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Vážení spoluobčané
přijměte srdečný pozdrav a  přání všeho dobrého, 
zejména zdraví.

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Nacházíme se v adventním čase, 
v očekávání vánoc a nového roku. Je to čas na bilancování toho, 
co se podařilo a co ne.

Z  pohledu rozvoje obce jsem přesvědčen, že se obce rozvíjí 
dobře a  plníme sliby, které jsme občanům dali. Obec je ve 
výborné finanční kondici a má smělé plány do dalších let. Nechci 
vypočítávat, co vše se zdařilo, ale připomenu svou základní tezi, 
jak chápu obec.

Je známé pořekadlo: jaký pán, takový krám.
Chci, aby byla obec bezpečná, upravená a čistá. Myslím si, že se nemáme za co stydět. Děkuji 

všem pracovníkům obce za usilovnou celoroční práci, aby tomu tak bylo. Myslet si však mohu 
co chci, podstatné je to, jak to vidíte Vy, občané.

Do nového roku přivedeme obec v dobrém stavu a budeme pokračovat v realizaci priorit. 
O zásadních prioritách se krátce zmíním:

Žijeme v  turbulentním světě a  nejdůležitějším faktorem bude bezpečná obec. Budeme 
navrhovat zvýšení počtu strážníků o  jednoho člena, abychom pokryli více služeb, budeme 
rozšiřovat kamerové systémy, opravili jsme veřejný rozhlas pro vyrozumění a  varování 
obyvatel při krizových stavech, včetně vytvoření záložního zdroje, aby fungoval, když vypadne 
elektrický proud. Budeme zvyšovat počet parkovacích míst v obci, hodláme přistavět základní 
školu, budeme řešit sokolovnu a postavíme (cca za tři roky) nový objekt. U vlakového nádraží 
zabezpečíme dalších 50 parkovacích míst.

Připravujeme projekt sanace vlhkosti na bytech č.  p.  223 a  231  – Vodárna. Samozřejmě 
budeme pokračovat ve zvyšování ozelenění obce, opravách chodníků, komunikací, 
kanalizací, apod.

Obrovský důraz klademe na školství, včetně služeb ve zdravotnictví a  sociálních služeb. 
Budeme podporovat místní spolky a přibíráme do vlastní správy rybník na Vodárně.

Po novém roce Vás podrobně seznámíme, jaké budou další kroky v rozvoji obce.

Děkuji všem spoluobčanům za důvěru a  pochopení, kolegům z  rady a  zastupitelstva, 
zaměstnancům obce a  obecního úřadu, včetně všech kantorů a  pracovníků našich škol za 
spolupráci v uplynulém roce.

Užijte si adventního zklidnění (pokud to dokážeme), přeji lidem dobré vůle hezké vánoce 
a  dětem bohatého Ježíška, věřícím spoluobčanům hojnost Božího požehnání a  nám všem 
v novém roce pevné zdraví.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

ObecSlovo starosty
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 7/ZO/2015 z jednání ZO Hrušovany u Brna 23. 11. 2015

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

č. 12/2015 a 13/2015 provedená radou 
obce na základě pověření vydaným ZO

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. zprávu starosty 4/2015
 2. uzavírku silnice č.  41619 a  východní 

obchvat obce - 4. 12. 2015
 3. zprávu I. místostarosty
 4. Smlouvu o  zřízení věcného břemene 

č. HO-014330035423/002- rozšíření dis-
tribuční soustavy v lokalitě Pod Středis-
kem mezi E.ON Distribuce,  a.  s., České 
Budějovice a  Obcí Hrušovany u  Brna 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 5. Smlouvu o  zajištění školení strážníků 
mezi Obcí Hrušovany u Brna a Statutár-
ním městem Brnem- městskou policií 
Brno a pověřuje starostu jejím podpisem

 6. Dohodu o skončení nájmu Nájemní 
smlouvy, ze dne 9. 11. 2005 – o ná-
jemním vztahu na vodní plochu 
p. č. 608 a p. č. 612, včetně pozemků 
p. č. 84, p. č. 609/1, p. č. 598, včetně 
dodatku č.  1 této nájemní smlouvy 
a  pověřuje starostu podpisem do-
hody

 7. investici „Ochrana lokality před 
povodněmi“, včetně její realizace, 
financování akce a  zplnomocňuje 
I.  místostarostu k  zaslání objednávky 
na tuto akci

 8. odměny členům finančního výboru

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

hu ZŠ 2015
 2. o odpisu a vyřazení majetku dle návr-

hu č. 2-SMO -Z-2015.
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ObecPoplatky

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu 
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2016 

– poplatky se budou vybírat od 13. 1. 2016!
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. 2016!
Poplatky č. 2, 3, 4 + 5 jsou splatné do 31. 3. 2016!

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. 2016!

550,- Kč osoba/rok
(Předpokládaná cena, 

bude rozhodovat 
zastupitelstvo obce 

21. 12. 2015)
Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří 

mají adresu na ohlašovně , děti do 6-ti let včetně poplatek neplatí.
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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Obec Informace

Výsadby na svazích u podjezdu železniční trati
Mgr. Ing. Pavel Kadlec, místostarosta 

Poslední akcí letošní výsadby zeleně je osázení svahů u  podjezdu železniční trati. 
Nejprve byly položeny kokosové rohože, které zajišťují svahy proti sesouvání. Dále byly 
vysazeny sazenice keříků. Jedná se především o skalníky a pámelníky, menší množství 
tavolníků a pár jedinců zlatého deště. Rohože se po pár letech samy rozloží a poslouží 
keříkům jako přirozené hnojivo.

Realizovanými úpravami chceme zlepšit vzhled obce. Dalším neméně významným 
cílem je zpevnění svahů a usnadnění péče o zeleň. Dosavadní sečení trávy bylo pro pra-
covníky obce fyzicky náročné a zároveň nebezpečné s ohledem na možnost pádu a na 
intenzitu dopravy. Až se keře rozrostou, bude se údržba skládat jen z relativně snadného 
zastřihávání větviček přesahujících požadovaný prostor.
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ObecInformace

Zpráva o činnosti obecní policie
Mgr. Ing. Pavel Kadlec, místostarosta 

V podzimních měsících se na obecní policii občané obraceli v 19 případech, strážníci 
se zabývali celkem 81 přestupky, z nichž 16 řešili domluvou.

Kromě jiného je vhodné zmínit například dva vyřešené případy přestupků proti po-
řádku v podchodu Českých drah, které strážníci odhalili a zajistili nápravu. Dalším pro-
blémem na nádraží byl agresivní muž, strážník jej zpacifikoval a ohlídal do příjezdu státní 
policie. Dále například obecní policie usměrňovala dopravu a hlídkovou činnost během 
obecních akcí („Hrušovanské okruhy“, koncert kapely Fleret).

V říjnu proběhlo týdenní preventivní měření rychlosti vozidel na místních komunika-
cích. Celkem dvacet řidičů jelo rychlostí vyšší než 55 km/hod. Nechvalné prvenství má 
řidič jedoucí rychlostí 69 km/hod. v blízkosti základní školy. Měření rychlosti se budou 
opakovat i v budoucnu.

Začátkem prosince se během akce „Pochod pravých čertů“ v  Židlochovicích naši 
strážníci iniciativně ujali organizace dopravy při nájezdu z obchvatu obce na silnici do 
Vojkovic, kde organizátoři situaci značně podcenili a sami absolutně nezvládali. Po do-
sažení průjezdnosti křižovatky strážníci na místě usměrňovali dopravu až do příjezdu 
státní policie, která převzala činnost. Problémy související s  touto akcí museli strážníci 
řešit pozdějších hodinách i uvnitř obce.

Během podzimu byl rozšířen kamerový systém, od čehož si slibujeme zajištění do-
hledu na problematická místa, majetek obce a  rychlejší reakci na případnou trestnou 
činnost.

Oznámení o provozní době na obecním úřadě
v předvánoční a vánoční době 21. 12. 2015 – 01. 01. 2016

21. 12. 2015 (pondělí) 6:30 - 17:00 hodin
22. 12. 2015 (úterý) 6:30 - 14:30 hodin
23. 12. 2015 (středa) 6:30 – 13:00 hodin
24. 12. 2015 (čtvrtek) svátek – zavřeno
25. 12. 2015 (pátek) svátek - zavřeno
28. 12. 2015 (pondělí) 6:30 – 15:00 hodin
29. 12. 2015 (úterý) 6:30 – 14:30 hodin
30. 12. 2015 (středa) 6:30 – 13:00 hodin
31. 12. 2015 (čtvrtek) zavřeno
01. 01. 2016 (pátek) svátek - zavřeno

Prvním úředním dnem v roce 2016 je pondělí 4. 1. 2016.
V nutných případech se obracejte na tajemnici obecního úřadu:
Ing. Hana Táborská, tel.: 602 158 895
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Obec Charita

Tříkrálová sbírka - Každá koruna pomáhá
V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která 
začne s Novým rokem a potrvá do 14. ledna 2016. Jedná se o největší dobro-
volnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se 
spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové 
sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky so-
ciálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
•	 kompletní	výměnu	vadných	plynových	kotlů	v	hospici	sv.	Josefa	
•	 nákup	koncentrátorů	kyslíku	a	nových	polohovacích	lůžek	pro	klienty	hospicových	služeb	
•	 vybudování	chodníkových	cest	a	pořízení	venkovního	nábytku	pro	klienty	Chráněného	byd-

lení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
•	 nákup	2	nových	vozů	pro	Mobilní	hospic	sv.	Jana	a	Charitní	pečovatelskou	službu	(za	vozy	již	

dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:
•	 obnovu	interiérového	vybavení	ve	všech	pokojích	klientů	rajhradského	hospice.	
•	 pokračování	realizace	zahradních	úprav	v	parku	Chráněného	bydlení	sv.	Luisy
•	 podporu	činnosti	dobrovolníků,	kteří	jsou	nedílnou	součástí	hospicového	týmu	nebo	pomá-

hají jako společníci klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
•	 další	zkvalitňování	služeb	Nízkoprahového	centra	Vata	v	Židlochovicích,	které	slouží	mládeži	

v rámci prevence ohrožení negativními společenskými jevy
•	 zakoupení	nového	vozu	pro	Charitní	ošetřovatelskou	službu	
•	 podporu	salesiánského	střediska	Don	Bosco	Hospet	v	Indii,	které	vyhledává	děti	zneužívané	

k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění do klasic-
kých škol

•	 Fond	individuální	pomoci	určený	na	podporu	rodin	a	osob	v	tíživé	životní	situaci
•	 humanitární	pomoc	v	České	republice	a	zahraničí	v	případě	živelných	katastrof	

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá 
srdce a přispějete do jejich pokladniček.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.

Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci 
druhým.
Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v sobotu 
2. ledna 2016 v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je 
připraveno občerstvení.

V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového kon-
certu z Městského divadla v Brně.

V Hrušovanech u Brna proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 9 ledna 2016. 
Kolednicí budou chodit ve tří členných skupinkách  s dospělou osobou opatřenou průkazkou 
zmocněnce vystavenou na obci.

 Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Rajhrad: Ing. Hana Bělehradová, 
mobil: 737 220 085, e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz
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ObecCharita

Oblastní charita Rajhrad hledá  dobrovolníky
Oblastní charita Rajhrad hledá pro svoje zařízení Hospic 
sv. Josefa a Chráněné bydlení sv. Luisy určené pro osoby 
s  demencí dobrovolníky, kteří by byli společníky pa-
cientům a  klientům pro vyplnění jejich volného času. 
Dobrovolníci významně obohacují práci s  klienty svými 
jedinečnými schopnostmi a dovednostmi, mohou nabíd-
nout nové náměty a  nápady, přináší pacientům zábavu, 
pochopení, rozptýlení, možnost zapomenout na nemoc.

Náplní činnosti našich dobrovolníků je například povídání 
a naslouchání, hraní společenských her, čtení knih, dopro-
vody na procházku nebo mši sv., dopomoc při tvořivých 
činnostech atd.
Nabízíme školení, pojištění, společné setkávání dobro-
volníků, proplácení cestovného, účast na  vzdělávacích 
kurzech.

Zajímá Vás tato práce?  
Chtěl/a byste se stát dobrovolníkem?
Neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolníků 
Márii Durkáčovou
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, 
mobil: 736 529 319
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47,664 61 Rajhrad; 
www.rajhrad.charita.cz
Na osobní schůzce se podrobně seznámíte s možnostmi, 
jak můžete pomoci, co Vám můžeme nabídnout a co od 
Vás očekáváme.

