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Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás pozdravuji a přeji vše dobré.

Blíží se nám konec roku 2014 a hodnotíme svoji dosavadní 
činnost. Musím ocenit, jak jsme se vyrovnali s kalamitním 
stavem – ledovkou, která opět prověřila připravenost 
na krizové stavy. Spolupráce HZS JMK Židlochovice s naší 
Jednotkou SDH a pracovníky obce byla na vynikající úrovni 
a jsem velmi rád, že nebyly hlášeny žádné úrazy. Musím jim 
srdečně poděkovat za mimořádné úsilí v zájmu bezpečnosti 
a ochrany obyvatel obce.

Dalším potěšujícím sdělením je, že se Rada obce rozhodla 
odměnit dva žáky základní školy, na základě hlášení HZS Židlochovice, za záchranu 
lidského života. Jeden občan utrpěl infarkt myokardu a  tito dva žáci provedli 
resuscitaci, která ho udržela při životě, než přijeli hasiči a záchranná služba.

Jsou to Jan Záviška a Martin Florián. Díky Vám chlapci.

Je adventní čas a blíží se vánoční svátky, včetně přivítání nového roku. Nebudu se 
rozepisovat o tom, co jsme dělali letos a co připravujeme do roku 2015. Času na toto 
sdělení bude dost. Důležité je, že jsou ustaveny orgány obce, že jsme zahájili přípravu 
Plánu hlavních investic 2015, rozpočtu a  dalších potřebných záležitostí, včetně 
projektů a podkladů pro získání dotací.

Nejdůležitějšími faktory do dalších let jsou:
a. získání finančních prostředků a finanční stabilita
b. udržitelnost fungování technické a dopravní infrastruktury
c. zajištění dopravy v klidu, tj. dostatek odstavných míst pro parkování vozidel
d. zabezpečení podmínek pro kvalitní školské prostředí, zejména přístavba školy
e. bezpečnost obce a dobré životní prostředí
f. podpora všech dobrovolných organizací, které pracují zejména s  dětmi 

a mládeží

Jsem přesvědčen, že stávající zastupitelé budou spravovat obec dobře, že budeme 
slušní a pracovití, včetně konstruktivního postoje a porozumění k odlišným názorům.

Přeji Vám vážení spoluobčané klidný a příjemný advent, hezké vánoční svátky, 
dětem bohatého Ježíška, věřícím spoluobčanům hojnost Božího požehnání 
a nám všem pevné zdraví a optimismus do nového roku 2015.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

ObecSlovo starosty
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Obec

Výběr z usnesení č. 25/ZO/2014 z jednání ZO Hrušovany u Brna 6. 10. 2014

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Informaci ve věci cen vodného a stočného.
 2. Schválené rozpočtové opatření č. 8/2014 provede-

né radou obce na základě pověření vydaným ZO.
 3. Schválené rozp. opatření č. 9/2014 provedené ra-

dou obce na základě pověření vydaným ZO.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Zprávu starosty.
 2. Zprávu místostarosty.
 3. Rozpočtové opatření č. 10/2014.
 4. Darovací smlouvu o  bezúplatném převodu 

nemovitostí – nabytí nemovitostí (část silnice 
č.  III/41618, část silnice č.  III/41619, most, ev. 
č. 41619-4 a pozemek parc. č. 152) – mezi Jiho-
moravským krajem a  Obcí Hrušovany u  Brna 
a pověřuje starostu jejím podpisem.

 5. Darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemo-
vitostí (silnice na Medlov a Pohořelice) mezi Obcí 
Hrušovany u Brna a Jihomoravským krajem a po-
věřuje starostu jejím podpisem.

 6. Smlouvu č. HO- 014330026539/001 o zřízení věc-
ného břemene mezi Obcí Hrušovany u Brna a E.
ON Distribuce, a. s., České Budějovice a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

 7. OZV č.  1/2014, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hru-
šovany u Brna a vymezují prostory pro volné po-
bíhání psů.

 8. Směrnici VZMR/2014.
 9. Kupní smlouvy mezi Obcí Hrušovany u  Brna 

a vlastníky pozemků v lokalitě Stávání
 10. Smlouvu o  budoucí kupní smlouvě mezi Obcí 

Hrušovany u Brna a vlastníky v lokalitě Stávání.
 11. Záměr obce Hrušovany u Brna na směnu pozem-

ků. parc.č. 1656/118 a 1656/119 za pozemky par-
c.č. PK 497 a PK 502.

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
 1. Ing.  Miroslava Svobodu, nar. 13.  8.  1951, bytem 

Hrušovany u Brna, Malinovského 312 přísedícím 
Okresního soudu Brno-venkov.

Obec Hrušovany u Brna přeje
všem občanům 
a čtenářům 
Hrušovanského 
zpravodaje
příjemné prožití svátků vánočních 
a šťastný vstup do nového roku 2015
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ObecVýběr z usnesení zastupitelstva obce

Rekapitulace usnesení č. 1/ZO/2014 (ustavující)  
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 10. 11. 2014

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Informaci, že všichni zvolení členové zastupitel-

stva obce Hrušovany u Brna mají platný mandát 
člena zastupitelstva.

 2. Schválené rozpočtové opatření č. 11/2014 pro-
vedené radou obce na  základě pověření vyda-
ným ZO.

II. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. O  změně (doplnění) programu ZO: vkládá se 

písm f ) k bodu 10. – Volba členů školské rady

III. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 2. Program jednání ustavujícího ZO 10. 11. 2014.
 3. Ověřovatele zápisu o  průběhu 1.  (ustavující) 

jednání zastupitelstva obce Hrušovany u  Brna: 
Mgr. Jiří Gottwald a Ing. arch. Dušan Knoflíček.

 4. Aby se při volbě starosty, místostarosty, členů 
rady postupovalo podle dosavadního jednacího 
řádu zastupitelstva obce.

 5. Využitelnost stávajícího jednacího řádu ZO 
i v období 2014–18.

 6. Aby volební komise pracovala ve složení:
  Mgr. Jiří Gottwald – předseda.
  Členové: Petr Najman, Bohumil Harašta, 

Ing. arch. Dušan Knoflíček, Ing. Kristýna Umins-
ká, Ing. Jiří Homola, Ph.D.

 7. Že ve volebním období 2014–18 budou dva mís-
tostarostové.

 8. Aby rada v období let 2014–18 byla 5členná
 9. Aby volba předsedů výborů byla aklamací

IV. Zastupitelstvo obce určuje:
 1. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k), že 

pro výkon funkce starosty a 1. místostarosty bu-
dou členové zastupitelstva ve volebním období 
2014-18 dlouhodobě uvolněni.

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

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní) v  platném znění starostu obce (s  počtem 
13 platných hlasů) p. Miroslava Rožnovského.

 2. V  souladu s  ustanovením § 84 odst.  2 písm.  m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění 1. místostarostu obce (s počtem 
13 platných hlasů) p. Ing. Mgr. Pavla Kadlece.

 3. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění 2. místostarostu obce (s po-
čtem 13  platných hlasů) p.  Ing.  arch.  Dušana 
Knoflíčka.

 4. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění členy rady obce: Ing. Pavlu 
Dratvovou, Ing. Jana Šnajnara.

 5. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění předsedu finančního výbo-
ru Ing. Jana Šnajnara.

 6. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění předsedu kontrolního výbo-
ru Bc. Josefa Cikána.

 7. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zří-
zení), v  platném znění členy finančního vý-
boru: Ing.  Jiřího Homolu,  Ph.D., Ing.  Kristýnu 
Uminskou.

 8. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v  platném znění členy kontrolního výboru: 
Vladimíra Lazara, Ing. Gediminase Masteiku.

 9. V  souladu s  ustanovením § 167 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 
členy školské rady: Ing. arch. Dušana Knoflíčka, 
Ing. Pavlu Dratvovou, Petra Najmana.

VI. Zastupitelstvo obce zřizuje:
 1. V  souladu s  ustanovením § 117 odst.  2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné.

VII. Zastupitelstvo obce stanovilo:
 1. V  souladu s  ustanovením § 72 a  § 84 odst.  2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v platném znění výši odměn neuvol-
něným členům zastupitelstva obce, dle předlo-
ženého návrhu a s platností uvedenou v návrhu, 
tj. od 1. 12. 2014.
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Obec Informace

Zpráva o činnosti obecní policie

Co znamená značka „obytná zóna“

V listopadu byl v naší obci nainstalován 
a  uveden do  provozu kamerový systém 
napojený na základnu obecní policie. Díky 
němu jsou monitorována problematická 
místa, záznamy mohou navíc usnadnit 
identifikaci případného pachatele. Nový 
systém se osvědčil hned v prvních dnech 
provozu, kdy pomohl dopadnout sprejera 
v nádražní budově přímo při činu.

Obecní policie se zaměřuje i  na  řešení 
případů ohlášených občany. Hlídka na-
příklad provedla odchyt psů, zabývala se 
černými skládkami a  také se jí podařilo 
nalézt a  vrátit majitelům mobilní telefon 
a platební kartu.

Během podzimních měsíců řešila 
obecní policie kromě běžné činnosti 

i  několik mimořádných případů. Třikrát 
vyjížděla ke  krádeži pohonných hmot, 
z toho ve dvou případech byli pachatele 
úspěšně odhaleni. Při jednom z  těchto 
zásahů se pachatelé snažili před hlídkou 
obecní policie ujet, ta však jejich vozidlo 
pronásledovala a  následně pachatele 
zadržela. V listopadu našla skupinka dětí 
starý náboj, který byl patrně z kulometu. 
Policejní hlídka ho okamžitě odebrala 
a zajistila odborné zneškodnění přivola-
ným pyrotechnikem. Třikrát strážníci za-
drželi celostátně hledanou osobu a pře-
dali ji Policii ČR.

Další informace o činnosti obecní poli-
cie najdete na www.mphrusovany.cz

Bydlím od roku 2006 na ulici Zahradní 
a stále se dost často setkávám s porušo-
váním pravidel, která platí pro motorová 
vozidla v  ulici označené dopravní znač-
kou „Obytná zóna“.

Co tedy obytná zóna 
je a  jaká platí pravidla 
pro chodce a pro řidiče ? 
Obytná zóna je zastavě-
ná oblast, jejíž začátek je 
označen dopravní znač-
kou „Obytná zóna“ a ko-
nec je označen dopravní 
značkou „Konec obytné 
zóny“, žádná křižovatka 
platnost této značky neruší.

V  obytné zóně smějí chodci užívat po-
zemní komunikaci v celé její šířce a děti si zde 
mohou hrát jak na chodníku, tak i na silnici.

Do pěší zóny je vozidlům vjezd povo-
len, řidič však smí jet rychlostí nejvýše 
20 km za hodinu. Přitom musí dbát zvý-
šené ohleduplnosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit; v  případě nutnosti musí 

zastavit vozidlo. 
Stání je v  obytné 

zóně dovoleno jen 
na místech označených 
jako parkoviště. Mimo 
tato parkoviště může řidič 
pouze zastavit, a to na ne-
zbytnou dobu potřebnou 
k  naložení nebo vyložení 
nákladu. 

Ohleduplní však musí být i  chodci 
a  děti, které si v  obytné zóně hrají. Musí 
umožnit vozidlům jízdu. 

Ing. Mgr. Pavel Kadlec – Místostarosta 

Ing. Petr Krchňavý 
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ObecMístní knihovna

Čtenářská soutěž Lovci perel

Od začátku nového roku bude probíhat 
v naší knihovně celoroční soutěž pro děti 
LOVCI PEREL.

Některé označené knihy se stanou 
PERLORODKAMI a  po  jejich přečtení 
asprávné odpovědina pár otázek dostane 
čtenář „pravou“ perlu!

