
P r o s i n e c  2 0 1 2V y c h á z í  č t V r t l e t n ě

www.hrusovanyubrna.cz



2 Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2012

Obsah

  Obec
 3 Slovo starosty
 5 Výběr z usnesení 11/ZO/2012
 6 Přehled obecních poplatků
 7 Změna praktického lékaře
 7 Metanol stále hrozí 
 8 Správa majetku obce
    8 Kontejnerová místa v obci
    9 Provoz sběrného dvora 22.12.-3.1.
    9 Služba pro občany - vánoční stromky
    9 Upozornění vlastníkům nemovitostí
    9 Upozornění majitelům vozidel

 10 Akce roku 2012
 13 Rekonstrukce ČOV

 Komise
 14 Komise životního prostředí
  14 Nové výsadby v obci.
  16 Ježíšku, letos bez odpadu!

 AZ občasník kronikáře
 19 Zvyky a obyčeje našich předků
  Svatby. Křtiny. Hody. Štědrý den. Koleda sv. 

Štěpána. Den před Třemi králi. Hromničky. 
Ostatky. Smrtholka. Mrskut. Hrkání. Na Jiřího. 
Předvečer 1. máje. Na Václava. Pohřby. 

22 Toulky obcemi našeho regionu
  22 Otmarov. 
  23 Popovice.

 24 Události známé, neznámé
  Nejstarší školní fotografie.

 25 Historický kalendář

  Ostatní
 18 Farnost Židlochovice
  Betlémské světlo 2012.

 34 Vojkovice
  Oprava a odbahnění rybníka Šejba

 Školy
 27 Mateřská škola
  Mikuláš a vánoce.

 34 Základní škola
  První čtvrtletí, nově vědomosti a zážitky. 

Přespolní běh v Želešicích. Dýňové 
hrátky. Projektové vyučování s legendou 
o sv. Václavovi. Cimbálová muzika Réva. 
Morké vysvědčení. Fotbalový turnaj 
v Židlochovicích. Bronzové medaile z Přeboru 
škol v šachu. Vánoční dílny.

 Organizace
 27 Sokol
  Hledáme koledníky na Tříkrálovou sbírku

36 Klub seniorů
  Na hrad Bítov a zámek Vranov nad Dyjí

 38 Sbor dobrovolných hasičů
  Konec roku 2012 s SDH. Hra Plamen. 

Poděkování paní Hradské. Míkuláš. Uzlování.

 40 Táborníci
  40 Výlet Podyjí. 
  42 Ochozské jeskyně

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 4/2012
vychází v prosinci 2012

Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17, 
Hrušovany u Brna, IČ: 281824

Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Ing. Jan Šnajnar,
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Marie Rožnovská, Tereza Nentvichová.

Uzávěrka příštího čísla je 16. 3. 2012.
Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě 
nebo na email valousek@volny.cz

Redakční rada příspěvky stylisticky ani 
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá 
autor.

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



3Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2012

Vážení spoluobčané,
úvodem mého slova Vás všechny zdravím a chci se s Vámi 

podělit o pár poznatků.

Blíží se konec roku a budeme zase bilancovat. Hrušovany 
u Brna jsou obec, která se dynamicky rozvíjí a počet obyvatel 
neustále roste. S tím jsou spojeny velké nároky na fungující 
technickou infrastrukturu a  dopravní infrastrukturu, 
včetně občanské vybavenosti. (školy, školky, obchody, 
pošty, restaurace, sportovní a  kulturní stánky, odpadové 
hospodářství, hřbitovy a  pietní místa, radnice, obytné 
budovy, zdravotnictví, lékárna, integrovaná doprava, obchvaty, hasičská vybavenost, 
zázemí pro sport, kulturu a spolkovou činnost, knihovna a volný přístup k internetu, 
sakrální stavby – kostel, zařízení sociální péče- Dům důstojného stáří, pečovatelská 
služba, čistírna odpadních vod, kanalizace a  vodovod, IT služby, životní prostředí, 
voda v krajině, výsadba stromů, parkoviště, chodníky a další.

Toto vše se nám daří zabezpečovat a máme dobrý pocit, že máme celkem slušně 
vybavenou obec, včetně fungujícího železničního a autobusového spojení. Chceme 
a děláme vše, aby se naši občané cítili ve své obci spokojeni. Máme jasnou vizi, jak dál 
v budoucnu a známe i neduhy obce. 

Obec je v dobré finanční kondici a umíme finance zajišťovat. Daří se přesvědčovat 
soukromý sektor, aby se podílel na  financování potřeb obce, včetně spolupráce 
na budování infrastruktury. 

Velmi mne těší, že Rada obce a Zastupitelstvo obce umí nalézt kompromisy, umí 
se domluvit na  potřebných prioritách a  kontinuálně směrují obec do  klidných vod 
rozvoje. 

Musíme zahájit debatu o příštích prioritách:

Přístavba základní školy – družina a  technické zázemí, kulturní sál, rekonstrukce 
zdravotnického zařízení, čekárny hromadné přepravy, tržní místo, drobnou 
architekturu, veřejnou zeleň, mobiliář obce, průmyslové plochy pro tvorbu nových 
pracovních míst, obřadní síň, parkoviště, silnice, chodníky a další.

Vidíte sami, že práce je až nad hlavu. 

Nebudu Vás unavovat výčtem potřebných záležitostí. Sdělíme je po novém roce 
na  webových stránkách, zpravodaji a  kabelové televizi. Jedná se o  rozpočet 2013, 
hlavní úkoly 2013, rozpočtový výhled 2013 – 2020 a tvorbu nového územního plánu. 

ObecSlovo starosty
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Obec Slovo starosty (pokračování)

Za  sebe Vám mohu slíbit, že budu pokračovat v  úsilí, aby obec byla hezčí, funkční 
a finančně stabilní. Jsme v polovině svého funkčního období a věřím, že splníme sliby, se 
kterými jsme šli do komunálních voleb. 

Těším se na Vaše postřehy, připomínky i případnou kritiku. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. 
Občas se nám něco také nevyvede, ale snažíme se o okamžitou nápravu. Někdy ovšem, 
nejde vyhovět všem. 

Omlouvám se všem, kteří mají pocit, že jsem nebyl vnímavý k jejich problémům, nebyl 
mnohdy nakloněn jejich zájmům nebo netaktní. Nebyl a není v tom zlý úmysl.

Chci poděkovat všem občanům, kteří jako dobrovolníci pomáhali při akcích 
společenského, kulturního a sportovního vyžití občanů, zejména však dětí. Tradiční hody, 
prázdninové akce pro děti, dětské tábory, zájezdy, sportovní klání, hrušovanské okruhy, 
jarmark  a mnoho dalších. Je to neocenitelná dobrovolná pomoc, která se nedá zaplatit 
penězi.

Děkuji všem spolupracovníkům, radním, zastupitelům, pracovníkům obce a obecního 
úřadu za letošní spolupráci a věřím, že bude pokračovat. 

Vám spoluobčanům děkuji za podporu a spolupráci.

Velké poděkování patří starostům obce Vojkovice a  Židlochovice. Uměli jsme 
kooperovat při revitalizaci rybníka Šejba a při dokončení stezky Hrušovany – Židlochovice.   

Přeji Vám hezký adventní čas, příjemné prožití svátků a pevné zdraví v novém roce. Ano, 
připojuji i štěstí. Přeji všem také trochu životního optimismu. Budeme ho potřebovat. 

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta 

Vánoční a novoroční přání

Všem čtenářům  
Hrušovanského zpravodaje  

příjemné prožití vánočních svátků  
a šťastný vstup do nového roku 2013

přejí pracovníci Obecního úřadu 
a Obce Hrušovany u Brna.
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ObecVýběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 13/ZO/2012 z jednání ZO Hrušovany u Brna 5. 11. 2012

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Rezignaci člena zastupitelstva  

– ing. Miloslav Drlíček 
 2. Protokol kontrolního výboru z prove-

dené  kontroly v příspěvkové organiza-
ci Mateřská škola, Havlíčkova 169 

 3. Protokol finančního výboru z provede-
né  kontroly v příspěvkové organizaci 
Základní škola, Masarykova 167  

 4. Zprávu výboru pro ochranu majetku 
 5. Žádost p. D. Ch. o odkup bytu  

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Zprávu starosty 
 2. Zprávu místostarosty 
 3. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě 

na byt 540/1 s p.S.K. a pověřuje staros-
tu jejím podpisem 

 4. Kupní smlouvu s p.S.K., ve věci prodeje 
bytu 540/1 včetně podílu na společ-
ných částech domu a pozemku, s tím 
že   pověřuje starostu jejím podpisem 
až po připsání  finanční částky na účet 
obce 

 5. Smlouvu o finančním příspěvku na za-
bezpečení požární ochrany, mimo-
řádných událostí, lokálních povodní 
a polomů mezi obcemi Hrušovany 
u Brna a Ledce a pověřuje starostu 
jejím podpisem 

 6. Smlouvu o finančním příspěvku na za-
bezpečení požární ochrany, mimo-
řádných událostí, lokálních povodní 
a polomů mezi obcemi Hrušovany 
u Brna a Unkovice a pověřuje starostu 
jejím podpisem 

 7. Doplnění hl. úkolů obce dle předlože-
ného materiálu, včetně jejich realizace 
a financování 

 8. Zadání územního plánu 
 9. Rozpočtové opatření č.6/2012 
 10. Rozpočtové opatření č.7/2012 

 11. Rozpočtové opatření č.8/2012 
 12. Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Hru-

šovany u Brna a Moravským rybářským 
svazem , o.s. a pověřuje starostu jejím 
podpisem 

 13. stanovení výše nájemného v obecních 
bytech dle Dohody o zvýšení nájem-
ného 

 14. územní příslušnost k MAS vznikající 
na území dobrovolných svazků obcí 
Region Židlochovicko a Čistá Jihlava 

 15. Dodatek č.1 ke Zřizovací listině ZŠ – 
doplnění okruhu činnosti 

 16. Smlouvu č. 014130002247/001 o zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému bře-
menu mezi Obcí Hrušovany u Brna a E.
ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu 
jejím podpisem 

 17. Smlouvu č. 014990015018/001 o zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému bře-
menu mezi Obcí Hrušovany u Brna a E.
ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu 
jejím podpisem 

 18. Smlouvu č. 12737/1/2012 o zřízení  
věcného břemene mezi Obcí Hrušo-
vany u Brna a JMP Net, s.r.o. a p.J.S. 
a pověřuje starostu jejím podpisem 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. návrh zadání územního plánu Hrušova-

ny u Brna

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. rozhodlo o  odpisu, vyřazení a likvidaci 

majetku dle předložených návrhů 

V. Zastupitelstvo obce zvolilo:
 1. v souladu s  § 84odst. 2 písm. m) zá-

kona č.128/2000 Sb.  o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění nové členy 
finančního výboru – Eva Pešová, Marie 
Rožnovská 
(doplnění finančního výboru)
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Obecní úřad Poplatky

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu 
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2013

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů***

Tento poplatek je splatný  do 31. 5. 2013!

