve lhůtě určené platebním výměrem, 
bude tento spis předán soudnímu exekutorovi, jehož služeb využíváme.!
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Obec Informace

Bobr evropský
Pavel Kadlec, místostarosta 

Možná jste si všimli ohlodaných stromů 
a  keřů v  okolí rybníka Šejby a  Šimlochu. 
Jedná se o  dílo bobra evropského, chrá-
něného hlodavce, který se zabydlel už 
i v blízkosti naší obce.

Bobr je velmi plachý a není snadné ho 
jen tak spatřit. Největší šance se s ním se-
tkat je za svítání nebo stmívání. Jeho nej-
oblíbenější pochoutkou je vrbové nebo 
topolové dřevo, kterým se živí především 
v době, kdy nemá dostatek jiné zelené po-
travy, tedy v zimě a předjaří. V létě se velmi 
rád pase v  trávě a  nejvíce mu chutnají 
pampelišky. Za potravou se vydává větši-
nou pouze v nejbližším okolí vodní plochy, 
a to přibližně do patnácti metrů.

Velmi známá je jejich stavební činnost. 
I na hrušovanském potoku už roste menší 
hráz. A proč je bobři budují? Chtějí si zajis-
tit stabilní vodní hladinu především kvůli 
svým norám, jejichž vchody jsou pod hla-
dinou a jsou tak chráněny před nezvanými 
hosty.

O své vrby se stará skoro jako na plan-
táži: po okusu je nechá dva až tři roky růst, 
než se do nich opět pustí. Vrby mají tu 

vlastnost, že snadno obrazí i z ohlodaného 
pařezu.

Zásadní přemnožení u  bobrů tak, aby 
zlikvidovali všechny stromy a zanechali po 
sobě jen spoušť, podle odborníků nehrozí. 
Žije v  rodinách, které si úzkostlivě hlídají 
své teritorium a  nepustí do něj jinou ro-
dinu. Jedna rodina v  našich podmínkách 
obsazuje dva až tři kilometry toku.

Bobr je velmi přizpůsobivý tvor a zbavit 
se jej je velmi obtížné, ne -li nemožné. 
Určitým řešením je vypustit mu na zimu 
rybník, ale v takovém případě by se zřejmě 
jen přesunul na potok a začal intenzivněji 
stavět hráze, které by nadělaly škody ze-
mědělcům. Odborníci, které jsme pozvali 
na konzultaci, zkontrolovali podmínky ži-
vota bobrů v okolí naší obce a zhodnotili, 
že nehrozí poškození hráze rybníků a že by 
neměli působit zásadní škody.

Doporučením pro relativně bezproblé-
mové soužití s bobry je výsadba keřových 
vrb, které by průběžně okusovali, a  dále 
zabezpečení důležitých stromů (včetně 
kořenových náběhů) drátěným pletivem 
až do výše jednoho metru.

Pokud chcete získat přístupové údaje na portál http://msw.asa -cz.cz/, kde se dozvíte 
stav třídění odpadu ve Vaší domácnosti a další informace o svozu odpadů, ozvěte se mís-
tostarostovi nebo tajemnici (ideálně e -mailem). Po nahlášení jména, příjmení a Vašeho 
čísla popisného obdržíte přístupové jméno a heslo.

Na portálu se dozvíte informace o konkrétním svozu každé svozové nádoby, včetně 
přesného času odvozu, stavu naplněnosti. Dále zde zjistíte podíl vytříděného odpadu 
ve Vaší domácnosti a průměr za obec.

Současně můžete přes tento portál posílat reklamace, pokud by Vaše popelnice neby-
la vyvezena nebo pokud by byly jakékoli jiné problémy se svozem.

V  současné době připravujeme objednávku dalších nádob na tříděný odpad, takže 
pokud budete mít zájem o získání popelnic na plasty nebo papír, neváhejte se do systé-
mu zapojit!

Jsem rád, že velká část občanů už vnímá třídění odpadů jako samozřejmost. Obec se 
poskytnutím nádob na separovaný odpad snaží vyjít maximálně vstříc. Pevně doufám, 
že se budou přidávat další spoluobčané, protože jde o životní prostředí i o úsporu finanč-
ních prostředků každého z nás.

ObecInformace

Třídění odpadu doma

OFTALMOLOGIE PRO, s. r. o.
ZAHÁJILI JSME PROVOZ OČNÍ ORDINACE A OPTIKY

NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU V HRUŠOVANECH U BRNA – NÁDRAŽNÍ 195

OČNÍ ORDINACE – odborný oční lékař 
Docent MUDr. Petr Kolář, Ph.D
Ordinační dny: ČTVRTEK 15.00‑19.00

Na oční vyšetření je nutno se objednat na tel. č. : 603 534 626

OČNÍ OPTIKA: Otevřeno ČTVRTEK 15.00‑19.00h.
 

Vzhledem k tomu, že s námi zdravotní pojišťovny neuzavřely 
smluvní vztah, je oční vyšetření zpoplatněno: 300 – 600 Kč.

Zákazníkům, kteří si nechají zhotovit brýle v naší provozovně, 
poskytujeme slevu ve výši 450 Kč  

a platí za oční vyšetření POUZE 150, -Kč.
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Ze školních lavic

Školy Základní škola

Výtvarná výchova na sněhu
Počátkem nového roku jsme zažili pravou ladovskou zimu, kterou si pamatují snad 
už jen  naši rodiče, i  my. Sněhu bylo dostatek, a  tak  jsme ho řádně využili se  čtvrťáky 
i ve výuce výtvarné výchovy. Nejdříve si děti vyšlapovaly ve sněhu různé obrazce, potom 
si postavily iglú a sněhuláka. Mgr. Vladimíra Oulehlová

Planetárium
V úterý 10. 1. 2017 se  vypravily třídy 3. A  a  3. B na  návštěvu Hvězdárny a  planetária 
Brno na vzdělávací pořad Astronaut. Žáci se seznámili se souhvězdími na zimní obloze, 
s  prostorem Mléčné dráhy a  naší galaxie. Dozvěděli se  základní informace o  přípravě 
astronautů na  cestu do  vesmíru zaměřené na  to, co  způsobuje přetížení při  vzletu 
rakety a  pobyt ve  stavu beztíže v  lidském těle. Slyšeli také o  významu vědeckého 
bádání na  vesmírné stanici. Po  ukončení programu, včetně nákupu suvenýrů, strávili 
žáci chvíli před hvězdárnou, kde si prohlédli a vyzkoušeli vystavené modely 3D skeneru, 

astronomického dalekohledu, gravitačního siloměru aj. Cesta autobusem proběhla 
hladce a všichni jsme se bezpečně vrátili do školy. Mgr. Jitka Coufalová

Doba ledová ve školní družině
Nedlouho po Vánocích 16. 1. 2017 nastala i u nás opravdová ,, doba ledová.“ A protože 
se říká, že je třeba jít s dobou, zahájili jsme projekt nazvaný Týden v Ledovém království. 
Čekal nás týden plný aktivit inspirovaných oblíbeným animovaným filmem Ledové 
království. V pondělí jsme začali rychlou a  tematicky se hodící koulovačkou na našem 
dvoře a hned poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a zasoutěžili si ve hře se zajímavým 
názvem Ledová křížovka. Nechystali jsme se luštit křížovku roztřesenou rukou v třeskuté 
zimě čítající na  naše poměry neuvěřitelných a  nezvyklých minus sedm stupňů, ale 
„zbaběle“ jsme se uchýlili do vyhřáté místnosti naší družiny. Úkolem každého týmu bylo 
hledat lístečky s otázkami k tajence ukryté v různých koutech místnosti (každá skupina 

ŠkolyZákladní škola
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Školy Základní škola ŠkolyZákladní škola

hledala lístky ve své barvě). 
Vyhrál samozřejmě tým, 
kterému se  podařilo 
rychleji vyluštit tajenku.

Ve středu jsme se pustili 
do  soutěže nazvané 
Hrdinové Ledového 
království, která  měla 
prověřit znalost filmu 
Ledové království. Obě 
skupiny dostaly obálku 
a  měly za  úkol přiřadit 
obrázky jednotlivých 
postav z  filmu Ledové 

království ke  správnému popisu. A  abychom 
do  našeho soutěžení vnesli i  trošku umělecké 
tvorby, oba týmy měly své dílo nalepit na  velký 
papír a dotvořit tak, aby vznikla originální koláž. 
Samozřejmě bylo třeba zapojit všechny členy 
týmů a  vyhnout se  situaci, kdy  z  celé skupiny 
pracují maximálně dvě osoby, ostatní se  krčí 
vzadu a  jejich jedinou aktivitou je  vymyslet, 
jak se  vyhnout dřině, ale zároveň vypadat, 
že  usilovně pracují. V  naší soutěži musel každý 
„vytáhnout ruce z kapes“ a přispět svou troškou 
do  mlýna. Stačilo nakreslit jednu z  postav 
Ledového království, vystřihnout ji a  přidat 
ke  koláži. Jen  tak  mohlo být odměňování zcela 
jasné a spravedlivé.

Ve  čtvrtek nás čekala 
jednoduchá pracovní 
činnost. Vyrobili jsme si 
jednu z  nejoblíbenějších 
postav Ledového království 
– sněhuláka Olafa, čímž 
jsme šikovně zužitkovali 
několik kusů ruliček 
od  toaletního papíru 
a  učinili zadost recyklační 
povinnosti...

Pátek byl  dnem, 
na  který  jsme se  těšili 
nejvíce. Čekalo nás kino 
Ledové království. A  přestože 
se  mezi námi vyskytli i  takoví 
jedinci, kteří film viděli snad 
více než desetkrát, seděli jsme 
všichni jako přikovaní a  doslova 
hltali každou sekundu. A  cítili 
jsme se  skoro jako v  opravdovém 
kině. Není divu, vždyť se  podával 
i popcorn :)...

Celý Týden v Ledovém království 
jsme si vychutnali do  poslední 
ledové kapky. Teploty sice padaly 
hluboko pod  nulu, naše nálada 
však rozhodně na  bodu mrazu 
nebyla.  Mgr. Kristýna Jandíková
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Školy ŠkolyZákladní škola

Páťáci na gymnáziu
V úterý 24.  ledna navštívili naši 

páťáci během odpoledního vyučo-
vání Den otevřených dveří na gym-
náziu v  Židlochovicích. Prohlédli 
si jednotlivé učebny, vyzkoušeli 
zajímavé pokusy v  chemické labo-
ratoři a  seznámili se  s  chodem celé 
školy. Zaujalo je  využívání volného 
času během školních dní (stolní te-
nis v  zahradě, počítačová učebna) 
a velké množství moderních pomů-
cek v  jednotlivých specializovaných 
učebnách. Akce se zúčastnili zájemci 
z V. A i V. B. Letos se na osmiletá gym-
názia hlásí poměrně velké množství 
našich „absolventů“ – kdo ví, kolik 
z  nich na  podzim zasedne do  lavic 
právě toho židlochovického…
Mgr. Jiří Mrázek

Recitační soutěž
O tom, kdo umí hezky recitovat, 

se rozhodlo ve čtvrtek 23. 2. 2017 ve školním 
kole recitační soutěže. Tomu předcházela 
třídní kola, ve  kterých byli vybráni nejlepší 
recitátoři. Děti přednášely připravené 
básničky a zároveň tvořily obecenstvo svým 
kamarádům. Všichni se snažili, aby vystoupení 
před publikem dopadlo co nejlépe.