Nasbírané perly budou vystaveny 
v knihovně, kde můžete sledovat průběh 
hry a skóre jednotlivých lovců.

Na konci soutěže bude vyhlášení s od-
měnou pro nejlepšího lovce a šňůry s per-
lami si každý odnese domů.

A to ještě není všechno!
Za  správné odpovědi na  nepovinné 

otázky dostanou děti speciální knihov-
nické peníze MORIONY, které budou mít 
možnost utratit v červnu a v prosinci v ob-
chůdku s odměnami v knihovně.

Hodně zdaru při lovu perel a ještě víc zdraví pohody v novém roce vám všem přeje Jarmila Kresová.

JarMIla Kresová, KnIhovnIce 

Vážení přátelé,
brněnští skauti každoročně přivážejí z Vídně do Brna Betlémské 

světlo, které pak vlaky rozvážejí po naší vlasti, letos v sobotu 20. 
prosince. Světlo svíce z Betléma, které si předávají je symbolem 
pokoje v rodinách a mezi lidmi.

Ten, jehož život je plný radosti, neublíží nikomu jinému. 
Člověk, který má radost z rozmanitosti, se těší také z rozmanitosti 
světových kultur. V místech, kde hlad je součástí každodenního 
života, přetrvává bolest, smutek a násilí. Jestliže máme dostatek 
jídla, že se o ně můžeme podělit se strádajícími, můžeme pomoci 
nejen zahnat hlad, ale také poskytnout energii k upevnění míru.

To je důvod, proč je mottem letošního rozdávání Betlémského 
světla:

„Sdílení štěstí vám přinese pokoj“

Přijďte si i Vy s lucerničkou pro plamínek Betlémského světla 
do  našeho hrušovanského kostela na  Štědrý den odpoledne 
od 14.30 do 16.30 hodin. 

Přijďte se svými dětmi pozdravit narozeného Ježíška v našem 
vyřezávaném betlému a  prohlédnout si ve  chvilce ztišení a  rozjímání vánoční strom 
ozdobený perníčky, které napekly a ozdobily děti z naší základní školy. 

Ať stále panuje ve Vašich rodinách radost a pokoj.

Betlémské světlo 2014
ladIslav naJMan, za farníKy z hrušovan 

Betlé

m
sk

é 
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Obecní úřad Poplatky

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu 
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2015 

– poplatky se budou vybírat od 12. 1. 2015!
Oznamujeme občanům, že je možná bezhotovostní platba na účet obce 

2022877339/0800, VS (číslo domu) a do poznámky příjmení.

Poplatek č. 1 je splatný do 31. 5. 2015!
Poplatky č. 2, 3, 4 + 5 jsou splatné do 31. 3. 2015!

Veškeré poplatky se vybírají  
vždy jen v úřední dny:

pondělí 6.30 – 17.00 hodin

středa 6.30 – 17.00 hodin

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

Tento poplatek je splatný  do 31. 5. 2015!

550,- Kč osoba/rok

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.

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
1. pes v RD 150,- Kč 2. a každý další pes v RD 250,- Kč

1. pes v RD důchodci 50,- Kč 2. a každý další důchodci 250,- Kč

1. pes BJ 450,- Kč 2. a každý další pes v BJ 1.200,- Kč  

1. pes BJ důchodci 200,- Kč 2. a každý další důchodci  300,- Kč

4) Poplatky z pronájmu 
 - pozemků a zahrádek dle smluv

5) Poplatek za vyhrazené parkování
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ObecSběrný dvůr odpadů

Třídění odpadu v obci

Správa majetku obce provedla meziroční kontrolu objemu množství směs-
ného komunálního odpadu produkovaného obcí Hrušovany u  Brna, který je 
ukládán svozovou společností na skládku odpadů v Žabčicích. Výsledkem bylo 
zjištění, že provoz sběrného dvora odpadů v Hrušovanech u Brna nemá zásadní 
vliv na snižování objemu ukládaného odpadu na tuto řízenou skládku. Množství 
odpadu se nesnižuje, ale stagnuje.

Bohužel to ukazuje na jeden negativní vliv. Občané naší obce třídí málo nebo 
vůbec a  odpad, který mohou separovat, končí v  popelnicích a  kontejnerech 
na objemný odpad.

Již mnohokrát na  různých úrovních byly zveřejněny informace o  způsobu 
a možnostech třídění odpadů v naší obci. Náklady na odpadové hospodářství 
z důvodu netřídění se zvyšují, a tudíž ve výsledku roste i cena za úhradu poplat-
ků pro občany.

Rok 2013 proti roku 2012 zaznamenal výrazně zvýšení příjmů v položce odmě-
ňování od kolektivních systémů, s kterými obec spolupracuje a tedy ve finále sní-
žení poplatku pro občany. S dalším navyšováním příjmů však nelze dále počítat.

V naší obci bylo zřízeno 12 stanovišť pro kontejnery na tříděný (separovaný)od-
pad, které jsou nepřetržitě přístupny každému občanovi – tzv. veřejná sběrná síť.

Apelujeme tímto na všechny občany, aby se aktivně zúčastnili třídění vlast-
ních odpadů a nepodceňovali tyto činnosti, protože tím lze významně ovlivnit 
výši ceny poplatku za komunální odpad v následujícím období.

Seznam míst k třídění odpadu - kontejnery na sklo, plasty, papír, nápoj.kartony, 
textil, baterie atd.
Komenského – před vjezdem do Sídliště na Sídlišti u trafostanice Malinovského– Příční
Jiřího z Poděbrad – obchodní dům Vodní – dvůr Vodárny Vodní – 690, 691, 692
Jízdárenská – obchod Marta Masarykova – obchod Žižkova 542
Jiřího z Poděbrad – bus nádraží Masarykova – Základní škola Žižkova – Zahradní

Další místo sběru separovaného odpadu se nachází na sběrném dvoře odpadů Jana 
Koziny č. p. 700 v Hrušovanech u Brna. Zde je provozována tzv. neveřejná sběrná síť, a to 
pouze během své provozní doby.

Provozní doba sběrného dvora odpadů
Leden – Březen, Říjen – Prosinec   Duben – Září
Úterý  12.30 – 17.00   Úterý  12.30 – 17.00
Čtvrtek  12.30 – 17.00   Čtvrtek  12.30 – 18.00
Sobota    9.00 –  14.00   Sobota    9.00 –  14.00

Pavel hodec – referent sPrávy MaJetKu a vedoucí sběrného dvora odPadů 
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Obec Právní rady

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnes se společně podíváme na otáz-

ku, zda nový občanský zákoník („NOZ“) 
chrání občany a zlepšuje postavení při 
uzavírání smluv.

Při průřezovém pohledu na  nový 
občanský zákoník vidíme, že zákon se 
cestou ochrany vydává. Ihned v úvodu 
stanoví, že „Každý má povinnost jed-
nat v právním styku poctivě. Nikdo ne-
smí těžit ze svého nepoctivého nebo 
protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit 
ani z protiprávního stavu, který vyvolal 
nebo nad kterým má kontrolu.“

Tato pravidla spolu s dalšími v záko-
ně obsaženými směřují k  důležité zá-
sadě, a to „ochraně slabší strany.“

Slabší stranou může být jak spotře-
bitel, tak i v některých případech pod-
nikatel.

Zákon definuje slabší stranu jed-
nak jako „osobu, která vůči podnika-
teli v  hospodářském styku vystupuje 
mimo souvislost s  vlastním podniká-
ním.“

Dále zákon uvádí: „Kdo jako podni-
katel vystupuje vůči dalším osobám 
v  hospodářském styku, nesmí svou 
kvalitu odborníka ani své hospodářské 
postavení zneužít k  vytváření nebo 
k využití závislosti slabší strany a k do-
sažení zřejmé a  nedůvodné nerovno-
váhy ve vzájemných právech a povin-
nostech stran.“

Tato podrobná definice zákona 
nám říká, že pod pojem slabší stra-
na můžeme zahrnout za určitých 

okolností kohokoliv, kdo jedná 
s podnikatelem.

Mezi rozhodující okolnosti řadíme 
například souměřitelnost finanční síly, 
informační převaha, přístup k techno-
logiím a další.

A nyní k praktickým dopadům.
Hodný tatínek Karel půjde koupit 

počítač svým dětem. Nakoupí v  elek-
tro obchodě jako fyzická osoba a po-
čítač bude pro domácnost. Je tedy 
v  postavení spotřebitele a  také slabší 
strany vůči prodejci.

Pracovitý živnostník zahradník 
Tomáš půjde do  místního obchodu 
zakoupit novou sekačku, aby s ní mohl 
v  rámci svého podnikání na  zakáz-
ku chodit sekat trávníky. V  postavení 
spotřebitele není a zřejmě nebude ani 
slabší stranou.

Náš zahradník Tomáš však nebu-
de mít dostatek peněz, a  proto nej-
prve půjde do  Banky pro zápůjčku či 
úvěr. Jelikož u  této Banky má Tomáš 
běžný účet i  podnikatelský účet, pak 
má banka informační výhodu. Banka 
o  Tomášovi ví z  pohledu financí vše, 
má tedy nad ním informační převa-
hu. Banka má také mnohem větší sílu 
než živnostník Tomáš. Banka použí-
vá tzv. „formulářové smlouvy“, které 
Tomášovi k úvěru poskytne. Živnostník 
Tomáš většinou nemůže ovlivnit text 
smlouvy, pouze ji přijmout.

Je evidentní, že ač není Tomáš spo-
třebitel, tak vůči bance je zřejmě slabší 
stranou. Zákon pak živnostníka Tomáše 

Slabší nebo silnější strana?
Mgr. Petr soPuch, advoKání KoncIPIent, advoKátní Kancelář hubený, Info@aKhubeny.cz 
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vůči bance i tatínka Karla při nákupu počí-
tače chrání.

Jak je slabší strana chráněna? Slabší 
strana může požadovat vysvětlení všech 
podmínek formulářové smlouvy i  přilo-
žených obchodních podmínek. Nechejte 
si tedy v  bance nebo obchodě vše tzv. 
„polopatě“ vysvětlit.

Pokud ve smlouvě budete mít nesrozumi-
telné podmínky a smlouva bude tzv. „formu-
lářová“, tedy natištěná a Vás bude čekat jen 
podpis, tak se lze i zpětně takovým ujedná-
ním postavit a rozporovat je.

Zajímavostí je tzv. „neúměrné zkrácení“. 
Například odborník či znalec „napálí“ ne-
znalého laika a koupí si od něj cennou sta-
rožitnost za kupní cenu několika korun. Je 
zde zřejmý nepoměr informací, kdy znalec 

zná skutečnou hodnotu a  prodávající ji 
nezná.

Právě takový nedostatek informací způ-
sobuje hrubý nepoměr. Takový obchod 
však platí, dokud poškozená strana neza-
čne požadovat zrušení smlouvy. Na  ta-
kové zrušení zákon přiznává lhůtu 1 roku 
od uzavření smlouvy.

Zákon však neléčí a  nehlídá všechna 
rizika! Při sjednávání smlouvy tedy dobře 
zvažujeme, zda smlouvu budeme konzul-
tovat s  odborníkem. Právě v  případech 
neúměrného krácení se totiž můžete již 
ve  smlouvě téměř nevědomky ochrany 
vzdát a prohlásit, že o skutečné ceně plně-
ní jste byli informováni. V takovém přípa-
dě se již ochrany zákona dovolávat nelze.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
tento článek by měl být další drob-
nou pochvalou „nové“ právní úpravy. 
Vnímám, že panuje představa, že když 
někdo podniká například prostřed-
nictvím společnosti s  ručením ome-
zeným, že v  takovém případě nese 
odpovědnost za závazky a dluhy této 
společnosti pouze tato společnost 
a nikoliv již samotná fyzická osoba. 