600,- Kč osoba/rok

2) Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa 4,- Kč m2/rok
služby spojené s provozem 55,- Kč m2/rok

3) Poplatky za psa dle obecně závazné vyhlášky

4) Poplatky z pronájmu 
 - pozemků a zahrádek dle smluv

5) Poplatek za vyhrazené parkování

Oznamujeme občanům, že je možná, po předchozí telefonické domluvě 
nebo mailem, bezhotovostní platba na účet obce.

Pozn***: Poplatek za  provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a  dstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2013 navrhuje rada obce ve výši 600,- Kč/
osoba/rok. Zda bude tato částka schválena, 
rozhodne zastupitelstvo obce 17. 12. 2012 
na svém zasedání.

Na základě § 10 odst. 4 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů může obec stanovit poplatek až 
na  1.000,-Kč/osoba/rok. Poplatek byl navržen 
na  základě skutečných nákladů na  odpad 
na  jednoho občana za  předešlý rok. Při 
kontrole vyváženého odpadu bylo zjištěno, že 
stále ještě málo občanů třídí odpad.

Výši poplatku tak mají v  rukou všichni 
občané Hrušovan u  Brna. Pokud budou více 
třídit, využívat Sběrného dvora a  kontejnerů 
na  separovaný odpad, sníží tak ukládání 
dalších tun na skládku a tím pádem rozhodnou, 

že náklady na  uhrazení, klesnou. Všichni tak 
rozhodneme o výši poplatku na další rok.

Poplatek platí všichni občané s  trvalým 
pobytem v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří mají 
adresu na ohlašovně.

Od  roku 2013 jsou povinni platit 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.

Poplatek č. 1 je splatný do 31. 5. 2013!
Poplatky č. 2, 3, 4 + 5 jsou splatné do 31. 3. 2013!

Veškeré poplatky se vybírají  
vždy jen v úřední dny:

pondělí 6,30 – 17.00 hodin

středa 6,30 – 17.00 hodin
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Obecní úřadOstatní informace

Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás informovat, že od  2.  1.  2013 přebírám natrvalo ordinaci 
praktického lékaře, kde doposud ordinovala MUDr. Marie Štefanová. Do-
voluji si tímto požádat všechny pacienty této ordinace registrované u VZP 
k přeregistraci. Jedná se o legislativní krok vyžadovaný VZP. Podpis regis-
tračních formulářů bude uskutečněn v  ordinačních hodinách do  konce 
ledna 2013. Ordinace stále registruje nové pacienty a kromě léčebně-pre-
ventivní péče poskytuje i závodní preventivní péči.

Těším se na Vás, děkuji za spolupráci.
Přeji Vám krásné, pohodové Vánoce a dobrý rok 2013 

Metanol stále hrozí 
MUDr. Jan Mareček, řeDitel kHS JMk 

Změna praktického lékaře
MUDr. ZDeňka nováková 

Po opakovaných zprávách z posledních dní je patrné, že i v našem kraji začala 
po asi měsíční přestávce očekávaná druhá vlna vážných zdravotních postižení 
lidí po konzumaci lihovin neznámého původu. Za posledních čtrnáct dní došlo 
v Jihomoravském kraji k postižení dalších tří osob metanolem, z nichž jedna oso-
ba zemřela a jedna je v kritickém stavu. Podle informací policejních orgánů stále 
zůstává nedopátraných cca 5 000 litrů pančovaných lihovin, které se při snížené 
ostražitosti každého z nás mohou objevit na trhu. A zvláště teď, v předvánoční 
nákupní době.

Na  začátku adventu proto varujeme všechny spoluobčany před nákupem 
a konzumací lihovin neznámého původu, podezřele levných alkoholických ná-
pojů a  lihovin v  lahvích s porušenými ochrannými páskami (tzv. „kolky“) a bez 
předepsaných dokladů o  původu v  nepřerušeném řetězci od  výrobce lihu až 
po konečného prodejce nápoje. Riziko i smrtelných otrav stále hrozí!!!

V Brně, dne 26.11. 2012

Masáže Hana Šindelářová
Provozní doba: Dle objednávky na tel. 728 086 368 IČO: 887 461 119
Adresa: Hrušovany u Brna, Havlíčkova 201
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Obecní úřad Ostatní informace

Správa majetku obce
Správa majetku obce Hrušovany u Brna ozna-
muje občanům, že byl na základě spolupráce se 
společností EKO-KOM navýšen počet kontej-
nerů o obsahu 1100 litrů na papír 6 ks / modrá 
barva / a 1100 litrů na plasty 6 ks / žlutá barva/ 
na současná stanoviště po obci a rozšířen počet 
dalších míst, kde je možné třídit odpad.

Stávající kontejnerová místa v obci (hnízda):

Před obchodním domem „Mášovi“

3x plasty, 2x papír, 1x sklo směsné, 2x sklo bílé

Masarykova  
před prodejnou potravin

2x plasty, 1x papír, 1x sklo směsné, 1x sklo bílé

Jízdárenská u obchodu „Marta“

2x plasty, 1x papír, 1x sklo směsné, 1x sklo bílé

Sídliště  
u komunikace na ulici Komenského

4x plasty, 2x papír, 2x sklo směsné, 2x sklo bílé

Nová místa pro tříděný odpad v obci:

Bývalé autobusové nádraží

2x plasty, 1x papír

Žižkova  
vedle bytového domu 
č. p. 542

2x plasty, 1x papír

Žižkova – Zahradní

1x plasty, 1x papír

Před budovou 
Základní školy

1x plasty

Děkujeme všem, kteří 
třídí odpady a podílejí se 
tak na snižování nákladů 
obce.
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Obecní úřadOstatní informace

Provoz sběrného dvora odpadů ve dnech 22. 12. 2012 – 3. 1. 2013 
22.12.2012 25.12.2012 27.12.2012 29.12.2012 1.1.2013 3.1.2013

SOBOTA ÚTERÝ ČTVRTEK SOBOTA ÚTERÝ ČTVRTEK

09.00 – 4.00  ZAVŘENO 12.30 – 17.00. 09.00 – 14.00 ZAVŘENO 12.30 – 17.00

Další dny bude provoz sběrného dvora odpadů beze změn. 

Služba pro občany
V termínu od úterý 8. 1. 2013 do čtvrtka 31. 1. 2013 mohou občané, po předložení kar-
tičky o zaplacení odpadů, odevzdávat během provozní doby použité vánoční stromky 
ve sběrném dvoře na ulici Jana Koziny č. p. 700 v Hrušovanech u Brna.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

zavřeno 12.30 – 17.00 zavřeno 12.30 – 17.00 zavřeno 09.00 – 14.00

Upozornění vlastníkům nebo uživatelům nemovitostí a pozemků 
v katastru obce Hrušovany u Brna

Správa majetku obce upozorňuje tímto všechny majitele nebo uživatele pozemků 
a nemovitostí na povinnost údržby a úpravy zeleně i dřevin rostoucích mimo les. 

Jedná se o případy, kdy dřeviny a další zeleň zasázená na zahradách, dvorech, polích 
a ostatních pozemcích zasahuje do obecních komunikací a pozemků, čímž znemožňuje 
jejich bezpečný provoz, úklid a údržbu.

Správa majetku obce vyzývá k jejich neprodlenému odstranění. 
V  případě, že nebude majitelem či uživatelem provedena úprava dřevin, přistoupí 

Obec k úpravě zeleně vlastními prostředky nebo při potřebě většího zásahu, sjedná od-
bornou osobu, a to na náklady vlastníka pozemku.

Výše uvedené úpravy provádí pracovníci údržby obce v průběhu období vegetačního 
klidu nebo z důvodů bezpečnosti před zahájením zimního úklidu komunikací.

Upozornění majitelům vozidel
Správa majetku obce, z důvodu povinnosti zajištění provozu komunikací a bezpečné-

ho pohybu chodců, vyzývá majitele vozidel, kteří parkují u chodníků nebo na vjezdech 
u rodinných domů a jiných nemovitostí, aby stabilně zajistili průjezdnost technických 
prostředků při úklidu komunikací. 

V případě, že vozidla údržby nebudou schopny, z výše uvedených důvodů projet po 
chodnících, může být majitel dopravního prostředku předvolán na služebnu obecní po-
licie k podání vysvětlení. Tímto jednáním se také vystavuje riziku možného odtahu vo-
zidla.

Dopravní prostředek musí být zaparkován tak, aby nenarušoval průjezdnost ani boč-
ními zrcátky. 

K parkování využívejte především parkoviště, odstavné plochy a vlastní garáže. 
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Akce roku 2012
BoHUMil Harašta - MíStoStaroSta oBce 

Vážení spoluobčané,
uplynul další hektický rok, nabitý spous-
tou realizovaných akcí, které se nějakou 
měrou dotýkají nás všech. V  průběhu 
tohoto roku se Hrušovany opět posu-
nuly o  kousek napřed. Dokládá to ne-
jen množství investičních akcí, ale také 
masivnější investice do ozelenění obce, 
opravy a údržba, různé projekty a spo-
lufinancování, v neposlední řadě i orga-
nizační záležitosti a úsporná opatření. 

V oblasti oprav a údržby byly investo-
vány nemalé finanční prostředky do re-
konstrukcí a  oprav místních komuni-
kací, ať již vozovek, chodníků nebo 
i zvýšení počtu parkovacích míst.

Jedním z  cílů bylo m.j. dokončení 
lokality ulice Jana Koziny, kde započa-
la rekonstrukce chodníků v  roce 2009. 
O  dva roky později byla provedena 
rekonstrukce chodníku druhé strany 
ulice. V  letošním roce jsme dokončili 
zbývající část včetně parkovacích stání.  
Současně byl o několik metrů přesunut 
nebezpečný výjezd na  místní komuni-
kaci. Dnes je ulice Jana Koziny dokon-
čena a zbývá již jen výsadba zeleně.

Další probíhající investicí letošní-
ho roku je vydláždění uličky k  nádrži 
na „Vodárně“ a  oprava chodníku ulice 
Vodní, včetně výměny plotu.