Porota měla těžké rozhodování, neboť 
výkony malých recitátorů byly poměrně 
vyrovnané. Ti nejlepší byli odměněni diplomy 
i  cenami a  budou naši školu reprezentovat 
v okrskovém a okresním kole v Židlochovicích 
a Ivančicích. Mgr. Monika Betášová

Hodina s předškoláky
Ve  středu 15.  února nás ve  škole navštívili budoucí prvňáčci s  rodiči. Vyzkoušeli si, 

jaké to  bude, až to  bude naostro. Paní učitelky měly připravené obrázky, geometrické 
tvary, uvolňovací cviky a  také interaktivní tabuli. Interaktivní tabule byla však nejlepší. 
Předškoláci se hlásili a nemohli se dočkat, kdy už budou opět na řadě, aby ukázali, jak moc 
jim to jde. Společně se i protáhli u písničky Hlava, ramena, kolena, palce. Jejich rozzářené 
oči mluvily za vše. Děti nám „paním učitelkám“ udělaly velikou radost.

Již teď se na Vás moc těšíme! Uvidíme se už brzy, a to 4. a 5. dubna, kdy opět přijdete 
za námi do školy k zápisu do 1. třídy! Mgr. Pavlína Konečná

Hasiči ve škole
Pro  žáky druhých ročníků si dobrovolní hasiči z  Hrušovan připravili na  24. 2. 2017 

výukový program Hasík. Mgr. Markéta Dvořáková

Brno – Anthropos
Středeční dopoled-

ne 31.  1.  2017 strávili 
naši čtvrťáci v  muzeu 
Anthropos v Brně. 
Paní průvodkyně nás 
obeznámila s  expozi-
cí o  nejstarších ději-
nách osídlení Moravy 

a  předchůdcích součas-
ného člověka. Pod mode-
lem mamuta bylo dětem 
rozdáno vysvědčení.

Mgr. Vladimíra Oulehlová, 
Mgr. Lenka Šnajnarová
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Turnaj ve vybíjené
V pátek 24. února 2017 se v naší škole konal XI. ročník tradičního turnaje ve vybíjené 

„O pohár školy.“ Turnaje se zúčastnilo celkem šest základních škol.
Hostující týmy k nám přijely z Modřic, Židlochovic, Rajhradu, Vranovic a Blučiny. Hrálo 

se systémem na dvě skupiny a podle pravidel platných pro soutěže AŠSK. Na základě 
výsledků každé skupiny sehrály týmy další utkání o první, třetí a páté místo.

Naše družstvo tvořili žáci ze 4. a 5. ročníku. Od samého začátku nás provázela trochu 
smůla: základní sestava se v průběhu tréninkové přípravy neustále měnila, řada klíčo-
vých hráčů postupně onemocněla, aby se někteří na poslední chvíli opět vrátili do hry… 
Další nemilé překvapení nás čekalo ráno před začátkem turnaje. Vyšší mocnosti se roz-
hodly vyzkoušet naši připravenost, a proto vypnuly el. proud v celé škole a okolí. Byla 

to z jejich strany ale jen marná snaha zmařit naše plány a cíle. Ničím z toho jsme se totiž 
nedali zaskočit, postavili silný tým a turnaj úspěšně zahájili. Průběh turnaje se tradičně 
nesl v duchu fair play, žáci v publiku fandili svým týmům, hrálo se s velkým nasazením 
a to dohromady vytvářelo zdravou soutěživou sportovní atmosféru. Pro všechny účast-
níky klání byly připraveny diplomy a také malé občerstvení, pro první tři vítězné týmy 

navíc i cenné poháry. První místo v celé soutěži vybo-
jovalo poměrně s  přehledem družstvo naší školy, kte-
ré  se  ve  finále utkalo s  týmem ZŠ Modřice. Na  třetím 
místě se umístil tým ZŠ Rajhrad. Věříme, že kromě cen si 
hráči odvezli i jedinečné sportovní zážitky.

Všem školám děkujeme za účast a spolupráci. Sláva 
vítězům, čest poraženým!

Závěrem chci poděkovat za pomoc s přípravou i prů-
během turnaje kolegům z našeho pedagogického sbo-
ru i zaměstnancům školní kuchyně, s jejichž přičiněním 
se vše podařilo zvládnout. Mgr. Michal Řihánek

Celkové umístění družstev

Pořadí Škola

1. ZŠ Hrušovany

2. ZŠ Modřice

3. ZŠ Rajhrad

4. ZŠ Židlochovice

5. ZŠ Vranovice

6. ZŠ Blučina

Složení družstva naší školy (včetně náhradníků): Adéla Cikánová, Vojtěch Drápal, 
Oliver Dvořáček, Jiří Fiala, Jan Hasoň, Petr Juránek, Tadeáš Kronovít, Marek Malý, 
David Revilla Medina, Jan Novák, Tomáš Pirožek, Adam Uvízl, Richard Veselý.

ŠkolyZákladní školaŠkoly Základní škola

Pancake Day ve 3.A aneb masopustní úterý po anglicku
Úterý 28. 2. 2017 jsme věnovali anglickému svátku, kterým končí masopustní 

období a kdy je v Anglii pořádán tradiční palačinkový závod. Vyrobili jsme si miniknížku 
v  podobě palačinky, do  které  jsme zapisovali aktivity v  rámci mezipředmětových 
vztahů. V  Čj jsme tvořili nová slova z  písmen názvu 
dne, v  Ma jsme počítali množství ingrediencí těsta 
ve více dávkách, dobu smažení pro obyvatele vesnice 
i to, jak se podělit s ostatními. V Prv jsme hledali zdroje 
surovin a  přírodnin pro  lahodný výrobek, v  Aj jsme 
se učili říkanku I like pancakes a v HV jsme vytleskávali 
slova potravin, které si dáváme na palačinky, v různém 
taktu. Samozřejmě, že  jsme si o  velké přestávce 
na  palačinkách i  pochutnali. S  nutelou jsou nejlepší! 
Abychom vyběhali přebytečnou energii, vyzkoušeli 
jsme si v TV i tzv. pancake race s obracením palačinek 
na pánvičce. 

Den proběhl hladce a  sladce 
a  těšíme se  v  rámci objevování 
anglických tradic na další svátek.

Mgr. Jitka Coufalová
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Příběhy ze starého stromu
Dne  28. 2. 2017 navštívila třída 

2. A výukové středisko Lipka v Brně 
s  programem Příběhy starého 
stromu.  Mgr. Markéta Dvořáková

Školní družina    V rámci školní družiny pracují čtyři oddělení. Každá z vychovatelek 
nezávisle na sobě organizuje pro děti různé soutěže, družinové hry a zajímavé akce. 
Děti tráví volný čas na školním dvoře, v tělocvičně, ve třídách školní družiny, mohou 
využívat počítačovou učebnu. Denní činnost v odděleních je rozdělena do jednotlivých 
částí. Děti mohou po obědě relaxovat, poslechnou si pohádku, poté odpočívají, nebo 
se baví při stolních hrách, 
oblíbená je kresba, rukodělné 
práce, ale také míčové hry 
a soutěže. Důležitý je pro nás 
pohyb na čerstvém vzduchu. 
Každý den se snažíme pobýt 
na školním dvoře. Už se těší-
me na jaro, až podnikneme 
vycházku do okolí Hrušovan.

V měsíci  únoru jsme opět 
pořádali oblíbený „Týden psa-
ní dopisů,“ kdy celá škola píše 
dopisy. Děti mezi sebou, paní 

Pěvecký sbor Hruščata
Tento školní rok sbor navštěvuje 55 dětí, z toho 17 prvňáčků. Zpíváme písničky pohád-

kové, moderní i z vlastní tvorby. Máme za sebou bohatý program vánočních vystoupení - 
Vánoce na Zelňáku, BVV Vánoční trhy, Děti dětem Brno, Vánoční koncert v hrušovanském 
kostele.  Školní rok ukončíme letním koncertem. Mgr. Markéta Dvořáková

ředitelce, učitelům, kuchařkám. V pátek chodí školní pošťák a dopisy roznáší. V březnu 
chystáme soutěž o „Nejlepší kouzlo“ a „Maraton ve čtení,“ kdy bez přestávky celý den čte-
me z oblíbených knížek.

Zima k nám byla letos štědrá, hodně sněhu, velký mráz. Už se těšíme na sluníčko a tep-
lejší počasí. Vedoucí vychovatelka Jana Houserová
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Živelní pohromy – požáry
V  minulosti byly všechny domy stavěny z  hořlavých materiálů, s  doškovými 

a slamě nými střechami. Při požáru tak shořelo více domů a požární zásah se ome-
zoval jen na strhnutí došků z hořícího stavení. Při šíření požárů strhlo se stavení 
stojící ve směru šíří cího se ohně, tím se utvořila volná mezera bránící šíření požárů.

Mezi nejstarší požární řády patří požární řády Marie Terezie a Josefa II. z 21. srp-
na 1751 mající hlavní preventivní ustanovení. Nařizují, aby budovy byly stavěny 
ohni vzdorně a s komíny.

Hrušovanští občané museli mít podle tehdejšího nařízení prostředky k hašení 
požáru. Tak např. v roce 1775 bylo u domů 31 domovních žebřů a 7 seker, v roce 
1778 dvacet žebřů, 10 seker a 28 luceren. V roce 1800 bylo 67 domovních žebří-
ků, 44 háků, 21 ruč ních stříkaček a 58 puten na vodu. Podle četnického hlášení 
z 3. 11. 1862 Jsou domovní protipožární prostředky chatrné, žebře jsou poláma-
né a bez příček a háky nejsou k nale zení."