Ano, bylo tomu tak, nová právní 
úprava však rozšiřuje a prohlubuje od-
povědnost statutárního orgánu (jed-
natele) společnosti velmi významným 
způsobem. Může tedy nastat situace, 
kdy jednatel společnosti bude za  zá-
vazky společnosti ručit vlastním ma-
jetkem, jako fyzická osoba.

Zákon č. 90/2012 Sb. v §68 stanoví, 
že soud může na návrh insolvenčního 

správce nebo věřitele obchodní kor-
porace rozhodnout, že člen nebo bý-
valý člen jejího statutárního orgánu 
ručí za  splnění jejích povinností, jest-
liže a) bylo rozhodnuto, že obchodní 
korporace je v úpadku, ab) člen nebo 
bývalý člen statutárního orgánu ob-
chodní korporace věděli nebo měli 
a mohli vědět, že je obchodní korpo-
race v  hrozícím úpadku podle jiného 
právního předpisu, a v rozporu s péčí 
řádného hospodáře neučinili za  úče-
lem jeho odvrácení vše potřebné a ro-
zumně předpokladatelné.

Nový druh odpovědnosti v podnikání
Mgr. Petr soPuch, advoKání KoncIPIent, advoKátní Kancelář hubený, Info@aKhubeny.cz 
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Svatomartinský průvod a Mikuláš
KoleKtIv MateřsKé šKoly 

I v letošním školním roce se děti naší 
mateřské školy společně s rodiči a sou-
rozenci zúčastnily „Martinského svíce-
ní“, vedeného svatým Martinem na bí-
lém koni. V úterý 11. 11. 2014 jsme se 
pak v odpoledních hodinách společně 
sešli na parkovišti poblíž Obecního úřa-
du, kde jsme si vyslechli zajímavé poví-
dání o  tradici Svatomartinských oslav, 
a  brzy na  to už náš průvod vedl sám 
svatý Martin na svém běloušovi.

Průvod osvětlený spoustou světýlek, 
lucerniček a lampionků v rukou našich 
nejmenších, většinou vlastnoručně vy-
robených v  mateřské škole, se vydal 
ulicemi Hrušovan a zavedl nás na pro-
stranství u hřbitova, kde nás čekalo malé 
„divadelní“ představení. V něm jsme se 
dozvěděli, jak starostové v dávných ča-
sech na  svatého Martina odměňovali 
obecní zaměstnance za  jejich celoroč-
ní práci pro obec. Tak dostal svůj roční 
plat kromě písaře, ponocného, obecní 
posluhovačky či hasiče, také obecní 
policajt nebo obecní pasák…každý po-
dle svých zásluh. Všichni zúčastnění se 
rozloučili se svatým Martinem a podle 
chuti se občerstvili teplým čajem a ně-
čím sladkým. Na  závěr úterního pod-
večera jsme měli možnost shlédnout 
ještě „ohnivou show“, která zakončila 
letošní svatomartinské svícení.

Za necelý měsíc - ve čtvrtek 4. 12.  , 
děti na  všech budovách MŠ čeka-
la další očekávaná návštěva – Mi-
kuláš, anděl a  dva pořádní čerti! Ti 

přišli v dopoledních hodinách odměnit 
všechny hodné, šikovné děti a  napo-
menout ty zlobivější. Vzhledem k tomu, 
že počet dětí se po jejich návštěvě ne-
změnil, je jisté, že naši „školkáčci“ jsou 
děti jak mají být. Za  balíčky, které do-
staly poděkovaly pěknými říkadly a pís-
ničkami. A  nyní už se těší na  vánoční 
besídky, které se uskuteční ve  dnech 
16.  17. a  18.  prosince v  15.00 nebo 
15.30 hodin. Také na Vánoce a Ježíško-
vo nadělování.

Půjdou potěšit se svým krátkým vá-
nočním programem Klub důchodců 
a Dům důstojného stáří.

Kolektiv mateřské školy Vám pře-
je příjemné prožití svátků vánočních 
a  mnoho štěstí a  zdraví v  novém roce 
2015.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli 

na  organizaci akce Martinské svíce-
ní (p.  Petr Rajnoch, p.  Petr Ondráček, 
p. starosta, zaměstnanci obce a mateř-
ské školy).

Poděkování patří také Mikuláši (To-
máš Duchoň), andělovi (Monika Horro-
vá) a  čertům (Milan Blahofský,Tomáš 
Franěk), kteří pomohli připravit miku-
lášskou nadílku dětem v MŠ a ZŠ.

Děkujeme také všem svým příz-
nivcům, kteří nás různým způsobem 
podporovali (vývařovna Honsnejman, 
paní Irena Krupková, p.  Josef Cikán, 
p. Zemek)
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Školy Základní škola

Uplynulo první čtvrtletí školního roku. Žáci 2. a 3. ročníku ukončili plavecký výcvik.

Návštěva výstavy Se zvířátky do světa knížek v klášteře v Rajhradu 25. září 2014

Projektový den ve třídě 1. A„O jablůňce“

Ze školních lavic
Mgr. JarMIla MotlíčKová, ředItelKa šKoly

Jakmile ve  čtvrtek ráno dopršelo, vy-
razila třída 1. A  na  vlakové nádraží. Než 
přijel vlak, stihli žáci uhádnout několik 
hádanek, které sami vymysleli (popiso-
vali věci okolo nich). Opatrně nastoupili 
po vysokých schodech vlaku a vzorně se 
usadili. Po krátké pěší procházce do kláš-
tera a  svačině byli žáci dobře naladěni 
na výstavu.

Paní průvodkyně provedla žáky mezi 
figurkami hlavních zvířecích postav zná-
mých dětských knížek, které byly vět-
šinou i  filmově zpracovány do  podoby 
večerníčků (Broučci, Krysáci, pes Jonatán 
z Macha a Šebestové, opice Žofka, kocour 
Modroočko aj.). Žáci se snažili naslouchat. 

Po společném skládání puzzle, vybarvová-
ní pracovních listů a  hádání zvířecích há-
danek jsme ukončili prohlídku společným 
zpěvem písničky My jsme žáci 3. B, aby-
chom vyzkoušeli, jak krásně se nese hlas 
ve velikém prostoru klášterního sálu.

Svižným krokem jsme přišli právě včas 
k přijíždějícímu zpátečnímu vlaku, ve kte-
rém paní průvodčí štědře obdarovala žáky 
dětskými jízdenkami. Ve třídě jsme společ-
ně zhodnotili náš výlet. Výstava se žákům 
líbila a třídní učitelka žáky pochválila za to, 
jak výborně své první cestování zvládli.

J. Coufalová, třídní učitelka 1.A

Ráno ve čtvrtek 9. 10. 2014 čekalo prvňáčky 
překvapení. Lavice ve  třídě byly uspořádané 
do  pěti stanovišť neboli center aktivit. Žáci 
byli rozděleni podle barev podzimního ovo-
ce do  pěti skupin po  čtyřech až pěti žácích. 
V  těchto skupinách pracovali většinu vyučo-
vání. V  jednotlivých centrech se žáci věnovali 
psaní, čtení, počítání, přiřazování prvků a pří-
rodě, střídali se po 15 min.

Den jsme zahájili v  komunitním kruhu 
s  jablíčky v  ruce. Naším úkolem bylo vyzkou-
mat, jak to je, že se urodí tak dobré jablíčko, 
co prožije strom během ročních období, jaký 
užitek můžeme z jablek mít a jak můžeme vy-
užít jablka pro naše učení. Nejdříve jsme zkou-
mali vlastnosti jablka (voňavé, kulaté, studené, 
mastné, červené), zazpívali si písničku Pod na-
ším okýnkem a zahráli si na zasazená jablečná 
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semínka, která vyrostou v  jabloň s  jablky. Po-
čítali jsme a  učili jsme se rozdělit s  písničkou 
Měla babka čtyři jabka, četli jsme společně 
slabiky a  seznámili se s  pravidly práce v  cen-
trech aktivit.

Další část vyučování pracovali žáci samo-
statně nebo s  dopomocí v  následujících cen-
trech: 1) Psaní neboli podzimní úklid listů – 
psali tvar listu připomínající písmeno malé s.

2) Čtení slabik neboli sběr jablek. Na  kaž-
dém jablku byla napsaná slabika. Pokud ji žák 
správně přečetl, dal si jablko do košíčku. Žáci 
se vzájemně kontrolovali ve správném čtení.

3) Počítání aneb měla babka čtyři jabka. 
Žáci se s  pomocí asistentky učili odčítání 
v oboru do 4.

4) Počítání aneb třídění jabloní v sadu. Kaž-
dý žák dostal obrázek jabloně s číslem, na kte-
rou měl přiřadit správné jablko. Jablka na sobě 
měla napsána různé početní příklady, 
znázornění nebo počet prvků. Žáci si opět 
vzájemně kontrolovali svou práci, mohli si 
navzájem pomáhat a také využívat názor 
v  podobě červených koleček, kterými si 
zobrazovali příklady.

5) Prvouka aneb kteří jiní ptáci mohou 
bydlet na jabloni a jaké jiné stromy znáš? 
Žáci si prohlédli vystavené listy, větvičky, 
plody stromů, obrázky ptáků a  vybarvo-
vali podle předlohy obrázky v pracovním 
sešitě prvouky.

Nejvíce se však žáci těšili na  škrabání 
jablka. Nejprve jsme si zopakovali hlavní 
hygienická a  bezpečnostní pravidla při 
práci s  potravinami a  škrabkou a  potom 
jsme se pustili do  škrabání. Všichni byli 
velmi zruční a  za  odměnu si pochutnali 
na šťavnatém jablku a vyhodnotili nejlépe 
ohryzaný ohryzek. Představili jsme si, ja-
kými různými způsoby by šla jablka zpra-
covat (přesnídávka, mrkev s  jablky, kom-
pot, závin, koláč…) a vzorně jsme po sobě 
uklidili.

Prvňáčci a  pohádky patří k  sobě. Ta 
dnešní O jablůňce byla od Eduarda Petiš-
ky z knížky Martínkova čítanka. Vypráví se 
v ní o Martínkovi, který pozoroval jabloň 

od  zimy do  podzimu, kdy se na  ní konečně 
urodilo jablíčko. Žáci nejdříve hledali na  spe-
ciálním obrázku jabloně znaky jednotlivých 
ročních období a  během poslechu pohádky 
obrázek krásně vybarvili.

Závěrečné chvíle vyučování patřily sebe-
hodnocení žáků a  hodnocení práce v  cent-
rech. Každý žák se pochválil za  to, co mu šlo, 
a  přiznal si, s  čím má potíže, s  čím potřebuje 
pomoci a  co má více procvičovat. Žákům se 
práce po skupinách líbila, i možnost přemísťo-
vání se do  jednotlivých center. Pracovali sice 
hlučněji, ale pilně a soustředěněji než při fron-
tální výuce. Nejčastěji zmiňovali pěkný zážitek 
ze škrabání jablka a pohádku O jablůňce. Roz-
loučili jsme se v  dobré náladě a  s  chutí opět 
něco podobného zopakovat.

Jitka Coufalová, třídní učitelka 1. A
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Vycházka za pokladem aneb Královské tažení do Země velkého rybníka
Ve čtvrtek 9. 10. 2014 se naše družina roz-

dělila na 2 královská vojska. Na rozkaz našeho 
krále jsme měli uskutečnit tažení do nedaleké 
Země velkého rybníka a  ukořistit cenný po-
klad, který je v tomto kraji ukryt již stovky let. 
A protože náš král je štědrý, nechal vyhlásit, že 
vojsku, které bude v tažení úspěšnější, připad-
ne část z kořisti. Naše cesta však nebyla lehká, 
neboť na nás číhala řada dobrodružství.