Současně s tím probíhají práce na uli-
ci Kosmákova, kde je prováděna rekon-
strukce chodníku a  vozovky. Vznikne 
zde také dostatečný počet parkovacích 
míst.
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Na jaře letošního roku byla provede-
na generální oprava kříže a památníku 
obětí obou světových válek. Byl sem 
přemístěn i  památník padlých rudo-
armějců. Tímto krokem bylo současně 
dosaženo sjednocení pietních míst.

Z  dalších akcí lze jmenovat např. 
opravu lávky pro pěší na ulici Sušilova.

Dále opravu hřbitovní zdi, kolumbár-
ních míst, centrálního kříže na hřbitově, 
opravu povrchu stezky do Židlochovic, 
kde jsou dnes obě části vyasfaltovány 
a Židlochovice dokončují stezku na je-
jich území. Bylo také realizováno na-
světlení obou přechodů stezky, oprava 
havarijního stavu vozovek pod viaduk-
tem na ul. Komenského a most přes Ša-
tavu na ul. Sušilova. V době, kdy píši tyto 
řádky, je prováděna výměna zábradlí 
lemující vozovku na ulici Komenského. 
Původní zábradlí z  černých ocelových 
trubek je nahrazováno bezúdržbovým, 
žárově zinkovaným. 

V  rámci zkvalitnění životního pro-
středí se Hrušovany podílely finanční 
spoluúčastí na  revitalizaci rybníka Šej-
ba a  na  úpravě nádrže „Vodárna“. Dle 
návrhu Ing. Dratvové a komise životní-
ho prostředí byly v obci vysazeny nové 
stromy v hodnotě kolem 80.000,- Kč.

Závěrem bych chtěl touto cestou po-
děkovat všem, kteří se na údržbě a roz-
voji obce nějakým způsobem podíleli.

Přeji Vám všem krásné, klidné a  ra-
dostí naplněné svátky. Do  Nového 
roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů, jak 
v pracovním, tak i v osobním životě.
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Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Pavel HoDec - SPráva MaJetkU oBce 

V letošním roce 2012 byla provedena kompletní rekonstrukce ČOV pro obec 
Hrušovany u  Brna. Touto akcí byl zajištěn vyšší stupeň čištění odpadních vod 
a rozšířena kapacita celého zařízení s použitím nejmodernějších technologií.

Tato technologie dokáže zachytit fosfor z pracích prostředků a také ostatní ne-
čistoty, které zastaralá technologie nedokázala vyčistit. Voda vytékající do recipi-
entu Šatavy je čistší, než voda v Šatavě samé. 

Rekonstrukce byla finančně zabezpečena z dotací Evropských fondů, státního 
fondu životního prostředí, Jihomoravského kraje a prostředků Svazku Židlocho-
vicko, kde je obec Hrušovany u Brna členem.

Fotografie před rekonstrukcí, fotila Vlastimila Adamová.

Fotografie po rekonstrukci, fotil Pavel Hodec.

Ostatní informace
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Nové výsadby v obci
Pavla Dratvová, PřeDSeDkyně koMiSe životníHo ProStřeDí

Jistě jste si všimli, že v listopadu 
bylo v naší obci vysazeno mnoho 
nových stromů.

Nejviditelnější jsou asi stromy 
na ulici Masarykova před sokolov-
nou, školou a  obecním úřadem 
a  na  křižovatce s  ulice J. Koziny. 
Jedná se o okrasné jabloně Malus 
„Red Sentinel“, které dorostou 
do výšky maximálně 6 m.Tyto jab-
loně mají středně velké bílé květy 
a  drobná červená jablíčka, která 
na stromě vydrží celou zimu.

Na  ul. Jana Koziny byly u  no-
vých parkovacích stáních vysa-
zeny 4 ks okrasné jabloně Malus 
„Van Eseltine“ s maximální výškou 
5–6 m, se sloupovitou korunou. 
Kvetou růžově a  mají žlutozelené 
plody.

V MŠ Sídliště byly vysazeny nové 
stromy tak, aby se do  budouc-
na zajistil stín nad herními prvky 
a  aby se snížila prašnost z  přileh-
lých polí. Byl zde vysázen platan, 
jehož velké listy děti rády sbírají, 
jeřáb muk – aby bylo na  podzim 
co navlíkat a  domácí javor mléč, 
jehož listy na  podzim krásně vy-
barvují.

V  MŠ Jízdárenská dosud chy-
běly dřeviny zcela a  děti se v  let-
ních horkých dnech neměly kam 
schovat před sluncem. Zde byly 
podél obvodní zdi vysazeny do-
mácí javory babyky, okrasné 
jabloně s  drobnými červenými 
jablíčky, které stromy okrášlí ce-
lou zimu a červenolistý javor mléč. 
Před školku byly vysazeny jeřáby 

Vysazené dřeviny
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Tilia cordata - lípa 4
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kdoule 1
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vodárna 
na Sídlišti 

lípy, kaštan, smrk, 
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10

obchodňák Platanus x acerifolia - 
platan

1

Prunus subh.  
"Autumnalis" - sakura

2

Prunus subh.  
"Autumnalis" - sakura

5
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Acer campestre  
- javor babyka

1

ul. Komen-
ského

Prunus serrulata 
"Royal Burgundii"-  
červenolistá sakura

2

Lesopark 
Šatava

domácí stromy a keře 2 157 111

Pietní místo Malus "Royalty" 4

tis, dřiš´tál 38

nad 
obchvatem 
u rybníka

Betula pendula - bříza 4
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prostřední, které také dětem do-
dají korálky ke  každoročnímu na-
vlíkání.

Ve dvoře bývalého letního kina 
byl vysazen jedlý jeřáb, mající úzce 
kulovitou korunu. 

Dále byly u rybníka Šejba vysa-
zeny dvě olše lepkavé a jeden dub 
letní, které byly původně určeny 
k  rybníku Vodárna, jako náhrada 
za  vykácené topoly. Vzhledem 
k tomu, že zde ještě nebyly ukon-
čeny stavební práce, nechtěli jsme 
riskovat poškození dřevin a  vysa-
dili je k  rybníku Šejba a  započali 
tak výsadby ke zvýšení rekreační-
ho potenciálu tohoto místa. U ryb-
níka Vodárna budou výsadby pro-
vedeny v příštím roce. 

Výsadby navrhla po  projedná-
ní s  komisí ŽP  i  vedením obce 
Ing.  Dratvová. Stromy vysadili 
zaměstnanci obce pod vedením 
pana Dušana Závišky a ukázali, že 
by je obci mohla závidět mnohá 
zahradnická firma

Doufáme, že nové stromy udě-
lají všem radost. Pokud se stro-
my bude mít někdo problém, ať 
se obrátí na pana Hodece nebo 
Ing. Dratvovou. Vše se dá vyřešit 
a nikdo nemusí stromy poškozo-
vat, jako se to děje u pomníků I. 
a  II. sv. války, kde stromy někdo 
tajně ořezává a  tím je nevratně 
ničí.

Lidé se mnohdy mylně domní-
vají, že stromům prospívá psí 
moč. Pravdou je bohužel pravý 
opak, stromům velmi škodí psí 
moč, a  proto prosíme majitele 
psů, aby své svěřence nenechali 
stromy poškozovat

Vysazené dřeviny
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MŠ Sídliště Platanus x acerifolia - 
platan

1

Sorbus aria "Magnifica" - 
jeřáb muk

1

Acer platanoides  
- javor mléč

2

MŠ  
Jízdárenská

Acer platanoides 
"Crimson King" - javor 
mléč červenolistý

1

Malus "Liset"  
- okrasná jabloň

2

Acer campestre  
- javor babyka

4

Sorbus intermedia - 
jeřáb prostřední 

3

ul.Masary-
kova

Malus "Red Sentinel" - 
okrasné jabloně

12

ul. Jana 
Koziny 

Malus "Van Eseltine" - 
okrasná jabloň

4

dvůr  
Táborníci

Sorbus aucuparia 
"Edulis" - jedlý jeřáb 

1

podél 
Šatavy

hlavaté vrby 20

rybník 
Vodárna

Alnus glutinosa  
- olše lepkavá 

2

Quercus robur  
- dub letní 

2

ul. J.  
z Poděbrad

Catalpa bignonioides 
"nana" - kulovitá katalpa

2

Celkem 57 195 149
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Ježíšku, letos bez odpadu!
Markéta karBanováí

Nemateriální dárky
Můžete věnovat dárkový certifikát, kte-

rý potvrzuje, že obdarováváte bližní částí 
lesa (např. v  Bílých Karpatech viz www.
zachranles.cz) nebo mokřadní loukou 
na  Vysočině. Je zajímavé darovat člen-
ství v  nějaké nevládní organizaci, samo-
zřejmě ne nutně ekologické (např. Hnutí 
Brontosaurus spojuje smysluplnou práci 
pro přírodu a  památky s  tvořivými pro-
gramy pro mladé). Můžeme také uvažovat 
o podpoře nějakého ústavu sociální péče, 
střediska pro uprchlíky či dokonce o  po-
moci dětem v  zahraničí formou Adopce 
na dálku. Skvělý je i projekt Člověka v Tísni 
– www.skutecnydarek.cz. Jeho prostřed-
nictvím můžete chudým lidem v  Africe 
věnovat např. kozu, šicí stroj či kanystry 
na vodu.

Pěkné je dávat dárky, které jsou na prv-
ní pohled nemateriální, i když samozřejmě 
jejich výroba již zátěž pro životní prostředí 
znamená: potěšíme své blízké předplat-
ným časopisu. Věnovat lze desítky typů 
permanentek, vstupenek či poukázek: 
do divadla, na koncert, do kina, na bazén, 
pro jízdy na koni, pro putování za vínem, 
masáže. Předplatit je možné blízkým také 
nákupy v prodejnách zdravé výživy či ná-
kup Fair Trade zboží. Darováním některých 
ze slevových karet na vlak podpoříte příro-
dě šetrnější cestování.

Vlastnoruční dárky
Vlastnoručně vyráběné dárky dáva-

jí skoro všechny malé děti, ale jen velmi 
málo dospělých. Přitom tyto výrobky mají 
velkou přidanou hodnotu právě proto, že 
je nedělal nikdo jiný než vy! Rukodělná vý-
roba sice vyžaduje vklad ve  formě práce 
a času, který se mnohdy z ekonomického 
hlediska „nevyplatí", její hodnotou je však 
radost z  výroby a  porozumění procesu, 
který se ve výrobě skrývá. Navíc tyto dár-
ky mohou mít malou ekologickou stopu 
- když jsou vyrobeny z  místních surovin 
či znovu použitých výrobků. Inspirací mo-
hou být doma nasušené bylinky, jablka či 
houby, podarovat můžete domácí marme-
ládou, batikovaným tričkem, upletenou 
šálou, květinou vypěstovanou v květináči.

