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

Je  neuvěřitelné, jak ten čas letí. Nacházíme se  v  oče-
kávání vánoc a  nového roku.  Je  čas na  bilancování toho, 
co se podařilo a co ne.

Z  pohledu rozvoje obce jsem přesvědčen, že  se  obec 
rozvíjí dobře a plníme sliby, které jsme občanům dali. Obec 
je ve výborné finanční kondici a má smělé plány do dalších 
let.

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

Stabilizovali jsme Obecní policii, budeme rozšiřovat kamerové systémy pro vyšší 
bezpečnost občanů do budoucna. Budeme zvyšovat počet parkovacích míst v obci, 
běží projektová příprava na  přístavbu základní školy, včetně projektové přípravy 
na sokolovnu. U vlakového nádraží zabezpečíme dalších 50 parkovacích míst – další 
připravujeme.

Připravujeme realizaci modernizace bytů, I. přízemí, č.  p.  223 a  231  – Vodárna. 
Samozřejmě budeme pokračovat ve zvyšování ozelenění obce, opravách chodníků, 
komunikací, kanalizací, apod.

Obrovský důraz klademe na  rozvoj školství, včetně služeb ve  zdravotnictví 
a sociálních služeb. Budeme podporovat místní spolky.

Připravujeme koncepci sociálního bydlení a  plán rozvoje sportu v  obci, včetně 
školního sportu. Musíme dokončit územní plán obce a  velká změna se  očekává 
v majetkoprávních vztazích – oblast pozemků, do kterých přináší velkou změnu 
ukončení digitalizace obce. Budou nezbytné komplexní pozemkové úpravy, 
včetně řešení dobývacích prostorů, atd.

Po novém roce Vás podrobně seznámíme, jaké budou další kroky v rozvoji obce, 
formou předložení Plánu investic obce 2017 a rozpočtu obce 2017 – v Hrušovanském 
zpravodaji.

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 času (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. 6/ZO/2016 z jednání ZO Hrušovany u Brna 17. 10. 2016

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. schválená rozpočtová opatření č.  8/2016, 

9/2016 a  10/2016 provedené radou obce 
na základě pověření vydaným ZO

 2. zprávu předsedy bezpečnostního výboru

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Smlouvu č. 1030029711/002 o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene – zemní 
kabelové vedení ul. Sušilova, mezi E.ON 
Distribuce,  a.  s., České Budějovice a  Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 2. Smlouvu č.  1030028691/002 o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – pří-
pojka NN k  RD ul. Hybešova mezi E.ON 
Distribuce,  a.  s., České Budějovice a  Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 3. Smlouvu č.  1030028374/002 o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – pří-
pojka NN k  RD ul. Hybešova mezi E.ON 
Distribuce,  a.  s., České Budějovice a  Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330039902/001- rozšíření distribuční 
soustavy v  lokalitě Pod Střediskem mezi 
E.ON Distribuce,  a.  s., České Budějovice 
a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje staros-
tu jejím podpisem

 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330039485/001- rozšíření distribuční 
soustavy v  lokalitě u  hřbitova mezi E.ON 
Distribuce,  a.  s., České Budějovice a  Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 6. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou 
telekomunikační infrastrukturou,  a.  s., Ol-
šanská 6, Praha (CETIN) a  Obcí Hrušovany 
u  Brna a  pověřuje starostu jejím podpi-
sem – příloha č. 7

 7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene „Televizní kabelový rozvod 
itself Hrušovany – výměna vedení ul. Masa-
rykova“ – mezi itself, s. r. o., Pálavské nám. 
11, Brno a Obcí Hrušovany u Brna a pověřu-
je starostu jejím podpisem

 8. podání žádosti, společnosti E.ON ČR, o pře-
ložku VN v oblasti lokality Stávání, Hrušova-
ny u Brna

 9. OZV č. 3/2016, o nočním klidu
 10. OZV č. 4/2016, o  regulaci provozování ha-

zardních her
 11. Darovací smlouvu na finanční dar mezi 

obcí Hrušovany u Brna a Janem Dostálem, 
Jízdárenská 582, Hrušovany u Brna, kde pří-
jemcem daru je opatrovník Martina Dostá-
lová (sestra obdarovaného)

 12. uzavírku průmyslového obchvatu dne 
26.  11.  2016 pro akci „Pochod rakouských 
čertů“

 13. zprávu starosty č. 6/2016.

Oznámení o provozní době na obecním úřadě
v době 26. 12. 2016– 30. 12. 2016
26. 12. 2016 (pondělí)  svátek - zavřeno
27. 12. 2016 (úterý)  6:30 – 14:30 hodin
28. 12. 2016 (středa)  6:30 – 15:30 hodin
29. 12. 2016 (čtvrtek)  6:30 – 12:00 hodin
30. 12. 2016 (pátek)  zavřeno

Prvním úředním dnem v roce 2017 je pondělí 2. 1. 2017.
V nutných případech se obracejte na tajemnici obecního úřadu:

Ing. Hana Táborská, tel.: 602 158 895
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ObecInformace

Digitalizace pozemků a daň z nemovitostí – důležité
Ve  dnech 7.–21.  11.  2016 probíhalo v  naší obci tzv.  námitkové řízení organizované 

Katastrálním úřadem pro  Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno -venkov. 
Toto námitkové řízení bylo v  podstatě poslední fází digitalizace, jinými slovy obnovy 
katastrálního operátu, v katastrálním území Hrušovany u Brna, která probíhala několik 
let. Obnovený katastrální operát (rejstřík vlastníků, jednotlivé listy vlastnické 
se  srovnávacím sestavením parcel a  návrh nové digitální katastrální mapy) 
byl předložen k veřejnému nahlédnutí v době zmíněného námitkového řízení v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Hrušovany u Brna a občané měli možnost si svůj nemovitý 
majetek přijít překontrolovat. Těchto občanů přišlo na úřad cca 270.

Zjednodušeně řečeno procesem digitalizace byly pozemky ve  zjednodušené 
evidenci převedeny do  evidence hlavní. V  této souvislosti je  nutné uvést 
to, že  před  digitalizací byly na  katastru nemovitostí pozemky vedeny v  hlavní 
a zjednodušené evidenci. Pozemky vedené v hlavní evidenci (KN ‑stav) byly v katastru 
charakterizovány parcelním číslem, výměrou a  kulturou (např.  orná půda, zahrada, 
vinice…). Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci (EN ‑stav, PK ‑stav a GP ‑grafický 
příděl) byly v katastru charakterizovány pouze parcelním číslem a výměrou. Pozemky 
ve  zjednodušené evidenci byly v  převážné míře součástí velkých půdních bloků, kam 
byly začleněny zejména v 60. a 70. létech minulého století jako tzv. pozemky v užívání 
socialistické organizace, které vesměs obhospodařovalo zemědělské družstvo.

Důležité je  to, že  u  pozemků v  hlavní evidenci daň z  nemovitostí příslušnému 
finančnímu úřadu přiznává a platí vlastník. U pozemků ve zjednodušené evidenci 
daň z  nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu přiznával a  platil uživatel, tedy 
především nějaká zemědělská organizace (zemědělské družstvo, akciová společnost…).

Vzhledem k tomu, že realizovanou digitalizací fakticky zanikly pozemky vedené 
ve zjednodušené evidenci a byly převedeny do evidence hlavní bude povinností 
vlastníků kterým se  pozemky z  evidence zjednodušené dostaly do  evidence 
hlavní nahlásit tuto změnu Finančnímu úřadu Brno -venkov, Příkop 8, 604 24 
Brno, např.  formou dílčího daňového přiznání k  dani z  nemovitostí, nejpozději 
do konce ledna roku 2017.

Rejstřík vlastníků i jednotlivé listy vlastnické se srovnávacím sestavením parcel hlavní 
i zjednodušené evidence má náš úřad k dispozici, a tak ti občané, kteří to nestihli v době 
námitkového řízení mají stále možnost si svůj nemovitý majetek na  obecním úřadě 
v Hrušovanech u Brna překontrolovat, a to především ve vazbě na případnou daňovou 
povinnost. Na  obecním úřadě také získáte základní informace o  dani z  nemovitostí. 
Informace v uvedené věci podá tajemnice OÚ Ing. Hana Táborská.

Procesem digitalizace došlo ke  změnám v  označení pozemků a  v  některých 
případech i ke změnám výměry. Upozorňujeme na to, že finanční úřad bude mít 
přehled o tom co lidé vlastní a co přiznali k dani z nemovitostí a jeho informační 
soustava  mu bude schopna každou nesrovnalost identifikovat a  vyčíslit. Z  toho 
důvodu by mělo být zájmem každého vlastníka nemovitostí si tuto záležitost dát 
do pořádku.
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Obec Informace

Výsadby zeleně v roce 2016
Pavel Kadlec, místostarosta 

Třídíme odpad doma
Pavel Kadlec, místostarosta 

V podzimních měsících proběhly plánované výsadby zeleně. Celkově bylo v obci vy-
sazeno 127 stromů, z  tohoto počtu 8 stromků byly náhrady za uschlé jedince. Kromě 
stromů jsme nechali vysadit i 444 keřů.

Velmi dobře se vyvinula spolupráce s  neziskovou organizací Sázíme stromy, která 
zajišťuje finance na výsadbu stromů především od různých společensky odpovědných 
firem a zprostředkovává a organizuje dobrovolnické akce, při kterých se zeleň vysazuje. 
V naší obci uspořádala tři akce, při kterých bylo vysazeno dohromady 69 stromů a 200 
keřů. Sponzorem těchto výsadeb byly společnosti Wistron, InfoComm a Finanční úřad 
v Brně. Všem, kteří se podíleli, ať už finančně, odborně nebo manuálně, velmi děkujeme.

Při plánování jsme dbali také na to, aby vysazené stromy a keře doslova nesly plody, 
a to doslova. A tak bude možné chodit ke hřbitovu na plody rakytníku, do Červených 
vrchů na mandle, nad sídliště na třešně, dřín, trnky, jeřabiny, hrušky, lískové oříšky atd.

V  průběhu roku byla vydáno 15 rozhodnutí o  kácení dřeviny rostoucí mimo les na 
žádost obce. Jednalo se v naprosté většině o stromy, které odborníci ke kácení doporučili 
z důvodu jejich stavu, perspektivy a možnosti ohrožení majetku a zdraví osob.

Bohužel jsme se setkali s vandalismem: několik mladých stromů uhynulo z důvodu, 
že jim neznámá osoba strhala kůru. Takto poškozené stromy bohužel nemají šanci na 
dlouhé přežití, zvlášť pokud jsou ještě mladé.

Jsem přesvědčený, že se stav veřejné zeleně v  naší obci zlepšuje, a  proto hodláme 
v nastoupeném trendu i nadále pokračovat.

V průběhu podzimu jsme rozvezli zájemcům o třídění odpadu nádoby na plast a papír. 
Stejně tak jsme umístili kontejnery k bytovým domům. S ohledem na plánované zvyšování 
poplatků za uložení odpadu na skládkách, které jsou dané zákonem, je nezbytné ukládat 
do komunálního (směsného) odpadu co možná nejméně. Naopak, větším podílem 
vytříděného odpadu dostaneme za plast a papír více peněz od společnosti EKO -KOM. 
Současně tak zvyšujeme příjmy a snižujeme náklady za svoz odpadů.

Pokud jste dosud nezažádali obec o  nádoby na třídění a  měli byste zájem, ozvěte 
se. Popelnice se zapůjčují na pět let a  poté je získáte do svého vlastnictví. Popelnice 
rozvážíme na základě smlouvy, kterou získáte na OÚ, na sběrném dvoře nebo na 
internetových stránkách obce. Po jejím vyplnění ji předejte obci a dále jen čekejte, než 
Vám nádoby dovezeme k domu.

Věříme, že se podaří výrazně snížit množství komunálního odpadu odváženého 
na skládku a že ve výsledku budeme moci ušetřit na poplatcích. Nyní jsme umožnili třídit 
všem občanům, aniž by je to stálo jakoukoli námahu. Třídění odpadů se tak konečně 
stává úplnou samozřejmostí a běžnou normou.
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Jak třídit?
Základním klíčem pro třídění odpadu jsou symboly na obalu. Občas je třídění pořádný 
oříšek, ale na internetu je spousta stránek věnovaná tomuto tématu. V  případě 
pochybností se můžete obrátit s  dotazem na svozovou firmu, třeba prostřednictvím 
místostarosty. Je vhodné myslet na odpady už při pořizování věcí. Opravdu potřebujete 
mít každý rohlík v  jiném sáčku? Opravdu si musíte pořídit výrobek, jehož obal nejde 
snadno třídit a recyklovat?

Žluté kontejnery – plasty
Do žlutých nádob na plast vyhazujte veškeré odpady z  umělé hmoty, kelímky od 
jogurtů, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve atd. Při separaci je důležité myslet 
na to, aby odpadky nebyly příliš znečištěné, nicméně není je potřeba vyloženě umývat, 
např. kelímek od jogurtu stačí vyškrabat lžičkou. Důležité je sešlapávat PET lahve.

Dále do žlutých nádob můžete vyhazovat kartonové obaly od džusů, mléka atd. (tetrapak).

Plechovky od nápojů (od piva, energetických nápojů atd.) vyrobené z tenkého, měkkého 
plechu se oddělí na třídící lince, a  proto i  tyto odpady můžete vyhodit do žlutých 
kontejnerů. Nikoli však konzervy, které patří do železa (na sběrný dvůr).