Celý týden před výpravou se obě vojska 
pečlivě připravovala. Každé z  nich si vyrobilo 
vlastní erb,vymyslelo si název a zvolilo vůdce 
(pro lepší orientaci v terénu byla každému voj-
sku přidělena barva – červená nebo modrá).

Na  začátku výpravy bylo třeba vojska seši-
kovat. Tím jsme se poněkud zdrželi, neboť král 
musel několikrát provést přepočítání vojáků 
a trval na tom, že z tažení se rozhodně musíme 
vrátit ve stejném počtu.

Když jsme dorazili do Země velkého rybní-
ka, zastavili jsme se a kochali se její nádhernou 
přírodou. Staří zkušení vojáci z  naší družiny, 
kteří již toto místo několikrát navštívili, však 
věděli, že je třeba mít se stále na  pozoru. Ni-
kdy nevíte, kdo na vás může v nestřežené chví-
li zaútočit. Naše vojsko si však nebezpečí ne-
připouštělo, cítili jsme se nebývale silní. A tak 
jsme se nezalekli ani když se na obzoru objevili 
obávaní labutí bojovníci.

Při minulé výpravě jsme se s  nimi dostali 
do otevřeného souboje, dnes si na nás všakne-
troufli, neboť jejich řady od minule výrazně pro-
řídly. A tak jsme bez obav začali prozkou-
mávat okolí. A byli jsme hned napoprvé 
úspěšní, protože jsme objevili důležitou 
listinu. Stálo na  ní: „Vydejte se cestou, 
na  které stojí překážka.“ Volba byla na-
štěstí jednoznačná – ze dvou cest byla 
překážka pouze na jedné. Tato cesta však 
nebyla příliš bezpečná, což jsme ostatně 
měli zanedlouho zakusit na  vlastní kůži. 
Když jsme zastavili, abychom napojili 
koně, přepadla nás zákeřná čarodějnice, 
která střeží cestu k pokladu a která nemá 
ráda nezvané hosty. Všechny nás pro-
měnila v  kámen a  byl s  námi ámen. Ale 

protože ji už dlouho nikdo nenavštívil a ona se 
pekelně nudila, rozhodla se vrátit nám lidskou 
podobu a  trošku se s  námi pobavit. „Chtěla 
jsem vás zatratit,ale protože jste prokázali od-
vahu a nebáli se vydat touto nebezpečnou ces-
tou, dám vám šanci o poklad zabojovat. Poklad 
ale může získat jen jedno z vašich vojsk. První 
bod získalo modré vojsko, které našlo první in-
dicii. Čekají vás ale ještě další dva úkoly. Další 
úkol možná rozhodne“ řekla čarodějnice a roz-
házela po okolí spoustu kouzelných červených 
a modrých papírků. Každé vojsko mělo za úkol 
co nejrychleji posbírat papírky své barvy. Zví-
tězilo červené vojsko a skóre se tak vyrovnalo. 
Proto musel rozhodnout poslední úkol. Obě 
vojska hledala jednu indicii své barvy – větu 
napsanou na červeném nebo modrém papíře. 
Ta však byla rozdělená na jednotlivá slova a ka-
ždé z  nich bylo ukryto na  jiném místě. Každé 
vojsko muselo najít všechna potřebná slova, ze 
slov sestavit otázku a  na  tuto otázku správně 
odpovědět. Po vysilujícím souboji bylo o něco 
rychlejší modré vojsko, kterému pak čaroděj-
nice třesoucí se rukou vydala indicii vedoucí 
k  pokladu. Stálo na  ní „vykotlaný strom“. Obě 
vojska pak prohledávala všechny stromy v oko-
lí (neboť nikdo z nich přesně nevěděl, co to ten 
„vykotlaný strom“ vlastně je), nahlížela do kaž-
dé skuliny, až narazila na ten správný strom,kte-
rý ve svých útrobách skrýval vytoužený poklad. 
Vojáci z modrého vojska měli právo vzít si část 
kořisti a ani červení nakonec nepřišli zkrátka.



19Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2014

ŠkolyZákladní škola

Putování ke Smírčímu kříži

Strašidelné dopoledne

S dětmi jsme se společně vydali na cestu 
za historií, poznáním i překvapením.

O  historii se děti dozvěděly ještě před 
cestou ke  kříži. Stále přemýšlely nad tím, 
jak asi vypadal voják, kterému kříž postavili 

a jaké to muselo být, když 
se tenkrát bojovalo o ka-
ždý kousek půdy. Na  to 
nejzajímavější tajemství 
o  kříži se však děti těšily 
nejvíc. Dozvěděly se ho 
až během a  v  cíli naše-
ho putování. Při pověsti 
o sedlákovi a jeho snech, 
o  duchu, který se mu 

zjevoval, děti ani nedýchaly. Překvapení se 
objevilov podobě tajemného a  sladkého 
pokladu. Že by duch.?

Tajemství o  smírčím kříži zůstane v  kaž-
dém z nás.

Mgr. Markéta Dvořáková, tř. učitelka II.A

V  pátek 31.  10.  2014 jsme v  naší třídě 
měli strašidelné dopoledne. Prostřednic-
tvím nejrůznějších aktivit se žáci seznámili 
s  tradicemi a  zvyky zahraničního svátku 
Halloween a porovnali ho s tradicí českých 
Dušiček. 

V  rámci tematického bloku si žáci vy-
zkoušeli pohybovou činnost (tanec na  pís-
ničky Dády Patrasové a písničky z filmu Ať 
žijí duchové), svou zručnost prokázali při 
dlabání dýně a  výrobě papírového neto-
pýra. Skládáním puzzle-textů, řešením pře-
smyček a  strašidelným počítáním se obe-
známili s podstatou a symboly Halloweenu 
a  Dušiček. Nabyté vědomosti si následně 
ověřili kvízem a na závěr si mezi sebou za-
soutěžili při zábavné halloweenské hře s lo-
vením jablíček plovoucích ve vodě.

Mgr. Petra Vaňková, tř. učitelka II. B

Z královského tažení jsme se vraceli s úspěchem a spokojení. Splnili jsme přání našeho pana 
krále – ukořistili jsme vzácný poklad a  nedošlo k  žádným ztrátám na  životech. Všichni vojáci 
prokázali nebývalou odvahu a královský vděk byl převeliký.

Mgr. Kristýna Jandíková, vychovatelka ŠD
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Fotbalový turnaj
Dne 25. 11. jsme se zúčastnili halového fot-

balového turnaje v Žabčicích. Při účasti větši-
ny okolních škol měl tento turnaj velmi kvalit-
ní úroveň. Naši chlapci si vedli se střídavými 
úspěchy a při jedné výhře, jednom nerozhod-
ném výsledku  a dvou prohrách obsadili celko-
vě 6. místo.

Reprezentovali nás tito hráči:  Matyáš Vašek, 
Patrik Čaněk, Lukáš Zemánek, Adam Dvořáček, 
Jiří Kilberger, Martin Mišák, Milan Miroš, Adam 
Kratochvíl, Erik Kovařík, Jáchym Veselý, Matyáš 
Zpěvák a  Radek Dvořák. Těmto chlapcům 
děkujeme za  pěknou reprezentaci naší školy.
 L. Šimovec

4. 12. navštívil děti Mikuláš s  čertovským a  andělským doprovodem. Děti z  pěveckého 
a dramatického kroužku vystoupily se svým programem v Brně.

5. 12.  jsme rozsvítili vánoční strom.
11. 12. jsme společně vyráběli dárky ve vánočních dílnách a uspořádali vánoční představení .
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Hrušovanská 
vinobraní

Nejstarší zmínku o  tom, že 
v Hrušovanech byly vinohrady, 
se dovídáme z  latinské listiny 
ze dne 15.  7.  1341, kterou byl 
urovnán spor desátky mezi obcí 
hrušovanskou a  unkovským 
farářem Jindřichem a  z  níž je 
zřejmé, že v Hrušovanech byly 
vinohrady vysázeny již před 
rokem 1341.

V období třicetileté války byla 
většina vinohradů pustých. Podle horní knihy židlochovické II. ujímají se mnozí 
hrušovanští občané pustých vinohradů v horách židlochovických, a to obyčejně 
na lhůtu pěti let (po tuto dobu byl vinohrad osvobozen od všech plateb). Přáli si 
však vysadit víc vinic v obci. Na jejich žádost povolila jim tehdejší vrchnost, Jan 
Karel Grantzer z  Grantzenbachů, dne 14.  dubna  1700 privilegium na  vysazení 
vinohradu za roční poplatek 15kr z achtelu. Dne 2. května 1701 je založena kniha 
pod názvem „Horní kniha obce Hrušovan“ a zavádí se úřad horného.

Pole a  vinohrady byly tehdy přidělovány ke  všem gruntům. Větší statky 
až po  čtvrtláníky měly 
vinohrady v  Předních 
Sontlacích (za  Červenými 
vrchy) vedle sebe v  pořadí 
podle tehdy obvyklého 
způsobu číslování domů, 
tedy nejprve od  čísla 80-
81 a  sestupně až po  číslo 
1. Horší vinohrady dostali 
pak chalupníci v  Zadních 
Sontlacích a  Hausmasích. 
Celkem bylo v Hrušovanech 
62 vinohradů. Ale i nadále si 
hrušovanští občané drželi 

Vinobraní v roce 1935, foto: archív kronikáře

Vinobraní  v roce 1935, foto: archív kronikáře
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vinohrady také v židlochovických horách. Byly zde 
podle držení vinohradů druhou největší obcí.

Hrušovanské vinohrady založené v roce 1700 za-
nikly před rokem 1749. Zato však počet vinohradů, 
které hrušovanští drželi v okolí, dosáhl svého vrcho-
lu – v  Židlochovicích, Přibicích, Blučině, Ledcích, 
Pohořelicích, Medlově a ve Smolíně.

Vinice byly opět vysázeny v roce 1753. V  létech 
1820-1840 pěstování vinné révy u nás zaniklo. V roce 
1843 se pěstovala vinná 
réva na  několika návr-
ších. Asi od  roku1875 
byly zakládány nové 
vinohrady. Před rokem 
1878 byly vysázeny ré-
vou tyto tratě: Červené 
vrchy, Prostřední díly, 
Svobodné, Brdlohy, 
Podsedky, Dlouhé díly. 
Katastrofální krupobití 
ze dne 20.  srpna  1889 
zničilo vinohrady doce-
la a nové byly vysázeny 
teprve počátkem minu-
lého století, šlechtěné již 
na americké podložce.

Podle sčítání v  roce 
1900 bylo v  Hrušova-
nech 0,53 ha vinohradů. 
K 25. květnu bylo u nás 
8 ha, 27 arů vinic štěpo-
vaných, 6 arů pravoko-
řenných. Pěstitelů vína 
bylo 48.

V  roce 1950 bylo 
u nás 10,17 ha vinic.

Vinařská besídka 
byla v  Hrušovanech 
u Brna založena 1. května 1937 na radnici. Přihlášeno bylo 29 členů. Předsedou 
byl zvolen Jan Šafr, jednatelem Bohdan Doležal. Roční příspěvek byl 20 Kč.

V  roce 1938 bylo v  obci 50.000 hlav na  6  hektarech. Katastrofální krupobití 
21. srpna 1938 zničilo 70% hroznů.

Z celkové výměry zemědělské pozemku 908,6 ha bylo v roce 2004 19,218 ha vinic.