Ing. Hana Bělehradová,
asistent úseku Práce s veřejností OCH Rajhrad

OBLASTNÍ CHARITA
RAJHRAD

Hledáme koledníky na „Tříkrálovou sbírku“ v Hrušovanech u Brna.
Sbírka probíhá pod záštitou Charity Rajhrad  
a je určena pro Rajhradský Hospic“

Sbírka proběhne dne 9. ledna 2016 (sobota)  
sraz: v 8,30 hod na Sokolovně v Hrušovanech
Přihlášení koledníků na tel. čísle 774 935 548  Hana Furchová  

Kolednicí budou chodit ve tříčlenných skupinkách  s dospělou osobou 
opatřenou průkazkou zmocněnce vystavenou na obci. 
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Chráněné bydlení Nosislav se připravuje na zahájení provozu. V  lednu 2016 se do něj 
začnou stěhovat jeho první obyvatelé. Jedná se o osoby se zdravotním postižením (chro-
nickým, tělesným) nad 40 let, kteří potřebují pomoc a podporu při zvládání každoden-
ních činností. Chráněné bydlení má kapacitu 10 obyvatel a představuje tak alternativu 
k poskytování pobytové sociální služby ve velkokapacitním zařízením.

Asistenti budou v  chráněném bydlení 
přítomni nonstop. Obyvatelům chráně-
ného bydlení budou poskytovat takovou 
podporu, jaká bude z hlediska jejich posti-
žení potřeba. Budou při  tom podporovat 
obyvatele v jejich seberealizaci a individu-
álním způsobu života. 

Obyvatelé chráněného bydlení budou 
mít zajištěnu podporu a pomoc s péčí o do-
mácnost a  svou osobu a  současně budou 
zůstávat i  nadále součástí svého přiroze-
ného prostředí, součástí míst kde  žijí svůj 
život, v dosahu svých příbuzných a přátel. 
V  chráněném bydlení si s  dopomocí asis-
tentů vybudují své „doma“. Svůj byt si zařídí 
podle svých představ, kdykoliv budou moci 
přijímat návštěvy. Obyvatelé domu vytvoří 
společenství, společné prostory chráněné-
ho bydlení budou sloužit k pořádání besed, 
slavností a  vystoupení, na  které  chceme 
zvát všechny občany Nosislavy.

Zájemci o  Chráněné bydlení mohou 
kontaktovat jeho vedoucí Mgr.  Lenku 
Krutinovou na  tel. č. 737 218 420 nebo 
na  mail nosislav@diakonie.cz. Žádost 
o  službu a  další informace jsou dostupné 
na webových stránkách: 

http://nosislav.diakonie.cz/. 
Chráněné bydlení Nosislav bylo vybudo-

váno brněnským střediskem Diakonie ČCE 
za vydatné podpory nosislavského evange-
lického sboru z  prostředků Evropské unie 
a také díky mnoha dárcům.

Ostatní Chráněné bydlení Nosislav 

Chráněné bydlení Nosislav zahájí svůj provoz v lednu 2016
Mgr. Lenka Krutinová, vedoucí Chránìného bydlení Nosislav 
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Domov pro seniory Akátový dům má za sebou první rok provozu
Bronislava Migotová, vedoucí Akátového domu 

OstatníAkátový dům Rajhrad

Akátový dům stojí v centru Rajhradu na ulici Městečko č. 52. V bytech bydlí jak 
soběstační senioři, kteří využívají základních služeb pečovatelek a oceňují hlavně 
pestrý kulturní a společenský život, tak senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
celodenní pečovatelskou péči.

Jak vyplývá z  rozhovoru s obyvateli Akátového domu, žijí si zde spokojeně. 
Třeba takový pan Dohnal žil 30 let v Brně a jak tvrdí, má rád okolo sebe lidi, se 
kterými se může bavit. Když potřebuje na chvíli změnit prostředí, vyrazí na výlet 
do Brna nebo za bratrem na Znojemsko. Na otázku, jak se mu v zde žije, říká: 
„Pořád se tady něco zajímavého děje. A jsou tady lidi, můžu se vykecat. Já jsem 
ten typ, co nezavře hubu, jak se říká.“ Z jeho řeči je cítit spokojenost.

Akátový dům je sice domov pro seniory, ale přes svoji krátkou existenci se 
již stačil představit i  širší veřejnosti jako rajhradské kulturní centrum. Vedení 
domova připravuje na každý měsíc kolekci zajímavých a  různorodých akcí, 
přednášek a koncertů.

Vedení domova hodnotí první rok provozu jako velmi vydařený. „Podařilo se 
nám vytvořit kolektiv příjemných a  zkušených pečovatelek, které zvládají jak 
náročné situace, tak i zábavu a aktivizace klientů.“ Domovu se za krátkou dobu 
své existence podařilo získat dobré jméno a díky tomu je volných už jen několik 
posledních bytů.

Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455; www.senbydleni.cz
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Školy Mateřská škola

Těšíme se na Vánoce
Kolektiv MŠ 

V září začal nový školní rok pro všechny děti naší mateřské školy.
Adaptace nových dětí proběhla bez větších potíží, poplakávaní nových tříletých dětí během 

14dnů ustálo a my se mohli pustit do práce.
Od 10. září začaly děti navštěvovat lekce plavání v blučinském bazénu a  také začal fungovat 

taneční kroužek a kroužek angličtiny. Pro posílení sounáležitosti mezi dětmi našich tříd s ostatními 
dětmi na budovách naší MŠ jsme s p. učitelkami připravili maňáskové představení a pozvali děti 
z MŠ Jízdárenská. Broučkům se u nás moc líbilo.

Při pobytech venku jsme s dětmi sbírali kaštany pro zvířátka.
V  říjnu přišel do  naší školky kouzelník "Vildomec" 

se  svým vystoupením. Začal probíhat pravidelně 
kroužek „Školáček“ pro předškolní děti a jejich rodiče. 
Podzimní čas je  již tradičně spojen se  společným 
tvořením dětí a  rodičů, které  se  těší velké oblibě. 
Na  připomenutí „Památky zesnulých“ jsme navštívili 
místní hřbitov.

V  listopadu nás na  oplátku pozvaly děti ze  třídy 
„Broučků“ na  MŠ Jízdárenská na  maňáskové 
představení, kde  jsme se  všichni společně zasmáli 
a zazpívali si. Společně jsme také doprovodili Svatého 
Martina s andělem na bílém koni ve svatomartinském 
průvodu. Průvod byl  zakončen ohnivou show. Všem 
se nám to moc líbilo.

Na  konci  listopadu děti z  „Berušek“ a  „Motýlků“ 
vystoupily v Hortisu v Židlochovicích na akci „ Zahájení 
adventního času“.

V prosinci přišel za dětmi Mikuláš, anděl a dva čerti, 
pochválil hodné děti a  těm zlobivějším připomněl, 
že  se  mají polepšit. Obdarované děti jim společně 
zazpívaly. Vánoční jarmark, na který děti připravovaly 
s p. učitelkami dárečky, zpestřily naše děti také krátkým 
hudebním vystoupením. Na  vánoční zpívánky  – 
posezení s rodiči a vánoční nadílku od Ježíška se děti, 
rodiče i  p.  uč. již tradičně těší a  společně si poslední 
dny roku užijí v týdnu od 14. do 18. 12. 2015.

Kolektiv mateřské školy Vám přeje krásné svátky 
vánoční a  do  nového roku 2016 Vám přeje hodně 
zdraví a spokojenosti.

Poděkování
Děkujeme všem svým příznivcům, kteří nás různým způsobem podporovali, paní Irena Krupková 

nám věnovala věcné dary, pan Petr Rajnoch se  podílel na  akci "Martinské svícení", pan Tomáš 
Duchoň, slečna Monika Horrová, pan Tomáš Franěk a  Pavel Kopečinský nám pomohli připravit 
"Mikulášskou nadílku".
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Školy Základní škola

Uplynulé měsíce školního života
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Projektové vyučování Rok s jabloní
První podzimní dny 24. 9. – 2. 10. 2015 jsme věnovali zkoumání, jak 

se proměňuje jabloň v průběhu roku, jak se vyvíjejí jablka, počítají při sklizni, 
jak je  můžeme užitečně zpracovat a  jaké poučení si s  toho můžeme vzít 
pro vlastní život. Aby nešlo o pouhou teorii, tak jsme 
si upekli na  svačinu jablečný závin. Většina dětí 
ocenila možnost učit se jiným způsobem.

V matematice jsme společně se skřítky z učebnice 
sbírali oříšky za správně vyřešené příklady s podzimní 
zahradnickou tematikou. V rámci prvouky propojené 
s  pracovním vyučováním žáci nakrájeli oškrabaná 
jablka na kousíčky a po skupinách připravili jablečný 
závin, který  nám potom paní kuchařky ochotně 

upekly. V anglickém jazyce jsme počítali jablka padající ze stromu a ptali se spolužáků, jestli mají 
jablka rádi, procvičovali jsme správnou výslovnost podobných hlásek. Kromě „práce v sadu“ jsme 
také dokončili popis zvířátek z geometrických tvarů v mini knížce o farmě, kterou si žáci vyráběli.

Následující den jsme pokračovali ve  „sklizni“ spadaných jablek 
jako správně vypočítaných příkladů. V českém jazyce jsme vyplňovali 
pracovní list, ve kterém jsme si procvičili 
schopnost bezchybného přepisování 
z  tabule, znázorňování slov obrázky 
a  vytváření popisků obrázku. Seznámili 
jsme se  s  tím, jak se  tvoří myšlenková 
mapa na  téma zpracování jablek. 
O  velké přestávce jsme si pochutnali 
na  povedených závinech a  podělili 
se  s  ostatními. Hudební výchova byla 
zaměřená na  rytmické vytleskávání slov, 
co  vše může být červené jako jablko 
a  zkoušeli jsme si v  rytmu tikajících hodin předávat jablka z  ruky 
do  ruky v  kruhu. Zazpívali jsme si různé písničky s  texty o  jablkách, 
např. Pod naším okýnkem. Na závěr se žáci ve dvojici pokusili o ilustraci 

textu pohádky O jabloňce od E. Petišky z knížky Martínkova čítanka. Umět si přečíst text, porozumět, 
o čem je a správně reagovat na obsah textu např. ilustrací, je důležitá čtenářská dovednost.

Žáci se  učili také spolupracovat a  pomáhat si navzájem. 
V  následujícím týdnu jsme si povídali o  dobrém a  špatném ovoci, 
neboli o dobrých a špatných vlastnostech, které máme. Ve třídě jsme 
si vyrobili papírovou jabloň s podzimní barvou listí a ozdobili ji jablky 
dobrých povahových vlastností, zatímco jablka špatných vlastností 
jsme nechali pod  jabloní jako plesnivá jablka, které  nikdo nechce. 
Také jsme dokončili ilustrace k  textu pohádky O  jabloňce. Každý 
žák přečetl část textu spolužákům a  knížku jsme vystavili ve  třídě, 
kde je k dispozici k zapůjčení.  Mgr. Jitka Coufalová, tř. uč. 2.A



15Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2015

Želešická růže
V pátek 2. 10. se konal XXXII. ročník Memoriálu Zdeňka Dvořáka – Želešická růže.
Tohoto tradičního závodu v přespolním běhu se účastnili vybraní žáci naší školy, a to ve třech 

kategoriích:
dívky roč. 2004 – 2006 na 800 m
chlapci roč. 2004 – 2006 na 1000 m
dívky roč. 2002 – 2004 na 1000 m

V průběhu září prošli naši žáci běžeckou přípravou v rámci 
tělesné výchovy, kde si mimo jiné zaběhali i kolem našich blíz-
kých rybníků… V těžké konkurenci především žáků z velkých 
škol s  dlouhodobou atletickou přípravou nakonec nedopadli 
nejhůře a v duchu olympijského hesla, že není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se, doběhli všichni s plným nasazením do cíle.