Modré nádoby – papír
Do modrých nádob, na papír, můžete vhazovat noviny, časopisy, letáky, lepenkové 
obaly atd.

 

Sběrný dvůr
Papír, sklo, elektroodpady, objemný odpad, dřevo, bioodpad, hliník i železo a jiné kovy 
noste na sběrný dvůr.

ObecInformace

PET 1 HDPE PP2 5LDPE PS4 6

PAP 20 21 22

C/PAP 81 84
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Obec Sběrný dvůr odpadů

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout

Novinky ve sběru spotřebičů – mobilní svoz

Podle nové legislativy by v roce 2016 
měl každý z nás ročně odevzdat k recy-
klaci zhruba 7 kg starého elektra, což 
bylo ještě před pár lety nepředstavitel-
né množství. Nakonec to ale opravdu 
dokážeme.

Podle původního požadavku evrop-
ské směrnice bylo určeno, že se musí 
v  každé členské zemi ročně vysbírat 
nejméně čtyři kilogramy elektroodpa-
du na každého obyvatele. Na každého 
obyvatele České republiky včetně dětí 
nyní připadá kolem pěti kilogramů re-
álného sběru. V roce 2016 ale vstoupil 
v  platnost již zmíněný nový způsob 
výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu 
významně navýšil. Doposud jsme však 
bez problémů požadavek evropské 
směrnice plnili, dokonce i s rezervou.

Česká republika bude muset podle 
nových parametrů zajistit sběr a recy-

klaci takového množství vysloužilého 
elektra, jaké odpovídá 40 procentům 
hmotnosti prodaných nových spotře-
bičů průměrně za tři roky zpětně. Roč-
ně se u nás prodá zhruba 175 000 tun 
elektrozařízení, každý z  nás by tedy 
měl odevzdat k  recyklaci minimálně 
zmíněných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v  roce 
2015, které jsou k dispozici naznačují, 
že by se to mohlo podařit. Jen sběrný-
mi místy vytvořenými kolektivním sys-
témem ELEKTROWIN prošlo od ledna 
do října na 30 000 tun starých spotře-
bičů, což odpovídá celoročnímu sběru 
v roce 2014. Věříme, že především díky 
podpoře široké veřejnosti, které není 
lhostejný osud naší planety, i  novou 
vyšší kvótu letos opět s rezervou napl-
níme.

Takzvaná elektronovela přinesla 
některé důležité změny týkajících se 
i měst a obcí.

Nově smí přebírat elektrozařízení 
nebo elektroodpady jen místo zpětné-
ho odběru vytvořené jejich výrobcem, 
dále prodejce elektrozařízení nebo oso-
ba oprávněná ke zpracování (ne ke sbě-
ru) elektroodpadů ve své provozovně.

Obce ani svozové firmy mezi těmito 
subjekty vyjmenovány nejsou a ani ne-
jsou považovány za držitele, jejichž po-
vinnost je odevzdat buď na místo zpět-
ného odběru, nebo přímo zpracovateli. 

Držitelem je občan, který tuto povin-
nost musí splnit a  obec mu to může 
umožnit tím, že zřídí místo zpětného 
odběru, za které se považuje i mobilní 
svoz, pokud je k němu uzavřena písem-
ná dohoda s výrobcem nebo provozo-
vatelem kolektivního systému.

ELEKTROWIN,  a.  s. provozuje ko-
lektivní systém pro zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracování, využití 
a  odstranění elektrozařízení a  elekt-
roodpadu (velké domácí spotřebiče, 
malé domácí spotřebiče, elektrické 
nástroje a nářadí).
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seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu

EW_INZ_210x297+5_V03.indd   1 25.2.16   15:17
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Obec Sběrný dvůr odpadů / Správa majetku obce

Provozní doba sběrného dvora odpadů
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

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

Informace o provozu a službách sběrného dvora odpadů

Upozornění řidičům vozidel parkujícím v katastru obce:
Správa majetku obce Hrušovany u Brna

Terénní úpravy v k. ú. Hrušovany u Brna v lokalitě „Kelblova jama“:
Na základě schváleného provozního řádu lze určené území zavážet vybranými druhy 

odpadů. Pro jednotlivé komodity byly stanoveny poplatky za uložení.
Seznam odpadů:

Zemina, hlušina 120, - Kč/tuna
Stavební a demoliční odpad 130, - Kč/tuna
Odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky 150, - Kč/tuna
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

SDO mohou využívat výhradně občané Hrušovan a  majitelé rekreačních objektů 
v  Hrušovanech u  Brna, kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané mohou 
odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.

Na základě smlouvy mezi obcemi mohou občané obce Vojkovice využívat na 
SDO pouze a  výhradně vlastní kontejner pro ukládání biologického rozložitelného 
odpadu (BRO). 

Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu a  kartičky vydané po 
zaplacení poplatku za odpad na obecním úřadě. 

Sběrný dvůr tedy není určen pro živnostníky a firmy! 
Bližší informace podá Hodec Pavel - vedoucí sběrného dvora odpadů a referent správy 
majetku obce.
Kontakt: tel. 547 236 117, mob. 607 592 096 nebo e -mail hodec@ouhrusovany.cz.

Vozidlo, které zaparkuje řidič u  chodníku, na parkovišti, odstavné ploše nebo 
vyhrazeném stání nesmí zasahovat do profilu chodníku tak, že by bránilo průchodu 
chodců a  průjezdu techniky, která provádí jeho úklid, údržbu nebo opravu během 
celého roku.

Zimní údržba – odmetání, odhrnování sněhu nebo posyp chodníků – probíhá zejména 
v časných ranních hodinách, ale občas i během noci. Správa majetku obce, tímto apeluje 
na ukázněnost všech řidičů při parkování vozidel a zachování průjezdných profilů všech 
chodníků v  katastru obce po celé jejich šířce. Řidič, který nebude respektovat výše 
uvedené zásady, se vystavuje nebezpečí finančního postihu nebo odtahu svého vozidla.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při zajištění bezpečnosti a zdraví občanů.
Hodec Pavel
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ObecPoplatky

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu 
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2017 

– poplatky se budou vybírat od 16. 1. 2017!
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. 2017!
Poplatky č. 2, 3, 4 + 5 jsou splatné do 31. 3. 2017!

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. 2017!

550,- Kč osoba/rok
(Předpokládaná cena, 

bude rozhodovat 
zastupitelstvo obce 

19. 12. 2016)
Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří 

mají adresu na ohlašovně , děti do 6 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

SOKEC - SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM
Ing. arch. Dušan Knoflíček, 2. místostarosta obce 

Vážení občané naší obce, vážení čtenáři,
je pro mě velkým potěšením vás informovat o  ukončení architektonické 

soutěže, SOKEC - SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM" v  Hrušovanech u  Brna. 
Při této příležitosti mi dovolte ještě poděkovat všem zúčastněným, jak ze strany 
soutěžících nebo soutěžních týmů, tak ze strany jednotlivých členů soutěžní 
poroty a náhradníků.

Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo v  sokolovně v  Hrušovanech 
u Brna dne 12. října 2016 ve složení: Miroslav Rožnovský, Ing. arch. Dušan Knoflíček, 
Ing. arch. Dalibor Borák (v letech 2006 – 2010 prezident České komory architektů), 
Ing. arch. MArch, Adam Gebrian, prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. Mgr. Pavel Kadlec, 
Ing. Pavla Dratvová, Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. arch. Markéta Veselá. Jednání byl 
dále přítomen zástupce zpracovatele soutěžních podmínek doc.  Ing.  arch.  Jakub 
Kynčl a  sekretář soutěže Ing.  arch.  Táňa Sojáková. Soutěžní porota se sešla ve 
složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Při zahájení hodnotícího zasedání 
soutěžní poroty podepsali všichni řádní členové a  náhradníci soutěžní poroty 
v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA písemné prohlášení o své 
nezávislosti a nestrannosti. Dále je nutné konstatovat, že Česká komora architektů 
vydala potvrzení o regulérnosti soutěžních podmínek architektonické soutěže.

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu společensko 

kulturního centra na místě historického areálu stávající sokolovny. Vyhlašovatel 
(tj.  obec Hrušovany u  Brna) předpokládal v  soutěžních návrzích respektování 
a  rozvíjení stávajících hodnot v  území. Očekávali jsme solidní, soudobou 
a  svébytnou stavbu, která se logicky a  s  pokorou zapojí do struktury stávající 
zástavby. Tedy, splňující požadavky urbanistické, dispoziční, provozní, 
energetické, stavebně technické a estetické, a to zejména ve vztahu k významu 
stávajícího areálu. Nejvýše dosažitelným cílem bylo vybrat a posléze i realizovat 
zcela originální architektonické dílo, které bude schopné znovunalézat staré 
vazby a vytvoří pro občany obce hrdou identitu. Cílem však nebylo a není vnášet 
do rostlého organizmu obce zcela cizorodé a  agresivně se prosazující prvky. 
Obec by ráda prostřednictvím této stavby navázala na skvělé dílo významného 
představitele architektonické moderny Adolfa Loose, které v  Hrušovanech 
u Brna zanechal.

Jednotlivé návrhy rovněž musely respektovat možnosti obce, které jsou 
v  předpokládané výši investičních nákladů na budovu cca  5.500 Kč bez DPH 
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za  1 m3 obestavěného prostoru stavby. Další závaznou podmínkou bylo, že 
objem stavby bude cca  do 8.000 m3 a  tedy celková cena stavby nepřesáhne 
44 mil. Kč bez DPH.

Shrnutí průběhu hodnocení soutěže dle předsedy poroty Ing. arch. Dalibora Boráka:
Do termínu odevzdání soutěžních návrhů, tj.  do 30.  září  2016, se do soutěže 

zaregistrovalo 97  soutěžících nebo soutěžních týmů. Ve stanovené lhůtě bylo 
odevzdáno 32  soutěžních návrhů, přičemž tři předložené soutěžní návrhy 
vykazovaly hrubé nedostatky či hrubě porušily závazné podmínky soutěže a byly 
porotou vyloučeny z dalšího posuzování.
Jednotlivé soutěžní návrhy bylo možno rozdělit zhruba do čtyř koncepčních směrů:
1. Seskupení všech, nebo většinu provozů do jednoho více méně kompaktního 

objektu u Masarykovy ulice a zachování volné zahrady.
2. Seskupení všech, nebo většinu provozů do jednoho více méně kompaktního 

objektu na pozemku zahrady.
3. Rozdělení provozů do více menších budov po okrajích zahrady.
4. Rozdělení provozů do více menších budov rozprostřených na pozemku zahrady.

Návrhy umožnily detailní diskusi poroty o  výhodách a  nevýhodách výše 
uvedených přístupů a  poskytly dostatek informací pro jejich posouzení. Je 
možno konstatovat, že v  tomto směru soutěž splnila své poslání a  zásadním 
způsobem napomohla k upřesnění potřeb a možností, které budou podkladem 
pro zadání dalších projektových fází záměru. Je třeba konstatovat, že žádný 
z  návrhů nepředložil řešení, které by jednoznačně vyřešilo potřeby a  přání 
zadavatele. Překvapivé je, že většina návrhů obsahovala v  praxi nepřípustné 
typologické a  provozní nedostatky. Obsáhlá diskuse se odrazila v  následném 
rozhodování jednotlivých porotců. Z výsledku je zřejmé, že porota upřednostnila 
vznik sebevědomého objektu u Masarykovy ulice a zachování volné zahrady pro 
pořádání hodů a různých nárazových akcí. Za nejdůležitější byl považován návrh 
důstojného víceúčelového sálu s  dobrým propojením na hospodu a  zahradu. 
V závěrečných kolech hodnocení a ve všech diskusích v nich, byl kladen důraz 
na potenciál návrhu pro zpracování reálné dokumentace pro projednání, 
povolování a výstavbu projektu. Rovněž byla v míře, kterou bylo možno z návrhů 
vyčíst, diskutována předpokládatelná schopnost autorů návrhy modifikovat 
podle poznatků, které vzešly z rozpravy poroty nad všemi zaslanými návrhy.

Stručná anotace k vítěznému návrhu č. 19
Atraktivní architektura pro společenský, kulturní a  sportovní život obce. 

Forma je jednoznačná, prostá, důstojná. Návrh je veden snahou udržet 

ObecInformace
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a nepokazit stávající přátelskou atmosféru a propojit všechny funkce v jeden 
celek (tj. víceúčelový sál– restaurace–terasa–hřiště–zahrada). Cílem je vytvoření 
kvalitního prostředí pro setkávání a  relaxaci obyvatel různých věkových 
kategorií. Dvorní, měkká, uvolněná fasáda s  pergolou plynule přechází do 
zahrady, která slouží jako sportovní víceúčelová plocha obklopená svahem 
s  jednoduchou tribunou, s  podkovou stávajících vzrostlých stromů; okolní 
zatravněné plochy jsou využity pro umístění herních prvků pro děti i dospělé. 
Návrh soustřeďuje všechny funkce do jednoho kompaktního objemu s dvěma 
rozdílnými fasádami – čelní fasáda vstupuje do uliční fronty novým měřítkem, 
které odpovídá významu objektu, ale s  pokorou se zapojuje do urbanistické 
struktury obce; architektura vytváří atraktivní prostředí pro společenský, 
kulturní a sportovní život obce. zdroj: archiv autorů.