Druh vinic 1946 
[ha]

1947 
[ha]

Plodné
Bílé odrůdy 0,50 1,00
Červené odrůdy 0,11 1,00
Smíšené odrůdy 3,49 4,00
Neplodné
Nově založené 5,16 3,26
Révové školky - 0,10
Celkem 9,26 9,36

Vinobraní v roce 1946, foto: archív kronikáře
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Začátek podzimu byl vyvrcholením celoroční práce na vinicích, v kádích kvasily 
už první sklizené hrozny vinné révy a vinaři v naši obci oslavovali v druhé polovině 
září tradiční vinobraní. Záznamy z vinobraní jsou z třicátých let minulého století, 
z let po 2. sv. válce a poslední v roce 1970. Tuto slavnost pořádala Tělocvičná jedno-
ta Orel. Ustanoven pořad slavnosti, vybrána muzika a uspořádání vozů:
1. vůz představuje vázání vína
2. vůz představuje vinobraní
3. vůz př. lisování hroznů
4. vůz př. pod víchou, šenkovaní vína
Vůz s rychtářem a určeni policajti při vinobraní.

Poslední oslavu vinobraní uskutečnil Svaz dobrovolných hasičů v roce 1970.

Foto na této straně: Vinobraní v roce 1970, archiv kronikáře.
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Okénko do historie společenských organizací

Tato krátká vzpomínka na organizaci ČSČK v naši obci je splátkou všem jejím obě-
tavým členům a zároveň omluvou, že při seznamování se společenskými organizacemi 
v našem občasníku jsem úplně pozapomněla na tuto významnou organizaci.

Už na členské schůze Sboru dobrovolných hasičů 19. března 1923 je schváleno zříze-
ní samaritánské čety. Spolupráce sboru a Československého červeného kříže přinášela 
nové úkoly – používání sanitního vozu a potřebné vybavení pro tuto činnost.

Místní organizace hrušovanského ČSČK pracovala v obci velice úspěšně. Mimo ob-
vyklou zdravotnickou pohotovost, kterou vykonávala při první pomoci, pohotovosti 
během prázdnin, přednášky ze zdravotní tématikou, proškolování žáků základní školy 
na mladé zdravotníky si organizace vzala pat-
ronát nad parkovištěm letního kina – starala se 
o růže a okolí. Členové se snažili získat mladé 
dárce krve. Hlavním úsilím členů v  80.  letech 
minulého století bylo plnění programu “Dru-
žina ČSČK“. Úkolem programu bylo učit mladé 
lidi v  poskytování první pomoci, okresní sou-
těže, vycházky do přírody se zdravotní témati-
kou apod. Bohužel se však těžko dařilo získat 
mladé lidi pro tuto dobrovolnou činnost.

Československý červený kříž
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ČSČK mělo  v 70.- 80. letech min. století až 245 členů.
ZO ČSČK mělo ve svém programu heslo “Vše pro blaho člověka“. Byly pořádány přednášky 

lékaře, kurzy zdravotnické přípravy první pomoci, školení žáků ZŠ, vlastivědné výlety, návště-
vy divadelních představení. V 80. letech min. století byl v aktivní činnosti organizace velký 
nedostatek členů. Po roce 1990 byla činnost ČSČK ukončena. 

Český červený kříž 
se dnes věnuje
•	 dárcovství krve,
•	 školení první pomoci
•	 sociální činnost (domy pro seniory, 

bezdomovce, matky s dětmi, chrá-
něné bydlení, azylové domy atd.)

•	 pátrací služba v postižených 
oblastech

•	 rekondiční pobyty pro zdravotně 
postižené děti

•	 humanitní jednotky připravené 
pro činnost při katastrofách, 
humanitární pomoc,

•	 kurzy humanitárního práva, 
publikační činnost

Činnost ČSČK v roce 1978
Stav členstva – 224
Počet případů vyžadující pomoc veřejnosti – 65
Počet návštěv u osaměle žijících občanů – 82 
Získaní nový dárce krve – 4 
Ošetřené osoby – první pomoc – 79 

Počet odpracovaných hodin ve zdravotní činnosti – 210 
Počet odpracovaných hodin při jarním úklidu – 90 
Počet odpracovaných hodin v zemědělství – 80
Počet přednášek – 2
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Události 
známé, 
neznámé…

Dům byl postaven v  roce  1898 stavitelem Karlem Jiruschem ze  Židlochovic pro Jana 
Fische. Dříve správce v Hajanech k tomuto domu koupil polnosti od čísla 13, 25, 30, 42, 53, 
65, 69, 74. Pozemky se sousedy vyměnil, něco přikoupil, snažil se tak scelit pozemky ve větší 
celek. V roce 1922 prodal svůj nemovitý majetek svému synovi Eduardovi a jeho ženě. Syn 
zavedl pěstování zeleniny ve velkém. Byl dobrým hospodářem, ale na své pracovníky byl ne-
smírně přísný. Za 2. světové války se hlásil k německé národnosti. Z této skutečnosti uplatňo-
val veškeré výhody. Při nedostatku pracovních sil se s rozkazem na obecním úřadě domáhal 
brigádníků, i dětí. Za neuposlechnutí hrozilo dospělým i vězení. V roce 1942 vlastnil Eduard 
Fischa 67 ha polí. Z rána 15. dubna vyjížděly z Fischova statku 2 plně naloženy formanské 
vozy. Po válce byl jejich majetek zkonfiskován. V roce 1946 byla zkonfiskována půda předá-
na s dekrety přidělencům. Po roce 1948 byly veškeré hospodářské budovy rozebrány, jak se 
ukázalo později, úplně zbytečně.

Fischova vila

Děti Fischových na zahradě před vilou, foto: archív kronikáře ►

▼ Dožínky na statku s manželi Fischovými , foto: archív kronikáře
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Úspěšní volejbalový 
žáci a dorostenci 

TJ Jiskra.
Foto: archiv kronikáře

Hrušovanský historický kalendář 2014
1984 ▪ Byla zahájena rekonstrukce vozovky na ulici Masarykova, Sušilova a Komenského.

▪ Volejbalové družstvo A TJ Jiskra obsadilo v Okresním přeboru 3. místo, družstvo 
B obsadilo ve své soutěži 6. místo. Dorostenci bez jediné prohry obsadili 
v Okresním přeboru 1. místo.

▪ Gymnastický oddíl si výborně vedl na krajském přeboru – mladší žákyně 
1. místo Š. Hulatová, 3. místo R. Horvátová, 5. místo M. Mikulincová, 7. místo 
B. Škaroupková. V dorostenkách se 
na 3. místě umístila Jana Hánová.

▪ Klub přátel hudby uspořádal II. ročník 
hrušovanského rockování.

▪ Ve školním roce 1984/85 navštěvovalo 
základní školu 237 žáků. Ředitelkou 
školy byla Anna Kolegarová.

▪ Ve školním roce 1984/85 navštěvovalo 
mateřskou školu Havlíčkova ul. 
75 dětí, ředitelkou školky byla Eva 
Furchová. Mateřskou školu – Sídliště 
ve školním roce 1984/85 navštěvovalo 
64 dětí, ředitelkou byla Alena 
Smolová.

▪ Předsedou MNV byl Stanislav Pospíšil. Vítězné družstvo mladších žákyň TJ Jiskra, 
foto: archiv kronikáře



AZ-8 AZ občasník kronikáře Prosinec 2014

Historie hrušovanských 
domů čp. 1 až po čp. 204

Tyto stručné zápisky o  hrušovanských domech zaznamenal do  sešitu pan František 
Doležal č. p. 14, bývalý hrušovanský starosta v letech 1894–1900. Záznamy by měly být dosti 
přesné. Jako starosta měl z čeho čerpat, k dispozici byl obecní archiv a vzpomínky pamět-
níků. U některých domů se záznamy vejdou na jedinou stránku, někde jsou záznamy delší. 
Uveřejněné fotografie domů budou již staršího data a už dnes nestojí, nebo jsou přestavěné.

Jména majitelů domů od léta páně 1795
Dům č. p. 1: ¼ lán, 44 měřic

Číslo 1 byla hospoda a  patřila v  dávných dobách knížeti 
Ditrichštejnovi. Dokud nebyla železnice, sta formanů zde krmí-
valo. Od knížete ji koupil Šuman Ondřej, po jeho smrti koupil 
jmenovanou hospodu Josef Šani. Po jeho smrti obdržela jeho 
majetek jeho dcera Františka, která roku 1896 darovala celou 
živnost svému synovi Theodorovi Schmidtovi po  jeho smrti 
v roce 1926 převzal syn Rudolf.

Dům č. p. 2: ¼ lán, 47 měřic
Číslo 2 patřilo Janu Purkovi po smrti Purků se sem přiženil 

Ryšánek a  po  smrti Ryšánků roku 1846 jeho syn Václav roku 
1901 postoupil živnost svému synu Karlovi Ryšánkovi.

Dům č. p. 3: ¼ lán, 46 měřic
Číslo 3 patřilo Kelblovi Antonu, po smrti byl zas Anton Kelbl, 

po jeho smrti Tomáš Kelbl, po smrti Kelblů se roku 1901oženil 
Tomáš Kelbl a dům prodal v roce 1911 Ludvíku Hodovskému.

Použité prameny:
Augustýn Weis: Hrušovanské vinohrady a vinohradníci
Josef Jakubec: Obecní kronika
VlastimilaAdamová: Průvodce po všelikém dění
František Doležal: Jména majitelů domů (rukopis)

AZ občasník připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce.
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Jak se nejlépe postarat o seniory?
V Rajhradě u Brna se v říjnu otevřel nový domov pro seniory Akátový dům nabízející kva-
litní bydlení se sociální péčí. O Akátovém domě jsme si povídali s paní Mgr. Večeřovou: 

Na úvod –  proč „Akátový dům“?
V zahradě se nachází nádherný vzrostlý akát a podle něj má areál jméno. 

Proč by měli senioři uvažovat o bydlení v Akátovém domě?
Areál má výbornou dostupnost občanské vybavenosti, a tak si senioři mohou zařídit 
spoustu věcí sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na někom závislí. 

Tzn., že je určený převážně pro samostatné seniory?
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky, jejichž služby senioři mohou využívat 
a to především v okamžiku, kdy se zhorší zdravotní stav seniora. 

Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají pouze takové sociální služby, o které 
mají zájem a které skutečně potřebují. Ubytování se základní péčí v samostatném pokoji 
stojí 7.750,- Kč za měsíc. 

A nakonec přejeme všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nový domov 
líbil a aby si podzim života užívali plnými doušky. 

Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455
e-mail: info@senbydleni.cz www.senbydleni.cz.

Kontakty na lékaře v Hrušovanech u Brna
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Gynekologická ambulance
MUDr. Marie Vorlová
547 236 068
602 231 141

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Leona Vargovčíková
547 236 067
602 231 105

Interní a revmatologická ambulance
MUDr. Iva Kolářová
MUDr. Blanka Muselová
547 236 066
602 231 151

Zubní ordinace
MUDr. Miroslav Boček
603 745 085

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Zdeňka Nováková
547 237 415

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Magdaléna Růžičková
773 121 880
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Psychiatrická ambulance
MUDr. Eva Matoušková
tel. 723 100 101

Psychologická ambulance
PhDr. Iva Filoušová, Ph.D 
720 228 128

Neurologická ambulance
MUDr. Jarmila Štoplová 
547 211 856
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Obecní úřad Sběrný dvůr odpadů

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Úsporky obsahují nebezpečnou 
rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úspor-
né) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, 
která by ve vyšších koncentracích 
mohla ohrozit lidské zdraví i životní 
prostředí. Kromě rtuti je v úsporných 
zářivkách obsažena i řada druhotných 
surovin: hliník, mosaz a další kovy, 
které je možné znovu použít v ko-
vovýrobě. Recyklované plasty jsou 
dobrou surovinou například pro za-
travňovací dlaždice či různé plastové 
komponenty a vyčištěná rtuť je znovu 

využívána v průmyslové výrobě. Sklo 
se používá jako technický materiál, 
nebo dokonce pro výrobu nových 
zářivek. Znovu je tak možné pro další 
výrobu použít téměř 100 % materiálu, 
ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou 
úsporkou naložit a kde ji odevzdat 
k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou 
zářivku v elektro obchodě při ná-
kupu nové. Úsporku můžete také 

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepa-
tří do  běžné popelnice na  směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít 
a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto ne-
smějí skončit na skládce. 
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odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna 
na obecním úřadě.

Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším 
elektroodpadem odvézt do sběrného dvo-
ra, každé úterý/čtvrtek (12.30–17.00)/sobo-
tu(9.00–14.00). Obsluha sběrného dvora ji zdarma 
převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, 
aby se nerozbila.

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje ko-
lektivní systém EKOLAMP, který v České republice 
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, 
přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně 
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklač-
ní firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří 
Hrušovanům finanční prostředky, které bychom 
jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných 
odpadů. 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loň-
ského roku podařilo recyklovat 6 milionů zářivek 
a výbojek. To představuje více než 30 kg toxické 
rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o ob-
jemu 79 Brněnských či dvou Slapských přehrad. 
Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho 
města a nevyhazujte úsporky do koše.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

m
yslím

eekologicky

Odevzdejte 
nefunkční zářivku 

ZDARMA 
do sběrné nádoby

 EKOLAMP ve sběrných 
dvorech, úřadech 

a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

ObecSběrný dvůr odpadů
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Klub seniorů uspořádal dne 23.  9.  2014 zájezd na  Státní zámek Kunštát, 
do jeskyně Blanických rytířů Rudka, do Muzea strašidel a do výrobny Modro-
tisku v Olešnici.

Dopoledne jsme navštívili Státní zámek Kunštát. Vyšlapali jsme cestu k zám-
ku do  kopce, byl poměrně studený vítr. Zámek prochází opravami, stávající 
prostory k prohlídce byly pěkné.

Po prohlídce zámku jsme odjeli k prohlídce Jeskyně Blanických rytířů v Rud-
ce. Tato prohlídka byla zajímavá a pěkná. Okolí jeskyně je parkově upraveno 
a osazeno řadou exotických stromů a keřů. V parku jsou vystavena díla ze so-
chařských sympozií, vystavená díla jsou pěkná, moc se nám líbila.

Potom jsme odjeli do Olešnice do restaurace na náměstí na oběd. Oběd byl 
chutný, všichni byli spokojeni.

Po obědě jsme navštívili Muzeum strašidel a pověstí z Olešnicka. Asi půlho-
dinovou prohlídku provází čtený komentář, hudba, výkřiky a hrůzostrašné zvu-
ky. Ve strašidelném nasvícení tu čeká např. mistr kat se svou obětí, zkamenělá 
panská svatba, nevěsta v  rakvi a  rarášek, polednice, čarodějnice, divoženky, 
bludičky, světlušky, hejkal, vodník, ďábel a další postavy, vesměs inspirované 
pověstmi a strašidelnými historkami z okolí.

Poté jsme odjeli do  dílny Modrotisk DANZINGER v  Olešnici. Modrotisková 
dílna se datuje v Olešnici na Moravě již od roku 1816.

Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavl-
něného plátna. K tomuto se používá původní dřevěné ruční formy, následov-
ně je barveno v barvě indigo. Tato technologie výroby se provádí beze změn 
od roku 1849. Tajemství barvířství rodiny sahá až do 16. století.

Prohlídka modrotiskové dílny byla velice zajímavá – můžeme říci, že to byl 
nejpěknější zážitek z celého zájezdu. V  jejich prodejně bylo možno zakoupit 
různé výrobky z modrotisku – velice pěkné.

Zájezd jsme zakončili návštěvou kavárny u modrotiskové dílny s dobrou ká-
vou nebo čajem a velmi dobrým koláčem.

Počasí nám celkem přálo, nepršelo, ale bylo chladno. Zážitků ze zájezdu 
máme hodně, zájezd všem velice líbil.

Je to zásluha pana Stanislava Pospíšila, umí uspořádat pěkný a zajímavý zá-
jez, za tuto činnost mu moc děkujeme.

Už se těšíme na další zájezd příští rok, který si Klub seniorů uvede do plánu 
činnosti.

Zájezd seniorů ze dne 23. 9. 2014
elIšKa Kubová a anIčKa MusIlová 

Organizace Klub seniorů
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OrganizacePlán akcí

Den Pořádá Akce

Leden 

3. 1. MORAVSKÝ 
RYBÁŘSKÝ 
SVAZ

Schůze

23. 1. SPCCH Ples na sportovním areálu
31. 1. SDH Hasičský ples na sokolovně

Březen

7. 3. SOKOL Sokolský ples
8. 3. SOKOL Maškarní pro děti 

na sokolovně
9. 3. KPOZ 

Klub 
seniorů

Oslava MDŽ

20. 3. SOKOL Animal Fest
29. 3. KPOZ Vítání občánků

Omluva
Omlouváme se čtenářům za chybu v minulém vydání Hrušovanského zpravodaje 
na stránce 37 ve článku „Adolf Loos – autor vily ředitele cukrovaru Viktora Bauera“. 
Je zde chybně uvedeno jméno starosty Hrušovan u Brna v roce 1914, jímž byl 
ve skutečnosti František Edler, nikoliv František Adler.

Inzerráty

M
aš

ka
rn

í 2
2.

 1
1.

 2
01

4,
 fo

to
 R

om
an

 Iv
ič

ič



36 Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2014

Organizace Sbor dobrovolných hasičů

Od září se s mladými hasiči a hasičkami 
scházíme pravidelně 3x  týdně ve  zbroj-
nici. Celý měsíc září a  začátek října jsme 
se věnovali přípravám na  branný závod, 
který se konal 4.  10.  2014 v  Čučicích. 
Za  přípravnou skupinu (děti ve  věku 
od  3 do  6let) startovaly Julie Hradská, 
Filip Horký, Berenika Kronovítová, které si 
vybojovaly 2.  místo. Za  mladší kategorii 
(děti ve věku od 6 do 10 let) startovala dvě 
družstva, kterým se podařilo umístit na 8. 
a 16. místě. Za kategorii starších žáků (děti 
ve věku od 10 do 15 let) startovalo jedno 
družstvo, které získalo 12. místo. Ke konci 
měsíce jsme se věnovali přípravám na uz-
lovací ligu mládeže. Každou schůzi jsme 
si zopakovali základní uzly – lodní, tesař-
ský, plochou spojku a  úvaz na  proudnici. 
V Drnovicích (22. 11. 2014) jsme se snažili 
umístit co nejlépe. Přípravka se umístila 
na 5. a 8. místě, mladší žáci skončili na 8. 
a  16. místě. Nejlépe se umístili starší žáci 
(Aneta Zabloudilová, Veronika Veisová, 
Denis Najman a  Valerie Philippi), kteří si 
odnášeli pohár se 3. místem. Nadále jsme 
pokračovali v přípravách na další soutěže 
v uzlování.

29. 11. 2014 se mladší a  starší žáci zú-
častnili netradiční Mikulášské soutěže, kte-
rá se konala v Těšanech. Děti si na soutěži 
zopakovaly pravidla hry Plamen – střílely 
ze vzduchovky na terč, poznávaly topogra-
fické, grafické a jiné značky, uzlovaly, zdo-
lávaly překážkovou dráhu  apod. Za  starší 
žáky se nejlépe umístily Veronika Veisová 
a  Aneta Zabloudilová (5.  místo), 8.  místo 
obsadily Valerie Philippi a Denis Najman.

I letos nás v hasičské zbrojnici navštívil 
Mikuláš s  andělem a  čertem. Čert měl 

pro nás připraveny náročné hasičské úko-
ly, ale i tak jsme se nedali a opět mu ukáza-
li, že všechny naše děti umí ovládat svoje 
řemeslo. Mikuláš s  andělem pak dětem 
za  splněné úkoly a  odvahu dal sladkou 
odměnu.

Naši členové SDH připravili pro mladé 
hasiče soutěž v  uzlovací lize mládeže 
i  u  nás. Soutěž se konala 13.  12.  2014 
v  místním Areálu. Za  přípravnou skupinu 
startovala dvě družstva. 4.  místo si od-
nesli Berenika Kronovítová, Julie Hradská, 
Lucie Červená a  Tobiáš Kvasnička. Druhý 
tým, ve kterém nás reprezentoval Štěpán 
Dolníček, Filip Horký, Lucie Mikolášová 
a Ladislav Záviška, skončil na 7. místě.

Z  kategorie mladších žáků nás repre-
zentovala tři družstva. Do prvních šestnác-
ti družstev se však nedostala. Za družstvo 
starších startovaly dvě skupiny. První 
skupina se nedostala do  prvních šest-
nácti družstev. Druhá skupina se umístila 
na 10. místě.

Ten samý den se konala v  hasičské 
zbrojnici výroční valná hromada, kde sta-
rosta SDH poděkoval za celoroční činnost 
všem členům i nečlenům, kteří se s námi 
věnovali nejen dětem, ale i  hasičské 
technice, a kteří nám jakkoliv během roku 
pomáhali.

Na  závěr roku chystáme pro děti 
vánoční besídky, které jsou plné úkolů, 
her a  zábavy. Třeba letos pod „hasičským 
vánočním stromečkem“ najdeme nejedno 
překvapení.

Po  novém roce se opět budeme vě-
novat přípravám na  soutěže v  uzlování, 
běhu na  60 m s  překážkami a  štafetám 
4x60 m.

Konec roku 2014 s SDH
zdeňKa PosPíšIlová, vedoucí Mládeže sdh
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Organizace Táborníci

Postavení říjnového svátku v  kalendáři bylo 
tento rok pro nás velmi příznivé, a  proto jsme 
mohli vyrazit na podzimní výlet na dlouhých pět 
dní.

Sraz účastníků byl v pátek 24. října a jako ob-
vykle jsme se sešli u  klubovny Táborníků. Zde 
jsme naložili všechen materiál, zavazadla, děti 
i  vedoucí a  vyrazili směr Adršpach za novými 
zážitky. První zádrhel na naší cestě přišel v Brně. 
Právě vrcholila páteční dopravní špička a my se 
přes ni museli pomalu proploužit. Několik desítek 
minut strávených v autobuse navíc nepotěšilo ni-
koho z nás. Zbytek cesty proběhl bez problémů 
i díky tomu, že kinedrily měli stoprocentní úspěš-
nost. Po deváté hodině jsme konečně uviděli 
ceduli s nápisem Lachov a za pár minut jsme již 
stěhovali všechny lidi a věci do chaty.

První výletové ráno nebylo potřeba většinu 
dětí budit. Plny energie, ještě z  domova, byly 
vzhůru dávno před budíčkem a nemohly se do-
čkat výletu do Teplických skal, který nás ten den 
čekal. Ke vstupu do skalního města nás svezl au-
tobus. Po zaplacení vstupu jsme se vnořili mezi 
skalní masívy. S  trochou fantazie jsme si v  kaž-
dém z nich mohli představit víc, než jen obyčej-
ný pískovec. Největší sobotní výzvou byl výstup 
na skalní vyhlídku zvanou hrad Třmen. Překonat 
jsme museli nejen tři sta schodů, ale někteří i sami 
sebe. Jelikož v posledním úseku se schody pro-
měnily v příkrý žebřík, jehož konec se tyčil vyso-
ko v nedohlednu na skalním vrcholu. Odměnou 
pro všechny odvážné byl okouzlující výhled na 
celé Teplické skalní město. Večer na chatě si děti 
krátily programem z produkce vedoucích družin 
Laněk a Včelek.