Turnaj v malé kopané v Rajhradě
V pátek 9. 10. se zúčastnili vybraní žáci z 5. a 4. ročníku dal-

šího sportovního klání – turnaje v malé kopané, který pořádala 
Základní škola T. G. M. Rajhrad u příležitosti 80. výročí svého za-
ložení. Přes nepřízeň počasí byl ráno na školním 
hřišti za mírného mrholení turnaj zahájen. Umě-
lý povrch hřiště se nakonec ukázal být výhodou, 
i  počasí se  brzy umoudřilo. Protože se  turnaje 
účastnily pouze čtyři týmy, hrálo se  systémem 
každý s  každým. Ač to  zpočátku nevypadalo, 
sedm našich statečných fotbalistů postupně 
dotáhlo zápasy až do vítězného konce. Odmě-
nou jim byla nejen radost z  vítězství a  získaný 
pohár, ale i  cenné zkušenosti z  utkání s  jinými 
školami a to, že hrát fair play je cool!

Turnaj v minikopané v Žabčicích
Chuť zahrát si znovu fotbal nás neopustila, 

naopak byla větší, protože jak se  říká, s  jídlem 
roste… Tak jsme si opět zahráli na turnaji v mi-
nikopané ve  sportovní hale v  Žabčicích. Pořa-
datelem této tradiční akce je ZŠ a MŠ Žabčice. 
Štěstí nás ani tentokrát zcela neopustilo a přes 
absenci našeho osvědčeného brankáře jsme 
nakonec obsadili slušné třetí místo.
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Školy Základní škola

Návštěva výstavy loutek
Na sklonku října se třída V. A vypravila do Rajhradu na výstavu „Loutky nikdy nespí“ v Památníku 

písemnictví na Moravě. V pohádkové říši loutek ukryté za zdmi kláštera se skutečně nedalo za-
mhouřit oko ani na vteřinu. Děti byly tímto světem zcela okouzleny a zapojily se s nadšením do do-
provodného programu, kde se o loutkách dověděly spoustu zajímavých věcí. Seznámily se např. 
s  jejich stručnou historií od  pravěku až do  současnosti, poznaly jejich výrobu a  jednotlivé typy 
loutek od maňásků, marionet až po javajky a manekýny. Na závěr si samy zahrály loutkové divadlo. 
Dá se říct, že na této výstavě děti prožily velmi zábavné i poučné dopoledne.

Mgr. Michal Řihánek, tř. uč. 5.A

Loutky nikdy nespí
V  úterý 6.  října jsme 

si udělali malý výlet 
do Rajhradu. Již poněkolikáté 
jsme navštívili Památník 
písemnictví ve  zdejším 
klášteře. Tentokrát jsme 
se nechali nalákat na výstavu 
loutek. Výklad paní Kresové, 
která nás expozicí provázela, 
byl velmi poutavý a loutky přenádherné. Nabyté vědomosti jsme si ihned ověřili formou rychlého 
kvízu. To  nejlepší nás ovšem čekalo na  konec. My sami jsme se  totiž stali loutkoherci a  zahráli 
pohádku „O perníkové chaloupce“. Ve škole jsme si potom zkusili jednoduché loutky vyrobit.

Mgr. Monika Betášová, tř. uč. 5.B

Halloween
Před podzimními prázdninami jsme uspořádaly pro děti a rodiče setkání v duchu  halloweenských 

tradicí.
Byla vyhlášena soutěž o nejchutnější podzimní koláč.
Soutěže se zúčastnilo patnáct maminek a bylo z čeho vybírat.
Každý koláč dostal svůj originální  název. Mohli jsme ochutnat „Očičkovou motanici“, „Ďábelské 

perníčky“, „Koláčkovou dýni“ nebo „ Perníček zabijáček“.
Koláče, které maminky pro děti připravily, byly výborné  a zaslouženě mizely ze stolu.
Nechybělo tradiční  vydlabávání dýní. Pod  rukami dospělých vznikly strašidelné i  roztomilé 

dýně, které se rozsvítily společně s očima dětí.
I malování duchů, skotačení a strašení přispělo k halloweenské atmosféře.
Za úplňku měsíce jsme poslali k nebi lampiony  štěstí.

Mgr. Markéta Dvořáková, Mgr. Monika Betášová
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5.B Výtvarná dílna v terénu
Podzim se nám opravdu vydařil. Sluneční paprsky nás vylákaly do parku, kde jsme se v rámci 

výtvarné a pracovní výchovy pokusili sestavit nejbohatší paletu barev a odstínů. Malíř „PODZIM“ 
je opravdový Mistr.

Z přírodnin jsme rychle poskládali krásné výtvory (než nám je vítr odnesl) a nakonec se ještě 
pěkně vyřádili.

Podzimní čarování – 5.B
27.  října jsme se  do  školy těšili 

víc než obvykle. Aby ne! Dnes jsme 
vyrazili bez aktovek – čeká nás pro-
jektový den  – výtvarná a  pracovní 
dílna „Podzimní čarování“. A protože 
k  podzimu patří DRACI  – jednoho 
pořádného jsme společnými sila-
mi vyrobili. Teď už jenom počkat 
na VÍTR.

Oku lahodící byla naše vinotéka 
(NE, neochutnávali jsme) a  podve-
čer patřil společnému setkání dětí 
a  rodičů na  školním dvorku. Jejich 
šikovné ruce vyřezaly krásné dýně 
a mlsné jazýčky ochutnaly roztodiv-
né delikatesy.

Mgr. Monika Betášová, tř. uč. 5.B
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Školy

Výtvarný projekt 
„Podzimní radovánky“

Podzim je  sice téměř u  konce, ale třída 
4. b nabízí malé ohlédnutí na  dny, kdy  byly 
parky plné barevných lístků. Ty jsme využili 
k  dvouhodinovému výtvarnému projektu 
„Podzimní radovánky“. Děti si pořádně 
zaskotačily v  hromadách spadeného listí, 
ze  kterých tvořily palety podzimních barev 
a  ve  skupinách vytvářely různé podzimní 
instalace. Dětem se  práce velice povedla 
a radovánky si skutečně užily. 

Mgr. Eva Baumgartnerová, tř. uč. 4. B

Návštěva divadla v Brně
26.  listopadu navštívili třeťáci představení 

MACH A  ŠEBESTOVÁ v  divadle Radost. 
I  když  příběhy Macha, Šebestové s  velkou 
mašlí a  jejich psího kamaráda Jonatána 
každý dobře zná, sledovali jsme s  nadšením 
představení hrané herci. Viděli jsme, jak 
Mach se  Šebestovou získali kouzelné 
sluchátko, jak měl Kropáček angínu, jaké 
má paní Kadrnožková potíže se  sousedy 
kvůli nezbednému Jonatánovi a  jak jela 3. b 
na  školní výlet, kde  zažili žáci neuvěřitelné 
dobrodružství s  piráty. A  abychom si divadlo 
mohli připomínat i  ve  škole, namalovali jsme 
si střechu plnou koček, které  přivolalo kouzelné sluchátko po  zavolání: „Haló, haló, haló, proč 
je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion!“ Třeťáci

První pomoc – 5.B
Pro žáky 5. ročníku byl určen program zaměřený na zásady poskytnutí první pomoci. Děti byly 

nejen poučeny, nýbrž některé dovednosti si vyzkoušely „na vlastní kůži.“ 

Nebojte, všechno bylo jenom JAKO…
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Zdravé zuby
PV pondělí 30. listopadu se žáci 5.B zúčastnily programu ZDRAVÉ ZUBY. Studentka stomatologie 

formou prezentace a s použitím názorných pomůcek zdůraznila důležitost ústní hygieny.

Školní družina
Nedávno začal školní rok a  je  tady opět čas adventní. Ve školní družině jsou největším tématem 

čerti. Čerti ve všech podobách. Kreslíme, malujeme, stříháme a lepíme. Stavíme peklo z lega – to se ví, 
že jenom z ohnivých červených a černých začouzených dílků. Také malujeme pekelné kameny, vytvá-
říme rohaté čertíky a učíme se čertovské básničky. Ale tento čas není pouze o čertech. Důležití jsou 
také andělé – symboly pro zvěstování narození Ježíše Krista. A nesmíme zapomenout na Mikuláše! 
Dobrotivého muže, jehož skutky si dodnes připomínáme. Všechny děti ve školní družině vědí, že to byl 
biskup, který pomáhal především lidem v nouzi. Také to, že v přestrojení obcházel domy chudých a kla-
dl jim přede dveře pozlacená jablka ořechy. Advent je dobou radosti, odpočinku a zklidnění. Je časem 
očekávání narození Ježíška. Ve školní družině zpíváme koledy, vyrábíme přáníčka, věnujeme se vánoč-
ním zvykům, kouzlům a pověrám. Letos si vyrobíme vlastní betlém z kartonu. Plánujeme Mikulášskou 
besídku a Vánoční nadílku. Nazdobíme si vánoční stromeček a rozdáme si dárky. Ježíšek určitě nezapo-
mene na družinové děti a naloží jim dárky pod stromeček. Jen ten sníh nám k tomu vánočnímu času 
trošku chybí. Ale kdo ví – třeba se letos zasněžených Vánoc opravdu dočkáme.

S dětmi Vám přejeme, ať jsou obdobím klidu, pohody a příjemné atmosféry. Vychovatelky ŠD

Advent
Školáci zahájili adventní období 

vystoupením žáků pěveckého 
kroužku a  třídy 2. B na  Zelném 
trhu v  Brně dne 3.  12. Pokračovat 
budeme rozsvícením vánočního 
stromu 5.  12.  , vánočními dílnami 
a  zpěvem koled 9.  12. Posledním 
předvánočním vystoupením bude 
17. 12. v 17 hodin vánoční koncert 
Hruščat v hrušovanském kostele.

Přejeme všem krásný a  klidný 
adventní čas, pohodové vánoční 
svátky a úspěšné vykročení do no-
vého roku.

Za zaměstnance a žáky školy
 Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ
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Obec Právní rady

Pokud sledujete zpravodajství, tak jste si prav-
děpodobně v nedávné době všimli kauzy, kdy jistý 
řidič byl  za  vytlačení dodávky ze  silnice označen 
za pachatele trestného činu vraždy ve stádiu po-
kusu.

Dokážeme si jistě představit nervózního, ag-
resivního řidiče, zažívajícího úzkostné stavy v dů-
sledku provozu na  silnicích a  jeho naprosto ne-
adekvátní reakci, kdy začne najíždět na cizí vozidlo 
a vytlačovat jej.

Tímto příspěvkem nehodnotím stav, který na-
stal. Dále předkládám právní rozbor ryze z pohle-
du právní terminologie a teorie trestního práva.

V  těchto případech lze obecně pochybovat 
o tom, že tato osoba zároveň chtěla osoby ve vy-
tlačované dodávce svým jednáním úmyslně za-
vraždit.

Avšak trestní právo při  posuzování jednání 
určité osoby zná i tzv. nepřímý úmysl, který popi-
sujeme jako situaci, kdy pachatel věděl, že svým 
jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení 
zájmu chráněného trestním zákonem, a  pro  pří-
pad, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

Vztaženo k  naznačenému případu, tedy si-
tuace, kdy  řidič věděl, že  vytlačením jiného auta 
na svodidla může následnou havárií a zraněními 
způsobit smrt osob, avšak jednal bez ohledu na ta-
kovou vědomost.

Závěrem dodávám, že posuzování způsobu za-
vinění pachatele trestného činu soudy je  otázkou 
v  mnohých případech složitou, vždyť kdo může 
skutečně vědět a přesvědčivě říct, co ten který chtěl 
svým jednání způsobit a jak hluboce si v ten okamžik 
uvědomoval, jaké následky jeho jednání může mít.

Tento díl se zaměří na právo trestní, tedy prá-
vo veřejné. O právo veřejné se  jedná z toho dů-
vodu, že na jedné straně stojí veřejná moc – stát 
a na druhé straně občan. Veřejnou mocí pak rozu-
míme na poli trestního práva policii, státní zástup-
ce a soudy.