Dle hlášení hrušovanské obce židlochovickému vrchnímu úřadu byly všech-
ny domy i hospodářská stavení v roce 1836 kryty jen doškovou krytinou. Neby-
lo proto divu, že v období desíti let vyhořely celé Hrušovany. V roce 1839 dne 
30. srpna vypukl požár na č. p. 46, který strávil 39 domů a 8 stodol, a to domy 
od radnice až k panskému dvoru (autobusové nádraží) a zpět po druhé straně 
ulice až po č. p. 58. V brněnském časopise Moravia je o tom požáru zmínka:

„Hrušovany 30. srpna: Vypukl zde z nepatrnosti jednoho opilce mezi 9 až 10 hodi-
nou večer ní požár, směrem od jihu k severu lehlo popelem 43 domů a stodol!“. Tato 
zpráva nebyla správná, shořelo 39 domů a 8 stodol. Požár vznikl v domě č. p. 46. Vy-
hořela i rad nice.

V roce 1846 vypukl oheň na čtvrtláně 65 u Pavelky a zničil celou stranu vesnice 
až po číslo 76 a pak od čísla 2 až po radnici. Čís. 16 se zachránilo jen tím, že husaři 
po sádkou zde ležící, strhli při vypuknutí požáru vazbu domu. Též všecky stodoly 
lehly popelem. Pro obyvatelstvo byla to hrozná rána, jež přinesla mnoho bídy 
a dluhů. Mnozí museli z domu, protože nemohli déle hospodařit.

Dne 6. 8. 1846 vypukl požár na č. p. 65 a zničil celou severní část obce s 31 domy 
a 14 stodolami.

V  roce 1848 dne 14.  května vyhořela celá Kuzina, jak se  tenkráte ulici Jana 
Koziny říka lo, oheň zničil 7 domů a u Hodovských č. 90 (v té době kovárna) až 
po č. p. 78–81 a 83–84.

Roku 1887 dne 11. ledna shořela Lemonova stodola v čísle 10.

Den Pořádá Akce

Duben

3. 4. Obec Beseda s horolezcem 
Radkem Jarošem - Koruna 
Himaláje

3. 4. TJ Jiskra Zprovoznění tenisového 
areálu

8. 4. Sokol Velikonoční dílnička
8. 4. Táborníci Sběr odpadů
15. 4. Klub rybářů Závody - dospělí
16. 4. Klub rybářů Závody - mládež do 15 let
22. 4. Táborníci Branné závody
24. 3. Sokol Benefiční koncert
30. 4. Sokol Pálení čarodějnic

Klub 
seniorů

Návštěva divadelního 
představení

Květen

5. 5. Klub 
seniorů

Zájezd na Floria Kroměříž + 
skanzen v Modré

6. 5. SDH Den se sv.  Floriánem
17. 5. Klub 

seniorů
Oslava svátku matek

20. 5. TJ Jiskra Jarní žákovský turnaj ve 
stol. tenise i pro veřejnost

25.–28.5. Táborníci Vodácký výlet
FK 1932 Škola na hřišti (mezitřídní 

turnaj)
FK 1932 Školka na hřišti (miniturnaj 

školek)
FK 1932 Finále středních škol

Červen

3. 6. MS Lípa MDD
3. 6. TJ Jiskra Tenisový turnaj ve čtyřhře (i 

pro veřejnost)
10. 6. Obec Železný muž, žena
16. 
–17. 6.

Táborníci Závěrečná oddílová 
schůzka s přespáním

17. 6. Sokol Babské hody
17. 6. SDH Okresní kolo žáků
24. 
–25. 6.

Táborníci Stavění tábora

FK 1932 Hurá prázdniny

Den Pořádá Akce

Klub 
seniorů

Autobusový zájezd Náchod 
a Nové Město nad Metují

30. 6. 
–15. 7.

Táborníci Letní stanový tábor

Sokol Malé dětské tancování

Červenec

1. 7. Klub rybářů Závody - dospělí
2. 7. Klub rybářů Závody - mládež do 15 let
15. 7. 
–29. 7.

Mišlenka Letní stanový tábor

29. 7. FK 1932 85. založení FK,  
zápas s Bolkovou 11

Srpen

5.–6. 8. Klub rybářů Letní rybářská noc

5.–6. 8. Táborníci Bourání tábora
18. 
–20. 8.

Sokol Tradiční hody

26. 8. Klub rybářů Rozloučení s prázdninami 
pro mládež do 15 let

31. 8. Sokol Rozloučení s prázdninami
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Ženy z Hrušovan
TJ Sokol 

a Obec Hrušovany u Brna
Vás srdečně zvou na

Babské hody 2017
v sobotu 17. 6. 2017

Hraje
Sokolka ze 
Šakvic  
a Merllin

Organizace Plán akcí na duben až srpen
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Zvláště za  zmínku stojí, že  11.  listo-
padu  1915 vypukl požár cukrovaru, 
hořel tři dny a vyhořel do základů. Příči-
nou požáru byl výbuch v cukerním mlý-
ně. Požár to musel být ohromný, v okolí 
byl vidět po několik dní i nocí na obloze 
záři požáru. Při  požáru zahy nul jeden 
z  prvních českých úředníků cukrovaru 
Jaromír Šotek.

Budova cukrovaru hořela ještě jed-
nou, vzpomíná Josef Kelbl: „to 17. dub-
na  1945, kdy  němečtí vojáci při  ústupu 
společně s hrušovanskými němci zapálili 
vojenský sklad, který byl v budově umís-
těn. Z hořících potravin, hlavně cukru vy-
stupoval mohutný, hustý kouř, který bylo vidět na mnoho kilometrů daleko.

Chvil kdy z hořící továrny odešli poslední němečtí vojáci a sovětští vojáci tam ještě 
neby li, využili někteří občané k tomu, že se pokusili zachránit něco z hořících potra-
vin. Bylo to dost riskantní, poněvadž se to odehrálo za střelby. Někomu se podařilo 
odvést sud s  kořalkou, různé konzervy, cukr a  hlavně bedny s  malými krabičkami 
výborné čokolády, asi o  váze 10-15 dkg, které  se  za  celou válku nedostala koupit. 
Po příchodu sovětských vojáků, tito ještě zachránili z továrny spoustu čokolády. Po-
tom se několik dní jedla v Hrušovanech čokoláda, kterou lidé dostávali od vojáků, 
s kterými se seznámili.“

Druhá světová válka ve vzpomínkách pamětníka
Přišel rok 1938 a nastaly opět dramatické chvíle pro ČSR i Hrušovany, 12. břez-

na 1938 bylo Rakousko obsazeno německou armádou. Další na řadu mělo přijít 
ČSR. Začali se množit různé provokace Němců, kteří bydleli v ČSR, ovšem v Hru-
šovanech a blízkém okolí i když s námi sousedily německé vesnice a i v Hrušova-
nech bydlelo něko lik spoluobčanů německé národnosti, se žádné významnější 
provokace neuskutečnily.

Styky mezi Čechy a Němci v okolí dá se říci byly odjakživa přátelské. Celkově 
se však situace zhoršovala, takže v sobotu 21. května po 1 hodině ráno byla vyhlá-
šena částečná mobilizace. A i z Hrušovan muselo asi 45 mužů ještě tu noc nastou-
pit do armády. Za několik dní byli však propuštěni domů. Ale situace se dále zhor-
šovala a 13. září 1938 v úterý po půlnoci byla opět vyhlášena částečná mobilizace. 
Z Hrušovan muselo na stoupit 20 mužů. V sobotu 17. září ve 22.30 hod. byla vyhlá-
šena další částečná mobili zace s nástupem do 6 hodin po vyhlášení. Z Hrušovan 
narukovalo dalších 16 mužů. Nakonec dne 23. září po dramatických přestávkách 

v rozhlasovém vysílání, které vypl ňoval známý přestávkový signál ze Smetanovy 
symfonie „Vltava“, kdy hlasatel žádal několikrát všechny občany, aby zůstali u svých 
zapnutých přijímačů, že se blíží rozho dující chvíle v dějinách našeho státu, ve 22.25 
hod. byla vyhlášená všeobecná mobiliza ce veškeré branné moci pro všechny muže 
do 40. let. Během 6 hodin po vyhlášení se museli všichni hlásit ve sběrných stře-
discích. Mobilizace proběhla naprosto hladce, po kud by se za stávající situace dalo 
říci, s nadšením. Po několika dnech dramatických vyjednávání bylo rozhodnuto 
ustoupit drtivé přesile německé armády a přijat „Mnichov skou dohodu“.

Ve středu 15. března asi ve 4 hod. ráno obsadili Němci brněnskou rozhlasovou 
vysílačku a o ½ 5 ráno začali vysílat v německé řeči. Přes Hrušovany projel oddíl 
ně mecké jízdy ve čtvrtek 16. března 1939. V té chvíli nezbylo nic jiného než dou-
fat, že brzy vypukne válka a Německo bude poraženo.

V  Československu se  do  té doby jezdilo na  silnici vlevo, ale mnoho měsíců 
se připravovala změna, že se i u nás bude jezdit vpravo, jako téměř v celé Evropě. 
Byly obavy, že než si na to lidé zvyknou, dojde na silnici k mnoha neštěstím. Proto 
příprava na to v novinách a různých plakátech trvala velmi dlouho. Ale 15. března 
ráno přišli Němci a měli již připravené letáky s nápisem „Rechts fahren“ a „Jezdě-
te vpravo“, které ihned vylepili na mnoha místech a od toho okamžiku se začalo 
jezdit i u nás vpravo bez jakýchkoliv problémů. Byla to typická ukázka německé 
ráznosti a důkladnosti a naší české váhavosti a zdlouhavosti.

Asi za pět měsíců v pátek 1. září ráno překročila německá vojska polské hranice 
a zahá jila tím druhou světovou válku.

Poprvé pocítily Hrušovany přímo válečné události 13. srpna 1943, kdy začaly 
první americké nálety na okolí Vídně. Jižním směrem bylo slyšet mohutné výbu-
chy. Brzy na  to se nálety stupňovaly a často nad Hrušovany a okolím přelétaly 
mohutné svazy několika set amerických bombardovacích letadel. Létaly ve velké 
výšce a bylo vidět jen stovky maličkých lesklých letounů, i když to byla mohut-
ná 4 motorová bom bardovací letadla tzv“ létající pevnosti“. Byl to úchvatný po-
hled na obzor, kde za ma linkými siluetami stříbrných letadel se táhly 4 pásy páry 
z  motorů. Na  oklamání němec kých zaměřovacích přístrojů  – prvních radarů – 
shazovala letadla veliké množství ma lých hliníkových pásků několika centimetrů 
dlouhých a asi 2 mm širokých. V podobných foliích bývá balena čokoláda. Po vy-
hlášení leteckého poplach sirénami a rozhlasem – byl vysílán hlas kukačky – zmi-
zela z prostoru všechna německá letadla, která byla právě náhodou ve vzduchu 
a za několik minut bylo v celém okolí klid, který připomínal klid před bouří. Všich-
ni lidé napjatě očekávali, z které strany mohutné letecké svazy přiletí. Za chvíli 
bylo slyšet jakési vzdálené hřmění a hukot zesiloval, které se rozšiřovalo do celého 
okolního prosto ru, hřmění, které přicházelo ze všech stran. Americká bombardo-
vací letadla podnikala nálety většinou jenom ve dne. 