Dárky s dalším efektem
Materiální dárky, které koupíme, mohou 

samy přinést další přidanou environmen-
tální či sociální hodnotu. Sem patří nákup 
a následný dar předmětu z umělecké be-
nefiční aukce, jejíž výtěžek jde na „bohuli-
bou věc".

Darovat lze také stromky, a  to nejen 
lesní, ale i  ovocné, nejlépe regionálních 
odrůd - v  budoucnu bude sad oživením 
nejen venkovské krajiny. Věnovat může-
me dřevěný kompostér, ptačí či netopýří 
budku, krmítko pro ptáky.

Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny kromě jiných rituálů samozřejmě s vánočními dárky, 
kterými obdarováváme své blízké. Přitom zároveň tušíme, že přepych a plýtvání „není zadar-
mo", ale že tyto dárky nemusí nutně znamenat drancování přírody ani naší peněženky. Pokud 
už dárky dáváme a chceme dávat, máme řadu možností, jak pořídit takové, které znamenají 
menší zátěž pro životní prostředí, případně které mohou pomoci a udělat radost i jiným. Je 
to však i otázka rodinných zvyklostí a ochoty je měnit. Přinášíme vám několik tipů na Vánoce 
šetrnější, jak k přírodě, tak k vám samotným a mnohdy i k vaší peněžence.
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Pro firemní prezentaci je možné poří-
dit přáníčka nebo PF, popř. dárky z  chrá-
něných dílen, ústavů, zemí třetího světa, 
z uprchlických táborů; vzpomínka letí ne-
jen obdarovaným, ale zároveň těm, kteří 
jsou na rukodělné tvorbě závislí.

Certifikované šetrnější dárky
Nejen na Vánoce se můžeme obdarová-

vat dárky, které mají k životnímu prostře-
dí šetrnější složku nebo sociální rozměr. 
Nakupujeme místní produkty či výrobky 
z blízka a z místních surovin, biopotraviny, 
výrobky se značkou ekologicky šetrný vý-
robek, výrobky ze dřeva, které nesou cer-
tifikát FSC pro šetrné lesnictví, oblečení 
z biobavlny, potraviny a rukodělné výrob-
ky se značkou Fair Trade. Nákupem těchto 

výrobků propagujeme šetrnost a povzbu-
zujeme firmy, aby výrobky s deklarovanou 
šetrností produkovaly. 

Do této kategorie patří i nákup vánoční 
jedličky v květináči. Jejím nákupem nejen 
ušetříme jeden stromek před zničením, 
ale naopak po  vánočním veselení počká 
stromek na své vysazení do lesa.

Ostatní
I mezi dárky, které nejsou ani místní ani 

nijak certifikované, si lze vybrat. Je nutné 
přemýšlet, aby přírodě škodily co nejmé-
ně. Pro děti kupujeme dřevěné hračky vy-
robené u nás, nikoliv plastové, a už vůbec 
ne ty, co jsou vyrobeny z PVC. Kosmetika 
nemusí být testována na  zvířatech, a  po-
kud je z biosurovin, tím lépe.

Pro rodiny navštěvující MC Robátko...
Velká část  návštěvníků MC Robátko jezdí z Hrušovan u Brna. Jistě si 

všichni všimli, že koncem listopadu byl do areálu vily nainstalován zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel. Stalo se tak po dlouhých debatách, jak 
ochránit před auty děti hrající si v areálu vily i travnaté plochy, na kterých 
auta často parkují. Proto se sešli zástupci organizací, sídlících ve vile i  zá-
stupci města a hledali nejvhodnější řešení, jak omezit v areálu vily dopra-
vu. Jelikož se ukázalo, že motoristé nerespektují ani upozornění, visící na 
vile, aby neparkovali na travnatých plochách, bylo přistoupeno řešení, že 
se vjezd zakáže zcela. Výjimky mají lektoři MC a zaměstnanci organizací, 
sídlících ve vile. 

Před areálem vily je velká plocha, určená k parkování. Do areálu vily 
bude pravidelně zajíždět městská policie, která může řidiče aut bez povo-
lenek pokutovat pokutou do výše 2.000 Kč.

(Zdroj: Ekologický institut Veronica, Panská 9, Brno, www.veronica.cz, zde je možné věci še-
trné k přírodě i lidem přímo nakoupit, mimo jiné i vánoční jedličky v květináči, které na jaře 
Veronica vysazuje.)
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Ostatní Farnost Židlochovice

Betlémské světlo 2012 
laDiSlav naJMan 

V  České republice se jako vždy stane 
první zastávkou Betlémského světla jiho-
moravská metropole Brno. Již v neděli 16. 
prosince v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. 
Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma 
do  rukou brněnského biskupa Vojtěcha 
Cikrleho. Po  skončení bohoslužby si svě-
télko v  lucernách či na hořící svící mohou 
malí i velcí odnést domů. Další organizace 
šíření Betlémského světla ve  farnostech 
a  obcích již záleží na  místních podmín-
kách.  Následný rozvoz Betlémského světla 
po  České republice se uskuteční o  týden 
později, v sobotu 22. prosince 2012.

Akce šíření Betlémského světla popr-
vé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako 
charitativní akce pro radost postiženým 
dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše 
Krista, je pro Betlémské světlo každý rok 
vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim 
Dítě Betlémského světla), kteří vykonali 
něco dobrého. Odtud se světlo 
lásky a pokoje potom šíří do celé-
ho světa.

Motto letošního Betlémského 
světla zní: 

„Bůh viděl, že všechno, co učinil, 
je velmi dobré…“ (Gen 1, 31)

Bližší informace o  Betlémském 
světle lze získat na internetové ad-
rese www.betlemskesvetlo.cz.

Také v  Hrušovanech si můžete pro 
Betlémské světlo přijít s  lucerničkou 
na Štědrý den odpoledne do místního kos-
tela, který bude pro Vás otevřený od 14:00 
do 16:30 hod. Kostel bude již zdobit veliký 
vánoční strom a  originální hrušovanský 
dřevěný betlém. Pro nedočkavé děti, které 
přijdou Ježíška navštívit, bude pod nazdo-
beným stromečkem v kostele určitě čekat 
nějaké sladké překvapení. Ve 22:00 hodin 
bude pak následovat tradiční vánoční 
mše, na kterou jste srdečně zváni.

Fotografie z  loňského rozdávání 
Betlémského světla v Hrušovanech si mů-
žete prohlédnout na internetových strán-
kách www.farnostzidlochovice.cz

Ať Betlémské světlo Vaší štědrovečerní 
svíce osvítí Váš domov láskou, porozumě-
ním a pokojem.   

Ekumenická bohoslužba spojená s  převzetím Betlémského světla proběhne v  so-
botu 15.  prosince 2012 ve  14.00 hodin ve  Vídni v  katolické farnosti Altlerchenfeld 
(Lerchenfelderstrasse 111).
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Občasník kronikáře Prosinec 2012

Zvyky a obyčeje našich předků
Už počátkem minulého století se objevovala zamyšlení nad zanikáním zvyků našich 

předků. Společně s Václavem Kubíčkem a jeho Kronikou z roku 1925 si budeme připomí-
nat dnes už jen málo známé zvyky a obyčeje našich předků v obci. Dnes se kromě pálení 
čarodějnic a hodů v naši obci z dřívějších zvyků nezachovalo nic.

Svatby
Svatebčané odedávna chodili, později jezdili do  kostela v  Židlochovicích. Když se 

vraceli z kostela, natáhly ženské napříč ulicí provaz (tj. zalýkovaly cestu) a nepustily sva-
tebčany dále, dokud si ženich nevěstu nevyplatil. Zato zavdávaly ženichovi a  nevěstě 
a ostatním svatebčanům rosolku a byly odměňovány penězi, které chytaly na talíře. Když 
se všichni napili a  vyplatili se, mohli jet dále. Při příjezdu domů museli dlouho klepat 
a prosit o vpuštění. Při vstupu manželů do domu jim byl podáván chleb a sůl. Při hostině 
se tančilo a bylo plno veselí. Svatba se konala vždy v domě nevěsty. Večer přivedl družba 
chasu, která si zatančila, dostala koláče a  na  radnici ženich poručil pití. Druhý den se 
svatba konala v domě ženichově.

Křtiny
Dříve se chodívalo křtít 

do kostela v Židlochovicích. 
Po  křtu, zvláště chlapců, 
byla velká hostina. Jména 
dostávaly děti nejen podle 
kalendáře ale podle stávající 
módy. Chlapci Josef a Franti-
šek, děvčata většinou Marie.

Hody
Největším svátkem v obci 

byly hody, a  ty byly dvoje. 
Malé, konaly se vždy po 15. 
srpnu po svátku Nanebevze-
tí Panny Marie. Ze starého zápisu z  r. 1803 se dovídáme, že mnohdy se pilo zadarmo. 
V obci bývalo hodně vína až do roku 1889. Pít se začalo ve středu před hody do čtvrtka 
po hodech. Stát se prvním stárkem bylo pro chlapce velkým vyznamenáním. Na hody 
stavěla chase máji na místě před myslivnou (sokolovnou). Dříve chodívala hrušovanská 
chasa s muzikanty na zámek do Židlochovic, na nádvoří zatančila před vrchností tři tance 
a stárci zavdávali vrchnosti víno. Potom se vracela do Hrušovan a hody mohly začít. V říj-
nu se konaly v neděli po svatém Havlu hody velké – Císařské.
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Štědrý večer
Chasa chodívala po dědině a střílela z pistole. Pastýř chodil po klekání s celou rodinou 

po dědině, troubil, práskal karabáčem. Jeho rodina zpívala vánoční koledy. Hospodyně 
je odměňovaly moukou, koláči, penězi, sušeným i čerstvým ovocem.

Koleda na Sv. Štěpána
Již brzy ráno bylo po dědině slyšet zpěv malých koledníku bouchající na dveře a vrata. 

Vždy chodili spolu dva nebo tři hoši a dostávali vykoledované dárky. Obyčejně to byly 
jablka, ořechy, koláče ale i peníze.

Den před Třemi králi
 Světila se odpoledne v kostele tříkrálová voda, která se pak doma nalévala do krope-

niček, které byly umístěny u dveří v kuchyni nebo v seknici. Návštěvníci namáčeli do kro-
pičky dva prsty, palec a ukazováček a znamenají se křížem.

Hromničky
Měsíc únor byl v  pohanských dobách významným měsícem. Naši předkové konali 

oběti za duše zemřelých, rozžínali pochodně, protože oheň byl vždy symbolem čistoty. 
Posvě-cené svíčky (hromničky) museli mít v  domě, aby je mohli rozsvítit umírajícímu, 
anebo když přišla bouřka.