Když je řeč o trestním právu, tak se většině lidí 
vybaví zločinci páchající tu nejzávažnější trestnou 
činnost, přísné tresty odnětí svobody a  věznice, 
tak jak je toto odvětví práva prezentováno v mé-
diích. Trestní stíhání však může postihnout koho-
koliv. Stačí, když z nedbalosti zapříčiníte dopravní 
nehodu při  které  někdo utrpí zranění, která  ho 
omezí na dobu delší než šest týdnů. Typicky kom-
plikovanější zlomenina a rázem Vám hrozí odnětí 
svobody až na čtyři léta. Avšak nezoufejte, právní 
předpis na takovéto případy, kdy by nebylo spra-
vedlivé pachatele trestat, pamatuje, a  to  v  usta-
novení § 307 trestního řadu. Zákon zde stanoví, 
že „v řízení o přečinu, může se souhlasem obvině-
ného soud a v přípravném řízení státní zástupce 
podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže se ob-
viněný k činu doznal, nahradil škodu, pokud byla 
činem způsobena, nebo s poškozeným o její ná-
hradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná 

opatření k  její náhradě, nebo vydal bezdůvodné 
obohacení činem získané, nebo s  poškozeným 
o  jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná 
vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k oso-
bě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadní-
mu životu a k okolnostem případu lze důvodně 
takové rozhodnutí považovat za dostačující.“

Výhodou toho postupu je, že  obviněnému 
není ukládán trest odnětí svobody ani zákazu 
činnosti spočívající v  zákazu řízení motorových 
vozidel, a dále že nemá záznam v rejstříku trestů. 
Nutno dodat, že výše popsané řešení trestní věci 
není nárokové, záleží jen  na  statním zástupci, 
či soudci, zda takto rozhodne. Z praxe dodávám, 
že ani státní zástupce, ani soudce zpravidla výše 
uvedeným způsobem nerozhodne v  případě, 
že obviněný zapříčinil dopravní nehodu pod vli-
vem alkoholu či jiné návykové látky.  

Nepřímý úmysl
Mgr. Hugo Hubený, Advokátní kancelář Mgr. Hugo Hubený, info@akhubeny.cz 

Z jiného soudku
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Francouzští vojáci, 
Napoleon a Hrušovany

Před osudnou bitvou u  Slavkova prchala 
v listopadu 1805 ruská a rakouská armáda před 
Francouzi od Vídně přes Pohořelice, Hrušovany, 
Židlochovice směrem k  Brnu. 18.  listopadu 
ve 3 hod. odpoledne dorazil do Pohořelic první 
předvoj francouzské armády, 19.  listopadu 
ráno přijel do Pohořelic vlídný a  mírný maršál 
Murat a brzy po něm asi v 10 hodin Napoleon 
s doprovodem. Ten den ráno vstoupili francouz-
ské jednotky do Hrušovan a  při postupu na 
Židlochovice se střetli v menší šarvátce na silnici 
k parku s posledním vojem ustupujících ruských 
kozáků generála Kutuzova.

Ten den obsadili Francouzi Hrušovany, Židlochovice a k večeru i Brno celkem bez 
boje. Téhož dne, 19. listopadu, přijel do Hrušovan i císař Napoleon se svým štábem. 
Přijel od Pohořelic po císařské silnici, na kopci nad Hrušovany na aleji se zastavil a po-
drobně se svým štábem pozoroval krajinu směrem k Brnu a Slavkovu. Potom vjeli do 
Hrušovan, kde se podle pověsti Napoleon zastavil v hostinci „Na špici“ č. p. 1 a tam si 
chvíli odpočinul a posvačil. Na to odjel k večeru do Židlochovic, snad tu měl přespat 
a druhý den odjel do Brna. Ten den táhla hlavní síla francouzské armády směrem 
k Brnu. Mnoho francouzských vojáků se ubytovalo v Hrušovanech a okolních vesni-
cích, kde očekávali vývoj událostí, které vedly ke známé bitvě tří císařů u Slavkova. 
Vojáci tábořili ve všech 
zahradách u domů a vzhle-
dem k  chladnému počasí 
koncem listopadu si zapalo-
vali velké ohně, aby se ohřá-
li. Přitom zapálili neúmyslně 
5 domů a  několik stodol. 
K obyvatelům se chovali po-
měrně slušně, ovšem tvrdě. 
Brali lidem doby tek, krmení 
pro koně, dřevo i potraviny Hostinec „Na špici“, foto“ archív kronikáře
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a bezpodmínečně požadovali od obce výpalné, tzv. „francouzskou daň“. Také první 
dny se jim obec byla nucena dát 590 zlatých francouzské daně. Vzali 95 krav a přes 
25 koní.

Napoleon byl v té době nejvýznamnější osobností v Evropě a po mnoho gene rací 
se v Hrušovanech dlouho vyprávělo o přítomnosti Napoleona, a tématem vyprávění 
bylo „můj dědeček, pradědeček, prapradědeček atd. viděl Napoleona, jak jel přes 
Hrušo vany, jak se stavil v hostinci Na špici“ a ještě dlouho po první světové válce, 
120 let od bitvy u Slavkova se užívalo pořekadlo „ten je silný jak Napoleon“.

Od časného rána 2. prosince 1805 začala kolem prateckých výšin bitva, kde během 
několika hodin došlo naprosté porážce spojeneckých vojsk. Bitva vešla do dějin jako 
„Bitva tří císařů,“ nebo „Bitva u Slavkova“. Bitva u Slavkova byla do té doby považová-
na za jedno z nejkrvavějších vojenských střetnutí ve světových dějinách. V závěrečné 
bitvě u Slavkova zvítězil Napoleon, během jediného dne zde padlo 36 000 vojáků 
všech zúčastněných armád. Škody byly obrovské, asi po šesti nedělích po bitvě 
odešlo francouzské vojsko, všichni občané to přijali s úlevou. Z kvetoucí země byla 
pustina. Židlo chovské panství utrpělo škody za 664 450 zlatých a 51 krejcarů.

Roku 1809 se Francouzská vojska se opět dostala do našeho okolí za nové války 
Napoleona s Rakouskem. Po bitvě u Znojma přišli Francouzi v čele generálem Da-
voustem do Pohořelic a 19. září jel Napoleon podruhé přes Židlochovice do Hus-
topečí. V této době patřilo panství knížeti Františku z Ditrichštejna, který také zřídil 
na obranu vlasti v Židlochovicích domobranu. Mír byl ujednán 14. října 1809. Tyto 
válečné akce stály židlochovické panství 977 krav, 32 volů, 1 565 věder vína, 1 579 
centů pšenice, 234 koní.

Aby si své dobité pozice zajistil, rozmístil Napoleon francouzské posádky v rakous-
kých zemích. V našem okolí pobývali Francouzi od 13. 6. do začátku listopadu 1809.

Hrušovanská kronika Václava Kubíčka – 90 roků od vydání
Každý jistě vlastní nějaké knihy, které jsou pro něho zvláště významné a cenné. 

Opatruje je, nerad je půjčuje, a i když je má stokrát přečtené, občas se k nim vrací. 
Potřebuje z nich čerpat údaje, které pozapomněl nebo si je potřebuje osvěžit.

K takovým knížkám patří i Kronika obce Hrušovan 1252–1925 se vzpomín kami na 
pobyt presidenta Masaryka. Sepsal ji berní úředník a kronikář Václav Kubíček. Malá 
poznámka hned v úvodu knihy hovoří sama za sebe: Kubíček vydal knihu vlast ním 
nákladem. Zřejmě tehdy nenalezl pro vydání svého dílka mnoho pochopení u teh-
dejších hrušovanských radních, a tak se obětavě rozhodl financovat tisk z vlastních 
pro středků. Svědčí to o  Kubíčkově nezměrné zanícenosti i  nadšení pro košatou 
a zajímavou historii obce.

Nedávno jsem potřeboval zjistit některé údaje týkající se bývalého židlochovic-
kého starosty Karla Jiruše. Byl významným stavitelem a za zásluhy byl vyznamenán 
řádem Františka Josefa I. Jako starosta měl jistě také zásluhy na povýšení Židlochovic 
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na město v roce 1873. Z Kubíčkovy kroniky 
se mi podařilo zjistit, že otec Karla Jiruše 
postavil v  Hrušovanech nádraží a  syn Karel 
postavil později školu, radnici a hřbitov. Další 
židlochovický stavitel Jelínek (křestní jméno 
Kubíčkova kronika neuvádí) v roce 1881 byl 
pověřen stavbou původního hrušovanského 
cukrovaru. A zmíněný stavitel Jelínek byl také 
prvním starostou nově založeného němec-
kého sboru hasičů v Židlochovicích v r. 1873.

Poučná jsou slova, které Kubíček uve-
dl v  závěru kroniky: „…přál bych si, aby 
v dnešní době obec Hrušovany a veškeré její 
obyvatelstvo vědomě se přičinilo k dosažení 
lepších a  klidnějších dob jak pro obec, tak 
pro celý kraj.”

Mgr. Karel Vavřík, 
Židlochovický vlastivědný spolek

Zřejmě málokdo si na hrušovanském 
hřbitově všimne malého hrobu, vedle 
kterého leží povalený žulový náhrobek 
věnovaný muži jménem Trypko Markovič.

Na náhrobku je latinkou vyrytý text
„Zde odpočívá Trypko Markovič
narozen r. 1869
zemřel 19. června r. 1917
Věnovali jeho krajané a přátelé“

Totožný text je na pomníku zazname-
nán i v cyrilici.

Kdo však byl tento muž?
V  matrice se potom můžeme dozvě-

dět, že Tripko (nyní s měkkým „i“) Marko-
vič se narodil v obci Ponikovica a bydlel 
v  obci Karanko v  Srbsku, patrně dnešní 
Karan u  města Užice, a  byl ženatý. Do 
Hrušovan se dostal jako válečný zajatec. 
Pravděpodobně zde pracoval na  stavbě 

nového cukrovaru, protože starý v  roce 
1915 vyhořel, nebo pomáhal místním 
rolníkům s prací na poli. Podle informací 
z kroniky bylo v obci v té době přibližně 
šest set zajatců především ze Srbska 
a  Ruska. Jako příčina smrti je uveden 
pád ze schodů. Smrt nastala ihned po 
nehodě a  pohřeb se konal o  čtyři dny 
později.

Jedná se o  památku, která nám má už 
téměř 99  let připomínat nejen osud jed-
noho člověka, ale také významné události 
současně z místní, české i světové historie. 
Budeme proto usilovat, aby se hrob zre-
konstruoval do důstojné podoby.

Pokud by náhodou měl někdo jakékoli 
informace, které s tímto mužem souvisejí, 
prosím, ozvěte se.

Mgr. Ing. Pavel Kadlec

Kdo byl Tripko Markovič?
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1950 – 65 let
V  roce 1950 bylo zrušeno obecní bubnování a  zřízen místní 
rozhlas. Bubnování měl na starosti zaměstnanec obce - obecní 
sluha a strážník v jedné osobě. Šel po obci, zastavil se na určitých 
místech, zabubnoval na bubínek, otevřel list papíru kde měl od 
starosty napsáno, co má hlásit a začal: „Na vědomost se dává…“ 
a uváděl různá oznámení. Po ukončení hlášení opět zabubnoval 
a šel na další stanoviště.

1970 – 45 let
Když v 60. letech min. století postavil n. p. Svit čtyři rodinné domky, bylo to pro takový 
velký závod nedostačující. Proto podnik připravoval plán na výstavbu bytových jedno tek 
v Židlochovicích. Jenže předseda komise pro výstavbu a rada MNV v Hrušovanech u Brna 
doporučila, aby plán státní výstavby bytových jednotek pro zaměstnance Svitu byl 
převeden ze Židlochovic do Hrušovan. Po dohodě MNV byly pro výstavbu tří bytových 
domů stanoveny pozemky ul. Komenského za Bartůňkovým. V roce 1969 byla výstavba 
64 bytových jednotek schválena a v následujícím roce započata.

1970 - 45 let
Koncem roku 1970 začala Prefa n. p. Brno budovat v Hrušovanech u Brna nejmodernější 
závod v republice na pórobetonové výrobky.

1980 - 35 let
Začala výstavba vysokotlaké přípojky plynu.
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Před 140 lety se narodil Hynek Světlík
V  letošním roce 2015 si připomínáme 140. výročí narození 

vzácného hrušovanského občana MUDr.  Hynka Světlíka. 
Narodil se 2. ledna 1875 v  Rosicích v  rodině stavitele Hynka 
Světlíka, aktivního pracovníka v hasičské župě, který současně 
stál u zrodu mnoha rosických spolků.

MUDr. Hynek Světlík přišel do Hrušovan v roce 1905 a začal 
zde pracovat jako závod ní lékař cukrovaru a praktický lékař pro 
občany obce. Ihned po příchodu se začal podílet na veřejném 
životě obce.

Již v  roce 1906 byl jedním z  organizátorů při založení dobrovolných hasičů 
v  Hrušovanech. V  roce 1907 byl zvolen starostou župy hasičského židlochovického 
okresu č. 44.