Jak budeme postupovat po skončení soutěže:
Obec Hrušovany u  Brna bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro 

zhotovení projektové dokumentace. Vítěz soutěže (tj. případně i ocenění na druhém 
a třetím místě) bude vyzván vyhlašovatelem do jednacího řízení bez uveřejnění 
podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Cílem 
následného jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření konkrétní smlouvy o dílo 
na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací (tj.  dopracování 
návrhu stavby, dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení, realizační 
dokumentaci, dokumentaci pro výběr zhotovitele a součinnost při jeho výběru, 
případný návrh interiéru a autorský dozor).

Přibližně na konci ledna příštího roku uspořádáme výstavu všech soutěžních 
návrhů. Tato výstava bude otevřena široké veřejnosti tak, aby se každý mohl 
podrobně seznámit s  jednotlivými návrhy. Součástí výstavy bude i prezentace 
oceněných návrhů jejich autory. Rovněž předpokládáme, že vydáme souhrnný 
katalog soutěžních návrhů.

Na závěr lze konstatovat, že soutěž naplnila očekávání a výrazným způsobem 
přispěla k upřesnění požadavků, které jsou na nový kulturně společenský stánek 

Výsledky soutěže:
1. cena… soutěžní návrh č. 19 – Štěpán Kubíček, Jan Novotný, Martina Buřičová, Jonáš Krýzl
2. cena… soutěžní návrh č. 15 – prof. Ing. arch. Ivan Ruller
3. cena… soutěžní návrh č. 09 – Ing. arch. Martin Neruda, Ing. arch. MgA. Markéta 

Mráčková, Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová
Odměna: soutěžní návrh č. 18 – Ing. arch. Pavel Šefl, Ing. arch. Tereza Kupková, 

Ing. arch. Ondřej Kuptík, Ing. arch. Lucie Němcová
 soutěžní návrh č. 25 – Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl
 soutěžní návrh č. 27 – Ing. arch. Ivan Palacký, Ing. arch. Petr Čáslava, 

Ing. arch. Roman Čerbák, Ing. arch. Tomáš Doležal, 
Ing. arch. Martin Klenovský
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ObecInformace

kladeny. Pevně věřím, že se podařilo vybrat ty nejlepší návrhy umožňující vznik 
soudobého a  svébytného díla, které bude schopné znovunalézat staré vazby 
a vytvářet pro občany obce hrdou identitu. Je třeba uvést, že možná právě tento 
moment se stane pro budoucí směřování rozvoje a vývoj života v obci zásadním. 
Jinými slovy, odpovědnost máme nyní my sami a bude jen na nás, jak budoucí 
realizaci této, občany netrpělivě očekávané, stavby zvládneme.
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Obec Informace

Přístavba ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna
Ing. arch. Dušan Knoflíček, 2. místostarosta obce 

Vážení občané naší obce, vážení čtenáři,
rád bych vás touto cestou informoval o připravovaném investičním záměru obce.

Na  základě vyhodnocení demografického vývoje a  dlouhodobých potřeb ZŠ jsme dospěli 
k  nutnosti doplnění stávajících prostor školy. Vzhledem k  výše uvedenému, obec rozhodla 
o  pořízení architektonické studie (autorem studie je  Ing.  arch.  Svatopluk Richter), která  byla 
důležitým podkladem pro výběr dodavatele navazujících projektových prací (tj. dokumentace 
pro  územní řízení a  pro  stavební povolení, realizační dokumentace, dokumentace pro  výběr 
zhotovitele a součinnost při jeho výběru). Tedy v režimu zákona č. 137/2006 Sb., a dle směrnice 
obce o  zadávání zakázek malého rozsahu pro  veřejnou zakázku na  služby se  podařilo vybrat 
dodavatele projektové dokumentace. Tímto partnerem obce se stal Ing. arch. Zdeněk Gottwald, 
který  nyní pracuje na  předmětné projektové dokumentaci. Pokud nenastanou nějaké 
nepředvídatelné překážky, bude projektová dokumentace dokončena na  počátku  července 
roku 2017. Následně bychom rádi vybrali dodavatele stavby a stavbu brzy zahájili. Pro informaci 
dále uvádím, že:

Přístavba ZŠ včetně stavebních úprav navazujících prostor bude řešena tak, aby vznikl ucelený, 
funkční celek školy na období několika desítek let, a to jak prostor pro výuku žáků, tak i veškeré 
zázemí pro  žáky a  pedagogické pracovníky. Bude se  jednat o  celek nutný pro  kvalitní výuku. 
Podotýkám, že novostavba je koncipována s ohledem na limitované možnosti využití pozemku, 
s  ohledem na  zachování stávajícího mikroprostoru dvora s  vazbou na  zahradu a  přestávkové 
plochy. Dispoziční řešení přístavby bude respektovat provozní možnosti a požadavky ZŠ a obce.

V každém případě se můžeme těšit na rozšíření stávající kapacity ZŠ o prostory pro družinu, 
nové učebny, sborovnu, počítačovou učebnu, kabinet, nové šatny, nové prostory sociálního 
zázemí včetně WC pro imobilní, výtah atd. Rovněž dojde k úpravě a kultivaci venkovních prostor 
souvisejících s  plánovanou stavbou. Předpokládáme, že  výše investičních nákladů na  stavbu 
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včetně interiérového vybavení nepřesáhne 24 mil. Kč bez DPH. Rozhodně se  pokusíme získat 
dotace z vhodných dotačních titulů.

Realizací této stavby však akce ZŠ nekončí. Dále bude nutné provést celkovou revitalizaci 
venkovních ploch (tj.  zřízení multifunkční sportovní hřiště, oddychového zázemí pro  žáky 
i učitele včetně doplnění venkovních prostor o herní prvky). Součástí této akce musí být i úprava 
mostního tělesa překlenující tok říčky Šatavy. Tedy tak, aby bylo v budoucnu možno objekt ZŠ 
zásobovat ze zadní části.

Pomyslnou třešinkou na dortu bude realizace větrání učeben prostřednictvím centrální nebo 
decentrální rekuperace vzduchu (tj.  minimalizace CO2 ve  vzduchu) a  modernizace některých 
nefunkčních či poškozených částí budovy. Výše uvedené budeme realizovat postupně v závislosti 
na finančních možnostech obce.
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Školy Mateřská škola

Podzim a adventní čas
Kolektiv mateřské školy 

Dovedeš to, jako podzim, radovat se z barviček?
Barvu si vzal od sluníčka a posledních kytiček.
My ve školce to dovedeme a v průběhu 
října jsme v každé třídě uspořádali podzimní 
dílničky pro rodiče s dětmi. Rodiče si mohli 
vydlabat dýně, vytvořit podzimní dekorace 
z přírodních materiálů a zároveň strávit 
příjemné odpoledne se svými dětmi.

Na Svatého Martina zima už nám začíná
Dne 10. listopadu do Hrušovan přijel Svatý 
Martin na bílém koni, nemohl chybět ani jeho 
věrný doprovod anděl, který si z pekla vypůjčil 
koně černého. I když ráno poslal Sv. Martin 
na Hrušovany bílý poprašek, odpoledne to 
vypadalo, jakoby přijel spíš na koni dešťovém. 
Naštěstí se počasí na jeho příjezd umoudřilo 
a velký průvod dětí i dospělých posvítil 
Martinovi na cestu. Za odměnu si děti mohly 
pohladit oba koně a bylo pro ně u mateřské 
školy připraveno malé občerstvení.

Zvonky a rolničky zní kolem nás,
poslouchej, přichází adventní čas.
V pátek 2. prosince nás ve školce navštívil 
Mikuláš s čertíkem a andělem, všem dětem 
donesli bohatou nadílku a ty se jim za ni 
odměnily básničkami.

V sobotu 3. prosince pak proběhl 
na Sokolovně Vánoční jarmark, kde se 
prodávaly i výrobky z naší školky a děti si pro 
tuto příležitost připravily vystoupení plné 
vánočních písní.

Děti půjdou také potěšit písničkami 
naše nejstarší do Klubu důchodců a blíží 
se i vánoční posezení s rodiči, na kterých 
společně přivítáme Vánoce.

Všem přejeme krásné svátky vánoční a pevné 
zdraví po celý rok 2017.
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Školy Základní škola

Školní rok v plném proudu

Školní rok je již v plném proudu, mnoho jsme zažili a začínáme se chystat na Vánoce. 

První ročník
Nejvíce dojmů 
mají asi žáci 
prvních tříd, 
podívejme se tedy, 
jak probíhá 
jejich vyučování. 
O různé 
a zajímavé 
činnosti není 
nouze, zapojují 
všechny smysly, 
učí se být 
kamarády, 
pilně pracují 
i při škole hrou, 
jsou kamarádi 
i s technikou, 
upekli sladkosti 
pro potěšení 
druhých 
a výborně zvládli 
i návštěvu výstavy.

V listopadu navštívili žáci všech prvních tříd interaktivní výstavu pod názvem 
„Dobrodružství abecedy – putování za písmenky“ v prostorách benediktinského kláštera 
v Rajhradě. Abeceda byla pro všechny hravá, inspirující a přínosná. Poznání abecedy je totiž 
zábava. Žáci už znají odpověď na to, kde se vzalo písmo. Krásně prožité dopoledne nám 
zpříjemnila i cesta vlakem, kde jsme si vyprávěli čerstvé zážitky.  Mgr. Iveta Bidrmanová
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Druhý ročník    V  hodině pracovní výchovy se žáci 1. B a  2. B společně pustili do výroby 
svatomartinských rohlíčků, dýní a koníků. Všechno jim šlo krásně od ruky a úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat. Hodná paní kuchařka vše upekla a mohlo se ochutnávat. Mgr. Pavlína Konečná

Žáci druháci mají rádi malování, hudební výchovu s hrou na flétnu i návštěvy knihovny. Letošní 
školní rok již absolvovali výuku plavání. V listopadu si užili nádherný slunečný den vycházkou 
ke Smírčímu kříži. Děti si poslechly pověst o sedlákovi, který si odnesl domů z pole do kamene 
vyrytý kříž. Netušil však, že kříž byl umístěn na hrobě rytíře. Zlé sny sedláka donutily kámen 
vrátit na  původní místo. Od  kříže stojícího v  poli jsme vycházku ukončili prohlídkou kříže 
umístěného u kostela. Mgr. Markéta Dvořáková
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Třetí ročník    Žáci obou paralelních tříd mají podobné 
zážitky. V  září si prošli střed města Brna s  průvodkyní 
informačního centra, která jim ukázala nejznámější památky 
a  místa opředená pověstmi. Na  procházku navázalo 
divadelní představení Brněnské pověsti v divadle Reduta. 
Žáci následně vytvořili komiksovou podobu pověstí, včetně 
té hrušovanské. V  říjnu se  věnovali poznávání své obce 
Hrušovany u  Brna, navázali na  úspěšný projekt loňských 
třeťáků, kteří vytvořili plánek obce s  fotografiemi. Žáci 

3.A se pokusili o vytvoření vlastní krátké videoprezentace, kterou zaslali i s děkovným 
dopisem za  péči o  obec panu starostovi. Jaké je  čekalo milé překvapení, když  dostali 
odpověď. Dále si během výletu na  Akátovou rozhlednu procvičili orientaci v  krajině 
a čtení z mapy.

Poslední říjnový den navštívily žáky dvě rodilé mluvčí z  Kanady a  Aljašky. Povídaly 
dětem o svých zemích a o tom, jak slaví Halloween. Teď už žáci vědí, že kanadské dolary 
jsou plastové a voní po javorovém sirupu a že na Aljašce je málem více malých letadel 
než aut. V listopadu žáci vyrazili za kulturou do galerie v Místodržitelském paláci v Brně 
na program V dílně středověkého mistra. Seznámili se s tím, jak pracovali tovaryši v dílně 
pod  vedením mistra a  pozorně naslouchali příběhu o  ukřižování a  vzkříšení Krista, 
který  byl  zobrazen na  deskách z  barokního oltáře. Od  prosince začali jezdit na  výuku 
plavání do Hustopečí. Mgr. Jitka Coufalová
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Čtvrtý ročník   V  rámci Raráškova projektu jeli žáci čtvrtých ročníků do  Čejkovic 
do bylinkového ráje firmy Sonnentor. Po příjezdu na místo se nás ujala jedna z místních 
dam. Následovala prohlídka skladů, na  které  nám pustili krátký film o  vzniku firmy. 
Následovalo soutěžení o dárky a nakupování produktů. Nakonec proběhlo focení na věži. 
Tím byl program vyčerpán a zbýval už jen návrat do školy. Po návratu jsme si povídali 
s kamarády o robotech na čaj, kteří se nám líbili ze všeho nejvíc. Richard V.