Ostatky
Na  jaře na  konci maso-

pustu se slavily ostatky. 
Ve  středu po  ostatcích 
chodila mládež za  maškary 
po  vesnici a  dostávala šrů-
tku masa, vajíčka, víno a jiné 
jídlo a  od  někoho i  peníze. 
Všechno se potom snědlo 
a  vypilo v  hospodě nebo 
na zábavě v Lidovém domě. 
Za  maškary chodila mlá-
dež z TJ Orla. Naposledy se 
v Hrušovanech slavily ostatky v roce 1946. Za spolupráce pana Rylicha, který jel se svým 
autem, upraveným jako perníková chaloupka po  obci doprovázen mládeží v  různých 
maškarních oblecích. Na chaloupce byl instalován gramofon s reproduktorem, elektrický 
kabel se zastrčil do zásuvky v některém nejbližším domě a chvíli se vyhrávalo a účastníci 
současně dostávali uzené maso, víno, peníze… Tak se šlo po celých Hrušovanech. Tímto 
rokem skončila stará tradice ostatků a maškar.

Smrtholka
Nosívala se na smrtnou neděli, to je pátou neděli před velikonocemi. Děvčata z nej-

chudších nosívala vycpanou pannu pověšenou na opentlený a ověnčený smrkový stro-
meček a loučila se zimou. Smrtholku nosívala děvčata po celé dědině a zpívala. Dostávaly 
od selek mouku, potraviny, peníze.
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Mrskut
Chlapci si připravili žíly z vrbového proutí, nebo fišpanky z  rákosu a chodili vesnicí 

a klepali na dveře domů, kde měli děvčata. Děvčata dostala co proto a chlapci ještě za to 
dostali vajíčka nebo peníze. Starší chlapci chodívali na mrskut po ranní mši. Sebou vzali 
vozík naplněný sečkou, zapřáhli do něho dva kluky a jelo se po celé dědině. Od děvčat 
dostávali peníze a  syrová vejce. Malovaná vajíčka dostávali jen od  svých milých nebo 
příbuzných. Když projeli vesnici, odebrali se na radnici, kde vejce prodali a sedli si k pití.

Hrkání
Hrkání bylo na  velikonoce 

od  Zeleného čtvrtka do  Bílé so-
boty. Chlapci do 14 let se shroma-
žďovali u  starého hřbitova (dnes 
pomníky z 1.a 2.sv. války) a obešli 
v  průvodě dva a  dva za  sebou 
po obou stranách domů celou ves-
nici a skončili u hřbitova. Hrkávalo 
se hrkačkami, klapačkami, řehtač-
kami. Hrkáním chlapci nahrazovali 
zvonění.

Na Jiřího
Hospodáři obcházeli hranice hrušovanského pozemkového katastru a jednotlivé tra-

tě.V ten den rozsuzovali nejstarší z hospodářů veškeré spory, které mezi sousedy vznikly 
uorá-ním půdy.Mladí hospodáři, kteří toho roku převzali pozemky po  svých rodičích, 
byli v ten den přijímáni mezi staré sousedy. Museli si lehnout na mezníky hranic a jeden 
z nejstar-ších hospodářů vysázel každému lískovicí několik ran, aby si zapamatoval, kde 
je hranice a dobře hospodařil. Za to potom mladí hospodáři platili v hospodě Na radnici.

Předvečer 1. máje
Pálívali mladí za vesnicí na hranicích čarodějnice, tento dávný zvyk vymizel a znovu 

byl obnoven v devadesátých letech minulého století.

Na Václava
Vyrovnávaly se veškeré smlou-

vy a platívali se pachty.

Pohřby
V bohatších rodinách byly o po-

hřbu rozdány všem zúčastněným 
svíce. Nebožtíka nosívali jeho 
příbuzní. Zemřela-li dívka nebo 
hoch, nosívali vždy rakev mládenci 
a průvodu se zúčastnili vystrojené 
družičky. Po každém pohřbu bývala hostina, zvaná trachta. Po první světové válce tento 
zvyk zanikl. Malé pohoštění se chystalo jen pro přespolní.
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Toulky obcemi 
našeho regionu

Otmarov
Obec leží na rovině při potoku Dunávka v blízkosti obce Měnín a 10 km severový-
chodně od Židlochovic.
V roce 1873 založil probošt Konrád Otmar na místě vypuštěného rybníku Donava 
ves Otmarov. Na tomto místě stávala do konce 15. století vesnice Dunajovice.
Probošt osadil novou, nejmladší obec na Rajhradsku německými rodinami 
z Opatova u Svitav. Do roku 1848 stávala před vesnicí dřevěná zvonice. K památce 
založení osady byla roku 1883 vystavěná zděná kaplička Sv. Otmara.
Pomník k 220. výročí založení obce pochází z roku 2003, postavili ho na místě 
starého dřevěného kříže z Opatova osazeného prvními osadníky.

Součastnost:
Katastrální výměra: 123 ha
Počet obyvatel: 215, průměrný věk 37,4 let
V obci je kanalizace (ČOV), vodovod, plyno-
fikace. Není zde škola, zdrav. zařízení.
V obci je víceúčelové travnaté hřiště, 
tenisový kurt s odpočinkovou zónou. Obcí 
prochází dálková cyklotrasa EURO – VELO 
– Jantarová stezka a dálková cyklotrasa pro 
náročnější cyklisty Jihlava – Český Těšín.

Firmy v obci:
Smíšené zboží, obyvatelé dojíždějí za prací 
do okolních obcí.

Znak obce:
V modrém štítě pod stříbrnou hlavou 
s modrým vlnitým břevnem, zlatý prsten 
s červeným kamenem.
Dekret o udělení znaku obce byl předán 
7. 10. 2003.

Kaplička Sv. Otmara postavená roku 1883 ►
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Toulky obcemi 
našeho regionu

Popovice
Obec leží na pravém břehu řeky Svratky při železničním koridoru Brno – Břeclav 
a 10 km severovýchodně od Židlochovic.
Patří k nejstarším osadám v okolí. První písemná zmínka je z roku 1048 
v Břetislavově „darovací“ listině pro rajhradský klášter. Později zde byl panský 
dvůr. V roce 1672 vyhořela celá vesnice.

Nemovité kulturní památky:
Kříž, západní okraj Popovice (čís. památky 089)

Současnost:
Katastrální výměra: 266 ha
Počet obyvatel:250, průměrný věk 40,5 let
V obci je kanalizace (ČOV), 
vodovod, plynofikace. Není zde 
pošta, škola, zdravotnické zařízení.

Firmy v obci:
fa Kubík – výroba součástek 
do traktorů a další drobní 
podnikatelé. Obyvatelé dojíždí 
za prací do okolních obcí a Brna.

Znak obce:
V červeno-modře polceném štítě 
vpravo stříbrná radlice, vlevo 
stříbrné kosmé břevno s červenou 
růží se zlatým semeníkem. Starosta 
obce převzal 19. června 2003 
od předsedy Parlamentu ČR 
L. Zaorálka dekret o udělení znaku 
obce.

Na okraji obce byl roku 1802 
postaven betonový kříž ►
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Události známé, neznámé…

Tato školní fotografie je asi nejstarší. Žáci se svými vyučujícími se nechali fotografovat 
asi počátkem minulého století. (1904-1906?). Vlevo ve  třetí řadě stojí učitel František 
Zimola (1904/05 s přestávkou do r. 1920/21), vpravo školník. Sedící: zprava Alois Trnka, 
správce školy( učil od r. 1883- 1920), Amálie Šrámková industriální učitelka (1904/1905 
do r. 1912/13), Helena Vašková (učila od r. 1893 až 1911), páter Vilém Hůla.

Předkládám fotografie některých vyučujících ze školní kroniky.

Zleva: 
Marie Brázdilová  
 (od r. 1920/21 do r. 1934/35),

Ludmila Saidlová 
 (od r. 1927/28  do r. 1949/50),

Ludmila Bartůňková 
 (od r. 1927/28 do r. 1956/57).

Vratislav Dvořák, správce školy 
 (od r. 1922 do r. 1934),

Čeněk Krejčí, (od 1918/19 do r. 1945). 
 V letech1941–1945 správce školy, 

Marie Zoubková  
 (od r. 1939/40 do šk. r. 1961/62).
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Hrušovanský historický kalendář 2012
1972
� Byla vypracována studie na výstavbu domů v ul. Jízdárenská.
� Závod n.p. Svit oslavil 15tileté výročí založení provozovny na výrobu obuvi 

v Hrušovanech u Brna. Za tuto dobu bylo vyrobeno 123 230 000 párů obuvi.
� Slavnostní otevření opravené budovy ZDŠ se konalo 10. června.
� V týdnu od 4. září do 14. září byl na hřišti sokolovny uspořádán filmový festival, 

který navštívilo 9 489 diváků a za vstupenky zaplatili 59 921 Kč.
� Ve školním roce 1972/1973 navštěvovalo školu 132 žáků. Ředitelkou školy byla 

Libuše Fojtíková.
� Mateřskou školu ve školním roce 1972/1973 navštěvovalo 172 dětí. Ředitelkou 

mateřské školy byla paní Eva Furchová.
� Předsedou MNV byl Karel Kališ.
� Hrušovany u Brna měli 2 300 obyvatel.
� V tomto roce se narodilo 29 dětí, bylo 21 sňatků a 1 zlatá svatba. V obci žilo 

42 občanů starších 80 let a tři občané starší 90 let. Zemřelo 25 občanů.

1982
� Zahájeno stavební řízení na opravu silnice ( ulice Sušilova, Masarykova, 

Komenského, Havlíčkova) a zřízení kanalizace. Dokončení v roce 1985.
� V tomto roce uplynulo 25 let od zahájení výroby obuvi v Hrušovanech u Brna. 

Za tu dobu bylo vyrobeno 229 226 000 párů obuvi kožené, plastické a textilní. 
Pro export celkem 18 131 000 párů obuvi.
� Svaz požární ochrany uspořádal 4. července pro občany oslavy k 75. výročí 

založení hasičského spolku.
� TJ Jiskra pořádala 19. července pro veřejnost sportovní oslavy 70. let tělovýchovy 

a 50. let kopané.
� Letní kino za sezónu navštívilo 25 000 návštěvníků. Průměr na jedno představení 

258 osob. Na filmovou přehlídku přišlo 3 432 filmových diváků s průměrem 343 
osob na jeden film. Za sezónu bylo promítnuto 83 filmů při 100 představeních.
� Knihovna má celkem 1 850 čtenářů.
� V obci se konalo12 plesů a 4 taneční zábavy, mimo hrušovanských hodů.
� Úroda obilovin byla velice dobrá, výnos pšenice činil 70 q z 1ha. Nadprůměrná 

byla i úroda ovoce. Ve výkupně ovoce bylo vykoupeno 21 432 kg ovoce v hodnotě 
84.700,- Kč.
� 22. prosince byla plynofikovaná první hrušovanská domácnost.
� Ve školním roce 1982/1983 navštěvovalo školu 280 žáků. Byl to největší počet 

žáků navštěvující školu v celé historii školní budovy. 1. a 2. ročníky byly po třech 
třídách, 3. a 4. ročníky po dvou třídách. Ředitelkou školy byla Růžena Jirsová.
� Nová třída mateřské školy v Havlíčkova ul. byla slavnostně otevřena 31. srpna. 