Vzpomínky pana Jana Kelbla, rukopis

Poslední došková chalupa v roce 1934, 
foto: archiv kronikáře.
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Hrušovanská výročí v roce 2017

1937 – 80 let Vinařská besídka
1957 – 60 let Československý a ovocnářský svaz

Spolek vinařská besídka vznikl v roce 1937. Na přání mnoha zájemců svo-
lal pan Frant. Hauzar poradu majitelů vinic k založení vinařské besídky v Hru-
šovanech u Brna. Ustavu jící schůze se konala 1. května 1937 v radnici. Přihlá-
šeno bylo 29 členů, předsedou 
byl zvolen Jan Šafr, jednatelem 
Bohdan Doležal. Roční popla-
tek, který  museli platit členo-
vé spolku, činil 28 Kč, zápisné 
do  spolku bylo 5 Kč. Členové 
organizace odebírali časopis 
„Vinařský obzor“.

Hlavním úkolem této orga-
nizace bylo starat se  o  vinařství 
a  vinice v  okolí Hru šovan. Dále 
se  organizace snažila, aby  si vi-
naři rozšiřovali znalosti a vědomosti o pěsto vání vinné révy a výrobě vína. Výraz-
ně se přičinila o vysazování nových vinohradů. Při valné hromadě 25. února 1938 
bylo členům oznámeno, že v obci je 50 000 hlav na 6 hektarech. Na valných hro-
madách se diskutovalo i o možnosti pořádání ochutnávání vín a pořádání plesů.

Ve výroční zprávě vinařů za rok 1941 se konstatuje, že zima v roce 1940 byla 
bez sněhu ale s krutými mrazy, což mělo za následek vymrznutí oček, i celých 
hlav. Ně které vinice vymrzly úplně.

Vinařská besídka měla v  roce 1942 54 členů a  připomíná, že  bylo sklizeno 
37 hl. vína a vyrobeno 65 hl. druháku.

Po 2. světové válce besídka zanikla.
Na  činnost Vinařské besídky navázala základní organizace ČZOS, která  byla 

ustanove na 19 října 1957. Bylo to v době, kdy se hrušovanští občané začínali za-
jímat o zahrádkářství a vinařství a kdy po založení JZD se začaly menší nezabrané 
pozemky intenzivněji využívat.

Pro své členy obstarávala ze šlechtitelských stanic nejrůznější ovocné strom-
ky, vinnou révu různých odrůd. Pro občany pořádala výstavy ovoce a zeleniny. 
První veřejná výstava vín byla uspořádána 16. února 1958. Byla to první výstava 
vín v našem okolí a naši vinaři později pomáhali při organizování a materiálním 
zajištění výstav a besed v okolních obcích.

1957 – 60 let  Svit

Po dohodě ministerstva spotřebního průmyslu a krajského národního výboru 
v Brně byl zrušen v Hrušovanech u Brna dřevařský závod a předán do užívání ná-
rodnímu podniku Svit v Gottwaldově. Koncem roku 1957 otevřel n. p. Svit Gott-
waldov v obci nový závod. Z počátku byl utvořen provoz na výrobu kopytových 
a napínákových krychlí se stolařskou dílnou.

V  r.  1958 vznikl další provoz – výroba kožené a  textilní obuvi. Závod byl 
v  r.  1974 převeden pod nár. podnik 
Závody G. Klimenta, Třebíč–Borovina.

V  r.  1958 bylo vyrobeno 1 687 000 
párů obuvi. V  r.  1967 už 10 300 000 
párů a v r. 1986 10 634 000 párů obuvi. 
Celkem bylo za třicet let vyrobeno 276 
miliónů párů obuvi v celkové hodnotě 
6 592 000 Kčs.

Závod vytvořil pracovní příležitosti 
hlavně pro ženy v  domácnosti. Práci 
zde našli i dojíždějící dělníci ze široké-
ho okolí. V r. 1958 zde pracovalo 531 za-
městnanců, v r. 1967 1467 pracovníků, 
v  r.  1975 2 255 pracovníků a  v  r.  1986 
2 025 pracovníků.

Závod, který patřil k největším v okresu Brno -venkov, ukončil výrobu obuvi 
v r. 1998, kdy zde pracovalo jen 300 zaměstnanců.

Ještě dnes mnoho pracovníků s  nostalgií vzpomíná na svoje zaměstnání 
v „hrušovanském Svitě“. Mnozí tu našli 
životní partnery, kamarády, přátele.

Pracující využívali možnosti výbě-
rové a  podnikové rekreace, dětskou 
rekreaci a dospělí pracovníci lázeňskou 
péči. O  zdraví zaměstnanců pečovali 
v závodní ambulanci čtyři lékaři, z toho 
jeden gynekolog a jeden zubař.

Závod se významně podílel i na roz-
voji obce Hrušovany u Brna. Obhospo-
dařoval 126, bytů na Sídlišti a  4 byty 
v  dvojdomcích. Dále sloužilo k  ubyto-
vání pracovníků 53 buněk na internátě.

Šicí dílna, foto: reklamní tisk,1987

Vítání pracovníků po Novém roce v závodě, 
foto: archiv kronikáře.
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Události známé, neznámé…

Narodil se v  roce 1885 v  obci Muglinov, dnes součást 
města Ostravy. Po promoci na lékařské fakultě v Praze byl 
vojenským lékařem a v 1. sv. válce velitelem českosloven-
ské legionářské nemocnice v  Rusku. V  roce 1922 se jako 
podplukovník vojenské zdravotní služby a  organizátor 
zdravotnictví a  sociální hygieny se stal ředitelem Divize 
ČsČK pro Slovensko. V tomto roce podepsal dohodu o spo-
lupráci mezi s ČsČK na Slovensku a Zemskou hasičskou jednotou na Slovensku, 
čímž položil základy samaritánského hnutí na Slovensku.

V letech 1924–1933 stál v čele Ředitelství Divize ČsČK pro Slovensko v Turčan-
ském Sv. Martině. Byl členem samaritánské rady v Praze, rozšířil činnost Divize. 
Zřídil dětské zdravotní stanice, ambulance a poradny ČK na Slovensku. Rozvinul 
kulturně výchovnou činnost, mimořádnou pozornost věnoval Dorostu ČK. Za-
sloužil se o vybudování Ústavu Milana R. Štefánika v Turčanském Sv. Martině.

V roce 1933 odešel na Moravu, kde později působil jako ředitel Divize ČsČK 
pro Moravu. Jeho manželka pocházela z Hrušovan u Brna, kam často oba zajíž-
děli ke svým příbuzným.

V  Brně si otevřel lékařskou praxi a  22.  července  1953 umírá. Noviny Lidová 
demokracie k jeho úmrtí napsaly:  „Byl lékařem velice svědomitým, který léčil ne-
jen svým zjevem, laskavostí a přívětivostí. Neznal únavu. Celý jeho plodný život 
byl věnován nemocným a  ubohým. 
Zejména v době okupace staral se ne-
únavně o chudé nemocné na periferi-
ích a v koloniích, které obětavě navště-
voval se svou chotí, staral se jim nejen 
o  potřebné léky, ale také o  hmotné 
potřeby. V  bezplatné ordinaci zřízené 
na jeho popud u Charity, léčil s láskou 
všecky chudé, pomoci potřebné, a  ti 
ho vyhledávali v  jeho vlastní ordinaci 
v  Masarykově čtvrti. Jeho smrt těžce 
nesou všichni jeho pacienti, kteří nikdy 
nezapomenou na jeho dobrotu a neo-
byčejnou péči“.

Po své smrti byl pohřben na hru-
šovanském hřbitově, kde má dodnes 
pomník.

Neznámý Alois Cirps

MUDr. Alois Cirps s Dr. Alicí Masarykovou

Historie hrušovanských 
domů č. p. 1 až po č. p. 204

Dům č. p. 60 – ¼ lán 46 měřic, 
nyní pouze dům, pozemky roku 1899 rozprodány

Číslo 60 Jaroš Matěj. Od rodičů obdržel hospodářství jejich syn Jan Jaroš, dlouholetý 
rychtář za času roboty. Tento jmenovaný odevzdal hospodářství svému synu Josefu Ja-
rošovi, který když se oženil měl dva čtvrt lány a sice číslo 60. a číslo 24. v Hrušovanech. 
Roku 1878 obdržel hospodářství jeho syn Josef Jaroš, který pro špatné poměry prodal 
hospodářství Františku Hulatovi, hostinskému ze Židlochovic. Od Hulaty koupil pouze 
dům č. 60 Karel Rösl stolař z Hrušovan.

Dům č. p. 61 – ¼ lán a 47 měřic
Číslo 61 Jaroš Fabián. Od Fabiána Jaroše koupil dům jakýs Duchovní z panství Židlochovic-

kého. Od Duchovního koupil tento dům Jan Pečenka z Čech. Po smrti Pečenku obdržel hos-
podářství jeho syn František Pečenka. Nelíbilo se mu v Hrušovanech prodal dům roku 1863 
Martinu Jarošovi, kterýž ho věnoval roku 1874 svému synu Josefu Jarošovi.

Dům č. p. 62 – domek 
bez polí s velkou 
zahradou

Číslo 62 Anna Přátensky, 
vdova po jistém ruském vojí-
nu. Od Přátenské koupil tento 
domek jistý Novák.  Od Nováka 
koupil domek Bart. Čermák, od 
Čermáka Anton Leikeb z Opa-
tovic a daroval ho roku 1878 
svému synovi Janu Leikebovi.

Dům č. p. 63 – domek 
bez polnosti

Číslo 63 Junk. Po smrti ro-
dičů obdržel toto číslo syn Jan 
Junk. Od Jana Junka koupil ten-
to domek František Studený, 
po delší době ho prodal svému 
bratru Jakubu. Jelikož byl do-
mek nevyplacen, byl prodán 
Jakubu Kleinů z Hrušovan.

Masarykova ulice domky č. p. 60, 61, 63, 
30. léta min. stol., foto: archiv kronikáře.
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Dům č. p. 64 – domek bez polnosti
Číslo 64 Rychtr Josef. Od Rychtra koupil domek Jakub Heler. Od Helera koupil do-

mek Josef Pavelka. Od Pavelky koupil domek Ignác Kugler, po jisté době jej prodal 
188 – Antonínu Doležalovi, který ho roku 1899 jak tu stojí z gruntu postavil.