V měsíci říjnu vyráběli čtvrťáci v hodině pracovní 
výchovy z  přírodních materiálů „PODZIMÁČKY“ 
a  z  dýní „DÝŇÁČKY“. Velká tvořivost žáků byla 
zakončena galerií ozdobených dýní před školou. 
Každý kolemjdoucí si tak  mohl prohlédnout 
nápadité výrobky našich žáků a  inspirovat 
se vlastní tvorbou. Mgr. Iveta Bidrmanová

Pátý ročník
V listopadu navštívili naši 
školu odborní pracovníci 
Českého červeného 
kříže, aby naše páťáky 
procvičili v základech 
poskytování první pomoci. 
V první hodině probrali 
ve třídách s žáky teorii 
dané problematiky 
a v dalších dvou si děti 
vyzkoušely v tělocvičně 
své dovednosti prakticky. 
Ve čtyřech skupinách si 
postupně všichni zkusili 
přivolání odborníků 
a poskytnutí první pomoci 
při autonehodě, ošetření 
krvácení, nepřímou masáž 
srdce a poskytnutí první 
pomoci s transportem. 
Spolu s našimi páťáky 
se akce zúčastnily i děti 
ze ZŠ Bratčice. Školení 
v této oblasti je velmi 
důležité a pro žáky bylo 
zajisté velkým přínosem.
 Mgr. Jiří Mrázek

ŠkolyZákladní škola
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Fotbalová příprava a turnaj    
Pátek 14. 10. 2016 byl vyhlášen jako sportovní den pro všechny žáky školy. Fotbalový 
klub v  Hrušovanech u  Brna zajistil trénink chlapců. Místní trenéři si hochy rozdělili 
do  dvou skupin. Po  rozehřátí a  průpravných cvicích následovaly zápasy mezi třídami. 
Dívky si vzal pod svá křídla dívčí fotbalový klub Lokomotiva Brno v Horních Heršpicích, 
kam naše odhodlané žákyně dorazily autobusy. Trenérky si žákyně rozdělily do  pěti 
družstev a formou kolového tréninku se dívky vystřídaly na pěti stanovištích. Sportovní 
duch a nadšení ze hry zvítězili nad větrným a chladným počasím.

Dne 24.  11.  2016 se  vybraní žáci ze  4. a  5. ročníku zúčastnili 11. ročníku tradičního 
fotbalového turnaje v Žabčicích. V boji o poháry se utkali s dalšími čtyřmi základními 
školami ze Žabčic, Rajhradu, Židlochovic a Blučiny. Hrálo se systémem "každý s každým". 
Všem hráčům děkujeme za účast a reprezentaci naší školy. Pozn.: Na přiložené fotografii 
naši fotbalisté drží pohár a diplom za druhé místo, které jim byly kvůli chybnému výpočtu 
omylem předány a později zase vyměněny za místo třetí… Mgr. Michal Řihánek
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Školní družina     Do nového školního roku jsme v družině vstoupili přímo královsky – 
zahájili jsme celoroční soutěž Ať žije království! a  pasovali jsme prvňáčky na  členy 
družinového království. Stali se z nás noví osadníci, kteří přišli do země jednoho mocného 
krále, aby  mu pomohli tuto zemi zvelebit. Po  celý rok budeme pracovat pro  tohoto 
panovníka a  za  vydělané peníze  – denáry  – si budeme moci kupovat nejrůznější 
věci. Zapomeňte však na  televize, mobily nebo drahá sportovní auta. Jsme přece 
ve středověku! Kromě denárů si můžeme vysloužit i hod kostkou ve hře BOJ O HRAD, 
která je součástí celoroční soutěže. V této hře postupujeme po herním plánu, na kterém 
na nás číhá řada záludností, ale také úkolů či „soubojů“. Cílem je dojít až k hradu, ve kterém 
je  ukryt poklad. Další novinkou tohoto roku je  Královská soutěž o  nejlepší chování, 
ve které sbíráme razítka princů a princezen za dobré chování, ohleduplnost nebo pomoc 
ostatním, a razítka draků za špatné chování. Kristýna Jandíková

Děti v  družinovém království již soutěžily v  Královské olympiádě, osvobozovaly 
zakletou princeznu z říše černokněžníka Zlobivoje, oslavily Halloween tancem v maskách, 
vyráběly lucerny z dýní a trénovaly stolování s čínskými hůlkami. Užily si také bleší trh. 
Ujal se i čtenářský kroužek, ve kterém se děti rády podělí o dojmy z knihy, kterou přečetly.

V měsíci říjnu jsme dočetli společnou četbu Štaflík a Špagetka. O příběhu jsme si s dětmi 
povídali a malovali jsme obrázky. Dále jsme si povídali o lese, na toto téma jsme vyrobili 
muchomůrky a lišky. Na konci října jsme měli halloweenské vyrábění, kde si děti vyrobily 
z papíru koláž „Strašidelný dům“, strašidlo a zahrály si hry na zahradě.  Iva Pirožková

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 šla školní družina na exkurzi do Hasičské zbrojnice v Hrušovanech 
u Brna. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak se vážou různé druhy uzlů, vyzkoušely si oblek 
hasičů a také se dostaly do garáže, kde viděly hasičské vozidlo. Bylo jim ukázáno, jak takové 
vozidlo funguje a co dokáže. Dětem se tato exkurze velmi líbila a těší se na příští návštěvu.

ŠkolyZákladní škola
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Ve 4. oddělení jsme právě ukončili tvoření věnované podzimu. Děti si mimo jiné 
vytvořily pomocí soli, lepidla a barev krásné podzimní listy a začaly vytvářet drobné 
dárečky pod  stromeček pro  rodiče nebo kamarády. Při  pobytu na  školním dvoře 
nebo v  tělocvičně s  oblibou hrají různé honičky, míčové hry a  týmové spolupráci 
se učí také ve štafetových hrách. Petra Horňáková

Děti se učí prozkoumávat svět, vytvářejí krásná výtvarná díla, otužují se při pobytu 
na  dvorku téměř za  každého počasí, zkrátka, ve  školní družině se  stále něco 
zajímavého děje. Mgr. Jitka Coufalová

Školy Základní škola

Žáci i zaměstnanci přejí všem spoluobčanům krásné svátky vánoční 
a šťastné vykročení do nového roku.
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Rozmary počasí v Hrušovanech
Dnes mnohdy žehráme na nenadálé proměny počasí, ale příroda ovlivňovala 

životy lidí v minulých staletích výrazněji než dnes. Hlavním, ale povětšinou i také 
jediným zdrojem obživy 
bylo zemědělství. A to bylo 
v plné síle vystaveno přízni 
či  nepřízni počasí. Ale ne-
jen jarní povodně trápily 
obyvatele obce. Každé za-
tažení oblohy a přicházející 
černé mraky způsobovaly 
obyvatelům velký strach 
z bouřek a krupobití. V zimě 
byly tuhé zimy a v létě vel-
ká sucha. Záznamy a zápisy 
spojené s  počasím a  úro-
dou jsou prostoupeny vět-
šinou kronik starších sta let. 
Úspěšnost roku se usuzova-
la z úrody a přízně počasí. O těchto živelných pohromách se zachovalo svědec-
tví i v „Kronice Hrušovan z roku 1925“ Václava Kubíčka a rukopisné zápisky pánů 
Karla Ryšánka a Jana Kelbla. Uvádím zde doslovné znění z výše uvedených kronik.

Zima
Zima 1837/38 byla tak  tuhá, že  v  mnohém předčila i  krutou zimu z  doby 

1829/30. Počátkem  ledna uhodily silné mrazy, dosáhly až -15 °C a  sníh začal 
padat tak  hojně, že  to  nepamatovali ani  ti nejstarší obyvatelé. Na  jaře při  tání 
nastaly veliké povodně, které způsobily značné škody.

V měsíci květnu dne 16. a 17. roku 1866 přišly takové mrazy, že obilí pomrzlo. 
Na  obilí zůstal ležet sníh na  kláskách. Mnozí rolníci vzali dlouhá lana a  táhli 
je po kláskách, aby dostali sníh dolů. Tehdejší pamětníci vypravují, že tito rolníci 
neměli pak vůbec žádné sklizně. Dle vypravování stařenky Koníčkové z čís. 59 
byla prý toho roku v Hrušovanech taková bída, že bylo pro ně vzácností, když jim 
matka ze Židlochovic přinesla bochníček chleba nebo nějaké pečivo.

V  r.  1924 v  zimě 3.  února probořila se  u  domu č.  67 nově dlážděná silnice. 
Tenkráte bylo mnoho sněhu, který  počátkem  února rychle tál a  naplnil 

Fotbalové hřiště po záplavě v r. 1940, 
foto: archiv kronikáře.
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kalužemi vody všechny 
nižší části terénu kolem 
silnice. Tak  se  část silnice 
v  průměru 2 m propadla. 
Odstraněním hlíny přišlo 
se  na  díru v  průměru 1 m, 
která  vedla od  domu č.  67 
pod  silnicí směrem k  č.  7. 
Konec díry byl u domu č. 7 
rovněž zemí již zasut, a voda 
tam proudila do země.

Roku 1891 byla úroda 
na  zimní obilí špatná, bylo 
od  myší sežraný a  ostatek 
vymrzlý, bylo samá tráva, 
kde bývalo 30 mandelů, byl 3 díl, a to bylo všady na všech gruntech, ale jařiny 
byly túze pěkný bylo všeckýho dosť, ale žně byli špatný, jak se  první položilo, 
tak pršelo do toho furt, tak jsme museli každý den obracet, a tak všecko porůstlo, 
a to trvalo celé žně, jen vždycky bylo v neděli pěkně, dopoledne jsme obraceli 
a odpoledne vázali a hned vozili skoro mokrý a to se trefilo po tři neděle, řepy 
bylo moc, vína málo, erteple (brambory) shnily a zmrzly, nemohli jsme je kopat, 
jak bylo moc sucho.

Roku 1928 a 1929 byla taková zima, že nebylo pamětníka, lidé neměli čím topit, 
nebylo ani dřevo ani uhlí a taky nemohli pro tuhé mrazy jezdit. Mrazy byly u nás 
až přes 32 stupňů pod nulou, sněhu bylo plný dvůr, že jsme chodili jenom co pro-
šel, vozem nebo na saních se nedalo vůbec jet. Venku bylo sněhu tolik, že bylo 
vidět jen Kuzyny stráně, silnice, příkopy, úvoze, doliny, to bylo všechno zaváté. 
Pravá sibiřská zima. V té době jsme nedělali nic, jen jsme popravili dobytek, na-
chystali dřeva a uhlí a šli jsme se sednout za kamna. Ještě štěstí že můj tatínek Jan 
Ryšánek byl pekař a v té době jsme měli právě 2 vagony bukového dřeva, takže 
jsme měli čím topit. Mrazy byly až 42° pod nulou. Pak zase nám dlouho nepršelo 
přes 3 měsíce, že nemohli lidé set a orat. Za této kruté zimy přiletěli k nám ze se-
verských krajů nádherní ptáci.

Léto
Roku 1925 ve  žních bylo škaredé počasí, pořád pršelo a  lilo jako s  konve, 

tak jsme museli stále obracet a když se přišlo na konec, zase začalo do toho pršet 
tak, že jsme měli všechno porostlé. Mandele byli tak přirostlé k zemi, že je nebylo 
možné od  země odtrhnout. Mouka byla tak  špatná, že  byl  špatný, nedobrý 
chleba (zůstala jenom kůrka, střídka byla jako kyt) pšeničná mouka byla to samé. 
Návod na pečení chleba byl ten, že se musela mouka sušit a pak při zadělávání 

Rozlitá řeka Svratka na polích u Vojkovic r. 2006,
foto: archiv kronikáře.
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na  chleba pařit a  to  se  dělalo tím způsobem, že  jeden lil vřící vodu a  druhý 
nepřetržitě míchal těsto. Jinak se s toho nedalo nic dělat. Můj tatínek byl pekař 
a když vydělával z pece jeden takový pecen, z pukliny vychrstla ta břečka na jeho 
ruku a celou mu ji opařila. Ten rok se lidé moc málo dobrého chleba najedli.

V roce 1889 byla na jaře veliká povodeň, jaké nebylo v paměti. Hrušovany byly 
na několik dní od Židlochovic úplně odříznuty.

Toho roku bylo také mnoho housenek, které  všecko ožraly, takže ovocné 
i lesní stromy vypadaly jako pometla. Léto bylo velmi teplé a již 23. června byly 
na polích mandele. 

A  ještě jedna veliká katastrofa dolehla na Hrušovany a celý okolní kraj. Dne 
20. srpna o 3. hod. odpoledne přišlo tak veliké krupobití, že okna a střechy byly 
úplně rozbity. Krup leželo na  zemi na  30 cm vysoko. Mračno vystoupilo náhle 
od  Pohořelic, od  Havlovy studně, jak se  tam dnes říká, a  v  okamžiku vyrostlo 
do  příšerných rozměrů, že  lidé strachem nestačili utéci s  pole domů. Přihnal 
se nejprve veliký vítr a pak začaly padati kroupy a kusy ledu veliké jako pěst a slepičí 
vejce. Pohroma přišla tak  náhle, že  toho ani drůbež většinou nepozorovala, 
takže se nemohla včas skrýti a byla pobita. Lidé, pracující v polích a vinohradech 
s  dobytkem, nemohli se  nikam schovati, byli samá krev a  modřina. Dobytek 
narychlo odpřáhli a ten pak běhal po polích sem a tam jako zdivočelý. Rolníkovi 
Listovi č.  27 byl  zabit v  poli kroupami kůň. V  polích bylo všecko potlučeno 
a  zničeno a  nejvíce vinohrady, kterých bylo tehdy v  Hrušovanech mnoho. 
Od  toho roku přestává se  u  nás vinařství pěstovati. Lidé, kteří byli v  boudách 
ve vinohradech schováni, vyprávěli, že voda z vinohradů tekoucí byla tenkráte 
zbarvena vínem do krvava. Ovocné stromy a stromoví vůbec bylo tak potlučeno, 
že k nebi čněly jen holé pahýly. Na podzim pak stromy vyrazily po druhé listí, 
které  však brzo zmrzlo. Mnohým lidem tekla voda stropem do  bytu. Svežené 
obilí v rozbitých stodolách úplně promoklo, porostlo a shnilo.