Třída měla 30 míst. Odpracováno bylo 7 204 brigádnických hodin zdarma. 
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Prostavěno bylo 820 000,– Kč. Mateřskou školu Havlíčkova 169 navštěvovalo 
85 dětí, ředitelkou byla Eva Furchová. Mateřskou školu na Sídlišti navštěvovalo 
70 dětí a ředitelkou byla Miluše Krejčí.
� Předsedou MNV byl Stanislav Pospíšil.
� V tomto roce se narodilo 41 dětí, 18 děvčátek, 23 chlapců. Narodili se 2x dvojčátka 

a 1x trojčátka. Uzavřeno bylo 25 občanských sňatků. Slavily se 4 zlaté svatby 
a 1 diamantová. Zemřelo 35 občanů.

1992
� K 31.lednu ukončila činnost Okresní správa 

kin, dosavadní zřizovatel hrušovanského 
letního kina. Novým zřizovatelem kina se 
stal obecní úřad.
� Tento rok proběhl ve znamení oslav 100. 

let od otevření nové školní budovy.
� Ve školním roce 1992/1993 navštěvovalo 

školu 141 žáků. Ředitelkou školy byla 
Libuše Racková.
� Ve školním roce 1992/1993 navštěvovalo 

mateřskou školu Havlíčkova 55 dětí, 
ředitelkou byla Jarmila Komínková. 
Na Sídlišti navštěvovalo MŠ 40 dětí 
a ředitelkou byla Alena Smolová.
� Starostou obce byl Miroslav Klajba.
� Hrušovany u Brna měli 2 773 obyvatel

Použité prameny: Internetové stránky obcí; Václav Kubíček: Kronika Hrušovan, Brno 
1925; Josef Jakubec: Kronika obce, r.1972,1982; Kronika základní školy a mateřské školy.

Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
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Průmyslová zóna
Hrušovany u Brna
tel.: 777 249 012
www.emkotex.cz

Půjčujeme:
 �přívěsné vozíky
 � různé nářadí
 � lešení
 �nosiče  kol
 �gril na prase

OrganizaceTJ Sokol Hrušovany u Brna

Hledáme koledníky na Tříkrálovou sbírku
Mirka šeBelová, StaroStka Sokola HrUšovany U Brna 

Hledáme koledníky na Tříkrálovou sbírku v Hrušovanech u Brna.
Sbírka je organizována pod charitou Rajhrad. Výtěžek sbírky je určen především 

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka pro-
bíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární 
pomoc do zahraničí.

Doprovod koledníků obdrží zapečetěnou pokladničku přímo od starosty obce na 
obecním úřadě včetně plné moci a povolení ke sbírce.

Kostýmy jsou zajištěny.
Sbírka proběhne 5. ledna 2013.
Doprovod koledníků je zajištěn z řad cvičitelů TJ Sokol Hrušovany u Brna. 
Zájemci se mohou přihlásit ve cvičení nebo: Mirka Šebelová, tel.  608  723  426, 

mirkamirosova@seznam.cz, Lenka Balvínová, tel.  776  218  524, Hana Furchová, 
tel. 774 935 548, Markéta Kleinová, tel, 739 260 341
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Školy Mateřská škola

Mikuláš a vánoce
Mgr. Jana HocHMannová, řeDitelka Mš 

Už je zima, už je čas
Mikuláši mají sraz.
Jeden půjde rovnou k nám,
bude bručet, já ho znám.
Kouknu se mu na boty:
„Ahoj táto, jsi to ty?“

Jako každý rok i  letos navštívil v  úterý  
4.  prosince všechny naše budovy mateřské 
školy Mikuláš, čert a anděl. Letošní čertík byl 
hodný  a  děti mu podáváním ruky slibovaly, 
že už budou hodné.Mikuláš nezapomněl dě-
tem nadělit mikulášskou nadílku za hezkou 
písničku a říkanku, kterou se děti v mateřské 
škole naučily.

Děkujeme Mikuláši, čertu a  andílkovi, že 
do naší školky zavítali.

Děti si po mikulášské nadílce zamlsaly při 
čokoládové fontáně, namáčením banánu 
do  čokolády. Čokoládu měly až za  ušima. 
Moc jim to chutnala.

Paní  učitelky společně s dětmi připravují 
pro rodiče vánoční besídky, které se uskuteč-
ní ve dnech 12. a 13. prosince vždy v 15.00 
hodin ve  všech budovách mateřské školy. 
Děti zazpívají, zarecitují a  zahrají pohádku. 
Chystají pro rodiče překvapení formou přá-
níčka a dárečku.

Já se těším na Vánoce,
bývají jen jednou v roce.
Na dárečky, na pohádky,
mám rád tyhle zimní svátky.

V  mateřské škole se rozloučíme v  pátek 
21. prosince a po vánočních prázdninách se 
znovu opět shledáme ve  čtvrtek  3. ledna 
roku 2013.

Kolektiv mateřské školy Vám všem přeje 
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho 
štěstí, zdraví a  spokojenosti v  novém roce 
2013.
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Školy Základní škola

Dne 5. října se vybraní žáci naší školy 
zúčastnili přespolního běhu v  Želešicích.
Tento běh má velký význam, protože se 
jej zúčastní všechny školy v  našem okre-
se. Naši žáci se však ve  velké konkurenci 
neztratili a  přestože v  každé kategorii se 
postavilo na  start kolem padesáti dalších 
závodníků, absolvovali závod se ctí.

V kategorii chlapců v běhu na 1 000 m 
doběhl na  7. místě Matěj Marek a  Petr 
Borovička skončil 22. Děvčata běžela 800 m. 
Aneta Kolegarová doběhla na  krásném 
6. místě a hned za ní finišovala na 7. místě 
Míša Sedláčková. Všem čtyřem patří velká 
gratulace a poděkování za vzornou repre-
zentaci naší školy. L. Šimovec

Dne 27. 9. proběhlo ve třídě 
3.A projektové vyučování. 
Děti se seznámily s  legendou 
o  sv.  Václavovi. Vyprávěním 
příběhu a  sledováním do-
kumentu České televize si 
přiblížily dobu, ve  které sv.
Václav žil. Poté si zvolily krále 
a uspořádaly slavnostní hosti-
nu.Ve 2.  hodině vyrobily krá-
lovskou listinu se zákony pro 
svoje království. Na  závěr se  
všichni obyvatelé  království 
navzájem seznámili se svými 
zákony a bojovali mezi sebou 
ve svatováclavském kvízu o ví-
tězného krále. Král vítězného 
království měl právo kralovat.

Ve středu před  podzimními prázd-
ninami se uskutečnila akce třídy 2.B na-
zvaná „Dýňové hrátky“.  Děti si s pomocí 
dospělých vyzdobily svou dýni a našly 
strašidelný poklad. Šikovné maminky a ba-
bičky se zapojily do soutěže o nejchutnější 
podzimní štrúdl.  To jsme si pochutnali!! 
Na školním dvoře panovala tvůrčí, veselá 
a přátelská atmosféra a všichni společně 
jsme si užili příjemné odpoledne.
M. Betášová

První čtvrtletí, nové vědomosti a zážitky
Mgr. JarMila Motlíčková, ředitelka školy  
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2. 10. vystoupila v tělocvičně cimbálová 
muzika Réva. Zajímavý program pobavil 
žáky naší i mateřské školy.

Koncem září začal žákům druhých 
a třetích ročníků plavecký výcvik. Výuku 
plavání zajišťovali instruktoři plavecké 
školy v  Hustopečích. Samotný výcvik 
probíhal v  deseti lek-
cích, v  nichž se žáci 
naučili různým pla-
veckým stylům, zdo-
konalili své plavecké 
dovednosti, ale získali 
také povědomí v  ob-
lasti první pomoci při 
záchraně tonoucího. 
Děti se každý týden 
do  plavání moc těšily 
a  v  poslední hodině 
v listopadu byly ohod-
noceny tzv. MOKRÝM 
VYSVĚDČENÍM.
M. Betášová 
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Školy Základní škola

Dne 27. listopadu se žáci naší školy 
zúčastnili fotbalového turnaje v Žabčicích 
za účasti okolních škol. Náš tým ve složení  
Jáchym Lazar, Jiří Koukal, Pavel Kubica, 
Petr Borovička, Dominik Suchánek, Matěj 
Marek, Jaromír Kocman, Daniel Hýsek, 
Lukáš Slouka,  Miroslav Kresáč, Adam 
Šperka a Lukáš Zemánek  přivezli diplom 
a hezký pohár za 3. místo. L. Šimovec 

30. 11. si mohly děti i  se svými rodiči 
nebo prarodiči vyrobit vánoční dekorace 
a dárky v 6 dílnách.

5. 12. přijde Mikuláš a  rozsvítíme vá-
noční strom. Vystoupí děti z  pěveckého 
kroužku.

Někteří třídní učitelé připravují se žáky 
vánoční besídky.

18. 12. v 17 hodin v kostele Panny Marie 
Královny vystoupí žáci pěveckého kroužku 
a kroužku hry na flétnu na vánočním kon-
certu. 

Přejeme klidný advent, krásné svátky 
vánoční, hodně zdraví, štěstí a  pohody 
do nového roku všem hrušovanským ob-
čanům.