Krátce po vzniku České republiky na podzim 1918 jmenoval Zemský národní výbor 
v  Brně MUDr.  Hynka Světlíka, starostu hasičské župy, velitelem Československého 
vojenského praporu okresu Židlochovice, který měl za úkol obsadit železniční trať od 
Modřic až po Zaječí a starat se o bezpečnost celého kraje, shromaždovat z fronty vracející 
vojíny apod. Prapor měl 700 až 3000 mužů. Pod vedením Hynka Světlíka byl tento prapor 
pevným a  dobře organizovaným útvarem. V  dubnu 1919 začal opět fungovat bývalý 
vojenský pluk č. 99 a vojenský prapor mohl být rozpuštěn.

Významně se též zasloužil vznik okresního spolku červeného kříže v Židlochovicích 
v roce 1920.

Byl neúnavným pracovníkem v  hasičském spolkovém a  vlasteneckém prostředí 
židlochovického regionu. V  roce 1923 byla přejmenována hasičská župa okresu 
židlochovického na hasičskou župu „Dra. Světlíka“ okresu židlochovického č. 44.

Pro mnohé hrušovanské občany byl neúnavným rodinným lékařem.
Na konci války 22.  dubna  1945 zemřel ve věku 72  let a  byl hasiči pohřben 

na hrušovanském hřbitově.
Posmrtně byl 2. 9. 1945 prohlášen za zrádce národa, nařčen z kolaborace s německými 

okupanty a  označen za udavače JUDr.  Františka Čermáka. Ze župy byl vyloučen 
a posmrtně odstraněno jeho jméno. 
Příčinou tohoto nařčení bylo druhé 
manželství s  o  mno ho let mladší 
manželkou Helenou, po jejímž 
naléhání přijal spolu s ní v roce 1940 
ně mecké občanství. Občanství přijal 
nepochybně pod hrozbou zatčení 
gestapem, byl známým veřejným 
činitelem okresního významu.

Se zatčením JUDr.  Františka 
Čermáka a  členů Obrany národa 
neměl MUDr.  Hynek Světlíkem nic 
společného a  nařčení nebylo nikdy 
dokázáno.

Náčelník hrušovanských hasičů Hynek Světlík v helmě,
vedle sedící s hrušovanskými hasiči, foto: archív kronikáře
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Události známé, neznámé…

V  loňském roce slavil TJ Sokol deva-
desát let, kdy  byla postavena budova 
sokolovny.

Snem všech členů TJ Sokola při zaklá-
dání jednoty bylo vybudovat důstojný 
stánek pro svoji kulturní a sportovní čin-
nost. Po  celých devadesát let byla soko-
lovna ústředním místem hrušovanských 
kulturních a sportovních akcí pro občany 
naší obce.

V  roce 1638 koupil Hrušovany Šimon 
Kratzer ze Schönsberka, správce ditrichštejnských statků a vytvořil z opuštěných grun-
tů nový panský dvůr. Po třicetileté válce byly přidány k panskému dvoru i opuštěné 
grunty a  na  jejich místě postaven pan ský dvorec, později zde byla panská myslivna 
č. p. 19. K tomuto objektu patřila i velká zahrada.

TJ Sokol podepsal v roce 1920 kupní smlouvu podle níž se dům č. p. 19 se zahradou 
stal majetkem TJ Sokola. Jednota zaplatila za tento objekt 25 000 korun.

Členové Sokola si nejprve upravili zahradu na rozsáhlé cvičiště. Když byly uvolněny 
byty, začala výstavba budovy sokolovny, která byla jedna z prvních v širokém okolí.

Slavnostní otevření budovy sokolovny bylo 7. září 1924. Náklad na  její zbudování 
a  adaptace staré části budovy činil 120 000 korun. Tuto akci provedla jednota Sokol 
ve vlastní režii. Stavbu projektoval stavitel V. Kadlec.

V roce 1927 byl k tělocvičnému sálu přistaven malý sál, kde se velice úspěšně a dlou-
hodobě hrávalo loutkové divadlo.

Po  sjednocení tělovýchovy v  roce  1948 byla budova dána do  užívání TJ Jiskra. 
Po roce 1990 byla budova vrácena obnovené TJ Sokol.

Sokolovna

Sokolovna, 30-40léta min. století, 
foto: archiv kronikáře

Hody TJ Sokol na zahradě sokolovny, 
foto:archiv kronikáře
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Historie hrušovanských 
domů č. p. 1 až po č. p. 204

Dům č. p. 26 – ¼ lán, 46 mír, 
nyní bez polnosti

Kelbl Václav. Po smrti Kelbla 
byl syn Jakub Kelbl. Po dospě-
ní syna odevzdali rodiče hos-
podářství synu Janu Kelblovi. 
Jan Kelbl postavil hostinec za 
humny č. 109. Po smrti Kelbla 
pozůstalá vdova prodala dům 
Gerhardu ze Židlochovic. 
Po  smrti Gerharda dědici 
prodali dům bez polí Josefu 
Rottrovi, ten předal dům synu 
Janu Rottrovi, který tam zřídil 
pekařství.
Dům č. p. 27 – chalupa 30 mír

František Svoboda. Po smrti Svobody, dcera se provdala za N. Jirkovského, toho času sed-
lářem v Hrušovanech. Jirkovský prodal chalupu Košťálovi z Nosislavi. Košťál ji prodal Lucbáu-
rovi a Lucbbaur zase Čermákovi. Po smrti Čermáku se jediná dcera provdala za Antona Lista 
z Nosislavi. Po smrti Listů roku 1890 se chalupa prodala, a sice sídlo zvlášť a pole zvlášť. Sídlo 
koupil jeho syn Jan List. Tento dům prodal Augustýnu Táborskému, po jeho smrti převzal syn 
Rudolf, sedlář.
Dům č. p. 28 – chalupa 29 mír

Tomáš Oblezar. Po smrti byl Václav Oblezar. Po smrti jest Tomáš Oblezar. Roku 1942 převzal 
syn Bedřich Oblezar roku 1954 umřel a dům dědila vdova Františka.
Dům č. p. 29 – chalupa 31 měřic, teď bez polnosti

Jakob Ledaměšťan. Po smrti Ledaměšťana byl Šťasný Krištof. Po smrti Šťasnym zůstala 
dcera, která se provdala za Ondřeje Hitycha z Měnína. Hitych postoupil chalupu synu svému 
Josefovi. Špatné poměry přiměli Hitycha, že svoji chalupu prodal Bundálkovi ze Židlochovic. 
Bundálek prodal zas chalupu ale již bez pozemků Matoušovi Pokornému. Po smrti dostal syn 
Jan Pokorný.
Dům č. p. 30 – chalupa teď bez polí

Georg Studený. Po studeném přišel Tauvinkl. Po smrti Tauvinkla přišel jeho syn Jan 
Tauvinkl. Jan Tauvinkl prodal chalupu panu z Robertů továrníku židlochovskému. Pan Robert 
prodal chalupu p. Pruklovi roku 1875. Prukl prodal toto číslo roku 1929 Františku Hodovské-
mu z čísla 80, tem v roce 1942 předal svému synu Františku tento dům a polovic polí z č. 80. 
Tento si vzal dceru Jana Hausera, která dostala ¼ lán takže zvýšil hospodářství asi na 90 mír.

V domě čp. 26 na ul. Palackého byla pekárna, dnes již 
zbořená, pohlednice, archiv kronikáře
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Dům č. p. 31 – ¼ lán a 46 měřic
Josef Edler. Po smrti Edleru byl zas Josef Edler. Po smrti Edleru co sirotek Ján Edler. Oženil 

se roku 1872. Roku 1878 narukoval do Bosně, jsa propuštěn z Bosny na cestě zahynul. Dosa-
žení plnoletosti jeho syna nastoupil František, roku 1901 se oženil, po jeho smrti převzal syn 
František r. 1937.
Dům č. p. 32 – chalupa 32 měřic

Večeřa Josef. Po smrti Večeře byl Josef Pokorný, po smrti Pokorným byl jeho syn František 
Pokorný. Špatné časy donutili Pokornýho, že svoji chalupu prodal Janu Novotnému z Blučiny. 
Po smrti Novotném obdržel jeho syn Václav Novotný, kterou předal dceři, ta se provdala 
za Josefa Procházky z Přibic. Tento předal synu Václavu Procházkovi.
Dům č. p. 33 – chalupa 31 mír

Josef Lank. Po smrti Lanku přišel syn. Po jeho smrti chalupu Vavřin Lank obdržel a po-
stoupil ji svému synu Josefu Lanku, ten ji předal dceři, která s provdala za Jana Havlíka z č. 5. 
Po dospění syna předal toto synu Janu Havlíkovi.

Ulice Palackého, asi 60.léta min. století, foto: archiv kronikáře

V. Kubíček: Kronika obce Hrušovan, Brno 1925
Jan Kelbl – Kronika (rukopis)
Augustýn Weis- pozůstalost, SOV Rajhrad
Ivo Durec – Několik poznámek…, Jižní Morava 1999
Josef Jakubec- zápis ke kronice 1962-1971 
AZ občasník připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce.

Použité prameny:
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Lovci perel
Jarmila Kresová, knihovnice 

OstatníKnihovna

V úterý 1. prosince proběhlo v knihovně slavnostní vyhlášení vítězů 
veleúspěšné soutěže LOVCI PEREL. 64 dětí sbíralo od ledna perly za každou 
přečtenou knihu. A nasbíraly jich 390! Úspěch, nádhera!

Soutěžilo se v 6 kategoriích od MŠ po 9. třídu.

Hlavním vítězem se 44 perlami se stala – tramtadadá – ZUZANA WEISOVÁ.

Mimo perly získávaly děti za nepovinné otázky knihovnické peníze 
moriony, za které si mohou v knihovnickém obchůdku něco koupit.

Protože soutěž měla u dětí velký úspěch, od ledna začne 2. kolo.
Krásné vánoční svátky s pěknou knihou vám všem přeje  Jarmila Kresová
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Klub seniorů uspořádal dne 29. 9. 2015 zájezd do Mikulova s návštěvou zám-
ku a Dietrichsteinské hrobky, a do Břeclavi, kde jsme navštívili Synagogu. Vyjeli 
jsme ráno, bylo chladné počasí a vítr. Na zámek jsme dorazili poměrně s časo-
vým předstihem, tak jsme si prohlédli dnes již upravenou zámeckou zahradu.
Mikulovský zámek – někdejší liechtenstein-
ský a  později dietrichsteinský, stojící na  vý-
razném skalním útesu tvoří již několik století 
nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova.

Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem 
Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liech-
tensteinům. Ty na  konci 16. století vystřídali 
Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po po-
žáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. 
V  roce 1945 při ústupu německé armády zá-
mek do základů vyhořel, avšak díky péči Spol-
ku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. 
letech náročně opraven. Prohlídka zámku 
byla zajímavá. K nejzajímavějším součástem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. V roce 
1645 dobyla mikulovský zámek švédská armáda, která vyplenila zámek i město. Švédové vylou-
pili i zámeckou knihovnu a významnou část jejích knih si odvezli s sebou do Švédska.

Dále jsme navštívili zámecký sklep.
Mikulovský obří sud je  uložen ve  sklep-

ní místnosti tamního zámku. Tento sud patří 
k  největším v  Evropě. Přesné měření prove-
dené roku 2000 ukázalo, že  objem sudu je 
1014 hl. O  mimořádných rozměrech sudu 
svědčí i  skutečnost, že  jej svírá 22 ocelových 
obručí, z  nichž každá váží 390 kg. Jedná 
se  o  osmý největší zachovaný sud v  Evropě. 
Sud vyrobil roku 1643 bednářský mistr Kryš-
tof Špecht v  Brně.Sud se  dochoval dodnes 
a slouží jako ukázka zručnosti tehdejších tesa-
řů. Svému účelu sloužil padesát let. Když roze-
schl, nevyplatilo se majitelům jeho vyspravení 
a od té doby slouží jako místní zajímavost.

V  dubnu 2004 byla otevřena druhá část 
nové expozice, která byla pojata jako galerii dřevěných vinařských lisů. Jako krásné artefakty zde 
vystavují 9 kompletních historických lisů a tři torza. K vidění jsou všechny základní typy vřete-
nových lisů, lisy s jedním, dvěma i třemi vřeteny, lisy s vřeteny dřevěnými i ocelovými, lisy malé 
o výšce necelých 70 cm, ale i učinění obři, čnící téměř do 3 m. Nejstarší z nich pochází z  roku 
1797, nejmladší byl vyroben v roce 1937, jsou zde exempláře z jižní Moravy a ze západního Slo-
venska. Celkem je možné v Regionálním muzeu shlédnout 15 historických vinařských lisů. Nyní 
je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově.