Plný potok u Vodárny 
v roce 2013, 
foto: archiv kronikáře
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Hrušovanská výročí v roce 2016

1956 – 60 let
Mistrovská kopaná 
se  stala v  roce 1932 
v  Hrušovanech skuteč-
ností. Oddíl SK Hrušo-
vany byl  založen jako 
poslední v širokém oko-
lí. Kopaná se  hrávala 
již ve  dvacátých letech 
min. století, mnozí hru-
šovanští fotbalisté hráli 
za  oddíly okolních obcí 
i když proti ní brojilo ve-
dení Sokola i obce a označilo kopanou za nebezpečný sport. Původní hřiště bylo 
po dlouhých obstrukcích schváleno a vybudováno na louce U tří mostů. Hřiště 
pamatovalo jedny z nejlepších zápasů v historii kopané v obci. Zvláště v období 
2. světové. války přicházelo na zápasy až 500 diváků. V padesátých letech min. 
století se hra hrušovanských fotbalistů dostala na úroveň krajských soutěží. Hři-
ště ale pomalu dosluhovalo a nestačilo potřebám našich hráčů. Už v roce 1949 
fotbalový oddíl požádal obec o pomoc při získání nového hřiště. A v roce 1953 
jednala obec s TJ Tatranem o přidělení pozemku na hřiště. Dle vyhlédnutého plá-
nu mělo to býti na nejlepších pozemcích v trati Trávníky. JZD ani MNV nechtělo 
tomuto požadavku vyhovět z důvodů vládního nařízení o podpoře JZD a výživě 
národa. Nabízí proto ná-
hradní pozemek bývalé-
ho Fischova dvora, nebo 
úpravu dosavadního hři-
ště navezením ½ m vrst-
vy škváry.
Obec vytipovala tři mís-
ta z 26 parcel – 10 parcel 
bylo obecních a 16 sou-
kromých zemědělců.
V roce 1954 podal Tatran 
návrh na stavbu nového 
hřiště.

Fotbalové okamžiky na hřišti „U tří mostů“, 
foto: archiv kronikáře

Staré fotbalové hřiště za Vodárnou
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Po  různých jednáních 
byla vybrána tři místa. 
V  trati Trávníky u  Židlo-
chovic u  parku, v  sou-
sedství skladu pro  do-
mácnost (mydlárna) 
na Nivě a pole za cukro-
varem.

Nové hřiště bylo vy-
budováno za  bývalým 
cukrovarem a sloužilo až 
do roku 2003, kdy začala 
rekonstrukce objektu.

V roce 2007 nově zrekonstruované fotbalové hřiště bylo předáno oddílu kopané 
při oslavě 75 let hrušovanské kopané.

1996 – 20 let
Jak ten čas utíká, ani se nechce věřit, že před 20 lety v roce 1996 Lubomír Šimovec 
na letních paralympijských hrách v Atlantě získal a tak obhájil olympijské stříbro 
z  Barcelony 1992. Náš dlouholetý český cyklistický reprezentant Lubomír 
Šimovec patřil na  svém vrcholu kariéry mezi nejlepší handicapované cyklisty 
světa a byl neoficiálně považován za nejlepšího sprintera.

Ve  výčtu medailí a  umístění na  předních místech na  světových závodech 
jen připomínáme – mistr světa 1994, mistr Evropy 1993,1995. Později v naší obci 
pracoval v zastupitelstvu obce a předával své zkušenosti i jako učitel na základní 
škole.

Nově upravené hřiště, chlouba hrušovanských fotbalistů

Lubomír Šimovec  
se svými  svěřenci 
na turnaji ve vybíjené 
r. 2011, 
foto: archiv základní školy
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Události známé, neznámé…

Předkládám čtenářům dvě historické pohlednice, které mnozí ještě neznají. 
Na obou dvou je ulice Hřbitovní (dnes ulice Malinovského). První pohlednice je 
z roku 1925 a druhá z roku 1937.

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

Dům č. p. 51 – ¼ lán 44 měřic, 
nyní jen málo polí

Číslo 51 Kališ Bartoloměj. Po smrti obdr-
žel syn Matěj Kališ, který mnoho polnosti 
odprodal. Když mu dospěla dcera Barbora, 
dal ji dům a  ona se provdala za  Františka 
Ustohala z  Vojkovic, který smíšený obchod 
zde zavedl. Po smrti Ustohala (který zemřel 
sebevraždou). Vdova se provdala za Jana 
Kalli ze Žabčic. Roku 1907 polovina stavení 
prodána na čís. Tuto polovici koupila Barbora 
Bundálková.

Dům č. p. 52 – ¼ lán
Číslo 52 Jíří Kolegar. Po smrti Kolegara byl 

syn Anton Kolegar. Po jeho smrti obdržel hos-
podářství syn František Kolegar a odevzdal hos-
podářství svému synu Josefu Kolegarovi.

Dům č. p. 53 – chalupář, 32 mír, 
nyní bez polí (číslo 13)

Číslo 53 Kavka Josef – Po Kavkovi přišel Jir-
kovský. Od Jirkovského koupil chalupu Šimon 
Studený z Blučiny a daroval ji svému synu An-
tonu Studenému. Od Studeného koupil chalu-
pu pan Robert továrník židlochovský. Po smrti 
Robertů chalupu koupil Josef Studený bez pol-
nosti a pole přináležely ke statku Fiša.

Dům č. p. 54 – ¼ lán, 41 měřic
Číslo 54 Suchánek Linhard. Tento odevzdal 

hospodářství synu Janu Suchánkovi. Po smrti 
Suchánka se sem přiženil František Raus z č. 5. 
Po nabití plnoletosti Františka Suchánka odešel 
František Raus s  manželkou na výměnek. Po 
smrti Františka Suchánka roku 1901 obdržel 
hospodářství

V popředí dům na ul. Palackého

Dům č. 55, ke konci min. stol. zde byl 
obchod Domácí potřeby

Dům čp. 56, archiv kronikáře
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Dům č. p. 55 – ¼ lán, 43 měřic
Číslo 55 Vrba Lorenz. Dcera Vrbova se 

provdala za Filipa Flodra. Od Flodra koupil 
dům Ondřej Fičala, a odevzdal své hospo-
dářství své dceři Marii, která se provdala 
za Františka Kromuse z čísla 76.

Dům č. p. 56 – ¼ lán, 42 měřic
Číslo 56 Jiří Táborský. Po smrti obdržel 

hospodářství syn Pavel Táborský, když jim 
dospěl syn Josef odevzdali mu hospodář-
ství a šli do výměnky. Nynějším majitelem 
je J. Táborský.

Dům č. p. 57 – ¼ lán, 48 měřic
Číslo 57 Novák Matěj. Po Nováků zde 

bydlel Hauzar, po jeho smrti obdržel hos-
podářství František Hauzar od jmenova-
ného obdržel dům jeho syn Jan Hauzar.

Dům č. p. 58 – ¾ lán, 138 měřic
Číslo 58 Jaroš Jiří. Po smrti zdědil hos-

podářství syn Anton Jaroš. Anton Jaroš 
odevzdal hospodářství synu Martinu 
Jarošovi. Roku 1889 odevzdal Martin Ja-
roš hospodářství svému synu Augustinu 
Jarošovi.

Dům č. p. 59 – ¼ lán, 46 měřic
Číslo 59 Sikora Andreas. Tento jmeno-

vaný věnoval hospodářství svému synovci 
Koníčkovi. Po smrti Koníčků obdržel hos-
podářství jeho syn Jakob Koníček. Roku 
1897 odevzdali rodiče hospodářství své-
mu synu Vavřinci Koníčkovi.

Na obrázku vedle školy  
dům čp. 58 a 57, foto: archív kronikáře

Dům čp. 59, ul. Masarykova, 
foto: archív kronikáře

Použité prameny:
František Doležal: Jména majitelů domů (rukopis)
Václav Kubíček: Kronika obce Hrušovan, Brno 1925
Karel Ryšánek: rukopisná kronika rodu, Jan Kelbl: vzpomínky, rukopis
Ing.Augustin Weis, pozůstalost, Rajhrad, Archiv Brno -venkov

AZ občasník připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce
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V sezoně 2016/17 má oddíl stolního tenisu v soutěžích, které jsou organizovány Českou asociací 
stolního tenisu (ČÁST) 2 mužstva, mužstvo A, které se účastní Okresního přeboru I. třídy a družstvo 
B, které je účastníkem Okresní soutěže. Členy našeho oddílu jsou i žáci, kteří se účastní okresních 
bodovacích turnajů, které  také řídí okresní svaz ČÁST. Tréninky žáků jsou každé úterý v  době 
17–19  hodin, které  střídavě vedou Tomáš Kolegar a  Oldřich Škarda. Tréninky mužů jsou potom 
2x týdně, a to v úterý v 19–20 hodin, v pátek pak v době 20–21 hod. O víkendu, kdy hracím dnem 
je neděle, potom hrajeme mistrovská utkání, a to od 9 hodin. V době vydání tohoto čísla zpravodaje 
oběma týmům končí první polovina této sezony. Další utkání přijdou na řadu od 15. ledna 2016. 
A jak si obě mužstva vedou?

TJ Jiskra Hrušovany u Brna - oddíl stolního tenisu, tým „A“
Tým „A“ nastupuje v  základní sestavě Tomáš Kolegar, Richard Skála, Oldřich Škarda a  Zdeněk 
Krupica, dále k utkáním nastoupili hráči z „béčka“ Pavel Hodec a Zdeněk Kijac. Dosavadní bilance 
je mírně nepříznivá, mužstvo odehrálo 10 zápasů a z toho 4x vyhrálo a 6x prohrálo. Tento poměr 
je ovlivněn především skutečností, že v pěti případech jsme nastoupili oslabení o hráče Richarda 
Skálu, a  i  když  byl  nahrazen hráči z  mužstva „B“, tak  to  na  více vítězství nestačilo. „A“ mužstvo 
je po první polovině na 8. místě a dá se říci, že tato sezona bude zřejmě spíše s podprůměrným 
výsledkem, nicméně i přes dílčí neúspěchy uděláme vše pro to, abychom se umístili do 6. místa, 
to znamená v první polovině tabulky.

TJ Jiskra Hrušovany u Brna – oddíl stolního tenisu, tým „B“:
– Aktivní hráči Havlík Jan, Hodec Pavel, Karban Aleš, Kijac Zdeněk
– Ostatní hráči Novák Michal, Skála Jaroslav, Mahovský Jakub
Letošní sezónu „Okresní soutěže 2016/2017“ zahájilo mužstvo TJ Jiskra Hrušovany u  Brna „B“ 
několika důležitými výhrami hned na  začátku. V  bodovací tabulce v  současnosti atakujeme 
třetí místo z celkového počtu 9 družstev. V polovině prosince bude za námi první část soutěže. 
Po novém roce napnou opět všichni aktivní hráči svoje síly k udržení dobré pozice.

TJ Jiskra Hrušovany u Brna – oddíl stolního tenisu – žáci
Nedílnou součástí našich aktivit je práce s mládeží, kdy pravidelně na treninky chodí David Pirožek, 
Petr Pirožek, Tomáš Pirožek, Kryštof Knoflíček, Adam Zabloudil a Ondřej Betaš. Bohužel zatím se k nim 
nepřidali žádní další adepti, ale plánujeme koncem roku zorganizovat, troufnu si říct již tradiční, 
Vánoční žákovský turnaj, kterého se mohou zúčastnit jak členové našeho oddílu, tak i neregistrovaní, 
kteří třeba uvažují o  tom stát se  stolním tenistou. Žáci se  účastní okresních bodovacích turnajů 
a  v  letošním roce stihli zatím jeden, kdy  se  umístili v  druhé polovině startovního pole. Nejlepší 
byl  David Pirožek, následovaný Tomášem Pirožkem, Adamem Zabloudilem a  Petrem Pirožkem. 
Jen pro Vaši představu, turnaje se zúčastnilo 47 dětí, z čehož je zřejmé, že zájem o stolní tenis na okrese 
Brno–venkov stále je. Žáky v loňské sezoně vedl pan Jaroslav Skála, ovšem ze zdravotních důvodů 
bohužel musel tuto činnost ukončit, takže aktuálně treninky vedou Tomáš Kolegar a Oldřich Škarda. 
oba dva jsou stále ještě aktivními hráči, takže určitě mají svým svěřencům co předat. Zájemci o stolní 
tenis nás mohou kontaktovat na tel. 606 668 901 nebo na emailové adrese tom68kol@seznam.cz. 
Stolní tenis má v Hrušovanech dlouholetou tradici a my pevně věříme, že se nám podaří vychovat 
nástupce, kteří v této tradici budou pokračovat a budou úspěšně reprezentovat svoji obec.

Závěrem bych rád bych touto cestou poděkoval všem našim partnerům, kteří nás podporují, 
na prvním místě pak obci Hrušovany u Brna, bez jejíž podpory bychom se neobešli. Dále pak přeji 
všem občanům Hrušovan krásné prožití blížících se Vánoc a vše nejlepší v novém roce 2017.