Od poloviny září na základní škole opět 
(po dvou létech) probíhá šachový kroužek. 
Kluci a děvčata se mohou díky pochopení 
paní ředitelky a ostatního personálu školy 
scházet každé úterý ve školní jídelně a po-
stupně zkoušet v čem že to vlastně spočíva-
jí základní taje šachové hry. Největší nápor 
zažila jídelna 16. října, když bylo šachové 
lekci přítomno 21 dětí. První, základní 

část výcvikového kurzu skončila 21. listo-
padu účastí dvou čtyřčlenných družstev 
na  okresním kole Přeboru škol, který se, 
stejně jako v  loňském roce, uskutečnil 
v Zastávce u Brna. A pro některé prvňáky 
či druháky tato první vážná turnajová zku-
šenost nedopadla vůbec špatně! Družstvo 
A  ve  složení Ondřej Kilberger, Lukáš 
Zemánek, Jiří Kilberger a  Patrik Čaněk 

Bronzové medaile z Přeboru škol v šachu!
Pavel šťastný, vedoucí šach. kroužku  

Nejlepší hráč A družstva Ondra Kilberger, 
za ním Zemánek, dále Jirka Kilberger.... Hrušovany B - Kocman, Studený, Kachyňa....
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ŠkolyZákladní škola

obsadilo v  devitičlenném startovním poli 
ziskem 21,5 bodu třetí místo a družstvo B 
ve složení Vojtěch Kocman, Martin Antoš, 
Vojtěch Studený, Filip Kachyňa a Miroslav 
Koutek skončilo s  8,5 body sedmé. Jak 
se jednotliví hráči podíleli na  celkovém 
bodovém zisku, je patrné z tabulky. Méně 
zasvěceným čtenářům je třeba vysvětlit, 
že na prvních šachovnicích hrají nejsilnější 
hráči z každého družstva, na čtvrté naopak 
ti nejslabší. 

Šachy prožívají v poslední době na okre-
se Brno-venkov veliký boom. Jasnou 

jedničkou v  mládežnickém šachu je nyní 
Kuřim, kde se na  dvou školách šachům 
věnuje bezmála 80 chlapců a děvčat, což 
je vlastně nejvyšší počet v  JM kraji. Více, 
než v  největších brněnských oddílech. 
V  západní části okresu potom dominuje 
Zastávka a  dost možná, že za  nějakou 
dobu řádně zesílí také konkurence z  naší 
jižní strany.

Nic ovšem není zadarmo. Cesta k úspě-
chu, stejně tak, jako v každé jiné činnosti, 
vede přes pilný trenink a  velkou herní 
a turnajovou praxi....

Ze zápasu Hrušovany A - Hrušovany B,  
čtvrtá šachovnice: Koutek (bílý) - Čaněk

Hrušovany B, zleva: Koutek, Studený,  
Kocman, Antoš, Kachyňa
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Okolní obce Vojkovice

Postupně však důsledkem intenzivního 
chovu ryb, bez potřebné údržby a důsled-
kem vodních abrazí a děr od vodních živo-
čichů v hrázi, která ho odděluje od Šatavy, 
dospěl do stádia, kdy ho už nebylo možné 
řádně napustit na  obvyklou hladinu. 
Tomuto stavu se říká havarijní. V roce 2008 
musel být z důvodu výstavby tzv. obchva-
tu Hrušovan zcela vypuštěn, neboť část 
zátopy byla zabrána k  vybudování nové 
opěrné hráze.

Po  celou dobu výstavby obchvatu se 
z  vodního díla stal suchý poldr se dnem 
zapleveleným vodními rostlinami, ale 
hlavně porostlým náletovými dřevinami.

V  roce 2010 byl rybník pod nátlakem 
veřejnosti, zejména zahrádkářů, se sou-
hlasem Odboru životního prostředí MěÚ 
v Židlochovicích částečně napuštěn.

Existence rybníka byla předmětem 
několika bouřlivých diskuzí na  úrovni 
Rady obce Vojkovice, komisí i občanských 
sdružení.

Jelikož vše začíná a končí u peněz, učini-
la obec Vojkovice několik pokusů o získání 
dotace na  jeho opravu ať již z  rozpočtu 
JmK nebo přímo ze státního rozpočtu, 
vždy neúspěšně. Odprodej rybníka, který 
se rovněž jevil jako jedna z  variant „vyře-
šení problému“, byl alespoň z  pohledu 
mého, naprosto nepřijatelný.. 

Nadešla doba , kdy namísto spekulací 
a sáhodlouhých úvah bylo třeba začít na-
prosto zodpovědně jednat.

V roce 2009 byla vyhotovena  projektová 
dokumentace ke  stavebnímu povolení 
na  stavbu „Oprava a  odbahnění rybníka 
Šejba“ a  v  měsíci listopadu téhož roku  
bylo vydáno stavební povolení a  právo 
k  nakládání s  vodami. V  měsíci prosinci 
2009 v rámci 14. výzvy OPŽP , prioritní osa 
6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, po-
žádala obec o dotaci. V měsíci únoru 2010 
jsme obdrželi informaci ze SFŽP o tom, že 
nám dotace nebyla poskytnuta. Hlavním 
důvodem bylo velice nízké bodové hod-
nocení žádosti. Zásadní byla skutečnost, 
že projekt nesplňoval ekologické aspekty 
a  tzv. izolovaný litorál (území bez zásahu, 
které slouží k  reprodukci obojživelníků) 
netvořil alespoň 1/3 plochy zátopy rybníka.

Následovalo nezbytně nutné přepraco-
vání projektové dokumentace, která tuto 
skutečnost zohledňovala. Do projektu byla 
zakomponována tzv. dělící hráz s průcezný-
mi segmenty, která odděluje klidovou zónu 
od klasické zátopy. Průcezné kamenité seg-
menty jednak umožňují dotování klidové 
zóny vodou ze zátopy, čili i v klidové zóně 
(litorálu) bude vodní hladina ve stejné úrov-
ni jako v zátopě, a to na tzv. hladině stálého 
nadržení. Druhou funkci, kterou kamenivo 
plní, je zabránění kontaktu obojživelníků 
s jejich predátory (rybami).

Takto upravený projekt s dalšími dílčími 
úpravami byl podán společně se žádostí 
na  Státní fond ŽP v  rámci 21. mimořád-
né výzvy. V  březnu 2011 obdržela obec 

Oprava a odbahnění rybníka Šejba
karel klein – starosta obce voJkovice  

Rybník Šejba, nazývaný též Hrušovanský rybník, leží od zastavěné části obce Hrušovany cca 
350 m, zatímco od prvního obydlí ve Vojkovicích 1,2 km, a  to vzdušnou čarou. Nachází se v k.ú. 
Vojkovice u Židlochovic a od k.ú. Hrušovany u Brna ho dělí řeka Šatava. Historie rybníka v posled-
ních několika letech nebyla zrovna nejrůžovější. Pamatuji si velice dobře dobu, kdy rybník soužil 
jako centrum letní rekreace pro široké okolí. Ještě v sedmdesátých letech byly v letních měsících 
pláže plné rekreantů a vysloužilá tramvaj sloužila na tehdejší dobu jako slušný bufet.
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Okolní obceVojkovice

Vojkovice rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Po další velmi složité administrativní  pří-
pravě byla stavba 31. 10. 2011 zahájena 
v souladu se smlouvou o dílo se zhotovite-
lem stavby a dokončena 27. 8. 2012.

Následovalo vypracování provozně 
manipulačního řádu, jeho schválení vodo-
právním úřadem a  zkolaudování stavby. 
Na stavbu  vydal  kolaudační souhlas OŽP 
MěÚ v  Židlochovicích dne 8. 10. 2012. 
Následně 15. 10. 2012 obec požádala OŽP 
MěÚ v Židlochovicích o souhlas k napuš-
tění, který obdržela dne 22. 10. 2012. 

Od  tohoto data bylo napouštění 
rybníka zahájeno a  doposud probíhá. 
Na  první pohled se může zdát, že proces 

napouštění trvá příliš dlouho, ale jednak 
se napouští vodní dílo, které má po rekon-
strukci kapacitu 160  000 m3 vody a  sou-
časně je nutné zajistit minimální průtok 
vody do řeky Šatavy stanovený provozním 
a manipulačním řádem.

Další technické údaje o stavbě:

Kapacita vodního díla: 160 000 m3

Plocha zátopy rybníka 
(vodní plocha): 

67 000 m2

Plocha mokřadního 
biotopu: 

36 000 m2

Průměrná výška vodního 
sloupce v ose rybníka:

2,75 m

V závěru příspěvku bych chtěl jménem 
obce Vojkovice poděkovat panu staros-
tovi, místostarostovi a  celému zastupi-
telstvu obce Hrušovany u  Brna, kteří se 
na  úspěšném průběhu díla aktivně podí-
leli. Od prvopočátku byli myšlence opravy 
a  odbahnění rybníka nakloněni. Zástupci 
obce byli účastníky konzultačních setkání 
s projektanty a Agenturou ochrany přírody 
a krajiny a v neposlední řadě autory myš-
lenky využití retenčních možností rybníka 
při řešení povodňových situací.

Bezesporu největší poděkování patří 
obci Hrušovany u  Brna za  investiční pří-
spěvek, který na stavbu poskytla ze svého 
rozpočtu.

Jsem přesvědčen o  tom, že dílo si 
zaslouží nemalou pozornost. Žijeme 

v  aglomeraci, která je historickými ne-
citlivými zásahy do  krajiny (těžby písků, 
kácení lužních lesů, likvidací vodních toků 
a rybníků a.p.) územím s velkým deficitem 
vody, což se naprosto logicky negativ-
ně projevilo na  místním mikroklimatu. 
Jakákoliv vodní plocha, tůňka, mokřad, 
výsadba vegetace vhodné pro místní 
poměry, protierozní opatření zabraňující 
rychlému odtoku povrchových vod bez 
možnosti zadržení v  krajině během deš-
ťových srážek a.j., jsou jedinou možnou 
cestou k nápravě historických škod.

Jedná se o  dlouhodobý proces, ale 
možná právě skoro desetihektarová vodní 
plocha s  názvem „Šejba“, je tím prvním 
krokem správným směrem.

Celkové náklady na realizaci díla včetně přípravných prací, inženýr-
ských činností a nákladů na projektové dokumentace: 17 480 364,18 Kč.

Přímé realizační náklady ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby: 16 184 400,00 Kč

Dotace z evropských fondů: 80 %

Dotace ze SFŽP: 5%

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 5%

Vlastní zdroje: 10%
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Ostatní Klub seniorů

Na hrad Bítov a zámek Vranov nad Dyjí
anička MUSilová, foto: eliška kUBová) 

Klub seniorů uspořádal dne 18. 9. 2012 zájezd na hrad Bítov a zámek Vranov nad Dyjí. Nejdříve 
jsme navštívili hrad Bítov. Po  prohlídce  hradu jsme odjeli do  Penzionu RUMBURAK na  oběd. 
Prostředí penzionu bylo velice pěkné . U penzionu je rozhledna, na kterou pár  z nás vystoupilo. Byl 
to pěkný rozhled i zážitek. Po obědě jsme odjeli na prohlídku zámku Vranov nad Dyjí. Z parkoviště 
autobusu jsme šli kousek náročnou cestou, všichni jsme ji zvládli. Prohlídka zámku Vranov byla ve-
lice pěkná. Bylo velice krásné počasí a zájezd se všem velice líbil. Za takto upořádaný pěkný zájezd  
děkujeme panu Stanislavu Pospíšilovi.
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OstatníKlub seniorů
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Organizace Sbor dobrovolných hasičů

Od září se scházíme v hasičské zbrojnici 
3x týdně s  mladými hasiči a  hasičkami. 
Naši nejmenší žáčci, tzv. přípravka, mají 
schůzku každé pondělí od 17.00 do 18.30 
hod., mladší žáci každou středu od  16.45 
do  18.30  hod a  starší žáci každý pátek 
od 17.00 do 19.00 hod. V průběhu měsíce 
září jsme se věnovali základním znalostem 
o prevenci co se jakým hasícím přístrojem 
hasí, topografickým značkám, základům 
zdravovědy, co máme dělat a jak se zacho-
vat, když hoří, rozeznávat a určit na co je 
které nářadí, uzle apod. Naše znalosti jsme 
si doplnili o spousty nových her a zábavy. 