Třetí den nás ráno probudilo sluníčko, což sli-
bovalo krásné počasí na výlet do Adršpašského 
skalního města. Túru jsme zahájili procházkou 
kolem malebného Adršpašského jezera, které tu 
zbylo po bývalém kamenolomu. Poté jsme se již 
mohli vnořit do skalního města. Cesta vedla na-
horu, dolů, přes schody, žebříky a i těmi nejužší-
mi skalními soutěskami. Na každém kroku jsme 
mohli vidět nejrůznější skalní útvary jako homole 

cukru, milenci či asi nejznámější starosta se sta-
rostkou. Po obejití celého města jsme se uvelebili 
na břehu jezera a  užívali si posledních sluneč-
ních paprsků. Celý nedělní výlet jsme zakončili 
výšlapem na Křížový vrh a procházkou po okolí. 
O večerní pohodu na chatě se postarali kuchaři 
dobrým jídlem a  zábavu si vzali na starost naši 
praktikanti a vedoucí od Medvědů.

V pondělí se již výlet chýlil ke konci a nám ještě 
zbývaly dvě velice zajímavé skalní oblasti z CHKO 
Broumovsko a to Ostaš a Broumovské stěny. Nej-
prve jsme vyrazili na Ostaš, který je znám svým 
skalním bludištěm. Systém schodišť a  úzkých 
skalních průlezů, ve kterém by se dalo snadno 
ztratit nebýt četného turistického značení. Po 
vydatné svačině pod skalním bludištěm jsme se 
přesunuli autobusem do NPR Broumovské stěny. 
Autobus nás vysadil nedaleko chaty Hvězda, po-
jmenované podle tvaru svého půdorysu. Odtud 
jsme se vyšplhali do Supího hnízda, což je vyhlíd-
ka vysoko na skalním vrcholu připomínající svým 
tvarem hnízdo. Náš další postup pak vedl po 
červené a žluté značce, která nás zavedla až do 
Slavného, kde na nás čekal autobus. Po příjezdu 
na chatu dostali děti volno na odpočinek a až ve-
čer si zahráli pár her a soutěží od vedoucích Vlčat 
a Kamzíků.

Poslední den se již od rána nesl ve znamení 
balení a úklidu chaty. Venku opět řádilo sluníčko, 
jež během chvíle rozpustilo všechnu jinovatku, 
která do té doby zahalovala okolní louky do bílé-
ho závoje. A proto děti, a část vedoucích, vyrazili 
na vycházku po přilehlých pastvinách. Všem nám 
brzy vyhládlo a tak jsme si pospíšili zpět na chatu 
na oběd. Po jídle jsme dobalili posledních pár věcí 
a společným fotem před chatou jsme se s ní roz-
loučili. Autobus nás odvážel směr Rychnov nad 
Kněžnou, kde v místním akvaparku byla poslední 
zastávka našeho výletu. Řádění v bazénech a na 
tobogánu rozehnalo chmury z končícího výletu 
a  domů jsme vyrazili dobře naladěni. Vjezd do 
Hrušovan se, hlavně u  mladších dětí, neobešel 
bez skandovaného „už jsme doma“ a za pár chvil 
jsme již spatřili čekající rodiče a naši klubovnu…

adršPach 2014
text: Petr tesař, fotKy: verča Králová, KIKa sadloňová 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vás na  stránkách hrušovanského zpravodaje informoval 
o činnosti oddílu stolního tenisu v období září – prosinec 2014. Po prázdninách 
jsme v září začali s přípravou na novou soutěžní sezónu 2014/2015 a do soutěží 
jsme vstoupili, jako každý rok, v říjnu, kdy do soutěží družstev pořádaných řídí-
cími svazy stolního tenisu vstoupila dvě družstva - družstvo „A“, které se účastní 
krajské soutěžeII.třídy a „B“ družstvo, které se účastní okresní soutěže. Obě dvě 
družstva mají v době vydání tohoto zpravodaje první polovinu sezóny pomalu 
za sebou.

Družstvo A  nastupuje letos v  sestavě Tomáš Kolegar starší, Richard Skála, 
Oldřich Škarda, Pavel Škarda a  na  střídavý start za  náš oddíl nastupuje Radek 
Skála, který je stabilním členem oddílu Moravská Slavia Brno a ve své kategorii 
mladších žáků patří k  nejlepším v  celé ČR. Radek je pro náš tým významnou 
posilou a má také nejlepší výsledky, bohužel nemůže za Hrušovany nastupovat 
ve všech zápasech. Ostatní členové týmu zůstali v první půli za očekáváním, a to 
se projevilo i v umístění, kdy tým A zaujímá v tabulce poslední místo, když se 
mu podařilo zvítězit pouze jednou a jednou zremizovat. Naši bilanci si můžeme 
vylepšit v posledním dvoukole, které probíhá 14. 12. 2014. Zvýšeným tréninko-
vým úsilím v  přestávce mezi první a  druhou polovinou soutěže, se pokusíme 
dosavadní průběh sezony zvrátit a vyhnout se sestupu do okresního přeboru. 
Zápasů ještě zbývá docela hodně, takže zbraně neskládáme a porveme se o šan-
ci se udržet.

Družstvo „B“ se účastní základní okresní soutěže a  bohužel se mu nevede 
o  moc lépe, ovšem jeho výsledky se oproti loňskému roku postupně zlepšují 
a jsem pevně přesvědčen o tom, že svoji bilanci 1 vítězství a 9 porážek vylepší 
a v tabulce se posune směrem vzhůru. Aktuálně je družstvo B na desátém místě. 
Sice se podařilo vyhrát pouze jednou, ale 4x prohrálo nejnižším možným rozdí-
lem 8 – 10, což ukazuje, že k dalším vítězstvím opravdu moc nechybělo a pozice 
v tabulce mohla být o něco lepší. Tahounem „BÉČKA“ je stále Jan Havlík, který je 
6. nejlepším hráčem celé soutěže, další členové sestavy jsou Pavel Hodec, Zde-
něk Kijac, Jakub Mahovský, Michal Novák, Aleš Karban, Martin Florián a Tomáš 
Kolegar ml. Příslibem do  budoucna je především Jakub Mahovský, který díky 
tréninkovému úsilí jde viditelně výkonnostně nahoru.

Oddíl stolního tenisu se stará také o mládež a v současnosti má v přípravce více 
jak 10 hráčů, kteří pravidelně chodí na tréninky, kde je vedou pan Jaroslav Skála, 
Oldřich Škarda a Tomáš Kolegar st. Žákovských bodovacích turnajů se účastní 

Organizace TJ Jiskra Hrušovany u Brna

tJ JIsKra hrušovany u brna – oddíl stolního tenIsu
toMáš Kolegar, Předseda tJ JIsKra  
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Jakub Mahovský, Matin Florian a Jan Záviška. Při poslední účasti na turnaji, který 
pořádal náš oddíl, se nejlépe umístil Jakub Mahovský, který obsadil pěkné 5. mís-
to, Martin Florián pak skončil na 8.místě a Jan Záviška při své první účasti na 22. 
místě. Tito hráči jsou určitě příslibem a pevně věřím, že ve svém tréninkovém 
úsilí nepoleví a budou se i nadále zlepšovat. Hráči, kteří chodí do „přípravky“, jsou 
teprve na začátku své sportovní kariéry, ale doufám, že i mezi nimi se najdou 
další pokračovatelé stolně - tenisové tradice v Hrušovanech. My jako trenéři, se 
jim pokusíme předat co nejvíce, ale jak budou úspěšní, záleží především na jejich 
tréninkovém úsilí a jestli u sportu vydrží.

Další zájemci o  stolní tenis z  řad mládeže mohou začít chodit na  tréninky, 
které probíhají každé úterý, a  to v  17–19  hodin. Pro více informací se můžete 
obrátit na  Tomáše Kolegara, mobil 606 668 901, případně emailem na  adresu 
tomikkol@email.cz. Tréninky dospělých pak jsou 2x týdně, a  to v  úterý od  19 
do 20 hodin a v pátek od 19:30 do 21:30. Informace o výsledcích našeho oddílu 
naleznete na stránkách svazu stolního tenisu, na níže uvedených odkazech.

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

V  roce 2015 budeme dále pokračovat v  probíhajících soutěžích a  budeme 
rádi, pokud nás přijdete povzbudit. Také připravujeme tradiční velikonoční turnaj 
pro mládež a neregistrované hráče. Termíny těchto akcí budou ještě upřesněny 
a včas se o nich dozvíte.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obci Hrušovany u  Brna za  finanční 
podporu, kterou našemu sportovnímu oddílu dává,také děkuji za  podporu 
všem našim partnerům. Bez podpory všech těchto subjektů bychom jako oddíl 
opravdu nemohli fungovat a zřejmě bychom byli nuceni naše sportovní aktivity 
omezit, a to by dle mého názoru v dnešním 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.

Děkuji Vám za pozornost a přeji všem obyvatelům obce Hrušovany příjemné 
prožití Vánoc a hodně úspěchů v novém roce 2015.

OrganizaceTJ Jiskra Hrušovany u Brna
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Podzimní část ročníku 2014/15 by se dala zhodnotit jako úspěš-
ná. Naše dvě družstva, která hrají v mistrovských soutěžích, jsou 
úspěšnější než loňský rok. Postupně se daří znovu obnovení nejmladší kategorie 
přípravky a kmenový hráči FK 1932 se zdařile prosazují na hostováních ve svých 
kategoriích ve Vojkovicích.

Mladší přípravka se po působení na stadionu, v počtu zatím dvanácti hráčů, 
přesunula od listopadu do sportovního areálu, kde začala zimní přípravu. Schá-
zejí se každou středu od 17:00 do 18:30 hod. a pilně se připravují na příští rok, kdy 
bychom od léta chtěli začít hrát soutěž. Na jaro plánujeme několik přátelských 
utkání. Vítán je tu každý, kdo se chce naučit hrát fotbal, anebo si chce s námi 
zahrát. Máme tu hráče již od  4  let. V  případě zájmu kontaktujte trenéra pana 
Kafku na tel: 605 528 543. PS: Fotbal hrávají i holky! (J. Kafka)

Hostující skupinka hráčů z mládežnických kategorií, kteří jsou ve Vojkovicích, 
se postupně během podzimu rozrostla až na počet 14. Jedná se o 1 dorostence, 
8 starších žáků, 2 mladší žáky a 3 hráče přípravky. I v těchto kategoriích, hrajících 
krajské a okresní soutěže, se kluci z Hrušovan dokáží prosadit. Ve starších žácích 
jsou oporami Robin Hádlík, Martin Florián a David Suchánek. V mladších žácích 
pod vedením exligisty Valnohy se daří Danielu Hýskovi s Lukášem Zemánkem, 
který chodí ještě vypomáhat starší přípravce. V mladší přípravce se daří Richardu 
Veselému s Vojtěchem Drápalem.

Organizace FK 1932

zhodnocení PodzIMní částI fK 1932
JaroMír KudělKa 
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Dorost, již samostatný, vstoupil do své soutěže vysokou domácí výhrou nad Mor.
Bránicemi. V úvodní části podzimu se mu vedlo výsledkově i herně lépe, poté se 
přidaly zdravotní komplikace a široký hráčský kádr se rapidně zúžil, což se pro-
jevilo i na dosažených výsledcích. Projevila se také nesehranost, protože je druž-
stvo z poloviny nové, která ve hře s mužstvy z vyšších příček soutěže byla jednou 
z příčin nezdarů. Dalším problémem, který srážel výkon, byla nedisciplinovanost 
jednotlivců, hlavně ta slovní, což ústilo do zbytečného získávání žlutých karet, 
a  dále velká nepřesnost v  koncovce. Dorostenci zakončili podzim tak, jak jej 
začali, vysokou výhrou, díky předehrávce jarního kola s Mor. Bránicemi. Čímž si 
zabezpečili slušné 8. místo s vyrovnanou bilancí a aktivním brankovým rozdílem.
Družstvo vstřelilo svým soupeřům 56 branek, o které se podělilo 10 hráčů násle-
dovně: 12 – Hýsek Martin, 11 – Strouhal Zdeněk, 8 – Pospíšil Pavel, 7 – Podborský 
Tomáš, Lauterbach Tomáš, Viktorin Tomáš, 1 – Pokorný Tomáš, Hádlík Robin, 
Gratcl Filip, Bogľarský Adam.
Zimní přípravu zahájí dorostenci od února, každou středu od 19:30 do 21:00 hod. 
na sportovním areálu i s výběhy do okolí.