Dům č. p. 65 – ¼ lán 43 mír
Číslo 65 Zapomněl Matěj. Po smrti Zapomněla se přiženil Pavelka z  Rajhradu. 

Po  smrti obdržel hospodářství syn Matěj Pavelka, po jeho smrti pozůstalá vdova 
se provdala za Františka Pečenky z Hrušovan. Roku 1866 prodal Pečenka dům Ger-
hardu ze Židlochovic. Roku 1894 koupil vše Jan Fiša (viz čís. 13) a roku 1899 koupil 
tento dům pan Taušensky starý hejtman od vojska.

Dům č. p. 66 – chalupa dříve ¼ proměněná s číslem 48
Číslo Josef Veselý. Od Veselého koupil chalupu Pátek ze Syrovic. Od Pátka ji koupil 

Florián Suchánek, kolář z Němčic a po čase ji prodal Janu Hanušovi z Blučiny a po-
stoupil ji ve starším věku svému synu Janu Hanušovi.

Dům č. p. 67 – ¼ lán 46 měřic
Číslo 67 Kolegar František. Po smrti Kolegara obdržel dům Kašpar Kolegar. Po špat-

ném hospodaření prodal dům Antonínu Studenému. Po smrti obdržel dům jeho syn 
zas Antonín Studený.

Dům č. p. 68 – ¼ lán 46 měřic
Číslo 68 Flodr Ondřej. Po smr-

ti obdržel hospodářství syn Josef 
Flodr. Po smrti Flodra byl dům pro-
dán Duchonovi z Hunkovic. Po smrti 
Duchone se přiženil sem Jiří Růžička 
z Velkých Němčic. Po smrti Ružičku 
patřil dům Duchonovému synu Mar-
tinovi. Duchon Martin však brzy ze-
mřel, a hospodářství obdržela dcera 
Jiřího Růžičky a provdala se za Anto-
na Jaroše z Hrušovan roku 1881.

Masarykova ulice, dům č. p. 68,
foto: archiv kronikáře

Použité prameny:
Ing. Augustin Weis: pozůstalost, Státní okr. archiv Brno-venkov Rajhrad 
František Doležal: Jména majitelů domů (rukopis),
Zvesti Slovenského kríža, prosinec 2005, 
Zdeněk Koníček: Historie hrušovanské cukerní rafinerie, 2002

AZ občasník připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce

Školy Mateřská škola

Co jsme prožili 
po Vánocích a co nás čeká 
po prázdninách
Kolektiv mateřské školy 

Po Vánocích se děti sešly v hojném 
počtu ve školce, kde nás čekaly další 
zajímavosti.

Hlavně nám napadlo po dlouhé době 
hodně sněhu, čehož jsme náležitě využili 
při sáňkování, bobování, koulování 
i stavění sněhuláků. V této době k nám 
do školky přijelo mobilní planetárium, 
kde nám pan hvězdář promítal pohádku 
o tučňákovi a medvědovi, kteří nás 
provedli vesmírem.

Koncem ledna děti navštívily divadlo 
Radost a zhlédly pohádku „Broučci“, která 
se všem moc líbila.

Zašli jsme se podívat do klubu důchodců 
na výstavu výrobků našich šikovných 
seniorek.

V únoru jsme se vyřádili v zábavném 
centru Wikyland v Brně.

V úterý před popeleční středou 
prošel obcí „Masopustní průvod“ 
za doprovodu zpěvu, houslí, harmoniky 
a vozembouchu.

Začátkem března navštívily děti místní 
knihovnu, kde jim paní knihovnice 
ukázala knihovnu a na závěr přečetla 
krásnou pohádku.

Před jarními prázdninami naší školku 
navštívil kouzelník Katonas.

Všichni se těšíme na jarní prázdniny 
a spoustu akcí, které nás ještě čekají, 
jako je např. pálení čarodějnic, besídka 
ke dni matek, rozloučení s předškoláky 
a zahradní slavnost.
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Obec Právní rady

Zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) se dočkal své 
první novely. Novelizační zákon č. 460/2016 Sb. 
s sebou přinesl řadu změn, přičemž mezi jednu 
z  nejzásadnějších patří znovuzavedení zákon-
ného předkupního práva spoluvlastníků k pře-
váděným spoluvlastnickým podílům na nemo-
vitých věcech, a to s účinností od 01. 01. 2018.

Od 01. 01. 2014 zákonné předkupní právo 
z naší právní úpravy téměř vymizelo, když ob-
čanský zákoník nenavázal na předchozí právní 
úpravu tohoto institutu. Dnes může spoluvlast-
ník prodat svůj podíl přímo, bez povinnosti ho 
nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. 
Spoluvlastníci tak nemůžou ovlivnit, s  jakou 
další osobou budou danou nemovitost sdílet.

Od ledna příštího roku se však situace mění. 
Dle nového znění ustanovení § 1124 odst.  1 
občanského zákoníku bude platit, že „Převádí-
-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, 
mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde 
o převod osobě blízké.“. Odst. 2 uvedeného usta-
novení pak stanoví, že „Odstavec 1 se použije 
i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí 
podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci prá-
vo podíl vykoupit za obvyklou cenu.“.

Co tedy právní úprava účinná od ledna 2018 
znamená pro spoluvlastníky nemovitých věcí? 

Pokud spoluvlastník nemovitosti bude chtít 
prodat svůj spoluvlastnický podíl na společné 
nemovitosti třetí osobě, bude muset nejprve 
nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ostatním 
spoluvlastníkům, tedy informovat je o svém zá-
měru prodat svůj podíl. Uvedené neplatí u pře-
vodu podílu na osobu blízkou.

Stejně tak, bude -li chtít spoluvlastník darovat 
svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti třetí 
osobě, která nebude jeho osobou blízkou, pak 
je opět potřeba nabídnout podíl ostatním spo-
luvlastníkům. Ti mají v  takovém případě právo 
podíl koupit. Cena za podíl se určí jako cena ob-
vyklá, tedy cena, která by byla dosažena při pro-
deji spoluvlastnického podílu obdobné velikosti 
na obdobné nemovitosti v daném místě a čase.

Ostatní spoluvlastníci buď nabídnutý spo-
luvlastnický podíl odkoupí, nebo se svého 
předkupního práva vzdají a  spoluvlastník pak 
bude moci prodat svůj podíl kupujícímu nebo 
darovat obdarovanému.

Blížící se návrat k  původní právní úpravě 
bude pro prodávajícího spoluvlastníka zname-
nat vynaložení dalšího úsilí spojeného s nabíd-
kou spoluvlastnického podílu ostatním spo-
luvlastníkům, pro ostatní spoluvlastníky však 
přinese možnost ovlivnit do budoucna, s kým 
budou nemovitost vlastnit.

První novela občanského zákoníku 
č. 460/2016 Sb. s sebou přináší zásadní změnu 
v oblasti výživného a možnosti požadovat zá-
konné úroky z prodlení.

Doposud v  rozhodovací činnosti soudů 
a rovněž v právní teorii jednoznačně převažo-
val názor, že v řízení o určení výživného nelze 
oprávněnému spolu s výživným přiznat úroky 
z prodlení. Soudy uváděly výživné jako typický 
příklad, při němž z povahy věci nevzniká nárok 
na příslušenství pohledávky v důsledku prodle-
ní. To platilo jak za účinnosti zákona o rodině, 
tak za účinnosti občanského zákoníku v obdo-
bí od 01. 01. 2014 do 27. 02. 2017.

Od 28.  02.  2017 občanský zákoník přináší 
oproti výše uvedenému zásadní změnu, když 
ve svém ustanovení § 921 výslovně možnost 

požadovat zaplacení úroku z prodlení zmiňuje:
1) Výživné se plní v pravidelných dávkách a je 

splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud 
rozhodl jinak nebo se osoba výživou povin-
ná dohodla s osobou oprávněnou jinak.

2) Po osobě výživou povinné, která je v prodle-
ní s placením výživného, může osoba opráv-
něná požadovat zaplacení úroku z prodlení.“
Právo na zákonný úrok z  prodlení vzni-

ká dnem, kdy se dlužník dostal do prodlení. 
Tzn.  dnem následujícím po dni, kdy byl dluž-
ník povinen podle soudního rozhodnutí nebo 
dohody výživné plnit. Výše zákonného úroku 
z prodlení je upravena v ustanovení § 2 naříze-
ní vlády č. 351/2013 Sb., odvíjí se od repo sazby 
stanovené Českou národní bankou a dnes činí 
8,05% ročně z dlužné částky.

Tento díl je věnován oblasti trestního práva 
a  novele zákona č.  418/2011 Sb., o  trestní od-
povědnosti právnických osob a řízení proti nim 
(dále jen „TOPOZ“), účinné ode dne 01. 12. 2016.

Novelizační zákon č.  183/2016 Sb. s  sebou 
přinesl úplnou koncepční změnu, co se týče 
trestních činů, jichž se může právnická osoba 
dopustit a za něž může být za splnění podmí-
nek předpokládaných TOPOZ odsouzena. Do 
prosince  2016 totiž TOPOZ obsahoval uzavře-
ný výčet trestných činů, kterých se právnická 
osoba mohla dopustit, a  to v  ustanovení § 7. 
Ukázalo se, že takový výčet nebyl příliš šťast-
nou volbou. Důvodem byla absence někte-
rých trestních činů, kterých by se právnická 
osoba prakticky dopustit mohla. Kritizovat lze 
např. to, že právnická osoba mohla být odsou-
zena za trestný čin podvodu, za trestný čin krá-
deže či zpronevěry již nikoliv.

Od 01.  12.  2016 je tomu jinak. Dle nového 
znění ustanovení § 7 TOPOZ se trestnými činy 
pro účely TOPOZ rozumí zločiny nebo přečiny 
uvedené v  trestním zákoníku, avšak dále ná-
sleduje výčet těch trestných činů, za něž práv-
nická osoba odpovědná není. Mezi nimi nyní 
zpronevěru či krádež nenalezneme.

Tážete se, kdy je právnická osoba za spácha-
ný trestný čin odpovědná? Půjde o trestný čin, 
který byl spáchán v  jejím zájmu nebo v rámci 
její činnosti, jednal -li tak

 � statutární orgán nebo jeho člen, anebo jiná 
osoba ve vedoucím postavení oprávněná 
jménem nebo za právnickou osobu jednat,

 � osoba ve vedoucím postavení, která u práv-
nické osoby vykonává řídící nebo kontrolní 
činnost, nebo

 � ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení 
právnické osoby.
Právnická osoba je odpovědná za trestný 

čin i tehdy, jednal -li v jejím zájmu nebo v rámci 
její činnosti zaměstnanec při plnění pracovních 
úkolů, a to na podkladě rozhodnutí, schválení 
nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo 
osob dle předchozího odstavce, anebo po-
kud nebyla provedena zejména kontrola nad 
činností zaměstnanců, anebo nebyly učiněny 
nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení 
následků spáchaného trestného činu.