V  říjnu jsme se zúčastnili dalšího kola 
hry Plamen – branného závodu, kde naši 
obec reprezentovalo družstvo starších 
i mladších žáků. Ze soutěže jsme si odvezli 
cenu za nejmladšího soutěžícího mladého 
hasiče, kterým se stal Vladislav Kozina 
(6 let). Ke  konci měsíce jsme se začaly 
připravovat na soutěž v uzlování, která se 
konala v Drnovicích (19. 11. 2012) a které 
se zúčastnili starší a  mladší družstva, 

ale i  žáčci z  přípravky, které letos poprvé 
reprezentoval Daniel Dvořák (4 roky) a On-
dřej Hradský (4  roky). Žáčci z  přípravky 
se umístily na  4.  místě ze 12  startovních 
družstev. Mladší ani starší žáci se ne-
probojovali do  kvalifikační skupiny 16ti 
nejlepších družstev. Ze starších se nejlépe 
umístila první čtveřice (19. místo) – Lukáš 
Brzobohatý, Veronika Veisová, Aneta Za-
bloudilová a Vendula Kozinová. 

Sbor dobrovolných hasičů děkuje paní 
Hradské za ušití praporu, kterým se mladí 
hasiči reprezentovali na  již zmíněných 
závodech. 

V prosinci nás poctil návštěvou samotný 
Mikuláš s  andělem a  obávaným čertem. 
Některým z  nás připomněl, že zlobit se 
opravdu nevyplácí. Ty nejhodnější pak 
odměnil sladkou odměnou. 

Nyní nás čeká příprava na  místní ha-
sičskou soutěž v  uzlování, která se koná 
8.12. 2012 v Areálu v 8:30 hod. a závěrečné 
vánoční besídky. 

Konec roku 2012 s SDH
ZDeňka PoSPíšilová, veDoUcí MláDeže SDH

Když zahouká siréna –
co to asi znamená?
S autem k ohni profičí
nebojácní hasiči.
Uvidíš-li oheň plát,
tak volej 150! 

Co dělají hasiči?
Spouštějí se po tyči,
helmy všichni nasazují,
do aut rychle naskakují.

V dálce asi někde hoří
nebo vítr střechy boří,
nebo velká voda byla,
která mosty prolomila?
Kdepak, na stromě je kočka
možná pomoci se dočká.
Hasiči už tady jsou
kočce dolů pomůžou.
Hasiči jsou chlapi činu
neznají strach jenom dřinu.
My je za to máme rádi,
jsou to naši kamarádi.
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Organizace Táborníci

Lokalitou pro letošní tradiční podzimní 
výlet byla Vranovská přehrada. Termínem 
nebyly jako obvykle podzimní prázdniny, 
nýbrž prodloužený zářijový víkend kvůli 
státnímu svátku. Odjížděli jsme ve  čtvr-
tek večer ještě za světla autobusem směr 
TZ Junior v lokalitě obce Štítary. Ubytovali 
jsme se v chatkách, dojídali poslední záso-
by jídla z domu, které se nestihly sníst v au-
tobuse a pomalu se připravovali na 1. noc. 

Naše putování začalo na  samé hranici 
Národního parku Podyjí v obci Čížov, kam 
nás odvezl autobus. První den jsme absol-
vovali asi  15 km pochod. Po cestě jsme se 
mohli z vyhlídky  podívat na malebnou ra-
kouskou vesničku Hardegg, kam jsme měli 
namířeno. Přechodem přes řeku Dyji jsme 
se ocitli v  sousedním státu – Rakousku. 
Namířeno jsme měli k  místnímu zámku. 
Poznali jsme krásu vesničky a mohli jsme 
jít zpět Národním parkem do  Vranova 
nad Dyjí. 

Po náročném výletu byl pro nás na zá-
kladně připravený oběd – špagety. Večer-
ním programem byl oheň a opékání špe-
káčků. Mezitím měly děti volný čas. Desátá 
hodina večerní odbyla večerku a  nástup 

do  spacáků. Druhý den nás po  snídani 
zavezl autobus do Hnanic, odkud jsme šli 
údolím Dyje až ke zřícenině Nový hrádek. 
Tady na nás čekala zajímavá prohlídka ne-
jen o historii hradu, ale i o vzácných rostli-
nách, které zde rostou.Tady naše cesta ale 
nekončila, museli jsme ještě dojít do ves-
ničky Lukov, kde na nás čekal autobus, aby 
nás dopravil zpět na základnu.

Po  večeři jsme se v  jídelně, kde byl 
prostor ke  konání her, sešli na  večerní 
program. Děti si zahrály pár her, a potom 
jsme jako vedoucí dětem připravili stezku 
odvahy. Ke konci stezky odvahy se schylo-
valo k dešti, ale naštěstí všichni mohli dojít 
suchou nohou do chatky. Před ulehnutím 
do postelí se děti ještě mohly posilnit roh-
líky se šunkou a zapečeným sýrem a tep-
lým čajem. 

V  den odjezdu byl naším cílem zámek 
ve Vranově nad Dyjí. Prošli jsme se kolem 
Vranovské přehrady, přes hráz až k zámku 
na kopci. Tam jsme absolvovali prohlídku 
a  vrátili se zpět na  základnu. Naobědvali 
jsme se, sbalili a odjeli zpět k naší klubov-
ně v  Hrušovanech. Počasí nám naštěstí 
přálo, a tak jsme nikdy nezmokli.

Výlet Podyjí 27. 9. - 30. 9. 2012
štěPán cHalUPa 
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Organizace Táborníci

V  sobotu 3. listopadu vyrazili Táborní-
ci na  jednodenní výlet. Cílem bylo užít si 
příjemnou procházku z Mariánského údolí 
v Brně – Líšni do Ochozu u Brna a prozkou-
mat Ochozské jeskyně.

Již před osmou hodinou se začali na ná-
draží scházet první nedočkavci a  chvíli 
po osmé jsme byli připraveni vyrazit. Vlak 
z Hrušovan nás dovezl až do Brna – Žide-
nic a odtud jsme se pomocí autobusu pře-
pravili do Mariánského údolí.

Na  konečné autobusu v  Mariánském 
údolí nám Káťa vysvětlila pravidla hry, kte-
rou jsme hráli celou cestu. Nesměli jsme 
říct „ANO“, „NE“ a „JO“. Za  vyslovení těch-
to slov jsme museli odevzdat jeden život 
v podobě modrého lístečku tomu, kdo nás 
přistihl. Všichni hru rychle pochopili a tak 
jsme mohli vyrazit. Cesta nám příjemně 
utíkala a asi ve třetině trasy jsme vyšplhali 
ke  zřícenině Horákovského hradu, odkud 
se nám naskytl rozhled na okolní krajinu. 
Po  delší pauze a  kochání se výhledem 

jsme vyrazili dále podél malebné říčky 
Říčky (ano opravdu se tato říčka jmenu-
je Říčka). Procházka údolím, které hrálo 
podzimními barvami, nám rychle ubíhala 
a krok za krokem jsme se blížili k hlavnímu 
cíli naší výpravy a to k jeskyni Pekárna. Špl-
hání do kopce ke vchodu do  jeskyně ne-
bylo snadné, ale stálo to zato. Vyzbrojeni 
baterkami jsme se vydali do jeskyně a pro-
lezli a prozkoumali každý její kout. Na jed-
né ze stěn nás zaujali kresby pravěkého 
člověka, který jeskyni obýval před mnoha 
lety. Po odpočinku před i v jeskyni jsme se 
vydali na  poslední část našeho putování 
do  Ochozu. Zde jsme nakonec nalezli tu 
správnou autobusovou zastávku a  chvíli 
před čtvrtou hodinou jsme již seděli i stá-
li v autobuse do Židenic a odtud jsme jeli 
opět vlakem až domů do Hrušovan.

Domů jsme přijeli příjemně zmoženi 
trasou o délce 10 km, ale plni zážitků a do-
jmů z podzimního výletu, který se vydařil 
i díky krásnému počasí.

Ochozské jeskyně
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Hrušovany u Brna,  Sušilova 77
mobil:  602 516 906
tel.:  547 237 158,    fax:  547 236 597
www.autodily-kelbl.cz

Otevírací doba:    Po - Pá   7:00 - 17:00,      So 8:00 - 12:00 

FILTRY  MAZIVA   BRZDOVÉ KAPALINY •  DOPLÒKY• PØÍSLUŠENSTVÍ• •

 

Sada žárovek 12V (H4, 21W, 21/5W, 5W, pojistky)  .................      87,- 

LED svìtla na denní svícení .................................................. od 431,- 
  

 

Fridex do -70°C 1 litr (do vlastních nádob)  ..............................     47,- 
Smìs do ostøikovaèù do -20°C 5 litrù .......................................    77,- 
Lišta stìraèe univerzální (délky 35 - 53 cm)  ...........................      50,- 

10W-40 polosyntetický olej (4.5 litrù)   ....................................   331,- 
5W-40 syntetický olej (4,5 litrù)   ...........................................    452,- 

Autobaterie ZAP 45 Ah 370A ................................................... 1126,- 

ZIMNÍ AKCE:  Ceny v Kè vèetnì DPH

Překladatelské služby

Německý jazyk

Mgr. Blanka Rožnovská  IČO: 01227475

Kontakt:  tel. +420 732 681 725
 email: roznovska.blanka@gmail.com
 webové stránky ve výstavbě

* Základní cena za překlady:  od 200,– Kč za 1 normostranu (bez DPH)
* Doprovodné tlumočení:  250,– Kč /hod. (bez DPH)
* Překlady z/do anglického jazyka mírné až střední  obtížnosti dle dohody.
* 5% věrnostní a objemové slevy (nad 15 stran)