Zájezd do Mikulova a do Břeclavi
Eliška Kubová 

Organizace Klub seniorů
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Další zajímavosti města Mikulova:
Kozí hrádek

Dělostřelecká renesanční věž z 15. století postavená na skalce se-
verně nad centrem Mikulova. Chránila z této strany snadno ohrozitel-
né město a zámek. Dnes slouží jako vyhlídka.

 Dělostřelecká věž, spolu se Sv. kopečkem a zámkem jedna ze tří ne-
odmyslitelných dominant Mikulova, je dostupná poblíž rozsáhlého ži-
dovského hřbitova. Dnes nám poskytuje krásný výhled, ale v dřívějších 
dobách tato strategicky umístěná obranná stavba hrála významnou 
roli při kontrolování cesty z Vídně na Brno. Někdejší název "Knieberg" 
je odvozen od záhybu, jenž zde obchodní cesty tvořily.

V  15. století zde tady vyrostla dvoupatrová dělostřelecká věž 
s  ochozem, v  prvním patře osazená střílnami. Výrazně se  tak  zvýšila 
obranyschopnost celého mikulovského areálu.

Svatý Kopeček v Mikulově
Jedním z  kopců Pavlovských vrchů a  zároveň 

jedním z  výrazných přírodních dominant Mikulova 
je  Svatý kopeček (363  m  n.  m.) - původním názvem 
Tanzberg. Na  kopci se  nachází kostel sv.  Šebestiána, 
zvonice a křížová cesta. Svatý Kopeček je významným 
poutním místem.

Po návštěvě zámku jsme se rozešli na oběd do mi-
kulovských restaurací. Po  obědě jsme se  opět sešli 
a navštívili jsme Dietrichsteinskou hrobku.

Kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z ital-
ského Loreta vyrostl v průběhu let 1623-1656 v dolní čás-
ti mikulovského náměstí. Na jihozápadní straně kostela 
byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 
18. století získal dvouvěžové průčelí podle návrhu  J. B. 
Fischera z Erlachu. Celou stavbu značně poškodil zničují-
cí požár města v roce 1784 a teprve v polovině 19. století 
byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů. Z dosa-
vadního prozatímního útočiště pod kostelem sv. Václava 
sem byly přeneseny pozůstatky členů rodu z let 1617-1852.

Po návštěvě hrobky v Mikulově jsme odjeli do Břeclavi k ná-
vštěvě Synagogy.

Když  starší synagoga z  roku 1697 ve  2. polovině 19. stole-
tí nestačila rostoucím prostorovým nárokům obce, nahradil ji 
v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského starosty 
Davida Kuffnera. O dvacet let později jej renovoval významný 
vídeňský architekt Max Fleischer v novorománském slohu s po-
užitím maurských prvků v interiéru. Synagoga je dvoupodlažní 
halová budova se sedlovou střechou.

Pohledový důraz je  kladen na  řešení vstupního severozá-
padního průčelí s  kruhovým motivem, kamenným desaterem 
a dvěma věžičkami na krajích. Nad hlavním vstupem byl restau-
rován hebrejský nápis: „Vstupujte do bran Jeho s díkučiněním, 

OrganizaceKlub seniorů
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do síní Jeho s chválemi“ (Žalm 100, 4 Starý zákon). Dvojicí bočních vchodů se po užších scho-
dištích vchází na  ženskou tribunu, kterou nese deset štíhlých litinových sloupků ukončených 
dórskými hlavicemi. Prostor haly završuje plochý trámový strop s působivou výmalbou. Interiér 
sálu osvětlují mohutné dekorativní lustry, k elektrifikaci synagogy došlo kolem roku 1930.

Synagoga byla k bohoslužebným účelům využívána do začátku okupace, celé půlstoletí pak 
sloužila jako skladovací prostory. Po  celkové náročné rekonstrukci v  letech 1997–1999 slouží 
jako stálá expozice, koncertní sál a dějiště společenských akcí. Zpřístupnění veřejnosti a odhale-
ní kamenné pamětní desky zaniklé břeclavské židovské komunity v předsíni synagogy se usku-
tečnilo 28. září 2000. Synagoga je chráněná kulturní památka.

Těmito návštěvami kulturních památek Jižní Moravy jsme využili jeden den z  dalších krás-
ných dnů. Odpoledne se udělalo pěkně a bylo teplo. Tento zájezd opět organizoval pan Pospíšil 
Stanislav a jako vždy se velmi dobře vydařil, za což mu velice děkujeme.

Na další zájezdy, které budou uvedeny v plánu činnosti na rok 2016 se těšíme už nyní.
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Podzimní část ročníku 2015/16 by se dala zhodnotit ve dvou směrech. 
Podle dosažených výsledků, to není zrovna optimistické hodnocení, 
když od poloviny měsíce září se přestalo dařit, hlavně nejsledovanějšímu 
družstvu, družstvu mužů a i ostatním se příliš nedařilo, vyjma sdružené-
ho družstva starších a mladších žáků, které po rozpačitém úvodu dokázalo udržet kladnou bilanci.

Z pohledu budoucnosti jde o klad v podobě opětovného zájmu našich dětí, které se v hojném 
počtu účastní svých tréninků, když ve středu a v pátek je jich plné hřiště. Důležité je i to, že se novým 
hráčům můžeme věnovat ve větším počtu, což je přínosem i pro jejich lepší zdokonalování. Kolem 
každého nového družstva se pohybují minimálně tři dospělí, za což všem patří velké poděkování. 
Nedílnou součástí v započaté činnosti jsou i mnohé dílčí úspěchy, v podobě vstřelených branek, či 
úspěšných výsledků, ze kterých je vidět ohromná radost.

Mladší přípravka odehrála svou podzimní část nad naše očekávání. Jelikož jsou to většinou začí-
nající hráči, kteří se utkávají proti o něco fotbalově vyspělejším vrstevníkům.

Prvního dílčího úspěchu dosáhli už ve druhém mistrovském turnaji, v podobě prvních vstřele-
ných branek. Dalším milníkem k vytouženému cíli, v podobě první výhry, byl nerozhodný poločas, 
aby se v dalším domácím turnaji již dočkali, když porazili RAFKu „B“. Do konce podzimní části do-
kázala přípravka ještě dvakrát zvítězit a mezitím uhrát i několik vyrovnaných zápasů, které budou 
určitě příslibem do jarních bojů. Zvláště když se přes zimní pauzu ještě o něco zdokonalí.

Do sportovní haly chodí pravidelně ve středu od 17:00 do 18:30 hod. a ve stejný čas i v pátek 
do sokolovny. V průběhu zimního období se přípravka účastní i zimní halové ligy v Žabčicích.

Družstvo vstřelilo svým soupeřům 58 branek o které se podělilo 7 hráčů, jmenovitě: 19 – Uhnák 
Teodor, 17 – Viktorín Aleš, 13 – Viktorín Tomáš, 5 – Kvarda Sebastian, 2 – Vaszily Filip, 1 – Šimek 
Arian, Suchan Oskar.

Mladší žáci odehráli na podzim 9 utkání, z nich 8 utkání jsme prohráli a jedno utkání remizovali, 
v Těšanech 3:3.

Pro  mnoho našich hráčů to  byla první sezóna v  životě. Proto i  my trenéři jsme přistupovali 
k tréninkům i k zápasům dle těchto skutečností. Tréninkové jednotky máme nastaveny tak, aby 
se hráči nejen zlepšovali po fyzické stránce, ale i po stránce technické a hlavně fotbalové – myš-
lení a předvídavost. Někteří hráči, kteří pravidelně chodí na tréninky, pečlivě poslouchají a dělají 
to co jim trenéři radí, se po fotbalové, fyzické a nebo technické stránce velmi zlepšili. Každý pro-
dělaný trénink nebo zápas je u této mládeže znát. Rozdíl je vidět i v zápasech, kde někteří hráči 
začínají už mít ty správné návyky.

Pomáhá také to, že se na fotbal dívají v televizi, nebo sledují fotbal na stadiónu. Je znát, kdo má 
fotbal jen jako kroužek, nutný sport, nebo naopak životní styl.

Po podzimní části jsme se nyní přesunuli do haly, kde trénujeme každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 
hod., dále ve stejnou dobu chodíme i v úterý do sokolovny a připravujeme se na zimní halovou 
ligu, nebo na halové turnaje.

Během podzimní části nám oproti jaru přestalo chodit asi 8 hráčů. Někteří se  odstěhovali, 
některé přestal soutěžní fotbal bavit. Nicméně asi stejné množství nových členů jsme mezi sebou 
přivítali.

Všem členům, hráčům, ale i aktivním rodičů chci za celý kolektiv poděkovat.

Organizace FK 1932

FK 1932 v podzimní části
Jaromír Kudělka, Jaromír Hádlík, Petr Tesař 
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Družstvo dokázalo svým soupeřům vstřelit 4 branky, jmenovitě: 2  –  Zemánek Lukáš, 
1 – Kudělková Marie, Shymanskyy Adam.

Kafka Jaroslav – trenér mladších žáků

Sdružené družstvo starších a mladších žáků – Vzhledem k malému počtu hráčů hrají 
kluci z  ročníků 2001 až 2004 za  společné družstvo SK Vojkovice/FK 1932 Hrušovany 
u Brna. Družstvo hraje 1. třídu krajských soutěží. Jde o šest kluků starších a dva mladší, 
které fotbal baví, to je vidět, a já s klidným srdcem mohu říci, že na hřišti není nikdo z nich 
jen do počtu. O tom svědčí i počty nastřílených branek: 8 – Koukal Jiří, 6 – Florián Martin, 
2  –  Borovička Petr, 1 – Kresač Miroslav, za starší a  4  –  Zemánek Lukáš, za mladší. Poté, 
co v posledním zápase této poloviny sezóny zvítězili obě družstva nad Nordicem Brno, 
přezimují na dobrém pátém místě. Starší kluci mají odehráno 11 zápasů, z toho 5 vítězství, 
3 remízy a 3 prohry. Mladší ze stejného počtu zápasů 7x vyhráli a 4x prohráli. Doufám, že 
tato bilance se nám na jaře podaří ještě zlepšit. Hýsek Jaroslav

Mladší žáci, z rozlučkového venkovního tréninku 28. 10. 2015

Starší žáci podzim 2015

OrganizaceFK 1932
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Družstvo dorostu je po podzimní části ročníku 2015/16 na průběžném 6. místě Okresního přeboru 
staršího dorostu skupiny jih. Ze 7 zápasů mají 6 bodů za 2 výhry. Dvě utkání prohráli nejtěsnějším 
rozdílem, kde chybělo trochu fotbalového štěstíčka a tři jasným rozdílem pro nedostatek hráčů.

Po celou podzimní část se družstvo potýká s úzkým hráčským kádrem a to nejen z důvodu zdra-
votních komplikací, ale i zlomovým věkem v dorostu, kdy je velká “úmrtnost“ mladých fotbalistů. 
Tento problém a nezájem o fotbal v této věkové kategorii je celorepublikový a potíže s dostateč-
ným počtem hráčů má většina družstev v okolí. Aby se odehrála všechna mistrovská utkání byla 
zapotřebí výpomoc hráčů ze starších i mladších žáků.

Družstvo vstřelilo svým soupeřům 12 branek, o které se podělili tří hráči: 9 – Pospíšil Pavel, 1 – 
Hádlík Robin, Florián Martin a 1 branku si soupeř dal vlastní.

Zimní přípravu zahájí dorostenci od ledna 2015, každý čtvrtek od 19:30 do 21:00 hodin na spor-
tovním areálu a tradičními kondičními výběhy po okolí.

Hádlík Jaromír
 
Družstvo mužů po nadějném startu do soutěže, kdy jsme z prvních pěti zápasů vytěžili dvanáct 
bodů, jsme v dalších utkáních žádný bodový zisk nepřidali. I proto přezimujeme na sedmém místě 
tabulky se ziskem dvanácti bodů a bilancí čtyř výher a šesti porážek. Konečné skóre podzimní části 
vyznívá negativně v poměru 19:27. Za neúspěchem stojí pokles tréninkové morálky i pokles vý-
konů jednotlivých hráčů. Z naší hry se postupně vytrácela bojovnost a chuť porvat se o výsledek. 
V době výher se během týdne na trénincích vystřídalo až 15 hráčů, ale po prvních porážkách nás 
rázem chodilo už jen šest či sedm.