Pozornému oku neujde, že od prosin-
ce  2016 může být nově právnická osoba stí-
hána např. za spáchání trestného činu krádeže 
a  za takový trestný čin může být odsouzena. 
A  kdy by se právnická osoba mohla dopustit 
krádeže? Zejména pokud by si přisvojila cizí 
věc tím, že by se jí zmocnila, a  způsobila tak 
na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 
tzn.  škodu ve výši nejméně 5.000 Kč. A pozor, 
krádeží je i neoprávněný odběr elektrické ener-
gie či plynu.

Závěrem je nutné upozornit na to, že zde 
platí zásada zákazu retroaktivity v  nepro-
spěch pachatele, což znamená, že čin je 
trestný, jen pokud jeho trestnost byla záko-
nem stanovena dříve, než byl spáchán. Jinak 
řečeno, trestnost činu se posuzuje podle zá-
kona účinného v  době, kdy byl čin spáchán. 
Pokud by se stalo, že právnická osoba by se 
dopustila jednání, které by se dalo kvalifiko-
vat jako trestný čin krádeže před 01. 12. 2016 
i  po tomto datu, tak za takové jednání před 
01. 12. 2016 nemůže být trestně odpovědná, 
od 01. 12. 2016 však ano.

A je to tady - předkupní právo od r. 2018

Výživné a úrok z prodlení

Jakou změnu přinesl konec roku 2016 v trestněprávní oblasti?

ObecPrávní rady

Bude -li splatnost 
výživného uvedena 
v  soudním rozhodnutí 
nebo v  písemné do-
hodě, nebude složité 
určit, odkdy úrok z pro-
dlení běží. Vyživovací povinnost vzniká přímo ze 
zákona a má specifický charakter (zejména vá-
zanost na osobní vztahy). Tzn., že nevzniká až na 
základě pravomocného rozhodnutí. V soudním 
rozhodnutí se pak zpravidla stanoví sporná výše 

výživného. Nová 
právní úprava 
však teoreticky 
umožňuje, aby 
se dlužník do-
stal do prodlení 

ještě dříve, než by byla sporná výše vyživovací 
povinnosti soudem stanovena (neboť např. vý-
živné pro děti lze přiznat i za dobu nejdéle 3 let 
zpět ode dne zahájení soudního řízení).  Jak se 
k tomu postaví soudní praxe, se ukáže později.
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Rekapitulace loňského roku 2016
Od  1.  1.  2016 nabyla účinností zřizovací listina obce Hrušovany a  organizačně–

rybníkářský řád Klubu rybářů Hrušovany u  Brna. Klub rybářů je  organizační složkou 
obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv. Za  Klub rybářů 
pod správou zřizovatele (obce) jsou odpovědní funkcionáři – předseda, místopředseda 
a hospodář. Každý funkcionář má vymezený okruh svých činností. Důležitým orgánem 
kontroly na  rybníku je  rybníkářská stráž včetně obecní policie. Členem rybníkářské 
stráže nemusí být funkcionář Klubu rybářů. Činnost vykonává Klub rybářů v  souladu 
s obecně závaznými předpisy, organizačním řádem a je hrazená z rozpočtu obce. Klub 
rybářů je zřízen za účelem rybníkářství, naplňování volného času dětí, mládeže a občanů 
Hrušovan u Brna. Dále za účelem výchovy dětí, mládeže a ostatních občanů k ochraně 
přírody, údržby vodního hospodářství a  sportovního rybolovu, včetně sportovních 
soutěží. Místní vodní plochy nejsou rybářským revírem.

Od poloviny ledna 2016 probíhal rybářský kroužek v prostorách Klubu důchodců. Kroužek 
navštěvovalo 15 mladých budoucích rybářů. Od dubna 2016 kroužek probíhal v rybářské 
klubovně a na rybníku Vodárna. V rybářské klubovně je současně kancelář předsedy Klubu 
rybářů, který  byl  k  dispozici během konzultačně–úředních hodin pro  všechny tazatele. 
Hlavní prioritou byl  individuální přístup, věnování se  novým rybářům a  pomáhat jim 
aktivně s rybařením. Samotný prodej povolenek k lovu ryb byl zahájen v sobotu 5. 3. 2016 
nejprve v Klubu důchodců poté v rybářské klubovně až do konce června.

V  sobotu 23.  4.  2016 proběhly 1.  rybářské závody Klubu rybářů pod  záštitou obce 
Hrušovany u  Brna. Měly rekordní účast, a  to  78 dospělých účastníků, avšak počasí 
příliš nepřálo. V neděli 24. 4. 2016 se rybářských závodů zúčastnilo 48 mladých rybářů 
do 15 let, ale počasí bylo bohužel ještě horší než v sobotu. Rybářské závody považujeme 
za úspěšné, jen to počasí bohužel nedokážeme ovlivnit. V pátek 26. 8. 2016 byla zahájena 
Letní rybářská noc na rybníku Vodárna pro všechny rybářky a rybáře Hrušovan u Brna 
od 18 let. Konec rybolovu byl v sobotu 27. 8. 2016 v 6.00 hod. Zúčastnilo se 21 rybářů, kteří 
si zachytali jen tak pro radost, jelikož nešlo o tradiční rybářské závody. V neděli 28. 8. 2016 
pod záštitou obce Hrušovany proběhly rybářské závody pro mládež do 15  let v  rámci 
rozloučení se s prázdninami. Chtěl bych ještě pogratulovat všem účastníkům rybářského 
kroužku, kteří se v letošním roce zúčastnili a 28. 8. 2016 si převzali pamětní list a nějakou 
sladkost. Po celý rok byly důležité informace zveřejňovány kolem rybníka na informačních 
tabulích, dále předseda Klubu rybářů spolupracuje s panem Ing. Valouškem či panem 
Ivičičem na  příspěvcích do  kabelové televize a  do  Hrušovanského zpravodaje. Klub 
rybářů má také webové stránky na stránkách obecního úřadu Hrušovany, kde jsou také 
prováděny aktualizace informací pro veřejnost, které spravuje pan místostarosta obce 
Pavel Kadlec. V roce 2017 by měla vyjít kniha o obci Hrušovany u Brna k výročí 765 let 
od založení a Klub rybářů, jako organizační složka obce, by měl být součástí této knihy 
pro naše čtenáře. Od roku 2017 bude mít také Klub rybářů svoji kroniku, do které budou 
zapisovány důležité body a události s fotkami, které se daný rok odehrají.

Ke dni 31. 12. 2016 má Klub rybářů 45 dospělých členů a 25 mladých rybářů do 15 let. 
Celkem tedy má Klub rybářů 70 členů.

Počátek roku 2017
Dne 7.  1.  2017 proběhla výroční členská schůze Klubu rybářů v  místní sokolovně. 

Zrekapituloval se  loňský rok a  nastínily se  plány na  letošní rok. Hlavním bodem bylo 
prodiskutování a  následné hlasování o  změnách organizačně  – rybníkářského řádu 
na rok 2017.

Dne 27.  1.  2017 proběhla první informativní schůzka zájemců o  rybářský kroužek. 
Rybářský kroužek probíhá každý pátek v  rybářské klubovně od  17.30. Rybářský 
kroužek navštěvuje 10 mladých budoucích rybářů. Chtěl bych velmi poděkovat všem, 
kteří nám do  kroužku věnovali rybářské věci, obaly na  průkazky a  rybářské časopisy. 
Velké poděkování patří panu Jaromírovi Mahovskému za darování tří nových navijáků 
s vlascem.

Prodej povolenek byl zahájen dne 25. 2. 2017 v rybářské klubovně. Prodej všech druhů 
povolenek bude probíhat vždy každou sobotu od 10.00 do 14.00 v rybářské klubovně.

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl  

▲ Vzácný úlovek: candát obecný, měřil 52cm. Ulovila Alžběta Hasoňová v rybářském kroužku
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Výlet do Živé vody Modré a archeoskanzenu Modrá
Výlet pořádá Klub rybářů Hrušovany u Brna v sobotu dne 27. 5. 2017, ostatní informace 
se zatím upřesňují. Výlet bude především pro všechny děti do 15  let, poté se budou 
obsazovat další volná místa v  autobuse pro  dospělé  – především rodiče. Veškeré 
informace se zájemci postupně dozvědí v rybářském kroužku, při prodeji povolenek, přes 
email nebo v místním rozhlase. V případě dotazů neváhejte volat na mobil 728 788 387, 
nebo pište na zeklluk@seznam.cz, klubrybaruhrusovany@seznam.cz. Veškeré informace 
také najdete na webových stránkách www.zivavodamodra.cz a www.archeoskanzen.cz.

KLUB RYBÁŘŮ HRUŠOVANY U BRNA pod záštitou OBCE Hrušovany u Brna

pořádá 2. rybářské závody na rybníku Vodárna

v sobotu 15. dubna pro dospělé (startovné 200,- Kč)
start v 6:00 do 12:00 hod.

1. místo, 2. místo a 3. místo – součet délek ulovených ryb
Speciální cena za největší ulovenou rybu!

v neděli 16. dubna pro mládež do 15 let (zdarma)
start v 7:00 do 12:00 hod.

Hodnotné ceny pro všechny! 

Zarybněno výběrovým kaprem a amurem!
Občerstvení zajištěno!

Prodej povolenek na závody: rybářská klubovna, Hrušovany, tel.: +420 728 788 387

Všichni jsou srdečně zváni!

V úvodu roku 2017 se Sokol zapojil do tradiční Tříkrálové sbírky. V naší obci se vybralo celkem 
64 981 Kč, což je zatím nejvyšší částka, jaká se kdy v rámci této akce v Hrušovanech vybrala. Velké 
poděkování patří koledníkům a především samotným občanům, kteří do sbírky přispěli. Peníze 
byly předány rajhradské Charitě.

Dne 4. 2. 2017 se na „palubě“ sokolovny konal dětský maškarní bál s námořnickou výzdobou, 
které vévodilo skutečné kormidlo. Akce měla velký ohlas, přišla spousta návštěvníků v maskách 
i bez masek a věříme, že se všichni dobře bavili. Velmi děkujeme sponzorům za podporu a finanční 
i věcné dary do tomboly.

Sokol uspořádal 2.  3.  2017 besedu s  cestovatelem Patrikem Kotrbou, který se přijel podělit 
o své zážitky, zkušenosti a pocity z pouti do španělského města Santiago de Compostela. Z rodné 
vesnice v jižních Čechách ušel kolem tří tisíc kilometrů a cesta mu trvala zhruba jeden a tři čtvrtě 
roku. Patrik mluvil také o svém nevšedním přístupu k cestování a k životu, promítl fotky z cest a za-
zpíval písničky. Většině návštěvníků se akce líbila, a tak zvažujeme častější pořádání podobných 
přednášek a besed.