Muži vstoupili do podzimní části nepovedenými dvěma domácími zápasy, nej-
více mrzí hodová prohra se Židlochovicemi, které přihlížela za  poslední dobu 
nejvyšší divácká návštěva. Od  začátku září se sestava stabilizovala a  bylo to 
poznat hned v prvním venkovním utkání v Troubsku, ve kterém vysoko vyhráli.
Začalo se dařit hlavně na domácím hřišti, kde muži do konce podzimu už nepro-
hráli a porazili i v té době vedoucí mužstva Nové Vsi u Oslavan, či Oslavany „B“. 

OrganizaceFK 1932

VÝSLEDKY DOROSTU PODZIM 2014

1 FK 1932 dorost – Mor. Bránice 17:0

2 Kupařovice – FK 1932 dorost 5:1

3 FK 1932 dorost – Pozořice 5:1

4 FK 1932 dorost – Troubsko 0:5

5 Moutnice/Těšany – FK 1932 dorost 0:9

6 FK 1932 dorost – Měnín/Blučina 1:4

8 FK 1932 dorost – Podolí 2:2

7 RAFK/Opatovice – FK 1932 dorost 6:1

9 Ořechov/Želešice – FK 1932 dorost 2:0

10 FK 1932 dorost – Blažovice 4:3

11 Oslavany – FK 1932 dorost 8:0

12 FK 1932 dorost – Dol. Kounice 3:2

13 Újezd – FK 1932 dorost 4:2

14 Mor. Bránice – FK 1932 dorost 1:11

TABULKA C1A - OP DOROST

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Oslavany 14 12 1 1 94: 14 37
2. Měnín/Blučina 14 12 0 2 64: 17 36
3. RAFK/Opatovice 14 11 0 3 64: 23 33
4. Újezd 14 9 1 4 68: 29 28
5. Troubsko 14 9 1 4 51: 27 28
6. Kupařovice 14 8 2 4 56: 19 26
7. Ořechov/Želešice 14 7 1 6 37: 25 22
8. Hrušovany 14 6 1 7 56: 43 19
9. Pozořice 14 5 1 8 33: 43 16

10. Blažovice 14 4 1 9 30: 38 13
11. Dolní Kounice 14 4 1 9 25: 44 13
12. Moutnice/Těšany 14 3 0 11 34: 90 9
13. Podolí 14 2 2 10 23: 53 8
14. Mor. Bránice 14 0 0 14 5:175 0
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Organizace FK 1932

K  tomu se přidalo několik bodových zisků z  venkovních zápasů. Podzim muži 
zakončili výhrou v Židlochovicích. Do družstva dále dobře zapadli vypomáhající 
dorostenci, kteří se dokázali prosadit i gólově. Podzimní výsledky znamenají, že 
muži jsou na prozatímním 7. místě a mají více bodů, jak za celý loňský ročník. 
Naše skupina se jeví ze tří 4. tříd v okrese jako nejvyrovnanější, kde se ukázalo, 
že každý může porazit každého. O brankové úspěchy se starají zejména bratři 
Petr a Michal Kameníkovi, kteří dali více jak polovinu branek. Ale koncovka je 
stále jejich velkou slabinou, spousta šancí zůstala nevyužita i zásluhou velkého 
množství nastřelených brankových tyčí.

Družstvo vstřelilo 28 branek, o které se podělilo 10 hráčů následovně.
9 – Kameník Petr, 7 – Kameník Michal, 3 – Janíček Radek, Dobrovolný Jiří, 
1 – Daněk Pavel, Šimek Robert, Kučera Jonáš, Strouhal Zdeněk, Podborský Tomáš, 
Lauterbach Tomáš.

Zimní přípravu zahájí muži od února, každou středu od 19:30 do 21:00 hod. 
na sportovním areálu i s výběhy do okolí.

Ostatní podrobnější informace se můžete dozvědět na  oficálním klubovém 
webu fk1932.vysledky.com.

Závěrem tedy nezbývá než poděkovat všem, kteří se malou či větší měrou 
podíleli v roce 2014 na fungování fotbalového klubu, obecnímu úřadu za pod-
poru, bez které bychom nemohli fungovat, dále všem partnerům kteří přispěli 
k zajištění provozu klubu, trenérům za jejich obětavou a trpělivou práci, hráčům 
za jejich tréninkové i zápasové nasazení. Poděkování patří také všem našim věr-
ným fanouškům za jejich podporu.

Na konec nezbývá nic jiného, než popřát Vám všem příjemně prožité Vánoce, 
a vše nejlepší v novém roce 2015, který ať je lepší než ten končící.

VÝSLEDKY MŮŽŮ PODZIM 2014
1 FK 1932 muži - Židlochovice 3:5

2 FK 1932 muži - Modřice B 0:7

3 Troubsko B - FK 1932 muži 1:7

6 FK 1932 muži - Nová Ves 4:1

5 Řeznovice B - FK 1932 muži 1:1

7 Ořechov B - FK 1932 muži 5:1

8 FK 1932 muži - Oslavany B 3:2

9 Střelice B - FK 1932 muži 2:1

10 FK 1932 muži - Dolní Kounice B 3:2

4 FK 1932 muži - Budkovice 2:2

11 Mělčany - FK 1932 muži 3:0

12 Židlochovice - FK 1932 muži 2:3

TABULKA A3B - IV. TŘíDA MUŽI - SK. B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Nová Ves 12 8 1 3 41: 21 25
2. Mělčany 12 7 2 3 41: 20 23
3. Modřice B 12 7 1 4 41: 21 22
4. Oslavany B 12 7 1 4 39: 32 22
5. Střelice B 12 7 1 4 30: 28 22
6. Budkovice 12 5 2 5 27: 27 17
7. Hrušovany 12 5 2 5 28: 33 17
8. Židlochovice 12 5 1 6 24: 28 16
9. Řeznovice B 12 4 3 5 27: 35 15

10. Troubsko B 12 4 1 7 32: 45 13
11. Ořechov B 12 3 1 8 21: 42 10
12. Dolní Kounice B 12 2 0 10 20: 39 6
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OstatníTříkrálová sbírka

Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným
V  těchto dnech vrcholí přípravy již 

patnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, kte-
rá odstartuje s  novým rokem a  potrvá 
do  14.  ledna  2015. Jde o  největší dobro-
volnickou akci v  zemi, která je součástí 
tradice a  umožňuje veřejnosti podílet se 
spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi.

Prostředky z Tříkrálové sbírky každoroč-
ně významně přispívají k udržení, zkvalit-
nění a rozšíření nabídky sociálních a zdra-
votních služeb v  regionu poskytovaných 
Oblastní charitou Rajhrad.

Z  prostředků TS 2015 bude pořízeno 
vybavení nového zařízení Chráněného 
bydlení sv.  Luisy určeného pro osoby 
s  demencí, jehož provoz bude zahájen 
v  lednu 2015. Další prostředky pomohou 
nevyléčitelně nemocným v hospici sv. Jo-
sefa například příspěvkem na nákup léků 
proti bolesti a  zdravotnického materiálu, 
podpoří činnost dobrovolníků, kteří jsou 
nedílnou součástí hospicového týmu 
a také zajistí provoz odborného sociálního 
poradenství, které je zdarma poskytováno 
osobám dlouhodobě pečujícím o nevylé-
čitelně nemocné.

Díky Vašim darům bude možné přispět 
na provoz charitní pečovatelské a ošetřo-
vatelské služby v  regionu a  usnadnit tak 
život seniorům a lidem se zdravotním zne-
výhodněním, kteří z  důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního 
postižení potřebují pomoc druhých.

Peníze pomohou mládeži ohrožené 
negativními společenskými jevy, kterým 
se věnují sociální pracovníci Nízkopraho-
vého centra Vata v  Židlochovicích. Část 
výtěžku poputuje také do  salesiánského 
střediska Don Bosko Hospet v  Indii, které 
vyhledává děti zneužívané k práci, posky-
tuje jim pobytovou službu, roční základní 

školní vzdělávání, zdravotní péči a  stravu 
a ve spolupráci s rodinou následné umís-
tění do klasických škol.

Další prostředky budou věnovány 
na  pomoc rodinám s  více dětmi v  nouzi 
a v případě živelných katastrof na humani-
tární pomoc v České republice a zahraničí. 
Více o  podpořených projektech najdete 
na www.rajhrad.charita.cz.

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám 
všem, kteří vlídně přijmete koledníky, ote-
vřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete 
tak mnoha potřebným a  lidem v  nouzi. 
Velké díky patří i  samotným koledníkům, 
kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch 
pomoci druhým.

Tříkrálovým koledníkům požehná otec 
biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté 
na  Petrově v  pátek 2.  ledna v  15  hodin. 
Tato akce je spojena s losováním kolednic-
ké soutěže a  pro koledníky je připraveno 
teplé občerstvení.

V  neděli 4.  ledna v  18  hodin můžete 
na programu ČT1 shlédnout přímý přenos 
Tříkrálového koncertu z  Městského diva-
dla v Brně.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete 
také zasláním dárcovské SMS KOLEDA 
na číslo 87 777.

V Hrušovanech u Brna proběhne Tří-
králová sbírka sobotu 10. ledna 2015, jako 
v předešlých letech budou koledníci cho-
dit po domácnostech.

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad:
Ing. Hana Bělehradová
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VYBRANÁ NABÍDKA ZBOŽÍ NA OSOBNÍ VOZY

Autobaterie VARTA 45Ah ................. 1385,- Kè 
Autobaterie ZAP 55Ah ..................... 1549,- Kè
Autobaterie VARTA 72Ah ................. 2426,- Kè
Olej Platinum 5W-40 4,5l .................   496,- Kè
Olej Platinum 10W-40 4,5l ...............   363,- Kè
Olej Paramo 15W-40 5l ...................   333,- Kè
Olej Repsol moto 4T 10W-40 1l ......   234,- Kè  
Filtr oleje Škoda 1,9TDI ..................   121,- Kè
Filtr oleje Škoda 1,2HTP..................     91,- Kè 
Sada žárovek 12V H4, 21/5W ........     96,- Kè
Stìraè Classic - rùzné délky .........  od 44,- Kè
Stìraè Flexi - rùzné délky ............ od 169,- Kè 

 AUTODÍLY KELBL  Sušilova 77, Hrušovany u Brna 66462
Otevírací doba: pondìlí až pátek 7:00 -17:00, sobota 8:00-12:00

tel./fax: 602 516 906 • 547 236 597 

e-shop: www.autodily-kelbl.cz 

BEZKONKURENÈNÍ CENY ZIMNÍCH PROVOZNÍCH KAPALIN

Nemrznoucí smìs FRIDEX G48 koncentrát do -70°C 

1 litrové balení .................................................. 88,- Kè
5 litrové balení ...............................................  317,- Kè

1litr (volnì rozlévané do vlastních nádob) ......   48,- Kè 
1 litrové balení  ...............................................   77,- Kè
5 litrové balení  ............................................... 298,- Kè
10 litrové balení .............................................. 557,- Kè

Nemrznoucí smìs FRIDEX G12 koncentrát do -70°C

Zimní náplò do ostøikovaèù koncentrát do -20°C

1 litrové balení .................................................. 29,- Kè
5 litrové balení .................................................. 85,- Kè

Startovací kabely 200A 2,2metrù ................. 120,- Kè

Startovací kabely 400A 2,2metrù ................. 240,- Kè
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