Organizace TJ Jiskra

TJ Jiskra Hrušovany u Brna – oddíl stolního tenisu
Tomáš Kolegar a Pavel Hodec 
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OrganizaceOrel / Myslivecký spolek Lípa

Od října letošního roku v Hrušovanech začal fungovat florbalový oddíl. Zatím se do něj přihlásilo 
31 dětí, které trénují 2krát týdně. Jsou rozděleny do 2 skupin: 1.–3. třída a 4.–9. třída. Od září příštího 
roku by se družstva měla přihlásit do Orelské ligy.
Tréninky vede hráčka a  trenérka Bulldogs Brno Daniela Schmidtová. Děti, které by měly zájem 
florbal začít hrát nebo si ho jenom vyzkoušet, mohou přijít na tréninky, které se konají vždy 
v pondělí a středu v 15–16 hod. mladší a 16–17 hod. starší.

Myslivecký spolek Lípa obnovuje tradici v pořádaní Mysliveckého plesu, který 
se bude konat dne 18. 2. 2017 od 20:00 hodin na sportovním areálu v Hrušovanech 
u Brna. K poslechu a k tanci bude hrát dechová kapela Sokolka ze Šakvic. 
Předprodej 
vstupenek 
bude probíhat 
od 9. 1. 2017 
do 31. 1. 2017 
v cukrárně u Mášů. 
Cena místenkové 
vstupenky je 200 Kč. 
Připravena bude 
tombola bohatými 
mysliveckými 
cenami, které nám 
dodali sponzoři 
a myslivecký spolek 
Lípa.

Florbal v Hrušovanech
Vladimír Lazar 



38 Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2016

Organizace Sbor dobrovolných hasičů

Dne 17.  9. se  hrušovanští hasiči zů-
častnili nočních závodů o putovní pohár 
Čučic. Závodili ženy a muži nejdříve jako 
jednotlivci. Naše ženy obsadili všechna 
medailová místa a  to  1.  místo Valerie 
Philippi, 2.  místo Aneta Zabloudilová 
a 3. místo Veronika Veisová. Dále se  jed-
notlivců zůčastnili Lenka Česlíková, Boris 
Wágner a  Ondřej Kilberger. Závody jed-
notlivců nás posunuly k  hlavnímu bodu 
programu a to k závodu požárního útoku. 
Ženy vyhrály první místo a odvezli si i pu-
tovní pohár. Muži se umístili na krásném 
4. místě.

Mikulášské závody v Těšanech
V sobotu 3. 12. 2016 se zástupci všech 

našich mládežnických kategorií vydali 
na netradiční soutěž do Těšan.

Z  organizačních důvodů jsme 
se  do Těšan vypravili každý svou cestou 
- někdo osobním autem, někdo auto-
busem. Všichni jsme ale v  deset hodin 
byli připraveni v  tělocvičně místní školy. 
Hned na prezenci jsme byli příjemně pře-
kvapeni rychlými reakcemi pořadatelů, 
kteří na  žádost o  umožnění startu také 
Ladíkovi Dolníčkovi, chlapci s  Downo-
vým syndromem, okamžitě zareagovali 
zřízením nové kategorie "Speciál". Nutno 
říci, že  Ladík si soutěž užil a  absolvoval 
všechny disciplíny, i když po svém a s do-
pomocí maminky a plyšáka Violetky.

Pro závodníky bylo připraveno několik 
disciplín. Děti z  přípravky si vyzkoušely 
netradiční štafetový běh a uzlovou štafetu, 
procvičily mozkové buňky v disciplíně "Pa-
matovačka", zopakovaly si základy ze zdra-
vovědy a  topografie. Mladší a  starší žáci 

si k  tomu ještě zastříleli ze  vzduchovek. 
Starším žákům organizátoři připravili mís-
to Pamatovačky velký oříšek - šplh na laně.

Samostatnou část soutěže pak tvořila 
poznávací hra pro  kategorii dorostu. 
Mládež se, po svatosvaté přísaze na holý 
pupek, že nebude používat mobilních te-
lefonů k získávání informací přes internet, 
vydala po obci hledat indicie pro tajenku, 
kterou měl každý jednotlivec jinou. Hra 
nebyla jednoduchá a hráči strávili hledá-
ním tajenky několik hodin. Do cíle ale tre-
fili všichni (i když se zpožděním) a  tak si 
také vysloužili balíček od  Mikuláše, kte-
rý předával ceny všem zúčastněným.

Těšanská soutěž byla připravena 
pro  děti a  mládež všech věkových ka-
tegorií a  my jsme rádi, že  jsme se  mohli 
zúčastnit soutěže, která probíhala v klidu 
a  pohodě, tak  jak to  v  adventním čase 
má být. A  protože se  všichni snažili do-
sáhnout co  nejlepšího výsledku, neměl 
přítomný čert moc práce a nikoho si ne-
odnesl.

Za  náš sbor se  v  kategorii přípravky 
zúčastnili Matěj Sedláček a Patrik Zitterbart 
(4. místo), mladší žáci Nikola Malá a Natálie 
Zitterbartová (5.  místo), Dominik Najman 
a Petr Jurásek (12. místo), Vojtěch Studený 
a Štěpán Dolníček (20. místo). Za starší žáky 
se  zúčastnila Denisa Giňová (13.  místo) 
a po Těšanech celý den putovali dorostenci 
Denis Najman, Boris Wagner a Martin Kár-
ník. V  této kategorii byl  vyhlášen vítězen 
každý, kdo získal celou tajenku. Důvod 
prý zjistí následující ráno, kdy určitě pocítí 
v nohách nachozené kilometry. V kategorii 
Speciál se  jako jediná dvojice představili 
Ladík Dolníček a plyšák Violetka Borůvka.

Konec roku 2015 s SDH
Jana Dolníčková, vedoucí mládeže SDH Hrušovany, foto: Denisa Giňová 
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Organizace Táborníci

Když  Krkonoše, tak  minimálně na  pět 
dní, abychom zvládli navštívit co  nejvíce, 
i  když  jen  zlomek z  krás národního parku. 
Tak zněl plán ze začátku září. Ubytování klaplo, 
přihlášky byly vybrány a  téměř šedesátka 
Táborníků vyrazila za dobrodružstvím a výzvou 
v podobě nejvyššího pohoří v ČR.

První výletové ráno nás probudilo sluníčko. 
A jelikož to vypadalo na poslední slunečný den 
výletu, byl  plán jasný. Sněžka! Nechali jsme 
se  autobusem hodit do  Pece pod  Sněžkou. 
Sedli jsme na lanovku a za necelých pět minut 
jsme už svačili na  Růžové hoře. Se  stoupající 
nadmořskou výškou se začaly objevovat zbytky 
sněhu, což  děti radostně uvítaly. Vystoupat 
na  vrchol nás stálo spoustu sil, ale zvládli 
jsme to. Odměnou nám byl  úžasný výhled 
na  Krkonoše a  kupa sněhu. Sestup do  Obřího 
sedla probíhal spíš sjezdem než chůzí, jelikož 
byla pěšina pod sněhem a ledem. Byl to zážitek, 
včetně pohledu na  majestátní vrchol Sněžky, 

tyčící se nad námi. Dále část z nás vyrazila přes 
Úpské rašeliniště a  přes Luční boudu a  druhá 
část sestoupila Obřím dolem do Pece, kde jsme 
se nakonec opět všichni shledali.

V  pátek na  nás čekala Černá hora. Vyrazili 
jsme přímo z  chaty a  hned na  začátku jsme 
se  rozcvičili na  pořádném stoupání, ale 
za  dřevěné chodníčky na  rašeliništi to  stálo. 
Čtvrteční sluníčko bylo minulostí, mraky 
valící se  přes návětrnou stranu hory skvěle 
dokreslovaly ponurou atmosféru rašelinišť. 
Stačilo se  na  chvíli zastavit a  konec družinky 
se  vám ztratil v  mlze. Černohorské chodníčky 
naštěstí nedovolují uhnout z cesty a zabloudit 
v močále, a i díky tomu jsme všichni došli zpět 
do chaty. Velkou atrakcí pro děti byly borůvky, 
sice již byly mírně nakyslé, ale stačila chvilka 
a ruce a pusy dětí se nám zbarvily do fialova.

V  sobotu jsme se  probudili do  mrazivého 
rána a sychravé počasí vydrželo celý den. Vydali 
jsme se  do  Špindlerova Mlýna. Naším cílem 

Krkonoše 2016 
aneb dobytí vrcholu republiky!
Petr Tesař 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA

Na vrcholu Sněžky



41Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2016

bylo údolí Bílého Labe. A opravdu, na četných 
peřejích a  vodopádech byla voda zbarvena 
do  sněhobíla. Jen  škoda, že  cesta vede 
po  asfaltce, mnohdy dost vzdálené od  říčky 
a  některé přírodní krásy zůstávají skryty. 
Do  Špindlu jsme se  vraceli po  žluté značce, 
která  vede ve  svahu nad  údolím. S  písničkou 
na  rtu jsme přidali do  kroku a  za  chvíli jsme 
se  už rozhlíželi po  náměstí ve  Špindlerově 
Mlýně. Tím však sobotní program neskončil. 
Přešli jsme k  akvaparku při  hotelu Bedřichov. 
Promrzlí z  pochodu jsme s  povděkem 
přijali teplou vodu v  bazénu. Vyřádili jsme 
se  na  tobogánu a  v  bazénech, zregenerovali 

ve  viřivce a  pod  tryskami a  příjemně unaveni 
odjeli zpět na  chatu. Večer proběhl jako 
předchozí večery – krom pozdního oběda 
a večeře i herní večer pro děti. Vrcholem večera 
bylo premiérové promítání videa z tábora Hobit 
2015, které  sklidilo velký úspěch přihlížejících 
(lze zhlédnout na www.tabornicihub.cz).

Poslední ráno bylo trošku smutné, jako 
každý den odjezdu z  podobné akce. Chmury 
jsme se  snažili rozehnat dováděním během 
balení a drobného úklidu. Přidalo se i sluníčko, 
které  zalilo okolní krajinu a  připravilo nám 
krásné rozloučení s  Krkonošským národním 
parkem.

Cestou ze Sněžky k Luční boudě

Večer na chatě se hrály různé hry
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Bobři na Bílém Labi

U vodopádů Bílého Labe
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Cestou na rašeliniště

Na dřevěné lávce mezi Černohorským rašeliništěm
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Organizace Táborníci

V  sobotu 12.  listopadu jsme se  vydali 
na  oddílový jednodenní výlet do  okolí Soběšic. 
Naše cesta začala v Bílovicích nad Svitavou, kam 
nás dovezl vlak. Z Bílovického nádraží jsme prvně 
následovali červenou a  pak zelenou turistickou 
značku. První zastávku na  svačinu jsme udělali 
u rozcestníku U Luže. Všude kolem byly popadané 
hezky barevné listy. Poté, co  jsme se  najedli, 
pokračovali jsme až k  rozhledně U  Jezírka. 
Kolem rozhledny byla naučná stezka, kde  jsme 
si například zahráli na dendrofon, hledali zvířata 
ukrytá v okolí informační tabule nebo vyzkoušeli, 
zda více vody pojme upravený nebo přírodní 

Jednodenní výlet Táborníků do okolí Soběšic
Evča Krafková 
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tok a které zásahy člověka na vodních tocích přírodě prospívají a které jí škodí. U jednoho místa 
naučné stezky jsme si udělali další větší přestávku a všichni jsme se zase najedli. Jen co všichni měli 
dojezeno, vydali jsme se ještě kousek naučnou stezkou a potom se napojili na cestu, která vedla 
do  Soběšic a  zároveň i  k  další, větší rozhledně Ostrá horka. Jelikož nebylo úplně hezky, nebyl 
z  rozhledny až tak  velký výhled, ale přece jen  trochu vidět bylo. U  rozhledny jsme ještě udělali 
společné foto a pak už pokračovali po žluté značce na vlak do brněnských Řečkovic.

OrganizaceTáborníci

Krásné prožití 
vánočních svátků

a
mnoho štěstí a zdraví

v novém roce 2017
přejí

Táborníci 
Hrušovany u Brna

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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Organizace Rybáři

Na  podzim tohoto roku proběhlo několik brigádnických prací na  rybníku a  okolí 
pro  mládež do  15  let i  dospělé. V  pátek 4.  11. za  velké pomoci pracovníků čety obce 
Hrušovany u Brna proběhla likvidace ohrady, která stála řadu let vedle rybářské chaty. 
V  sobotu 5.  11. bylo následně potřeba odklidit zbytky po  ohradě a  také zpracovat 
či zlikvidovat veškeré větve keřů, které se podařilo také vytrhnout ze země. V odpoledních 
hodinách s  pomocí mládeže bylo potřeba pohrabat listí zejména kolem rybářské 
klubovny a prostory již zlikvidované ohrady. Kolem velkého i malého rybníka se uklidily 
odpadky. Bylo nutné, vytahat různé dřevěné větve, desky a  latě z  malého rybníka. 
Pro všechny účastníky brigády bylo nachystáno malé občerstvení.

Další termín brigády byl v sobotu 19. 11. a v plánu bylo hrabání listí kolem rybníků. 
Dopoledne jsme vyklízeli a  čistili nářaďovnu a  odpoledne jsme hrabali listí u  malého 
rybníka, jelikož počasí příliš nepřálo a  brigádníků nepřišlo tolik, abychom mohli 
uklidit větší prostory. I  tak  moc děkuji všem, kteří v  tuto sobotu dorazili a  pomohli 
něco prospěšného udělat. Náhradní a poslední termín brigády se uskutečnil v sobotu 
26. 11. 2016. Bylo potřeba ještě odklidit velké kořeny od keřů, které byly kolem ohrady. 
Kořeny se oklepaly od hlíny a umístily do kontejnerů. Poté proběhlo hrabání listí kolem 
rybníka, zejména pod vrbami.

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl  
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Rybářský kroužek 2017
Vážení rodiče, v  roce 2017 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. Doufáme, že se rády naučí poznávat různé druhy ryb a  zejména 
základům rybaření, aby rády chodily rybařit na místní rybník.

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 pro všechny zájemce o  rybářský kroužek proběhne  
v pátek 27. ledna 2017 v rybářské klubovně od 17:00 hod.
V případě zájmu Vám veškeré informace podá:
Kontaktní osoba: LUKÁŠ ZEKL
Telefonní kontakt: +420 728 788 387
Emailové adresy:  zeklluk@seznam.cz, 
 klubrybaruhrusovany@seznam.cz

Výroční členská schůze Klubu rybářů Hrušovany u Brna
MÍSTO KONÁNÍ: v sále místní sokolovny, se vstupem z ulice Masarykova
DOBA KONÁNÍ: sobota 7. ledna 2017 od 14:00 hod.

Klub rybářů Hrušovany u Brna oznamuje
Zákaz lovu ryb na rybníku od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017

OrganizaceRybáři

Závěrem Vám přejeme hezké prožití vánočních svátků, nového roku 
a v roce 2017 pevné zdraví a mnoho životních a rybářských úspěchů.

Den Pořádá Akce

Leden 

7. 1. SOKOL Tříkrálová sbírka
20. 1. SPCCH Ples invalidů na areálu
28. 1. SDH Hasičský ples

Únor

4. 2. SOKOL Maškarní bál pro děti
4. 2. ČZS Bodování vín
11. 2. ČZS Místní výstava vín
18. 2. MS Lípa Myslivecký ples

Klub 
seniorů

Návštěva divadla

Den Pořádá Akce

Březen

8. 3. Klub 
seniorů

Oslava MDŽ

25. 3. Táborníci Louka plná broučků
KPOZ Vítání občánků

Plán kulturních akcí 
v Hrušovanech u Brna 
leden–březen 2017
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Organizace FK 1932

Do  podzimní části mistrovského ročníku 2016/17 vstoupil 
Hrušovanský fotbal s  5družstvy, z  toho 4 jsou mládežnická. 
Jedná se  o  nejmladší kategorii na  okrese mini přípravku, dále 
máme mladší přípravku, nově po letech i starší přípravku a druhým rokem mladší žáky. 
A posledním družstev klubu jsou dospělí hráči.
Jak si naše družstva vedla v podzimní části se můžete dočíst v následujícím zhodnocení.

Mini přípravka po roce tréninku a příprav, se zapojila do nové mistrovské soutěže své 
kategorie, která  se  pořádá pod  záštitou OFS Brno -venkov. Nehrálo se  na  body a  ani 
se  nesestavovalo pořadí. Hrálo se  hlavně proto, aby  kluci získali herní praxi a  užili si 
"opravdového fotbalu".

V rámci této soutěže jsme se utkali s dalšími šesti týmy z okolí Brna na čtyřech turnajích.
První turnaj se uskutečnil v Rajhradě a přesto, že jsme odjížděli se dvěma porážkami, podali 
kluci ve  svých prvních "opravdových zápasech" proti domácímu RAFK a  Opatovicím 
dobrý výkon a dokonce pětkrát skórovali. Ve druhém turnaji ve Zbýšově jsme v prvním 
zápase dlouho drželi krok s  domácími, ale po  vyrovnaném poločase, jsme nakonec 
prohráli. Družstvo Ivančic, které má mnohem větší herní zkušenosti, už bylo ale nad naše 
síly. Ani z tohoto zápasu jsme však neodešli bez vstřelené branky. Na turnaji v Ivančicích 
jsme se  s  domácími utkali znovu a  znovu se  projevila jejich herní převaha. Na  tomto 
turnaji také kluci dosáhli i  na  svůj první "bod", když  vybojovali remízu 6:6 s  Rosicemi. 
Přestože většinu zápasu vedli, soupeři se podařilo těsně před koncem bohužel srovnat. 
Poslední turnaj podzimu jsme pořádali sami na  domácím trávníku v  Hrušovanech. 
V  prvním zápase jsme výsledkově nestačili na  věkově starší Podolí, ale předvedená 
hra byla výborná a  kluci zaslouží obrovskou pochvalu za  to, že  se  nevzdali a  bojovali 
i proti takovému soupeři. V posledním "soutěžním zápase" podzimu jsme se konečně 
dočkali!Kluci výborným výkonem hladce přehráli hostující Zbýšov 9:4 a připsali si první 
"profesionální" vítězství. Gratulujeme!

Kromě těchto turnajů jsme sehráli i  dvě přátelská utkání s  RAFK Rajhrad. V  těchto 
utkáních nešlo o výsledek, ani jsme branky nepočítali a soustředili se na hru, na zábavu 
a  procvičili si i  různé herní situace. Kluci si zahráli s  dobrým soupeřem a  určitě jsme 
se  v  přípravě nepotkali naposledy. Připravujeme další přátelská utkání s  Rajhradem 
a  i  dalšími týmy. Chtěli bychom se  také zúčastnit i  zimních turnajů, například 27. 12. 
v Ivančicích.

Herní praxe se  na  výkonech hráčů a  celého mužstva viditelně projevila a  družstvo 
se herně zdokonaluje, výkony jsou vyrovnanější a i organizace hry a přístup k ní je lepší. 
Svědčí o tom i fakt, že v každém utkání družstvo alespoň jednou skórovalo a neodešlo 
bez vstřelené branky. Věříme, že na dobré výkony z konce podzimu navážeme i v jarní 
části sezóny.

Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se na chodu družstva podíleli, rodičům za jejich 
pomoc a trpělivost a FK 1932 za organizaci a podporu.

Podzimní období v FK 1932
Jaromír Kudělka, Jiří Horký, Jaroslav Kafka, Petr Tesař 
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V podzimí části nastoupili: Oliver Malý, Tobiáš Sedláček, Filip Horký Šimon Miroš, Matěj 
Sedláček, Oskar Verner, Eliáš Karban, Michal Goliáš, Matyáš Malachovský, Lukáš Sedláček, 
Matyáš Karban, Tibor Uhnák, Mikuláš Duchoň.

Branky vstřelili tito hráči: 12 - Tobiáš Sedláček, 10 - Filip Horký, 2 - Oliver Malý, 1 - Matěj 
Sedláček, Oskar Verner, Lukáš Sedláček, Mikuláš Duchoň.

Pokud byste se k nám chtěli přidat, přijďte se podívat na trénink ve ČT od 17:00 v hale 
na  sportovním areálu, nebo potom od  března  2017 na  stadion v  Hrušovanech, vždy 
ve středu a v pátek od 17:00. Rádi vás mezi námi přivítáme. Horký Jiří

Mladší přípravka ve  svém druhém soutěžním ročníku si vedla již lépe, než ve  svém 

Mini přípravka

Mladší přípravka
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Organizace FK 1932

premiérovém roce. Během podzimních utkání dokázala 4x vyhrát, 1x remizovala a  9x 
prohrála, když několik dobře rozehraných utkání nedokázala dotáhnout do vítězného 
konce a  dovolila soupeři v  závěru zápasu obrat. Družstvo dokázala svým soupeřům 
vstřelit 96 branek, o které se podělili následující hráči: 34 - Viktorin Tomáš, 24 – Viktorin 
Aleš, 12 – Franzberger René, 11 – Kvarda Sebastián, 7 - Povolný Jonáš, 3 – Vaszily Filip, 
Hradský Ondřej, 1 – Šulek Alexander, Bodó Samuel.

Družstvo se v zimním období účastní halové ligy v Žabčicích a trénuje pravidelně vždy 
v PO od 17 hod. na hale, pod vedením pana Aleše Viktorina a kolegů.

Starší přípravka byla po  2 letech znovu obnovena, díky většímu počtů dětí daného 
věku.  Je  složena z  hráčů, kteří již věkem nepatří do  mladší přípravky roč. 2007, dále 
doplněna roč. 2006, který hrával za mladší žáky a novými zájemci.

Družstvo ve  své premiérové sezoně sbírá herní zkušenosti a  je  ve  skupině úplným 
nováčkem, od  čehož se  odvíjejí i  jeho následné výsledky. Ale i  toto družstvo dosáhlo 
svého dílčího úspěchu, když ve druhém vzájemné zápase s hráči z Medlova, dokázalo 
uhrát cennou remízu 9:9.

Družstvo dokázalo vstřelit svým soupeřům 42 branek, o které se podělili tito hráči: 
25 - Drápal Vojtěch, 8 - Kurečka Petr, 5 – Švec Kevin, 3 – Janča Filip, 1 – Dvořáková Nikola.
Družstvo se v zimním období účastní halové ligy v Žabčicích a trénuje pravidelně vždy 
ve ST od 17 hod. na hale pod vedením pana Michala Vrby a kolegů.

Mladší žáci vstoupili do své druhé sezóny úspěšně. Vždyť už ve druhém zápase, v Podolí, 
slavili svoji první výhru. A byla to první výhra těchto hráčů v soutěžních utkání vůbec. 
Také si to náležitě oslavili!

Celkově jsme na podzim odehráli 8 utkání a i když jsme byli v několika zápasech jasně 
lepší a ve hře jsme dominovali, získali jsme jen 4 body, za jednu výhru a jednu remízu.

Starší přípravka
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Družstvo vstřelilo soupeřům 14 branek, byli to následující hráči: 6 – Miroš Milan, 5 – 
Mišák Martin, 2 – Kudělková Marie, 1 – Cikán Viktor. Po první části figurujeme na 8. místě 
z 9 účastníků.

Od  začátku  listopadu jsme zahájili zimní přípravu v  hale. Tréninky máme každé 
pondělí a středu od 18:30 hod. Každý měsíc nás čeká turnaj a pár přátelských zápasů.
Dále chci ještě poděkovat všem aktivním rodičům, kteří družstvu pomáhají.
 Kafka Jaroslav

Muži - Uplynulou podzimní část hodnotíme pozitivně. Přezimujeme na čtvrtém místě 
z jedenácti účastníků. Což je nejlepší výsledek, jenž jsme dosáhli za posledních pár sezón, 
ve kterých jsme se spíše hledali. Omlazení kádru, zlepšení tréninkové morálky a hlavně 
pochopení toho, že si to kluci na hřišti musí odmakat sami, jsou dle mého názoru hlavní 
faktory zlepšení. Stále však máme na  čem pracovat, jak po  fyzické, tak  herní stránce, 
i proto již vyhlížíme zimní přípravu, jenž odstartuje 5. ledna. Trénovat budeme dvakrát až 
třikrát týdně, zúčastníme se zimní ligy v Žabčicích a na přelomu ledna a února vyrazíme 
na několikadenní soustředění.

Za podzim máme bilanci 5 výher, 2 remízy a 3 prohry, soupeřům jsme dali 18 branek, 
o které se podělili ti to hráči: 7 – Podborský Tomáš, 5 – Šimoník Lukáš, 2 – Pokorný Tomáš, 
1 – Badin Tomáš, Lauterbach Tomáš, Kratochvíl Jakub a Kudera Jonáš.

Některé prohry byly smolné, někdy jsme zase naopak vyhráli se  štěstím. Nejvíce nás 
mrzí domácí ztráty, které byly mnohdy zbytečné. Mrzí nás hlavně kvůli našim fanouškům, 
kteří si opět našli cestu do ochozů našeho stadionu a za to jim patří velký dík. Tesař Petr

Mladší žáci
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Bližší informace o  činnosti klubu můžete získat na  nových internetových stránkách 
www. fk1932.cz

Na  závěr zbývá už jen  poděkovat všem lidem, kteří se  v  roce 2016 jakkoliv podíleli 
na  fungování klubu. Obecnímu úřadu za  hlavní velkou podporu a  všem ostatním 
partnerům, kteří přispěli k dalšímu zajištění chodu klubu. Poděkování patří také všem 
věrným fanouškům, za jejich podporu.

Nakonec všeho, už jen přání příjemně prožitých vánočních svátků, těm mladším hodně 
vytoužených dárků pod stromečkem a vše nejlepší v nadcházejícím novém roce 2017.

Úvodem začnu jako loni touto dobou: 
čas utíká jako voda, skončila podzimní část 
aktuální sezóny, blíží se Vánoce a  konec roku 
2016. Jak to již v životě chodí, kde jedno končí, 
druhé začíná. Ale pojďme pěkně po pořádku…

Nejprve bych se  chtěl zastavit při  pohledu 
na naše jednotlivá družstva.

Ti, co jen trochu sledují hrušovanský fotbal, 
mohli postřehnout, že po podzimní části soutěží 
nemáme jediné družstvo, které  by  nezvítězilo 
alespoň v jednom soutěžním zápase. Pro mne 
je to malý zázrak, malé zadostučinění.

Opět nám přibyli do  týmů noví hráči, 

nicméně někteří, snad jenom dočasně, věnují 
svůj čas jiným aktivitám. Pořád se  ale držíme 
na  úrovni kolem 120 členů. Jsem rád, že  nám 
přibývají hlavně děti do nejmenších kategorií, 
ze kterých si potřebujeme vychovat „kopálisty“ 
do kategorií zatím chybějících.

Už příští sezónu máme ambici přidat jednu 
kategorii, o čem vás budeme včas informovat.

Nebudu chválit některá z  družstev. 
U  každého se  najdou jak pozitiva, tak  i  stále 
a  pořád prostor pro  zlepšení. Více informací 
se můžete dozvědět v příspěvcích od trenérů, 
ale prozradím, že  na  léto chystáme 

Muži

Slovo předsedy FK1932
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pro 3 kategorie turnajový výjezd, bude to výjezd 
na  turnaj do  zahraničí. Detaily dolaďujeme! 
Věřím, že  i  tyto naše aktivity přispěji k  rozvoji 
hrušovanského fotbalu a  motivují jak děti, 
tak rodiče, obec a sponzory – partnery k další 
a další spolupráci s FK 1932, rozpočet pro tento 
turnaj ještě není celkem naplněný, pevně 
věřím, že  se  najdou nový podporovatelé 
a partneři, kteří nám na to přispějí.

Několik vět k  družstvu mužů  – je  vidět, 
že  se  vyčistilo ovzduší, zlepšila se  atmosféra 
a  morálka kluků. Máme, jak již bylo kdysi 
zmíněno, velice mladý tým. Potřebuje trochu 
více času a  výsledky se  dostaví. Podzim 
zhodnotil v  příspěvku trenér. Pokud se  ještě 
trochu zlepší jak tréninková morálka, tak hlavně 
morálka v zápasech a soustředění se na vlastní 
hru, nemusí docházet k  zbytečným ztrátám 
bodů, a  to  hlavně doma. Navíc se  ozval 
perspektivní hráč, který by chtěl hrát u nás, bude 
zařazen do  přípravy po  novém roce, vypadá 
to na jeden velice zajímavý návrat, podle mne 
toto mužstvo má dobrou perspektivu. Ale 
až jarní část ukáže, jestli dokážeme potvrdit 
výsledky z podzimu.

Co se u nás bude dít i v zimních měsících…
Po  80% obměně vedení FK 1932 loni, 

dochází ve vedení opět ke změně, kdy se pan 
Jaromír Kudělka rozhodnul k  31.  12.  2016, 
po  letech, kdy  byl  v  roce 2010 i  ve  funkci 
předsedy klubu, opustit loď FK 1932.

Chtěl bych tímto p.  Kudělkovi  ml. velice 
poděkovat za  vše, co  pro  klub kdy  udělal. 
Věřím, že  nám pomůže překlenout dobu, než 
se nám podaří najít společně s podporou obce 
správce stadiónu. A  to  nejpozději k  začátku 
jarní části rozehraného ročníku. Nebudeme si 
nic namlouvat, toto rozhodnutí bude mít vliv 
na  organizaci práce, mimo VV a  pokladníka, 
hlavně také na  provozní záležitosti kolem 
stadionu a věci kolem hřiště!

Když  už jsem u  děkování, chtěl bych 
takhle veřejně poděkovat i  dalším lidem. 
Některé je vidět víc, jiné méně, ale bez kterých 
to  aktuálně nešlo – děkuji p.  Kudělkovi st., 
p.  Veselému a  Petrovi Plavcovi za  obětavou 
práci, a  to  vše ve  volném čase bez nároku 

na  jakékoliv ohodnocení, pokud pomineme 
na  konci půlsezóny a  na  konci sezóny malé 
pohoštění v  rámci rozlučky se  sezónou. Chtěl 
bych poděkovat všem trenérům a  asistentům 
u všech družstev, vyzvednul bych již 3 – slovy 
TŘI – maminky, které  zaujaly pozice coby 
asistentky u dětských družstev.

Dále bych chtěl poděkovat za  podporu 
sponzorům a  partnerům klubu  – obci 
Hrušovany u  Brna v  čele se  starostou 
p.  Miroslavem Rožnovským, společnosti 
EL -INSTA a  jejímu jednali p.  Ivo Karbanovi, 
společnosti TUBOTECH, společnosti Newsys 
a  její jednateli p.  Jaroslavovi Kouřilovi, za 
důvěru, jelikož již přispívají pravidelně 
a prostředky, kterým nám pomáháte, pomáhají 
k rozvoji našich dětských týmů ve fotbalovém 
růstu.

Věřím, že  se  naše snaha setká 
s  pochopení i  u  dalších podnikatelských, ale 
i nepodnikatelských subjektů a najdou odvahu 
nás podpořit. Přece jenom, místa pro reklamu 
máme na  stadiónu pořád dost a  dětí nám 
přibývá.

Abych nezapomněl na sportbar – vydělává 
postupně na  závazky. V  sezóně velice dobře 
reprezentuje při  různých sportovních 
i  nesportovních aktivitách, které  se  odehráli 
na  stadiónu, o  kterých jste byli průběžně 
informování. Děkuji všem, kdo pomáhají 
s fungováním a provozem sportbaru.

Ve  sportbaru se  bude slavit taky poslední 
noc 2016, SILVESTR – více informaci a informace 
o dalších aktivitách ve sportbaru můžete najít 
v  hlášeních OÚ a na facebooku na stránce 
https://www.facebook.com/sportbar.hrusovany/.

Závěrem bych chtěl velice poděkovat 
i  všem, které  jsem výše nejmenoval, ale kdo 
jakýmkoliv způsobem pomohli a  pomáhají 
s chodem klubu, v příštím roce nás čeká ještě 
více práce než letos.

Chtěl bych všem popřát bohatého Ježíška, 
pokojné prožití vánočních svátků a  hodně 
zdraví, štěstí a trpělivosti do nového roku 2017.

Igor Bogľarský, předseda VV 
FK1932 Hrušovany u Brna

OrganizaceFK 1932
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Dalším zájezdem v  letošním roce, kte-
rý Klub seniorů uspořádal dne 20. 9. 2016 
byla návštěva zámku v  Bruntále a  hradu 
Šternberk na Severní Moravě.

Počasí už ráno slibovalo, že  bude pěk-
ně. Na  zámek do  Bruntálu jsme dorazili 
bez problémů v  časovém harmonogra-
mu. Prohlídka zámku proběhla ve  dvou 
skupinách. Druhá skupina měla smůlu 
na průvodkyni, i když se předem omluvila, 
že je začínající průvodkyně z jejího výkla-
du jsme byli zklamáni.

Zámek Bruntál je  nejvýznamnější kul-
turní památkou celého regionu. Renesanč-
ní zámek byl přestavěn koncem 16. století 
z  původní tvrzi u  městských hradeb. Zá-
mek má netradiční originální půdorys tva-
ru kruhové výseče s  patrovými arkádami 
na  nádvoří a  hodinovou věží. Do  dnešní 
barokní podoby byl  zámek upraven v  le-
tech 1766 - 1771. V 19. a počátkem 20. sto-
letí byl dále upravován.

Nejhodnotnější interiéry zámku jsou 
zpřístupněny veřejnosti: zámeckou ex-
pozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra 
zámku, zdobené rokokovými nástěnnými 
malbami mimořádné kulturní hodnoty 
a vybavené původním mobiliářem z 18. až 
počátku 20. století. Pozoruhodná je  i  zá-
mecká galerie s  díly italských, holand-
ských, vlámských a německých mistrů 16. 
- 18. století ze  sbírek velmistrů Řádu ně-
meckých rytířů a zámecká knihovna.

Zámek obklopuje rozsáhlý pravidelný 
i krajinný park se sochami a zbytky měst-
ských hradeb, baštami a jezírkem.

Po  návštěvě zámku jsme odešli do  re-
staurace na náměstí na oběd. Až na výjimky 
byli všichni velmi spokojeni. Po obědě jsme 
odjeli do Šternberka k návštěvě hradu.

Hrad Šternberk s  dochovanou válco-
vitou věží a  zbytky opevnění hlavního 
paláce leží nad  městem Šternberkem 
v  Olomouckém kraji.  Je  národní kul-
turní památkou přístupnou veřejnosti. 
První písemná zmínka pochází z  roku 
1269, hrad však byl založen již po polo-
vině 13. století Zdislavem ze Šternberka, 
který se zasloužil o odvrácení vpádu Ku-
mánů v roce 1253 a který byl odměněn 
titulem královského číšníka a  bylo  mu 
poskytnuto zdejší okolí. Roku 1339 
byl majitelem hradu Štěpán ze Šternber-
ka a od roku 1357 jeho syn Albrecht Aleš 
ze  Šternberka, který  byl  litomyšlským 
biskupem. Hrad byl  změněn na  biskup-
skou rezidenci. Hradní kaple byla vyzdo-
bena podle stylu, panujícího na  dvoře 
Karla IV. Po jeho smrti držel hrad jeho sy-
novec Petr ze Šternberka. Roku 1397 zís-
kal hrad Petr z Kravař, roku 1430 ho ob-
sadili husité. Od Kravařů hrad vyženil Jan 
Berka z Dubé a Lipé a na počátku 16. sto-
letí došlo k jeho renesanční rekonstrukci. 
V roce 1570 vyženili hrad potomci Jiřího 
z Poděbrad knížata z Minsterberka, kteří 
ho vlastnili až do  vymření rodu v  polo-
vině 17. století. Mezitím hrad za  třice-
tileté války značně utrpěl. Na  přelomu 
17. a  18.  století koupil hrad kníže Jan 
Adam Ondřej z Lichtenštejna. Hrad nej-
dříve nebyl opravován a  chátral, avšak 
po  roce 1886 byl  regotizován a  později 
opraven v duchu romantického historis-
mu. Celé sídlo se stalo luxusním sídlem, 
vybaveným historickým mobiliářem, ob-
razy, nábytkem, plastikami a  gobelíny. 
Rodu pánů z Lichtenštejna patřil hrad až 
do roku 1945, kdy byl zestátněn. Prohlíd-
ka hradu se nám všem líbila.

Návštěva zámku v Bruntále a hradu Šternberk 20. 9. 2016
Text i foto: Eliška Kubová  

Organizace Klub seniorů
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Těmito návštěvami kulturních památek Severní Moravy jsme využili jeden z dalších 
krásných dnů. Tento zájezd pod vedením pana Pospíšila Stanislava se velmi dobře vy-
dařil. Děkujeme za organizaci zájezdu. Na další zájezdy, které budou uvedeny v plánu 
činnosti na rok 2017 se těšíme už nyní.
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Klub seniorů uspořádal ve středu dne 7. 12. 2016 pro své členy Mikulášskou besídku.
K tanci a poslechu seniorům zahrál muzikant František Sedláček. Nejprve navodil 

atmosféru blížících Vánoc zahráním koled, potom hrál k  tanci. Výzdobu na stolech 
a  nástěnku s  Vánoční tématikou udělala paní Ludmila Kremláčková. Vánoční 
stromek nazdobily společně Anička Musilová a Ludmila Kremláčková. Jako vždy byl 
k pozdnímu obědu bramborový salát a řízek. Za seniory přišli Mikuláš, Anděl a čert. 
Mikuláš vyzval seniory, aby přednesli básničky. Někteří senioři přednesli vtipné 
básničky, byla u toho legrace, dost jsme se nasmáli. Potom Mikuláš s Andělem předali 
seniorům dárek. Byla to veselá akce, která se členům líbila, jak dokazují přiložené 
fotky.

Mikulášská besídka Klubu seniorů 7. 12. 2016
Text i foto: Eliška Kubová  

Organizace Klub seniorů
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AUTODÍLNA
RADEK SLOUKA

opravy osobních vozidel, práce klempířské a mechanické,
výměna olejů, příprava na STK

VYUČEN V OBORU

mobil: +420 723 971 781, e-mail: sloukaradek@seznam.cz
AREÁL ROMIKA, Jiřího z Poděbrad, 664 62 Hrušovany u Brna

Hrušovany u Brna
tel.: 774 723 770
info@tubotech.cz
www.tubotech.cz BEZPEČNOSTREGULACE

DESIGN

Koupím udržovaný 
dům/chalupu. 
Děkuji Vám za nabídky. 
T: 722 012 297
 
KOUPÍM byt 
v Hrušovanech. 
Stav dobrý. Děkuji.
T: 774 340 338
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Do výroby ABB s.r.o. v Brně, ul. 
Vídeňská, hledáme zaměstnance 
na pozice:

Výrobní dělník
Elektromechanik
Skladník

Výrobní dělník
Náplň práce: montážní práce na mechanických 
a elektrických částech rozváděčů a přístrojových 
transformátorů
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru (technický 
výhodou), zodpovědnost, samostatnost

Elektromechanik
Náplň práce: montážní práce na elektrických částech 
rozváděčů VN
Požadujeme: vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50), 
spolehlivost, zodpovědnost, zručnost

Skladník
Náplň práce: příjem, výdej a přeprava materiálů  
na montážní linky a výrobní pracoviště
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru,  
praxe ve skladu a s VZV podmínkou

Nabízíme:
Přátelské pracovní prostředí a podmínky
Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy
Dobrou dostupnost veřejnou dopravou
Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na stravování 
ve firemní jídelně
Příspěvek na dopravu

Den otevřených dveří
Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!
Kdy: každý čtvrtek v 15.00
Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117
Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště 
a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis. 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie 
pro energetiku a automatizaci, které umožňují energe-
tickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost 
při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní 
prostředí.

Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování 
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB 
a to  výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového 
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Kontaktujte naše náborové oddělení!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com 
Kontaktní centrum: 800 312 222
 
www.abb.cz/kariera