Volejbalový oddíl začátkem března zakončil svou účast v soutěži neregistrovaných hráčů 4. ligy 
AVL Brno. V základní části se umístil na vynikajícím pátém místě a postoupil do pětičlenného finále, 
kde se již bojovalo o účast ve třetí lize. V této nadstavbové části se naše smíšené družstvo také 
velmi dobře předvedlo a zvítězilo ve třech zápasech ze čtyř. Bohužel se nepodařilo dohnat ztrátu, 
kterou si tým přinesl do finále ze základní části, a do třetí ligy se nepodařilo postoupit.

TJ Sokol Hrušovany u Brna 
Pavel Kadlec  

OrganizaceTJ Sokol Hrušovany u Brna 
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V  pátek 20.  ledna  2017 uspořádal Spolek zdravotně postižených Židlochovicko 
ples. Plesu se zúčastnili i členi spolku z jiných vesnic.

K tanci a poslechu zahrála kapela Vonička V Band. Jako program plesu bylo před-
tančení mladého páru z taneční skupiny Danza Brno z.s. tanečníci Kateřina Havlíčková 
a David Bělík (12 a 13 let). Provedli ukázky tanců standartních a latinsko -amerických.

Zima a nemoci asi odradily více lidí, že několik stolů zůstalo volných. Pro přítomné 
zábava byla výborná, velmi bohatá tombola (jako každý rok). Ples se vydařil.

Ples  spolku  invalidů 20. 1. 2017
Text i foto: Eliška Kubová  

Organizace Klub seniorů

Výstava ručních prací
Eliška Kubová a Ludmila Kremláčková 

Ve dnech 28.a 29. 1. 2017 uspořádal Klub 
seniorů „Výstavu ručních prací“ pro veřej-
nost. Jednalo se hlavně o  vystavení palič-
kovaných výtvorů  – v  rámech i  bez rámů. 
Obecní úřad zapůjčil seniorům informační 
tabule, na kterých byly výtvory umístěny. Na 
uskutečnění výstavy se podílely členky Klu-
bu – Ludmila Kremláčková, Eliška Kubová, 
Jindřiška Hánová a Anička Musilová.

Na informační tabulích byly zavěšeny ob-
rázky s  paličkovanými výtvory. Na stolech 
byly na ukázku položeny háčkované dečky, 
ušité kabelky, batoh, a jednotlivé části lido-
vých krojů, které na výstavu zapůjčila paní 
Ludmila Kremláčková, hodně výtvorů bylo 
jejich vlastních.

Dále byla vystavena sbírka 44 ks pane-
nek „Dámy minulých epoch“ představující 
literární postavy z  románů, např.  Jana Ey-
rová (román Jana Eyrová od spisovatelky 
Charlotte Brönteové), Markéta Gautierová 
(Dáma s kaméliemi, Alexandre Dumas mlad-
ší), Anna Kareninová (Anna Kareninová, Lev 
Nikolajevič Tolstoj), Cecílie Cardewová (Jak 
je důležité míti Filipa, Oscar Wilde), Elinor 
Dashwoodová (Rozum a cit, Jane Austeno-
vá). Ušité oblečení těchto panenek předsta-
vovaly ruční práci jiných šikovných rukou.

Na větvičkách ve vázách byly zavěšeny 
paličkované a háčkové výtvory s velikonoční-
mi i jinými motivy. Na doplnění výstavy byly 
na ukázku vystaveny větší i  menší panenky 
v dobových kostýmech a šatičkách. Dále byly 
k dispozici k nahlédnutí 2 kroniky Klubu seni-
orů za jeho 12letého trvání. Kroniky jsou peč-
livě vedeny. Jsou zde zaznamenány všechny 
akce, co se v Klubu seniorů udály.

Výstavu navštívilo asi 75 návštěvníků z  ve-
řejnosti a z Klubu seniorů. Pro děti z Mateřské 
školy v Havlíčkově ulici byla specielně otevřena 
výstava ještě v pondělí 30. 1. 2017 dopoledne.

Organizace
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Klub seniorů uspořádal ve středu dne 8. 3. 2017 pro své členky oslavu MDŽ.
Do Klubu seniorů přišla se svým vystoupením skupina dětí „Hruščata“ pod 

vedením paní učitelky Mgr. Markéty Dvořákové. Děti zazpívaly písničky a přednesly 
básničky. Zpěv i přednes dětí byl velice pěkný. Vystoupení dětí se všem moc líbilo. 
Jako odměnu za vystoupení, „Hruščata“ obdržela velkou čokoládu.

Po vystoupení dětí se zábavy ujal muzikant František Sedláček, popřál ženám 
k jejich svátku MDŽ, zahrál a zazpíval k tanci a k poslechu. Bylo podáno občerstvení – 
bramborový salát a řízek a později i káva. Po občerstvení přišli muži z Klubu a předali 
zúčastněným ženám primulku v květináči a blahopřání k MDŽ. Velice dobře jsme se 
pobavily, s přičiněním mužů i zazpívaly. Zábava pokračovala až do ukončení.

Mezinárodní den žen v Klubu seniorů 8. 3. 2017
Text i foto: Eliška Kubová  

OrganizaceKlub seniorů
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Slovo předsedy FK1932
Začínám přesně jako loni - nezain-

teresovaným by se mohlo zdát, že se 
v  rámci fotbalového klubu v zimě nic 
neděje, není tomu tak, událo se toho 
celkem dost a  opět chystáme akce 
na jaro a  v  posledních mnoha letech 
nebývalou speciální akci na začátek 
léta…

Co se tedy událo v zimních měsících…
Všechny naše týmy absolvovaly zim-

ní přípravu v  domácích podmínkách 
na sportovním areálu, využiji tuto 
příležitost, abych poděkoval zástup-
cům obce, za poskytnutí podmínek na 
trénování během zimních měsíců.

Všechna naše družstva, která jsou 
přihlášena do soutěží, absolvovala 
v  zimě několik turnajů s  různými 
výsledky, MINI se zúčastnili i  meziná-
rodního turnaje v Hustopečích, kde se 
v  konkurenci, kterou neznají z  našich 
soutěží, výsledkové vůbec neztratili, 
ba naopak, náš MINI gólman Michal 
Goliáš se stal nejlepším gólmanem 
turnaje. Blahopřeji a  mám velikou ra-
dost, že se tímto způsobem vrací plody 
práce trenérů a rodičů, kteří se dětem 
věnují. Platí bez rozdílu pro všechny 
trenéry a  rodiče, kteří nám pomáhají 
a zapojují se do práce s dětmi.

Prosím vás, vždyť aktuálně máme 
téměř 70% členů do 18 let!!! Na tento 
počet hráčů určitě nestačí 4 trenéři, 
proto ten dík všem kdo pomáhají.

I družstvo mužů absolvovalo přípra-
vu na areálu, nicméně, pokud není ve 

hře i balón, tak morálka klesá, a tak do-
padl i zimní pohár, kde jsme družstvo 
přihlásili. Sice se poměřili ve všech 
zápasech se silnějším soupeři z 3 třídy 
a  okresního přeboru, ale to nemůže 
být omluva co se týče nasazení hráčů 
v  těchto zápasech a  úrovně kondice. 
Uvidíme na jaře, jestli tento turnaj 
přinese výsledky v  rozehranosti, či 
nikoliv.

Začátkem března proběhla výroční 
členská schůze, rozdali, rozešli, hodili 
do schránek jsme celkem cca  150 
pozvaných, vyhlásili to jako veřejnou 
schůzi přes hlášení obecního úřadu, 
členům, kterým nebyli z  jakéhokoliv 
důvodu doručeny pozvánky jsme je 
osobně poslal mailem. Ano, obdržel 
jsme několik omluvenek  a  děkuji 
za ně, našli jste si chvilku, abyste 
dali zpětnou vazbu, ale neúčast 2/3 
členské základny na schůzi je strašně 
smutná realita…

Naopak, chtěl bych poděkovat hos-
tům, projevili zájem dozvědět se co 
se v klubu děje, ale přístup „vlastních“ 
mne nenaplňuje a  nemotivuje takhle 
pokračovat.

V létě budu přemýšlet, co dále sám 
se sebou, možná je chyba v mně.

Ale do té doby nás čeká dost aktivit, 
mimo našich soutěžních zápasů bude-
me hostit opět a zase finále středních 
škol, a to koncem dubna, pokud se to 
potvrdí, tak 2 soutěže dobrovolných 
hasičů, jak dětskou soutěž, tak soutěž 
dospělých, v květnu bych rád, aby pro-
běhly aktivity ohledně školiček na hři-

Organizace FK 1932 OrganizaceFK 1932

šti, pokud vím tak to v  Hrušovanech 
ještě nebylo, tak to zkusíme a  ideálně 
podle všeho nasadíme 2 MINI týmy. 
A  jsme u  června, naše přípravky 
a mladší žáci se zúčastní mezinárodní-
ho turnaje v Rakousku, s olympijským 
heslem  – není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se, to ne jako alibi, ale kdy 
se naše družstva poměřila se soupeři 
na podobných akcích?

Nevíme, co nás tam čeká, ale věříme, 
že hodně zábavy a sbírání zkušenosti, 
což platí jak pro hráče, tak pro trenéry. 
Zatím nemáme účast na tomto turnaji 
celkem finančně pokrytou, proto, po-
kud by se našli nějací podporovatelé – 
sponzoři, dárci, budeme velice vděční!

V  létě nás čeká „funny“ zápas 
s  Bolkovou, jedenáctou Bolka Polívky, 
termín je na 99% - 29. 7. 2017.

Výtěžek z dobrovolného vstupného 
bude věnován na dobré účely, bližší 
informace obdržíte v hlášení chtěl a na 
plakátech před zápasem.

A  co se týče vstupného na a  naše 
domácí zápasy na jaře, platí co bylo 
na podzim, na fotbalová utkání FK1932 
vstupné vybírat nebude!

Závěrem bych chtěl opět a  zase 
poděkovat všem, kdo jakýmkoliv 
způsobem pomohli a pomáhají s cho-
dem klubu a za Vaši důvěru. Skutečně 
chci věřit, že již naberou společnosti 
a  podnikatelé v  Hrušovanech u  Brna 
odvahu a přispějí na skutečně dobrou 
věc – pravidelně u nás trénuje 2x týdne 
a  hraje minimálně 1 zápas o  víkendu 
skoro 90 dětí! Bylo by lepší je vidět po 
vesnici, nebo jenom sedět u počítače? 