Střelci družstva : 6 – Kameník Petr, 3 – Plachetka Jozef, 2 – Šafr Stanislav, Horáček Marek, 1 – Jakš 
Radek, Pokorný Tomáš, Kudera Jonáš, Konvalina Radim, Janíček Radek, Levrinc Matúš.

Přípravu na jarní část sezóny zahájíme na začátku ledna. V jejím průběhu bychom rádi absolvo-
vali soustředění a před začátkem sezóny dva či tři přípravné zápasy.

Tesař Petr

Bližší informace se můžete dozvědět na klubovém webu fk1932.vysledky.com

Závěrem už zbývá jen  poděkovat 
všem, kteří se malou, či větší měrou 
podíleli v  roce 2015 na  fungování 
fotbalového klubu, obecnímu úřa-
du za podporu, bez které bychom 
nemohli fungovat, dále všem 
partnerům kteří přispěli k zajištění 
provozu klubu, trenérům za  jejich 
obětavou a  trpělivou práci, hrá-
čům za jejich nasazení. Poděková-
ní patří také všem našim věrným 
fanouškům, za jejich podporu.

Nakonec nezbývá nic jiného, 
než popřát Vám všem příjemně 
prožité Vánoce, těm mladším hod-
ně vytoužených dárků pod  stro-
mečkem a  vše nejlepší v  novém 
roce 2016, který ať je lepší, než ten 
právě končící.
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Slovo předsedy FK1932
Čas utíká jako voda, skončila podzimní část aktuální sezóny, blíží se vánoce 
a konec roku 2015.

Na konci roku se obvykle bilancuje, co se povedlo, nepovedlo, co napří-
klad musíme přesunout do dalšího roku. Od začátku je veden akční plán, 
ve kterém se definuji a sleduji v podstatě všechny naše aktivity, rozdělení 
zmiňovaných aktivit a  jejích plnění. Od  dubna jsme si postupně vytyčili 
celkem k dnešnímu dni 50 úkolů, splněných kompletně je 36, je tedy spl-
něno komplet 72%. No, pro někoho to může být málo, pro někoho dost, 
my víme, že máme co zlepšovat, nicméně velice pozitivně hodnotím, že povedlo do práce s úkoly 
„zatáhnout“ 12 ze 16 lidí, kteří jsou členy VV a PV. Tudíž většina pochopila moji vizi a očekávání, 
že se to nedá utáhnout ve 2–3 lidech, pokud se chceme skutečně věnovat seriózně nevyhnutelným 
operativním i  sportovním aktivitám a  posunout fungování klubu a  týmů. Jsem velice spokojen 
s  tím, že  se  nám daří splácet závazky, které  jsme zdědili, že  se  nám významně rozšířila členská 
základna FK1932 a jak kluci, tak děvčata nám pořád přibývají, uvidíme, jestli využijeme možnost 
nasadit do jarní části další dětské družstvo, družstvo starší přípravky, Tuto možnost nabídnul OFS 
Brno -Venkov pro jarní část sezony 2015 / 2016. Do práce s dětmi se nám hlásí, jak zmíněno v člán-
cích jednotlivých družstev, další a další tatínci, a to je velice dobrá zpráva, nejdůležitější článek naši 
základny jsou právě děti, naše budoucnost a kdo se pohybuje v kruzích, kde se pracuje s dětmi, 
tak ví, že toto není jenom fráze, prostě je to tak.

Zatím se  nám nepovedlo zorganizovat mezitřídní zápolení dětí se  spoluúčastí ZŠ, tady máme 
skluz, musíme to dohnat na jaře, základnu je potřeba doplňovat.

Po velice úspěšné prvotní spolupráci s SDH Hrušovany u Brna a soutěži přípravek má SDH zájem 
o pořádání dalších závodů na hřišti, což jsem přednesl na poslední schůzi VV. Byl jsem také pozván 
SDH na jejich výroční schůzi, kde bychom mohli mluvit o bližších detailech a představách organi-
zace těchto závodů v příštím roce.

Začíná se o nás víc a víc mluvit, potkávám víc a víc lidi, kteří si všimli, že se s klubem a v klubu 
něco děje, což je dobře, povedlo se mi zajistit nového sponzora, který umístil reklamu společnosti 
na fotbalovém stadionu. Tímto bych chtěl poděkovat společnosti EL -INSTA a jejímu jednali p. Ivo 
Karbanovi za důvěru, vynaložené prostředky pomůžou našich nejmenším ve fotbalovém růstu.

Věřím, že se naše snaha setká s pochopení i u dalších podnikatelských subjektů a najdou odvahu 
nás podpořit, jak jsem již v předchozím zpravodaji řekl, místa pro reklamu máme na stadiónu dost!

Jednou větou o sportbaru – konečně, mnoho nových lidí objevili cestu do sportbaru na stadiónu, 
za poslední víkendy jsme tam pořádali 2 větší akce pro celkem 75 lidí, co taky ukazuje, že směr, kte-
rý jsem si se sportbarem prosadil, může být správný směr a dokážeme poskytnout dobré služby.

Ve sportbaru se bude pořádat taky silvestrovské posezení s půlnočním překvapením – více infor-
maci na https://www.facebook.com/sportbar.hrusovany/.

Závěrem bych chtěl velice poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli a  pomáhají 
s chodem klubu a za důvěru, která je velice zavazující. Chtěl bych všem popřát bohatého ježíška, 
pokojné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a trpělivosti do Nového Roku 2016.

Igor Bogľarský, předseda VV FK1932 Hrušovany u Brna
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Organizace Rybáři

Dne 21.  února  2015 se  uskutečnila mi-
mořádná rybářská schůze na  OÚ Hrušovany 
u  Brna za  přítomnosti starosty obce pana 
Miroslava Rožnovského. Na  ustavující schůzi 
za  účasti místních rybářů, byli podpořeni 
všichni kandidující členové, tzn.  přípravného 
výboru a to nadpoloviční většinou všech pří-
tomných. Vznikl nový rybníkářský klub všech 
přátel vody s názvem „Klub rybářů“. Zřizovate-
lem Klubu rybářů je OBEC Hrušovany u Brna.

Klub rybářů pod  správou zřizovatele 
(obce) bude řídit a  rozhodovat předseda, 
místopředseda a  hospodář. Každý rybářský 
funkcionář musí a bude mít vymezený okruh 
svých činností. Za  celou organizační struk-
turu je  oprávněn jednat a  bude odpovědný 
předseda, který  je  jmenován zřizovatelem 
a plní úkoly vedoucího organizace. Předsedu, 
místopředsedu a  hospodáře vždy projedná 
a jmenuje Rada obce Hrušovany u Brna.

Na  podzim letošního roku bylo nutné 
vyřešit jisté administrativní kroky k  převodu 
rybníku pod  správu obce. Bylo potřeba začít 
intenzivně jednat s  Moravským rybářským 
svazem,  o.  s. jako nájemcem rybníka „Vo-
dárna“, ale také s  organizací MRS MO Brno 5 
o  možnosti odkoupení pozemku a  rybářské 
klubovny na rybníku.

V  pondělí 23.  11.  2015 se  konalo zasedání 
zastupitelstva obce, kde  zastupitelé 13 hlasy 
z  15 souhlasili s  dohodou o  ukončení ná-
jmu, kde obec Hrušovany byl pronajímatelem 
a Moravský rybářský svaz, o. s. byl nájemcem 
rybníka „Vodárna“.

Zřizovací listina a organizačně–rybníkářský 
řád se bude projednávat na zasedání zastupi-
telstva obce dne 21. 12. 2015. Prodej pozemku 
a rybářské klubovny ze strany MRS MO Brno 5 
je také na dobré cestě a zatím vše nasvědčuje 
ke kladnému dohodnutí mezi oběmi smluvní-
mi stranami.

První informativní schůzka bude v pátek 
15. ledna 2016 od 14.00 hod. v prostorách 
Klubu důchodců se vstupem z ulice Havlíč-
kova vedle sokolovny. Na schůzce se dozvíte 
veškeré informace z  oblasti administrativní 
činnosti – kdy, kde a jak bude probíhat prodej 
povolenek k  lovu ryb a  další informace, kte-
ré budou zajímat veřejnost – občany z řad ry-
bářů, nerybářů a mladých budoucích rybářů.

Současně ve  stejný den proběhne 
v  17.00–19.00 hod. schůzka pro  všechny 
zájemce o rybářský kroužek od 8 let.

Organizačně–rybníkářský řád Klubu 
rybářů Hrušovany u  Brna nabývá účinností 
k  1.  1.  2016 na  dobu neurčitou v  souladu 
se zřizovací listinou.

V případě zájmu Vám bližší informace podá 
LUKÁŠ ZEKL, tel.:  +420 728 788 387, emailové 
adresy:  zeklluk@seznam.cz, 

klubrybaruhrusovany@seznam.cz

Závěrem Vám přeji hezké prožití vánočních 
svátků, nového roku a v roce 2016 pevné zdra-
ví a mnoho životních a rybářských úspěchů.

S pozdravem Lukáš Zekl

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl  

Rybářský kroužek 2016
Vážení rodiče, v roce 2016 nabízíme pro Vaše děti RYBÁŘSKÝ KROUŽEK. Kroužek bude určen 
jak pro pokročilé (děti, které mají rybářský lístek), tak i pro děti, které chtějí s rybařením začít. 
Děti se naučí poznávat ryby, základům rybaření a kromě toho bude pro ně připraveno spoustu 
her a aktivit s rybářskou tématikou.

Rybářský kroužek bude zdarma a  pro  všechny zájemce od  8 let. Jak, kdy  a  kde  bude 
kroužek probíhat se  rozhodne po  vzájemné diskuzi na  první informativní schůzce a  bude 
záležet i  na  počtu zájemců o  rybářský kroužek. První informativní schůzka bude v  pátek 
15. ledna 2016 v 17.00 hod. v prostorách Klubu důchodců.
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Betlémské světlo 2015
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteč-
nila v sobotu 12. prosince 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na ná-
městí Enkplatz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České 
republiky.  Již v neděli 13. prosince 2015 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla 
předají skauti světlo z  Betléma do  rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, kte-
rý v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v brněnské katedrále u příležitosti Roku 
milosrdenství.  V sobotu 19. prosince 2015, bude za spolupráce dalších skautů rozváženo 
Betlémské světlo vlaky po České republice. Bližší informace o Betlémském světle lze zís-
kat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz.

V Hrušovanech si pro Betlémské světlo můžete přijít s  lucerničkami na Štědrý 
den odpoledne do vánočně vyzdobeného kostela od 14:00 do 16:30 hodin.

Ať Vám přinese do Vašich domovů lásku a porozumění.
Půlnoční mše bude v hrušovanském kostele sloužena 24. prosince 2015 ve 22.00.

Dětský maškarní bál
TJ SOKOL Hrušovany u Brna Vás srdečně zve  na Maškarní bál 20. 2. 2016 ve 14.00.

Beseda s Danem Orálkem
V pátek 15. ledna 2016 v 19 hodin se v hrušovanské sokolovně uskuteční beseda s naším 
nejlepším ultramaratoncem Danielem Orálkem. Dan je hrušovanský rodák a už od mládí 
se věnuje běhům dlouhých tratí, na kterých dosahuje výborných výsledků. Jeho životní 
příběh zachytil novinář Luboš Brabec ve  velmi úspěšné knížce Můj dlouhý běh. Bude 
se povídat o běhání, knížce, promítat fotografie ze závodů a k vidění bude film Run Free - 
Poselství Bílého koně. V dokumentárním filmu Dan běží závod dlouhý 80 km s nejlepšími 
přírodními běžci světa, indiány s kmene Tarahumarů.

Volejbalový oddíl Sokol Hrušovany u Brna
V říjnu jsme se zúčastnili tradičního burčákového turnaje v Ořechově. Odehráli jsme čtyři 
výborná utkání a kromě zaváhání v prvním setu prvního zápasu jsme vše vyhráli a stali 
jsme se vítězem celého turnaje. 

Amatérská volejbalová liga je v plném proudu. Už se odehrály tři z pěti turnajů a náš 
tým se v konkurenci dalších devatenácti týmů drží na třinácté pozici.

Tréninky máme každé úterý od 20:15 na sokolovně.

Hledám ke koupi RD. Opravy nejsou překážkou. Max do 40km od Brna. Děkuji. T: 606 158 288
Koupím byt. Na velikosti nezáleží. Chci jako investici. Děkuji. T: 737 309 875

Inzerce
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Organizace Táborníci

Páteční výletní den byl věnován pře-
sunu autobusem z Hrušovan do Dolní 
Moravice, Nové Vsi, do chaty Slunečná. 
To nejlepší nás ale teprve čekalo.

Sobotní počasí se netvářilo přívěti-
vě, mlha a déšť vyloučily plánovanou 
trasu údolím Bílé Opavy na Ovčárnu. 
A tak jsme zvolili jiný, a jak se později 
ukázalo, neméně zábavný program, 
a to výlet na hrad Sovinec. Štěstí totiž 
stálo na naší straně, když právě v těch-
to dnech na hradě probíhal zábavní 
program jménem Past na medvěda. 
Vedle prohlídky nejrozsáhlejšího hrad-
ního komplexu v okrese Bruntál si děti 
užily šermířská představení PIRÁTI 
a TORTURA, při kterém si nejrůznější 
mučivé praktiky vyzkoušela i naše Mag-
da. Mladší děti spíše zaujaly pohádky 
doprovázené zpěvem a loutkovým diva-
dlem, při kterých si samy mohly zahrát 
nejrůznější role. Na vlastní kůži si někteří 
z nás vyzkoušeli i krmení dravců, ostat-
ním to však nemuselo být líto, protože 
pohladit si káně a puštíka mohl každý. 
V čase mezi jednotlivými programy jsme 
vystoupali na věž hradu, vyzkoušeli 
jsme si i lukostřelbu, navštívili konírny, 
mučírnu a další. Po několikahodinové 
návštěvě hradu jsme opět autobusem 
vyrazili zpět na naši základnu v Nové 
Vsi, odkud jsme se ještě vydali na blíz-
kou rozhlednu a vystoupali až na její sa-

motný vrchol, na kterém se nám naskytl 
krásný výhled na celý Hrubý Jeseník, 
ale i na Beskydy. Zpáteční cestu jsme si 
pro větší dobrodružství vyzkoušeli nad-
vakrát, když napoprvé se naše zamýš-
lená cesta znelíbila místnímu hospodáři 
a jeho stádu krav. Napodruhé jsme ale 
trefili správně a za soumraku dorazili 
do chaty. Večerní program byl ještě 
před ulehnutím zpestřen zpíváním písní 
a hrami. Víc už jsme toho ale nestihli.

Nedělní ranní počasí vypadalo přívě-
tivě, a tak byl plán jasný. Cílem je Ov-
čárna! Autobus nás vyvezl až do Karlo-
vy Studánky, odkud jsme po společném 
fotografování u jedné z místních skvost-
ných horských architektur vyrazili podél 
Bílé Opavy směrem vzhůru. Stejný plán 
jako my ale měly i další davy turistů, 
takže na úzkých cestičkách, můstcích 
a žebřících podél krásné bystřiny plné 
vodopádů bylo místy dosti plno. Nás 
to ale nemohlo odradit, a tak jsme 
stoupali výš a výš s každým kilometrem 
krásnější a krásnější přírodou. Zdatněj-
ší jedinci se pak na Ovčárně nespokojili 
s tímto výsledkem a pokračovali dále 
(a výše) až na malebnou horu Praděd 
známou také svou rozhlednou na vr-
cholu. Tu však zahalila během chvíle 
mlha, a tak bylo nutné se spokojit pouze 
s výhledem z vrcholu hory. I tak to stálo 
za to! Zpáteční cesta Velkou kotlinou 

Čtyřdenní výlet do Hrubého Jeseníku
Kateřina Šnajnarová 

Letošní termín tradičního podzimního výletu byl posunut na září a tak jsme děti 
přihláškami vybavili rovnou na zahajovací schůzce Táborníků a mohli v pátek 
25. září 2015 vyrazit vstříc Hrubému Jeseníku – pohoří pyšnícímu se druhým 
nejvyšším vrcholem v České republice. Ano, řeč je o hoře Praděd dosahující 
výšky 1.492 m n. m., ale nejprve od začátku…
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byla specifická nejenom vzhledem, ale i původem této 
soutěsky. Vznikla totiž působením ledovcového karu 
a její ráz je dodnes zachováván častými sněhovými 
lavinami. Síly nám ubývaly a únava nás přemáhala 
tak, že jsme byli všichni rádi, když jsme došli až do Karlova pod Pradědem, 
kde na nás již čekal autobus. Po náloži večeře jsme na chatě zahráli pár písní 
a her a rozutekli se do postelí za svitu úchvatného měsíce. Nutno dodat, že jeho 
jas a blížící se zatmění nedopřály všem klidný spánek. V noci ještě největší 
zvědavci vyběhli ven pozorovat úplné zatmění Měsíce a pak už alou na kutě.

Pondělní den se nesl v duchu úklidu a balení a očekávané návštěvy tolik oblíbe-
ného aquaparku. Tentokrát jsme navštívili ten olomoucký se spoustou masážních 
trysek, vodních chrličů, děl, kanálem s protiproudem. To by ale nebyly děti, aby 
se jim nejvíce nezalíbilo na toboganu a „space ball“ a těm nejmenším samozřej-
mě na široké skluzavce. Po pořádném vymáchání už nás volal domov. A tak jsme 
naposledy nasedli do autobusu a očekávali obraz hrušovanské klubovny a našich 
rodin, které netrpělivě čekaly na to, až jim s radostí oznámíme, že i letošní výlet 
se velice vydařil, a že plní dojmů z nových zážitků, prožitých dobrodružství a nád-
herných vzpomínek se těšíme na další akci, kterou si 
vedoucí Táborníků pro děti připraví.
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Jednodenní výlet do okolí Tišnova
24. října se Táborníci vydali na jednodenní výlet. Tentokrát jsme zavítali do okolí Tišnova. V tuto 
sobotu jsme v 8 hodin odjeli vstříc dobrodružství. Vlak nás zavezl kousek od Tišnova do Dolních 
Louček. Když jsme vystoupili, vydali jsme se rovnou za nosem. Naše trať byla jasná – směr Tišnov. 
Byla zima, ale my jsme na to byli připraveni. Rukavice, šály a čepice nás hřály po celou cestu. Veselá 
nálada nás doprovázela celý den a cestu jsme doladili různými písněmi. Jediná hra, která se hrála, 
ovšem po celý výlet, neměla specifický název, ale hrála se tak, že děti i vedoucí nesměli říkat spros-
tá slova a číslovky. Všichni dostali 10 papírků a za každé zakázané slovo jeden papírek odevzdali.

Trasa vedla zpočátku podél řeky Loučky. Narazili jsme tu i na známý železniční most. Pod ho-
rou Květnice nás čekala výborná svačina. Nasvačeni a s plnými silami jsme se s radostí vydali dál. 
Čekal nás největší výstup na vyhlídku. Kopec k ní nás zmohl. Výhled na celé okolí Tišnova byl však 
k  nezaplacení. Udělalo se  pár fotek, malá přestávka a  pomalu se  šlo dolů směr Tišnov. Všechny 
děti i vedoucí byli už unavení a těšili se, až budou doma. Před námi byl ještě kus cesty, ale uběhlo 
to rychle jako voda. Po cestě dolů nás čekala ještě jedna malá zastávka, na které děti dojedly po-
slední kousky své svačinky. Když už jsme konečně došli na vlakové nádraží v Tišnově, děti pomalu 
skákaly radostí, že už budou konečně v teple ve vlaku. To ale netušily, že na nás čeká ještě jedno 
menší dobrodružství. V Modřicích jsme museli přestoupit na náhradní dopravu a tak se náš výlet 
ještě prodloužil. Nakonec se všichni dostali zdraví a živí domů. Martina Juráková
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Drakiáda
V sobotu 7. listopadu se uskutečnila již tradiční Drakiáda pořádaná oddílem Táborníci Hrušovany 
u Brna. Stejně jako v letech minulých bylo cílem akce užít si pěkné podzimní počasí a rozdat sladké 
odměny vítězům soutěží o nejkrásnějšího vyrobeného a nejlépe létajícího draka.

Nejprve byla vyhodnocena soutěž o nejhezčího ručně vyrobeného draka, kde se na bronzovém 
místě umístil Jirka Dratva a Vojta Vintrlík. Na stříbrném místě se umístila družina Bobři a zlaté místo 
s  nejhezčím drakem obsadila družina Medvědi. Druhou hodnocenou aktivitou měla být soutěž 
o nejlépe létajícího draka, která se ovšem kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nakonec 
nekonala.

Rádi bychom všem účastníkům poděkovali za účast a přejeme hodně zdaru při výrobě draka 
na další ročník Drakiády! Marek Doležal
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Organizace Sbor dobrovolných hasičů

I  podzimní měsíce byly pro  mladé 
hasiče plné soutěží. V  září se  starší žáci 
umístili na 8. místě v soutěži Okresní ligy 
mládeže v  Syrovicích. Začátkem  října 
se konal závod požárnické všestrannosti. 
Soutěže jsme se zúčastnili ve všech věko-
vých kategoriích. Hlídky nejmenších dětí 
z  přípravky se  umístily na  1. a  6. místě, 
mladší žáci na 16. a 25. místě, starší žáci 
vybojovali 9. místo a  jednotlivci doros-
tenců obsadili 9. až 11. místo.

V  listopadu byla zahájena Open uz-
lovací liga. Do  Drnovic se  vypravily dvě 
družstva mladších žáků a jedno družstvo 
starších žáků. Nejlépe se  umístilo jedno 
z družstev mladších, které se probojovalo 
do  nejlepší šestnáctky, kde  se  již ale na-
šim soutěžícím nevedlo podle představ. 
I tak je jejich 13. místo mezi 62 startující-
mi úspěchem.

4.  prosince se  v  hasičské zbrojnici 
od  16 hodin konala Mikulášská besídka. 
Všechny děti se  statečně postavily nad-
přirozené trojici a  ze  svých případných 
hříchů se  vykoupily svojí šikovností. 
Starší žáci s dorostenci se vypravili do Ži-
dlochovic na  akci Pochod rakouských 
čertů. Dorostenci se  zde neplánovaně 
připojili k  řadám židlochovických hasičů 
a vyzkoušeli si, jaké to je podílet se na or-
ganizaci takové velkolepé akce.

O den později se  5 dvojic vypravilo 
do Těšan na netradiční Mikulášskou sou-
těž. Všechny děti se  v  šesti disciplínách 
snažily, na konci soutěže tedy zlomyslné-
ho čerta vystřídal štědrý Mikuláš a za  je-
jich snahu je odměnil.

12. prosince jsme uspořádali další kolo 
Open uzlovací ligy u  nás v  Hrušovanech 
ve sportovním areálu, akce byla úspěšná 

Konec roku 2015 s SDH
Eva Malá, Kronikářka SDH Hrušovany



51Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2015

a  zúčastnilo se  kolem 80  družstev. 
Naše družstvo nejmladších se umísti-
lo na 11. místě,  jedno družstvo mlad-
ších skončilo na  krásném 4.  místě 
a druhé na 28. místě. Starším žákům 
se  povedlo získat 8. místo. Chtěli 
bychom poděkovat všem kdo se po-
díleli na  této akci, divákům a  všem 
fanouškům, kteří se  na  nás přišly 
podívat.

Na  závěr roku připravujeme 
pro  všechny mladé hasiče vánoční 
besídku, kde  najde každý dárek 
pod stromečkem.



TUBOTECHvýhradní dovozce a distributor
produktů společností

Comparato Nello s.r. l. 
S.R. Rubinetterie s.r. l. 

a oficiální reprezentant 
společnosti Technical s.r. l.

Ventily se servo -pohony Dizajnové ventily Bezpečnostní ventily

TUBOTECHTUBOTECH, spol. s r. o.
Červené Vrchy 714,
664 62 Hrušovany u Brna tel.: +420 774 723 770 email: info@tubotech.cz

web: www.tubotech.cz

Zákaznické centrum 533 383 335 www.selfnet.cz

Předvánoční nadílku v podobě nových kanálů si od začátku prosince můžete 
užívat v síti Selfnet. Nabídku programů jsme pro Vás rozšířili o kanály Fanda HD, 
Barrandov Muzika, Nova sport 2 HD a JOJ Cinema SD/HD. Nově také máte 
možnost sestavit si ještě výhodněji svoji vlastní programovou nabídku oblíbených 
10 nebo 15 kanálů:

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň.  
Přejeme Vám svátky plné klidu a odpočinku a mnoho zdraví v novém roce.

Mých 10   220 Kč  240 Kč Mých 15   300 Kč  360 Kč

NOVINKY 
v programové nabídce