Předem děkuji 
za pomoc a  na  vi-
děnou na fotbale, 
nebo ve sportbaru!

Igor Bogľarský, 
předseda VV FK1932 

Hrušovany Brna

Společnost Dřevomonta s.r.o. se sídlem Brněnská 454, Židlochovice 
přijme do trvalého pracovního poměru zájemce o volné pozice 
truhlář a truhlář pro obsluhu CNC strojů.
Požadujeme: vyučen v oboru, praxe výhodou,  
mzda a nástup dle dohody. 
Informace: Řežábek Aleš, mobil 605 299 988.

Sháním ke koupi RD – Hrušovany u Brna a okolí do 15 km. Tel. 721 387 897
Hledám byt, stačí udržovaný stav.  Tel.: 728 901 841
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Organizace 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 na stránkách 

hrušovanského zpravodaje informoval 
o činnosti oddílu stolního tenisu v sezoně 
2016  – 2017, která skončila 19.  3.  2017. 
V  této sezoně se soutěží účastnila dvě 
družstva mužů a také žáci.

Družstvo „A“ hrálo Okresní soutěž I. třídy 
a nastupovalo letos v sestavě Tomáš Kole-
gar starší, Richard Skála, Oldřich Škarda 
a  Zdeněk Krupica. Sezona se družstvu 
vůbec nevydařila, neboť se umístilo na 
konečném 9. místě a nesplnilo předsezón-
ní cíl, kterým bylo umístění do druhého 
místa a postup do krajské soutěže 2. třídy. 
Začátek sezony byl úspěšný, po prvních 
pěti kolech dokonce soutěž vedlo. Ovšem 
další část sezony byla ovlivněna příliš 
úzkým kádrem, kdy mužstvo nastoupilo 
v několika zápasech pouze ve třech, utrpě-
lo několik porážek a propadlo se tabulkou 
až na desáté místo. V  posledních třech 
kolech sice družstvo vyhrálo a  potvrdilo, 
že cíl se dal splnit, ale na lepší než 9. místo 
to však nestačilo. Jedničkou a  tahounem 
družstva byl Tomáš Kolegar starší, který 
měl úspěšnost vyšší než 82% a patřil mezi 
tři nejlepší hráče okresní soutěže I. třídy. 
Dvojkou byl Richard Skála s  úspěšností 
54%, hráči Oldřich Škarda a Zdeněk Krupi-
ca měli stejnou úspěšnost – 45%. Pro příští 
rok se pokusíme družstvo posílit a  cílem 
bude postup do krajské soutěže.

Družstvo „B“ se účastnilo základní okres-
ní soutěže a  letošní sezona se mu velice 
vydařila, obsadil konečné třetí místo, což 
je nejlepší umístění za posledních 5  let. 
Družstvu se vrací dlouhodobá tréninková 
píle a  k  umístění na 2. místě v  tabulce 
nakonec chyběly pouze 2 body. Tahou-

nem „BÉČKA“ je stále Jan Havlík, který byl 
3. nejlepším hráčem celé soutěže, další 
členové sestavy jsou Pavel Hodec, Zdeněk 
Kijac, Aleš Karban a David Pirožek. Pokud 
mužstvo bude v  tréninku pokračovat se 
stejným úsilím jako doposud, mohlo by 
se mu již příští sezonu podařit postoupit 
do vyšší třídy.

Oddíl stolního tenisu se stará také 
o  mládež a  v  současnosti se okresních 
žákovských bodovacích turnajů účastní 
5 žáků – David Pirožek, Tomáš Pirožek, Petr 
Pirožek, Kryštof Knoflíček a Adam Zablou-
dil. Nejúspěšnější byl David Pirožek, který 
už nastoupil v soutěžních utkáních mužů 
za B družstvo. I ostatní žáci jsou příslibem 
a pevně věřím, že nepoleví v tréninkovém 
úsilí a budou se i oni postupně zlepšovat. 
Tréninky žáků vedou pan Jaroslav Skála, 
Oldřich Škarda a Tomáš Kolegar st.

Oddíl stolního tenisu pro žáky uspořá-
dal 3.  ledna  2017 novoroční turnaj, kte-
rého se zúčastnilo celkem 8 žáků – David 
Pirožek, Tomáš Pirožek, Petr Pirožek, Kryš-
tof Knoflíček, Adam Zabloudil, Miroslav 
Sopoušek ml., Petr Kurečka a Filip Kurečka. 
Vítězem se stal David Pirožek, na druhém 
místě se umístil Tomáš Pirožek a třetí pak 
skončil Kryštof Knoflíček. Všichni hráli s pl-
ným nasazením a vyhrál ten nejlepší.

Dalším žákovským turnajem, který oddíl 
stolního tenisu TJ Jiskra Hrušovany pořá-
dal, byl 25.  2.  2017 okresní bodovací tur-
naj. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 
23 žáků z  oddílů okresu Brno  – venkov, 
v kategorii A bylo 12 účastníků, v kategorii 
B potom 11. Vítězi jednotlivých kategorií 
se stali Adam Lustig z  Řeznovic a  Tomáš 
Kouba z Ořechova. Zástupci hrušovanské-
ho oddílu se umístili následovně  – David 

Pirožek byl v kategorii A osmý, v kategorii 
B se Petr Pirožek umístil na 7. místě, Tomáš 
Pirožek byl 8. a Kryštof Knoflíček 9.

Tréninky žáků jsou každé úterý od 17 
do  19  hodin, tímto vyzýváme hrušovan-
skou mládež, aby se stali členy oddílu 
stolního tenisu a  věnovali se tomuto 
nádhernému sportu, který má v Hrušova-
nech téměř 50letou 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, případ-
ně emailem na adresu tom68kol@seznam.cz. 
Tréninky dospělých pak jsou 2x týdně, a to 
v  úterý v  19–20  a  v  pátek v 19:30–21:30. 
Informace o  výsledcích našeho oddílu na-
leznete na stránkách svazu stolního tenisu, 
na níže uvedených odkazech.

Soutěžní sezona 2016/17 je již minu-
lostí, ale tréninky budou pokračovat až 
do konce školního roku. V  dubnu 2017 
uspořádáme další žákovský turnaj a  od 
října  2017 nám opět začnou mistrovské 
zápasy tentokrát sezony 2017/18.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
obci Hrušovany u  Brna za finanční pod-
poru, kterou našemu sportovnímu oddílu 
dává, také děkuji za podporu všem našim 
partnerům. Bez jejich podpory bychom 
opravdu nemohli fungovat a  zřejmě by-
chom byli nuceni naše sportovní aktivity 
omezit, a  to by dle mého názoru v dneš-
ním počítačovém a  virtuálním světě byla 
škoda. Rád bych požádal rodiče, jejichž 
děti nesportují, aby se zamysleli, jestli 
stolní tenis by nebyl pro jejich ratolest 
zajímavou alternativou. Za nás mohu slí-
bit, že se o sportovní rozvoj Vašeho dítěte 
postaráme.

OrganizaceTJ Jiskra

Náš oddíl na stránkách České asociace stolního tenisu - STIS:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1620&rocnik=2014&oblast=420703
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1501&rocnik=2014&oblast=420104
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Táborníci Hrušovany u Brna, z.s.

Masarykova 57
664 62 Hrušovany u Brna
www.tabornicihub.cz
tabornicihub@seznam.cz

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA

VII. příměstský tábor Hrušovany 2017

Organizátor:  Táborníci  
Hrušovany u Brna

Termín: 7. 8. (pondělí)  
– 11. 8. 2017 (pátek)

Čas: 8.00 – 16.00 hodin

Místo: klubovna Táborníků, 
Masarykova 57 

Věková kategorie: 7 – 15 let

Cena: 1 200 Kč

Strava: zajištěna přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim

Program: výlety do blízkého okolí Hrušovan pěšky, na kole 
či vlakem, rukodělná výroba, sportovní soutěže 
a dobrodružné hry v přírodě. V případě nepříznivého 
počasí program zajištěn v klubovně Táborníků.

Závazná přihláška:  na www.tabornicihub.cz
Vyplněnou přihlášku odeslat nejpozději do 31. 5. 2017 

na emailovou adresu tabornicihub@seznam.cz. 
Počet účastníků je omezen.

Organizace Táborníci

Louka plná broučků 25. 3. 2017
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Organizace Myslivci

Poděkování

Myslivecký spolek Lípa 
Hrušovany u Brna, 
zastoupený předsedou 
p. Antonínem Černým, 
chce touhle cestou 
poděkovat starostovi 
obce panu Miroslavu 
Rožnovskému a celému 
zastupitelstvu obce 
Hrušovany u Brna 
za podporu při řešení 
záležitostí spadajících do 
působnosti obce v oblasti 
různých veřejných akcí, 
hlavně však za dotace 
od obce a za spolupráci 
při získání dotace od 
Jihomoravského kraje 
na opravu střechy 
na myslivecké chatě 
v Hrušovanech u Brna.

Po rekonstrukci střechy ▲►

Před a během rekonstrukce
▼

Portál RegionŽidlochovicko.cz už 6 let informuje o aktuálním dění v regionu

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo naplá-
novat akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionZidlochovicko.cz najdete vše, 
co o dění v regionu chcete vědět.

Portál RegionŽidlochovicko.cz je v provozu od roku 2011 a postupně se z něj stal 
největší informační web v regionu. Denně přináší informace o všem, co se v regionu 
děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco 
zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Žid-
lochovicku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnověj-
ší nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.regionzidlochovicko.cz/prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku 
můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese 
www.regionzidlochovicko.cz/kalendar -akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se au-
tomaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.

Portál RegionŽidlochovicko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou 
institucí v regionu, např. Knihovnou Rajhrad či Infocentrem Židlochovice.  
Píšeme o Židlochovicku pro Židlochovicko.



Bylinkový ráj
SONNENTOR
Čejkovice u Hodonína

• ZÁŽITKOVÁ EXKURZE VE VÝROBĚ ČAJŮ

• PRODEJNA BIOČAJŮ A BIOKOŘENÍ

• ČAJOVÝ SALON S KAVÁRNOU ČAS NA ČAJ

•  VYHLÍDKA NA VÝSLUNÍ

•  BYLINKOVÁ ZAHRADA SV. HILDEGARDY

www.sonnentor.cz

NAVŠTIVTE BYLINKOVÝ RÁJ SONNENTOR
Usměvaví průvodci vás provedou provoněnými sklady 
bylin a odhalí tajemství zrození nálevového sáčku čaje od 
pěstování bylin našimi biopěstiteli až po šálek čaje. 

Rezervace exkurzí na:
BylinkovyRaj@sonnentor.cz, nebo na tel.: 702 056 505

Více informací na:


