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Vážení spoluobčané,
Léto je za  námi a  já věřím, že jste si na  letních 

dovolených odpočinuli. Skončily prázdniny a  děti 
se vrátily do  školních lavic. Byl zahájen školní rok 
2012/2013 a  uvítali jsme prvňáčky, kteří se vesměs 
do školy těší.

Chci poprosit rodiče, aby ratolestem pomáhali 
a  usnadnili dětem vstup do  velké životní změny. 
Nebojujte se školou, ale spolupracujte s  kantory, 
neboť je to v zájmu nás všech.

Jsem velmi rád, že jsme obec, která nemá problém s přijetím dětí do mateřské 
školy a umožňuje oběma rodičům  pracovat. 

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

Pomalu, ale neúprosně, se blíží závěr roku a my budeme opět bilancovat. 
Pracujeme na  akcích, které snižují náklady obce (modernizace kotelen 
školských zařízení), spolufinancujeme akce životního prostředí (čistírna 
odpadních vod, výsadby stromů, opravy rybníků), oprava hřbitova, chodníků, 
mobiliáře obce a další akce. Připravujeme zahájení akcí, které zklidní dopravu 
(zadní vjezd BOTEX), připravujeme rekonstrukci zdravotního střediska, 
projekty na zvýšení počtu parkovacích míst v obci. Výčet akcí by byl větší, ale 
nechci tím unavovat.

Podstatnou záležitostí je příprava akcí na  rok 2013 a  zabezpečení jejich 
financování. Jistě vnímáte, že finanční situace státu není v  nejlepší kondici, 
ale o to víc mne těší, že to neplatí pro obec. Naše finanční situace je dobrá 
a  nepřipustíme žádné zhoršení. Jsem zastáncem uvážlivého hospodaření 
a nejsem zastáncem neúměrného zadlužování

Obec udržíme v dobré finanční kondici.

ObecSlovo starosty
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Obec Slovo starosty (pokračování)

Velmi často chodím obcí a pozoruji změny, které jsou v obci vidět. Postupně 
se Hrušovany mění a občané, kteří zde delší dobu nepobývají, tvrdí, že k lepšímu. 
Věřím, že tomu tak je. 

Mrzí mne ale, že najdu věci, za které se stydím: polámané stromy, které byly 
nově vysazeny, poházené odpadky, o podchodu ČD ani nemluvím, sprejerství, 
vyvrácené odpadní koše, značky a  další věci. Náprava stojí bohužel značné 
finanční prostředky. 

Nejsem a  nechci být pesimistou, snad se v  budoucnu i  tato situace zlepší. 
O dění v obci Vás budeme vždy informovat prostřednictvím webových stránek 
obce, kabelové televize a hrušovanského zpravodaje. 

Závěrem Vám přeji vše dobré a hlavně pevné zdraví.

     Miroslav Rožnovský, starosta obce

Stálá obrazová expozice na Obecním domě
Dne 25. 7. 2012 byla v prostorách 

Obecního domu instalována stálá 
obrazová expozice, popisující his-
torii obce. Jednotlivé prvky prezen-
tují zajímavosti z  historie a  vývoje 
Hrušovan. 

Výstava již zůstane na-
trvalo v  tomto objektu 
a bude dokumentovat vý-
voj obce. U příležitosti za-
hájení výstavy vyslovil 
starosta obce pan Miro-
slav Rožnovský poděko-
vání autorkám výstavy 
paní Vlastimile Adamové 
a paní Jaroslavě Mrhačové 
za přínos a aktivitu v této 
kulturní záležitosti.

Na státní svátek 28.10. od 14 do 17h navštivte "Toulky hrušovanskou historií" 
na Obecním domě (bývalé letní kino). Zve Obec Hrušovany u Brna.
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ObecVýběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 11/ZO/2012 z jednání ZO Hrušovany u Brna 2. 7. 2012

Výběr z usnesení č. 12/ZO/2012 z jednání ZO Hrušovany u Brna 3. 9. 2012

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Zprávu starosty
 2. Smlouvu č. 1030001214/001 o budoucí 

smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi E.ON Distribuce, 
a.s. a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 3. Smlouvu o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu 
č. 4207-370/001/2012-HO-AD mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a Obcí Hrušovany u Brna 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene mezi JMP Net, s.r.o. a Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 5. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 9255910351 
o poskytnutí dotace z prostředků  SFRB 
mezi Státním fondem rozvoje bydlení 
a Obcí Hrušovany u Brna  a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem

 6. Rozpočtové opatření č. 2/2012
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2012
 8. Kupní smlouvu na výkup pozemků na hřbi-

tově a pověřuje starostu jejím podpisem

 9. Smlouvu o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č.13000762 mezi  E.ON Distribu-
ce, a.s. a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 10. Směrnici VB/2012 o zřizování věcných 
břemen včetně přílohy č. 1

 11. Zařazení nových hl.úkolů 2012 včetně 
realizace a přesunutí parkovacích stání 
(do doby majetkoprávního vypořádání)

 12. Schvaluje závěry a doporučení  finančního 
výboru dle zápisu č. 6/2012 a pověřuje 
radu obce přípravou podkladů a realizací 
doporučení finančního výboru

 13. Předložený písemný materiál (návrh) 
na přípravu rozpočtového opatření 
č. 4/2012 a pověřuje radu obce jeho reali-
zací (včetně předložení na příští ZO)

 14. Záměr p. Rajnocha na vybudování Archeo-
skanzenu  Pravěkovice v k.ú. Hrušovany

II. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. o odpisu, vyřazení a likvidaci majetku dle 

předložených návrhů
 2. že nebude realizováno dětské hřiště na po-

zemcích p. Úlehly u obytných domů Vodní 
690, 691

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Zprávu výboru pro ochranu majetku
 2. Informaci ve věci dílčího přezkoumání  

hospodaření obce, které proběhne 19. 
až 20.11.2012

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Program jednání ZO 3.9.2012
 2. Zprávu starosty
 3. Kupní smlouvu mezi Obcí Hrušovany 

u Brna a Ing. Jiřím Karbanem, Jízdáren-
ská 588, Hrušovany u Brna (pozemky 
parc. č.577/36, 577/39) a pověřuje starostu 
jejím podpisem

 4. Smlouvu o budoucí smlouvě darovací  
mezi Obcí Hrušovany u Brna a Jiho-
moravským krajem (č.OM 80612, AC 
011710/12/OM) a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 5. Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hrušo-
vany u Brna a Městysem Medlov a pověřu-
je starostu jejím podpisem

 6. OZV č.1/2012, kterou se stanovuje koefici-
ent pro výpočet daně z nemovitosti

 7. Rozpočtové opatření č.4/2012
 8. Rozpočtové opatření č.5/2012
 9. Smlouvu o kontokorentním úvěru 

č.2022877339-12 mezi  Českou spořitel-
nou, a.s. a Obcí Hrušovany u Brna  a pově-
řuje starostu jejím podpisem

II. Zastupitelstvo obce ukládá:
 1. Kontrolnímu a finančnímu výboru prove-

dení veřejnoprávní kontroly příspěvkových 
organizací obce, tj. Základní školy Hrušo-
vany u Brna a Mateřské školy Hrušovany 
u Brna. Výsledky kontrol předloží výbory 
písemně na jednání 5.11.2012
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Obecní úřad Ostatní informace

Zpráva výboru pro ochranu majetku za I. pol. 2012
PosPíšil stanislav, Předseda výboru 

Výbor se na  všech jednáních zabý-
val poškozováním obecního majetku, 
Většinou se jedná o provedené škody 
s úmyslem. Proto o nich mluvíme jako 
o vandalismu. Škody za I. čtvrtletí do-
sáhly výše 18.050,- Kč, ve  II. čtvrtletí 
2012 dosáhly výše 6,700,- Kč, co je pro-
ti stejnému období loňského roku, asi 
40 % výše škod. Podstatný rozdíl činily 
škody na obchvatu.

Výbor se zabýval i  odstraňováním 
těchto škod. Prakticky všechny škody 
byly odstraněny ještě v tom měsíci, kdy 
vznikly. Nepodařilo se dosud opravit 
kříž u stezky do Židlochovic, který byl 
poškozen 2. 7. 2011. Naopak v  krátké 
době byla provedena celková oprava 
lávky přes potok Šatava v ulici Sušilova, 
který byl do značné míry opotřebován.

V  dalším se výbor zabýval úkoly ze 
strategického plánu a  o  jejich plně-
ní byla podána zpráva ve  výboru pro 
strategický plán. Projednávali jsme 
také vyčleněné dluhy vůči Obecnímu 
úřadu a to k 31. 7. 2012 Celkové dluhy 
činily 146.240,- Kč. Oproti loňskému 
období je dluh o 61.717,- Kč nižší. Pod-
statnou část dluhu tvoří úhrada za od-
pad a to 125.108,- Kč.

V závěru této zprávy, která se prak-
ticky zabývá negativní činnosti někte-
rých našich spoluobčanů, bych po-
žádal všechny ty ostatní, kteří nemají 
sklony poničit všechno, na co přijdou, 
aby si více všímali svého okolí a  pří-
padným nahlášením vzniku škody po-
mohli tak snížit náklady na odstranění 
škod. 

Seznam škod na obecním majetku za II. čtvrtletí roku 2012
Datum Popis škody Náklady na opravu

10. 04. Vodní – dvůr Vodárny – likvidace černé skládky 200.–

12. 04. Sportovní areál – odcizená hadice ve sprše 300.–

12. 04. Jízdárenská – poškození sloupů veř. osvětlení 
– oprava ELIOS

12. 04. Sportovní areál – poškození fasády sport. haly 
– opraví Buildsteel

02. 05. Obchvat obce – vylomený svět. panák na přechodu – usazení 500.–

15. 05. Vodní – dřevníky obecních bytů – rozbité luxfery – výměna 1.500.–

21. 05. SA – likvidace č. stavby za účasti obecní policie 1.200.–

28. 05. Likvidace černé skládky nad bývalou pískovnou 1.500.–

24. 06. Sběrný dvůr odpadů – krádež železa 500.–

27. 06. Stezka do Židlochovic – poškozený základ kříže u skate-parku 1.000.–

Celkové náklady na odstranění škod 6.700.–
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Obecní úřadOstatní informace

Modernizace plynové kotelny ZŠ TGM
Miroslav rožnovský – starosta obce

TISKOVÁ ZPRÁVA: Informace o dokončeném projektu, Modernizace plynové 
kotelny Základní školy TGM Hrušovany u Brna.

Po  úspěšném zateplení školských 
budov provádí obec Hrušovany 
u  Brna, v  rámci snižování provozních 
nákladů, modernizaci jednotlivých ko-
telen, aby všechny zateplené budovy 
měly odpovídající úsporné kotelny.

Dne 21. 8. 2012 byla předána kotelna 
ZŠ, která má instalovánu kaskádovou 
kompenzační kotelnu, plně adaptova-
nou na zateplení, včetně komínového 
tělesa s  vyvložkováním, automatic-
ké doplňování vody, zabezpečovací 
systém kotelny s  čidly výskytu plynu 
a plně automatický řídící systém.

Celková cena díla činí 548.262,36,-Kč. 

Při realizaci projektu nebyly žádné 
vícepráce. Smluvní cena odpovídá nej-
nižší předložené nabídce a  uzavřené 
smlouvě o dílo.

Financování projektu bylo realizová-
no plně z prostředků obce Hrušovany 
u Brna.

Projekt splní záměr obce, aby nově 
zateplené budovy měly co nejnižší 
provozní náklady, aby odstranil pře-
dimenzovanost zastaralých kotelen 
a splňoval požadavky na bezpečnost.



8 Hrušovanský zpravodaj Září 2012

Obecní úřad Ostatní informace

Problém: Zápach
Z koresPondence 

Hrušovany u Brna, 31. 8. 2012, 10.23
Dobrý den, pane starosto, 
prosím Vás o informaci, zda obecní úřad 

nějak řeší nebo hodlá řešit s firmou AGRIS 
spol. s r. o. z Medlova fakt, že nám pravidel-
ně zamořují vzduch v Hrušovanech a širo-
kém okolí zápachem. 

Mimo běžné dny to bylo i  o  loňských 
Vánocích, na Velikonoce a i v sobotu o le-
tošních hodech.

Pracuji v  Brně a  jsem ráda, že se tomu 
zápachu aspoň takto vyhnu. Ale ne všichni 
z Hrušovan mají to štěstí a  jezdí pracovat 
jinam. Děti, maminky na  mateřské, dů-
chodci, nemocní a lidé, co mají zaměstná-
ní v Hrušovanech, nemají před zápachem 
kam utéct. 

Neříkejte mi, že Vám ten zápach neva-
dí nebo že se na  Masarykovu nedostane 
nebo že jsem jediná, kdo se ozval, že mu 
to vadí.

Na programu žádného veřejného zase-
dání jsem zatím nenašla ani zmínku o tom, 
že by se něco takového v  obci dělo. Pro-
blém zápach jako by neexistoval.

Existuje zákon o ochraně ovzduší a ten 
snad platí i pro AGRIS spol.s r.o.. Při dneš-
ních moderních technologiích přece není 
nemožné zápach při spalování odstranit.

Nebo se Agris podílí nějakým způso-
bem na  financování zvelebování Hrušo-
van a tím nám to nějak kompenzuje?

(Anonymizováno editorem) 

Hrušovany u Brna, 31. 8. 2012, 11.36
Vážená paní, v  minulosti jsme již řešili 

častokrát tuto problematiku a  ještě řešit 
budeme. Jednatelé předložili obci všech-
na potřebná povolení i výsledky z prová-
děných kontrol kompetentními orgány, 
jako jsou Krajská hygiena, ČIŽP, stanoviska 
OŽP JMK a vždy bylo vše v pořádku. Tato 
situace se opakuje každoročně a  vždy 
z toho vyjde společnost OK.

Tehdejší závěr, po prověření všech sku-
tečností zněl: Opatření jsou dodržována 
a  společnost neporušuje zákonné normy 
a  nařízení vyplívající z  provozních řádů. 
Jediná komplikace, která nastává a  nejde 
řešit jinak je, že v  určitou dobu dochá-
zí k  výměně filtrů a  v  této době dochází 
k částečným únikům, které jsou ovlivňová-
ny počasím, jako je změna tlaku, proudění 
větrů a další. 

Na základě Vaší výzvy jsem se neprodle-
ně obrátil na společnost a požaduji dolo-
žení nezbytného stanoviska, které nám 
osvětlí současnost. Po obdržení zprávy Vás 
budu neprodleně informovat.

Pokud se obracíte na  mne, zda mi zá-
pach nevadí, tak Vám odpovím, že vadí, 
ale žiji zde již třicetpět let a  nepřál bych 
Vám zažít situace z let předlistopadových, 
samozřejmě to není omluva, to se zde ně-
kdy nedalo vydržet vůbec. Obávám se, že 
by museli fabriku totálně zrušit, abychom 
už nikdy žádný zápach nemuseli snášet.

Jste opravdu jediná, kdo na  tohle re-
aguje. Přesto Vám děkuji za  upozornění. 
V  zasedáních zastupitelstva informace 
nenajdete, tato problematika je problém 
rady obce.  

Miroslav Rožnovský – starosta obce
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Obecní úřadOstatní informace

Medlov, 10. 9. 2012
Vážený pane starosto, v  návaznosti 

na Váš dotaz ohledně stížnosti paní (...) ze 
dne 31. 8.  2012 uvádíme následující:

Problematice životního prostředí je 
v  naší společnosti věnována dlouhodobě 
náležitá pozornost. Naše společnost je 
pod trvalou kontrolou ze strany Krajské-
ho úřadu Jihomoravského kraje a  České 
inspekce životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší a vod.

V  roce 2011 proběhly kontroly jak ze 
strany Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, tak České inspekce životního pro-
středí. V  letošním roce proběhla kontrola 
České inspekce životního prostředí dne 
23.  2. 2012. Všechny provedené kontro-
ly byly uzavřeny bez jakýchkoli negativ-
ních zjištění: „ČIŽP Ol Brno konstatuje, že 
v  době kontroly byly plněny požadavky 
stanovené zákonem č. 76/2002 Sb. a  zá-
konem č. 86/2002 Sb." Protokoly jsou k na-
hlédnutí v sídle naší firmy.

To, že naše společnost věnuje proble-
matice životního prostředí náležitou péči, 
je patrné i z nemalých finančních částek in-
vestovaných každoročně do dalšího zlep-
šení stavu ochrany životního prostředí. 

V  letošním roce byly nainstalovány dvě 
nové pračky vzduchu za cca 2 miliony Kč, 
v roce minulém byla vyměněna komplet-
ně náplň půdního biofiltru za cca 1,5 mi-
lionu Kč. Tyto prostředky jsou investovány 
z vlastních prostředků, bez jakýchkoli do-
tací ze strany státu či EU. Nemalé částky 
investujeme navzdory tomu, že například 
účinnost půdního biofiltru dosahuje dle 
autorizovaného měření 96%.

Považujeme za  nutné zdůraznit, že pr-
vořadým posláním naší společnosti je 
zajištění beznákazové situace v  České re-
publice, tudíž naši firmu nelze považovat 
za běžný podnikatelský subjekt, jehož je-
diným a  prvořadým cílem je generování 
zisku. Nutnou likvidaci nebezpečných od-
padů živočišného původu pomocí tlakové 
sterilizace nelze nahradit žádnou jinou 
metodou.

Při inverzním počasí může navzdo-
ry všem opatřením v  kombinaci s  jinými 
zdroji organického pachu dojít k  lokální-
mu dočasnému zhoršení ovzduší.

Z  výše uvedeného je zcela zřejmé, že 
děláme pro odstranění i těchto občasných 
zhoršení maximum.

Ing. Tomáš Boháček, AGRIS spol. s r.o.

AGRIS spol. s r.o.

Medlov

Hrušovany u Brna
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Školy Základní škola

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 
3. září. V  tělocvičně školy se shromáždili 
žáci, rodiče, hosté –  starosta obce pan 
Miroslav Rožnovský, místostarosta obce 
pan Bohumil Harašta a  předsedkyně 
Komise pro občanské záležitosti paní 
Mgr. Jarmila Krausová.

V  letošním roce otevíráme 9 tříd pro 
174 dětí. Vyučovat budeme podle našeho 
školního vzdělávacího programu Otevřená 
škola. Kolektiv zaměstnanců školy zůstává 
beze změn, ve třídách pracují 3 asistentky 
pedagoga.

Slavnostně jsme přivítali prvňáčky, kteří 
přišli nastrojení a  plni očekávání. Budou 
chodit do dvou prvních tříd.*

Ve  druhém školním týdnu dostali naši 
prvňáčci dárky od Rádia Petrov, jehož mo-
derátoři naši školu navštívili.

Školní družina má 3 oddělení. V provo-
zu je ráno od 6,45 do 7,30 hodin, odpoled-
ne od 11,40 do 16 hodin.

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost 
koncem září nebo v  říjnu. Kroužky logo-
pedický a  2  kroužky Čeština hrou jsou 
součástí speciálního pedagogického pra-
coviště. Dva dny v měsíci naši školu bude  
navštěvovat speciální pedagožka, která 
pracuje s dětmi v dopoledních hodinách. 
Se svými dotazy se na ni mohou obracet 
také rodiče žáků.

Během prázdnin byla provedna rekon-
strukce kotelny, v  jedné  třídě opravena 
podlaha, vymalovány některé prostory. 
Naše škola je zapojena do  projektu EU 
Peníze do škol. Peníze investujeme do vy-
bavení školy technikou, učitelé vytvářejí 
nové výukové materiály. Naším cílem je 
zkvalitnění výuky prostřednictvím digitál-
ních technologií, zvýšení motivace žáků      
a  zlepšení jejich studijních výsledků. 
Zaměřujeme se zejména na zkvalitnění ja-
zykové výuky, na enviromentální výchovu 
a výchovu ke zdraví.

Nový školní rok
Mgr. JarMila Motlíčková, ředitelka školy  

*1.A: tř. uč. Ing. Markéta Janošová: Čechová Pavlína, Dvořáková Nikola, Dratva Jiří, Hanák František, Hodov-
ská Milena, Hodovská Zuzana, Chalupová Věra, Chudosovcevová Sofie, Jurák Patrik, Juranková Tereza, Koste-
lecký Antonín, Koutek Miroslav, Kozina Vladislav, Kubantová Šárka, Kutková Kamila, Lamač Tomáš, Novák Jan, 
Nováková Martina, Páč Nikolas, Sklenář Jan, Uhnáková Tereza, Vintrlík Vojtěch. 
1.B: tř. uč. Mgr. Simona Horská: Cikánová Adéla, Dokoupilová Eva, Dvořáček Oliver, Dvořáčková Jana, 
Erbesová Nela, Hasoň Jan, Chmelíková Petra, Klocová Valerie, Kocman Vojtěch, Kronovít Tadeáš, Novák Jan, 
Novotná Jana, Novotná Naděžda, Padělková Nela, Plecáková Nela, Radulovič Filip, Štěpánková Natálie, Urba-
nová Natálie, Uvízl Adam.
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Školy Mateřská škola

Ještě nedávno tiché třídy...
Mgr. Jana HocHMannová, ředitelka Mš 

Ještě nedávno tiché třídy školek se opět rozezvučely dětskými hlasy, smíchem, občas i trochou 
pláče.
Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo celkem do mateřské školy 159 dětí (148 dětí z Hrušovan, 
11 dětí z okolních vesnic). MŠ na Havlíčkové ulici navštěvuje 52 dětí, MŠ na Sídlišti 65 dětí, MŠ 
Jízdárenská 42 dětí.

MŠ Havlíčkova 169, 2 třídy: Berušky 26 dětí, p.uč. Jarmila Havlíková, Karolína Vymazalová
 Motýlci – 26 dětí, p.uč. Bc. Zdeňka Doleželová, Šárka Kubíčková
Správní zaměstnanci: Lenka Bradáčová, Martina Kapounová

MŠ Sídliště 527, 3 třídy:  Kuřátka 25 dětí, p.uč. Tereza Mezková, Eva Urbánková
 Včelky 25 dětí, p.uč. Mgr.Jana Hochmannová, Petra Dohnalová, 
       asistent pedagoga Zdeňka Pospíšilová
 Sluníčka 15 dětí, p.uč. Bronislava Slámová
Správní zaměstnanci: Růžena Kalivodová, Simona Růžičková

MŠ Jízdárenská 699, 2 třídy: Broučci 20 dětí, p.uč. Jana Jančová, Bc. Miroslava Táborská
 Medvídci 22 dětí, p.uč. Bc. Markéta Čapková, Božena Vráblíková,
       asistent pedagoga Bc. Miroslava Táborská
Správní zaměstnanci: Anna Studená, Jana Šafránková

Kuchařky: Monika Schmidtová, Marcela Drápalová
Vedoucí školní kuchyně: Karolína Vymazalová
V letošním školním roce bude pro zájemce probíhat na všech MŠ výuka anglického jazyka, děti 
se zúčastní plaveckého výcviku v Plavecké škole v Hustopečích, navštívíme divadlo Radost, 
přespíme ve školce, dětem přijedou zahrát a zazpívat profesionální hudebníci.
Školní rok je stále na začátku. Dětem, rodičům i zaměstnancům MŠ přeji, aby celý rok zvládli 
s úsměvem na tváři.



13Hrušovanský zpravodaj Září 2012



14 Hrušovanský zpravodaj Září 2012

Ostatní Přednáška

Vážení občané Hrušovan u  Brna. Ve  čtvrtek, 13. září u  Vás proběhla přednáška 
týkající se tématu důchodové krize a chystané penzijní reformy. Protože ohlasy byly 
velmi dobré a mnoho z přítomných bylo doslova šokováno tím, jak moc je situace 
závažná, rozhodli jsme se s vedením obce pro krátké shrnutí i zde v tomto článku, 
jelikož ne všichni se mohli na přednášku dostavit. 

Proč vlastně mluvíme o „důchodové 
krizi“?
Odpoví nám následující tabulka:

4:1 10 000 Kč 2011

2:1 5 000 Kč 2030

1,5:1 3 500 Kč 2050

V  prvním řádku vidíme současnou 
situaci, kdy je počet ekonomicky aktiv-
ních osob na  jednoho důchodce 4:1. 
V tomto poměru je průměrný důchod 
asi 10  000 Kč. Dokážete si představit 
žít v  penzi s  touto částkou? Možná 
ano, možná ne! Nicméně, pokud jste 
se narodily v  roce 1965 a později, tak 
pro Vás zní otázka jinak. Váš důchod 
se bude snižovat, protože populace 
stárne, rodí se již dlouho málo dětí 
a poměr ekonomicky aktivních obyva-
tel a důchodců se bude mění – v roce 
2030  2:1 v  roce 2050 cca 1,5:1 a  tedy 
očekávaný důchod (v REÁLNÉ hodno-
tě peněz) bude někde kolem 3 500 Kč!

Co z toho vyplývá? 
Bez vlastní přípravy na  penzi bude 
pro dnešní pětačtyřicátníky a  mladší 
důchod o dělání opravdu tvrdých roz-
hodnutí. A to sice zda zaplatit energie, 

nebo jídlo! Protože nebude možné mít 
obojí! Dámy a pánové, pokud Vám to 
přijde jako sci-fi, není to pravda! Čísla 
jsou jasná a  nikdo s  tím nemůže nic 
dělat. Již v roce 2011 byl státní důcho-
dový účet – 40 miliard Kč! A  aktuální 
tvoří největší výdaj státního rozpočtu!

Co tedy dělat?
Rozhodně se nespoléhat na stát a začít 
se co nejdříve sami na svoji penzi při-
pravovat! Ať už za pomoci finančních 
produktů, nebo jinou cestou, v  kaž-
dém případě pro maximální efektivitu 
doporučujeme konzultaci s  Vámi 
zvoleným odborníkem, který Vám po-
může vybrat ten nejvhodnější způsob. 
Důkazem toho, že vlastní prostředky 
budou hrát u  budoucích důchodců 
důležitou roli je i chystaná penzijní re-
forma! Ta bude spuštěna od 1. 1. 2013 
a umožní všem pracujícím občanů ČR 
se částečně vyvázat z  důchodového 
povinného pojištění. Dnes na  něj od-
chází z  Vaší mzdy 28% každý měsíc! 
Ale pozor, tato částka nejde na  Vaši 
penzi, ale na  současné důchodce! 
A dnes se pracující skládají na jednoho 
důchodce 4! V  budoucnu to budou 

Budeme v penzi jíst a nebo topit?
Bez přípravy obojí nepůjde!
Jan Hrouzek a Petr naJMan, Profesionální finanční Poradenství, ProfifP.cz  
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OstatníPřednáška

jen  2…, později 1 – 1,5! Nicméně 
od  ledna příštího roku, bude možné 
3% z těchto 28% vzít (za podmínky, že 
přidám 2% ze své mzdy!) a vložit tyto 
peníze do  mnou zvoleného fondu, 
který bude pod dohledem státu. Tyto 
prostředky tedy nepůjdou na součas-
né důchodce, ale na moji vlastní penzi! 
Navíc budou i součástí dědictví. 

Na  závěr bychom rádi dodali, že 
penzijní reforma a  možnost spořit 
si prostředky na  svoji penzi skrze ni 

rozhodně nebude stačit! Stát tím pou-
ze poukazuje na  to, o  čem jsme psali 
výše a  to sice, že vlastní prostředky 
budou klíčové pro budoucí důchod-
ce! Pokud nechcete, aby jste museli 
ve svojí penzi řešit, jestli nakoupit jídlo, 
nebo zaplatit energie, nestrachovali 
jste se, jak přežijete další měsíc...pak 
je opravdu potřeba začít s  přípravou 
co nejdříve! Pokud budete chtít využít 
nás ke konzultaci přípravy na Vaši pen-
zi, neváhejte nás kontaktovat.

Jan Hrouzek
Vedoucí obchodního týmu
Mobil: 608 279 727

Petr Najman
Profesionální finanční konzultant
Mobil: 733 559 421
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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
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Inzerát: Koupím rodinný dům se zahradou v Hrušovanech. 
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 773 962 105
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Ostatní Sčítání lidu

Předběžné výsledky sčítání lidu 2011
vlastiMila adaMová, Podle www.scitani.cZ 

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

2011 2001 1991
Obyvatelstvo  celkem 3 284 2 892 2 748
pohlaví muži 1 595 1 421 1 349

ženy 1 689 1 471 1 399
pobytu trvalý 3 250 2 877 2 748

dlouhodobý 34 15 .
z celku cizinci 58 38 .
Narození v obci trvalého 
bydliště

1 344 1 357 1 298

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

2011 2001 1991
Muži celkem 1 595 1 421 1 349

svobodní 731 606 .
ženatí 682 683 688
rozvedení 156 104 .
ovdovělí 23 21 .

Ženy celkem 1 689 1 471 1 399
svobodné 649 493 .

vdané 687 693 691
rozvedené 177 130 .
ovdovělé 176 151 .

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem 3 284 2 892 2 748
Ekonomicky aktivní 1 699 1 589 1 500

zaměstnaní 1 552 1 469 1 475
zaměstnanci 1 260 1 240 .
zaměstnavatelé 22 . .
osoby pracující 
na vlastní účet

152 . .

nezaměstnaní 147 120 25
Ekonomicky neaktivní 1 412 1 276 1 248

Obyvatelstvo podle národnosti

2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem 3 284 2 892 2 748

česká 1 500 2 171 1 118
moravská 722 597 1 583
slezská 1 1 1
slovenská 27 23 27
polská 4 7 2
německá 1 1 4
romská 1 1 5
neuvedeno 873 59 .

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

2011 2001 1991
Obyvatelstvo ve věku 15 
a více let

2 727 2 420 2 151

základní 
vč. neukončeného

506 583 783

střední vč. vyučení 
(bez maturity)

1 069 1 112 888

úplné střední  
a vyšší odborné  
včetně nástavbového

766 569 398

vysokoškolské 268 117 69
bez vzdělání 7 7 1

Obyvatelstvo podle věku

2011 2001 1991
Obyvatelstvo  celkem 3 284 2 892 2 748
věk 0 - 14 

let
celkem 557 472 597
muži 282 232 304
ženy 275 240 293

15 - 64 
let

celkem 2 343 2 139 1 879
muži 1 161 1 084 946
ženy 1 182 1 055 933

65 
a více 
let 
včetně 
nezjiš-
těno

celkem 384 281 272
muži 152 105 99
ženy 232 176 173
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OstatníSčítání lidu

Obydlené byty užívání bytu a vybavenosti

2011 2001 1991
Obydlené byty celkem 1 115 995 874
užívaní ve vlastním 

domě
523 459 .

v osobním 
vlastnictví

278 178 .

nájemní 131 163 .
družstevní 129 81 2

počítač s internetem 680 57 .
bez internetu 43 80 .

z toho koupelna,  
sprchový kout v bytě

1 102 967 .

z toho splachovací 
záchod v bytě

1 083 930 .

Obydlené byty podle vytápění a použitých energií

2011 2001 1991
Obydlené byty celkem 1 115 995 874
vytápění ústřední 794 797 684

etážové  
kotel v bytě

197 88 8

kamna 82 89 180
energie z kotelny 

mimo dům
98 1 .

uhlí, koks, 
brikety

10 51 .

plyn 762 899 .
elektřina 93 33 .
dřevo 16 8 .

z toho plyn zaveden 
do bytu

824 660 97

Neobydlené domy

2011 2001 1991
Neobydlené domy celkem 59 52 39

rodinné domy 58 51 38
důvod slouží  

k rekreaci
3 2 -

přestavba 
domu

2 15 .

nezpůsobilé 
k bydlení

2 7 .

bytové domy - - 1
důvod přestavba 

domu
- - .

nezpůsobilé 
k bydlení

- - .

Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

2011 2001 1991
Domy celkem 700 574 558
z toho obydlené 641 522 519
druh rodinné domy 583 473 465

bytové domy 52 46 53
vlastník fyzická osoba 584 461 471

obec, stát 8 10 48
byt. družstvo 14 7 .
spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 
(jednotek)

19 . .

kombinace 
vlastníků

8 . .

Obyvatelstvo podle státního občanství

2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem 3 284 2 892 2 748 

Slovensko 25 5 .
Německo 3 - .
Polsko 2 2 .
Ukrajina 17 20 .
Rusko - - .
Vietnam 3 1 .

Obyvatelstvo podle náboženské víry

2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem 3 284 2 892 2 748
Věřící - nehlásí se k církvi,  
náboženské společnosti

. . .

Věřící - hlásí se k církvi,  
náboženské společnosti

487 1 199 1 554

Církev římskokatolická 399 1 040 1 458
Církev československá 
husitská

11 38 41

Českobratrská církev 
evangelická

11 23 .

Bez náboženské víry 995 1 412 856

Obyvatelstvo podle věku

2011 2001 1991
Obyvatelstvo  celkem 3 284 2 892 2 748
věk 0 - 14 

let
celkem 557 472 597
muži 282 232 304
ženy 275 240 293

15 - 64 
let

celkem 2 343 2 139 1 879
muži 1 161 1 084 946
ženy 1 182 1 055 933

65 
a více 
let 
včetně 
nezjiš-
těno

celkem 384 281 272
muži 152 105 99
ženy 232 176 173
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AZ
Občasník kronikáře Září 2012

Přehled archeologických nálezů v katastru obce
(dokončení)

NEOLIT

Hrušovany u Brna (okr. Brno-venkov)
„Zadní díly“.LnK, eneolit (?). Sídliště. Záchranný výzkum.

Záchranný výzkum byl vyvolán výstavbou fotovoltaické elektrárny na jižním 
okraji intravilánu obce v  trati Zadní díly (ZM: 10 000, list 24-34-24: 486/17mm 
od  Z/J s.č. 488/25mm od  Z/J s.č., list 24-34-25: 9/28 mm od  Z/J s.č., 12/20mm 
od Z/J s.č.), v ploše jinak obklopené průmyslovou zástavbou; prostor byl před 
výstavbou využíván jako pole. Jednalo se o stavbu nadzemní, z archeologického 
hlediska byly sledovány pouze jednotlivé vyhloubené rýhy pro kabely pozemní-
ho elektrického vedení o šířce 0,4 a hloubce 0,7 až 0,9 m. Jednotlivé archeologic-
ké objekty bylo možné odlišit pouze na úroveň štěrkového podloží, jen ve dvou 
případech byl charakteristický zásyp s mazanicemi rozlišitelný i výše (obj. 503, 
506). Vzhledem ke  skutečnosti, že některé rýhy ve  střední části stavby úrovně 
podloží nedosáhl, případné objekty zde nemohly být zjištěny. Většina nálezů 
pochází z výhozů u příslušných objektů nebo byla získána při začištění; vzhle-
dem k tomu, že objekty nejsou dále stavbou narušovány a získaný materiál je pro 
datování postačující, nebyly výkopy dále rozšiřovány.

Celkem bylo dokumentováno 7 zahloubených objektů, získaný materiál lze 
zařadit do kultury s lineární keramikou, pouze nálezy z obj. 504 lze zařadit rám-
cově do  eneolitu. Nálezy z  neolitu a  eneolitu dosud z  tohoto prostoru známy 
nebyly, nejstarší osídlení v  přilehlé 
lokalitě Unkovice „Bahna“ pochází 
až ze starší doby bronzové. Vzhle-
dem k  širokému rozptylu objektů 
v ploše stavby lze předpokládat, že 
pravěké sídliště bude zasaženo i při 
dalších stavebních aktivitách na při-
lehlých plochách.

David Parma

Fotovoltaická elektrárna na jižním
okraji obce v trati Zadní díly. 
Foto: www.el-insta.cz
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STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ

Hrušovany u Brna (okr. Brno-venkov)
„U tří mostů“. Starší doba železná. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

Při stavbě silničního obchvatu obce Hrušovany u Brna byly v polní trati „U tří 
mostů“ nalezeny dva komorové hroby ze starší doby železné. Lokalita se nachází 
na severním okraji intravilánu obce na mírném návrší východně od podchodu 
cesty a toku Šatavy pod železniční tratí. Na ZM ČR 1:10 000, list 24-34-24, určuje 
jejich polohu bod vzdálený 450 mm od Z s.č. a 200 mm J s.č. Birituální hrob K 638 
obsahoval kromě přibližně dvanácti nádob rozestavených podél východní stěny  
i  část zvířecího skeletu, bronzové a  železné součástky koňského postroje, nůž 
a další drobné předměty. Z lidské kostry se in situ dochovaly pouze tibie a fibuly, 
kolem nichž byly rozsypány zlomky přepálených kostí. Ostatní dochované, pře-
devším dlouhé kosti, byly druhotně přemístěny bez anatomických souvislostí.

V kostrovém hrobě 
K 600 byl v dřevěné 
komoře uložen zemřelý 
na čtyřkolovém voze. 
Svědčí o tom protáhle 
oválné zahloubeniny 
pro zapuštění kol do dna 
hrobové jámy, ale pře-
devším bohatá garnitura 
drobných bronzových 
kování, nýtků a hřebíčků 
zdobících oj a kůží pota-
žené jho, na jehož obou 
koncích byla železná 
udidla a další součásti  
koňské  ohlávky.

Hrobovou výbavu 
do pl ňovala desítka kera-
mických nádob, součásti 
opasku, skleněné korálky 
apod. Rovněž v tomto 
hrobě se z lidského skele-
tu dochovaly pouze části 
dolních končetin, nazna-
čující původní uložení těla 
ve směru sever- jih.

Martin Geisler
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STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ

Hrušovany u Brna (okr. Brno-venkov)
„U tří mostů“. Starší doba římská (2. St.). Sídliště. Záchranný výzkum.

Při stavbě silničního 
obchvatu obce Hrušovany 
u Brna bylo v polní trati „U tří 
mostů porušeno sídliště ze 
starší doby římské. Lokalita 
se nachází na severním okraji  
intravilánu obce po obou stra-
nách podchodu cesty a toku 
Šatavy pod železniční tratí. 
Na ZM ČR 1:10 000, list 24-34-
24, určuje její polohu linie mezi 
body vzdálenými 420, 455 mm 
od Z s.č. a 204, 199 mm od J s.č.

V průběhu ZAV bylo pro-
zkoumáno celkem dvacet 
zahloubených objektů, z toho 
čtyři půdorysy obdélných chat 
s kůlovou konstrukcí a tří jejich 
částí.

Na ploše výzkumu byla 
v délce cca 26 cm zachycena 
část hliníku (K 518), přesahující 
na obou stranách šířku skrýv-
ky. V jeho výplni bylo nalezeno 
množství keramického  ma-
teriálu  včetně zlomků  terry 
sigillaty a pomocí detektoru 
kovů byl získán značný počet 
předmětů ze železa, barev-
ného a drahého kovu, včetně 
ostruhy, spon, pancířových 
šupin a mincí. Do vrstev vypl-
ňujících K 518 byla zapuštěna 
pec s neporušeným roštem 
(K517) a vypáleným topným 
kanálem.

Martin Geisler
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Toulky obcemi 
našeho regionu

Nosislav
Obec se rozkládá na levém břehu řeky Svratky 4,5 km jihovýchodně od Židlocho-
vic. První záznamy pochází z 11. století. Na městečko bylo povýšeno v roce 1486 
králem Matyášem. Vlivem hospodářského úpadku a perzekucí po bitvě na Bílé 
hoře zůstalo městečko jen pouhou poddanskou vesnicí. V obci stojí dva kostely, 
katolický a evangelický – což je historická zajímavost.

Nemovité kulturní památky:
Farní kostel sv. Jakuba (čís. pam. 1591). Opevnění u kostela (čís. pam. 1595). Tvrz 
– dům čp. 72 (čís. pam. 1593). Socha sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 73 (čís. 
pam. 1594). Kaplička sv.  Jana Nepomuckého na kraji vsi (čís. pam. 1595). Kostel 
českobratrské církve evangelické (čís. pam. 8554).

Osobnosti:
Narodil se zde Václav Vaverius (Vaverka), rektor Pražské university roku 1590 
a bakalář Jan Mathiades Nosislavský, od r. 1612 správce kůru Vysokého kostela 
v Kutné Hoře.

Současnost:
Katastrální výměra : 1706 ha
Počet obyvatel: 1295, průměrný věk 36,8 let
V obci je pošta, škola, zdravotnické zařízení, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace.

Firmy v obci:
M-stav spol. s r.o., Prodej a servis osobních počítačů, Servis výpočetní techniky, 
Silentsound – ozvučení prostor, hudebních i kulturních akcí, Stickfisch – interne-
tové služby, Tvrz – jezdectví, agroturistika, výuka angličtiny, Umělecké kovářství 
a další podnikatelé.

Znak obce:
Na štítu červené pole, na něm malovaná jest větev neb rév vinného kořene se 
třemi zelenými listy a jedním žlutým hroznem vína a se dvěma hrozny modrými 
a s jedný strany té větve nebo révy kopačka nebo motyka vinohradská, z druhej 
strany též větve nuož, jímž v vinohradech révy obřezují. (Privilegium krále Matyá-
še Korvína, Vyškov 4. 10. 1486), citováno dle Františka Kleina.)
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Toulky obcemi 
našeho regionu

Opatovice
Obec ležící v rovině u silnice z Blučiny do Rajhradu, 5 km severovýchodně 
od Židlochovic. První zmínka pochází z roku 1048, kdy je jméno obce uvedeno 
v zakládací listině rajhradského kláštera. Osada byla darována břevnovským 
opatům podle toho i název obce- „opatovci“ tj. opatům sloužící. Pod duchovní 
zprávu kláštera patřila až do roku 1848, kdy přešla pod správu světskou.

Nemovité kulturní památky:
Kostel Sv. Karla Boromejského – postaven byl v 17. století ve stylu jednoduchého 
baroka, na místě kapličky, která byla postavena na památku obětem moru 
v letech 1645–1676
Pamětní kámen – trať „Na topole“(čís. pam. 0859). 
Pamětní kámen – „Na topole“ (čís. pam. 0860). 
Hlavní Hřbitovní kříž (čís. pam. 8674)

Osobnosti:
Narodil se zde František Hořava, akademický malíř a sochař, který studoval 
u profesora Mařatky v Praze. Byl žákem A. Bourdelliho v Paříži.

Současnost:
Katastrální výměra: 615 ha
Počet obyvatel: 950, průměrný věk 38,5 let
V obci je pošta, škola, zdravotnické zařízení, kanalizace (ČOV), vodovod, 
plynofikace. Obcí vede cyklistická stezka Brno-Vídeň a Brněnská vinařská stezka.

Znak obce:
V modrém štítu stříbrný ondřejský kříž přeložený zlatým kruhem a v něm opatský 
klobouk se šesti střapci na každé straně. Klobouk se střapci je tz. mluvící znamení. 
Klobouk se šesti střapci, jejichž počet nelze měnit je pouze znakem opatů. Tento 
klobouk ukazuje na Sv. Karla Boromejského, patrona obce, jemuž je zasvěcen 
i zdejší kostel.
Ondřejský kříž, uváděný jako kosmý je jeden z nejvýraznějších zdobných prvků 
katolického kostela. Obvykle se maluje stříbrný (bílý) v modrém poli. Odkazuje 
na klášter v Rajhradě. Kruh vyjadřující prsten, je také symbolem opatů. Zároveň 
však kruh symbolizuje písmeno „O“ počáteční písmeno obce.
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Fotografie vyučujících na základní škole ve školním roce 1996/1997.

Stojící zleva (z našeho pohledu): V. Vintrlíková, správní zaměstnanec, M. Jáno-
šová, nastoupila ve šk. roce 1994/95 a vyučuje dodnes, J. Jandíková, nastoupila 
ve šk. roce 1983/1984 a vyučuje dodnes, J. Mrázek, nastoupil ve šk. roce 1993/94 
a vyučuje dodnes, M. Sopoušková, vychovatelka, R. Fabiánková, do školy nastou-
pila ve šk. roce 1995/96 a vyučuje dodnes, I. Sopoušková, školnice. 
Sedící zleva: J. Kafková, vychovatelka nastoupila ve šk. roce 1993/94 
do roku 1997, L. Šnajnarová nastoupila 14. 4. 1997 a vyučuje dodnes, 
M. Janíčková, A. Kolegarová, S. Špičková, nastoupila ve šk. roce 1996/97 a odešla 
v listopadu 1997, Z. Kolegarová.

Kdo byl kdo v Hrušovanech u Brna.

Ing. Josef Jakubec (* 17. 2. 1905 – † Hrušovany u Brna)
Do Hrušovan u Brna, Tyršova 252, se přistěhoval z Brna, kde učil jako profesor na Vyšší 
průmyslové textilní škole. V roce 1958 byl vyzván členy MNV, aby se ujal psaní kroniky. 
Provedl retrospektivní zápis, doplnil chybějící léta 1925 až do roku 1960. V této době se 
vzdal psaní kroniky pro pracovní zaneprázdnění. Znovu začal psát, až v roce 1972, kdy 
již byl v důchodu. Psaní kroniky ukončil až v roce 1983.

Ing. Augustin Weis  (*1891 -  † Banská Bystrica)
Narozen v roce 1891 v Hrušovanech u Brna. Měřičský rada pracující na stavbě 
železničních tratí na středním Slovensku, později na Moravě. Miloval historii, zvláště se 
věnoval historií Hrušovan u Brna. Zpracoval velké množství archivního materiálu, které 
slouží do dnešních dní. Ale knihu o obci již nestihl napsat.
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Hrušovanský historický kalendář 2012
1942 

� Byly rozpuštěny tělovýchovné jednoty Sokol a Orel. Sportovní život v obci se 
soustředil v nově vzniklém  sportovním oddíle SK  Hrušovany u Brna.

� Na příkaz německých úřadů se museli majitelé šesti hospodářských usedlostí 
vystěhovat a na jejich místa přišly německé rodiny z Besarabie.

� Uvězněn byl 17. listopadu Jan Pařil, pro přípravu velezrady. Zemřel na pochodu 
smrti v roce 1945.

� Potok Šatava se 27. března rozvodnil, jeho hladina dosahovala výšky 414 cm.
� Ve  školním roce 1942/43 docházelo do  školy 153 žáků. Řídícím učitelem byl 

Čeněk Krejčí.
� Hrušovany u Brna měly v tomto roce 2019 obyvatel.
� Starostou obce byl František Hodovský.

1952
� Jarní měsíce roku byly velice chladné, mrazíky trvaly až do konce června. 

Uškodily ovoci, zejména jabloním a vinné révě. Výnos obilí byl průměrný. 
V létě bylo vedro, teploty dosahovaly až 40°C i více ve stínu.
� V dubnu sehráli ochotníci při osvětové besedě divadelní hru „Strakonický 

dudák“ ve  prospěch školy. Výnos činil 3 200 Kč. Další divadelní hru 
„Fidlovačka“ pro školáky sehráli ochotníci 6. prosince.
� Do budovy školy byl zaveden vodovod.
� V tomto roce počala stavba rybníka Šejba.
� Ve školním roce 1952/53 navštěvovalo školu 167 žáků. Ředitelem školy byl 

Martin Zoubek.
� Předsedou Místního národního výboru byl Eduard Pospíšil.

Učitelský sbor 
s řídícím učitelem 

Janem Procházkou, 
sedícím uprostřed.
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� Stržení zvonice 1952 (50 let) 
Zvýšená automobilová doprava a podzemní chodby byly asi příčinou 
trhlin ve zdech zvonice, stávající u domu č. p. 23, a hrozilo nebezpečí jejího 
zhroucení. MNV rozhodla o zbourání tohoto objektu. Zvonice byla zbouraná 
20. června 1952.

1962
� Bylo rozhodnuto, že v obci zůstane zdravotní obvod, který byl přímo napojen 

na služby zdravotního střediska v Židlochovicích.
� V dubnu byl ustanoven sbor pro občanské záležitosti.
� JZD Hrušovany mělo 130 členů, půda k hospodaření 577ha, počet hovězího 

dobytka 438 ks. z toho 180 dojnic, počet vepřů 672 ks. – prasnice 78 ks., počet 
drůbeže 2 311 ks. Pěstovala se pšenice, sklizeno 2 764q, kukuřice sklizeno 
311q, cukrovka sklizeno 10 558q, brambory sklizeno 1 382q. Hodnota 
jednotky byla 15 Kč. Předsedou JZD byl Josef Kolegar.
� Závod Svit Hrušovany u Brna vyrobil v tomto roce 6 202 000 párů obuvi, 

pracovalo zde 1 824 pracovníků, průměrná mzda 1 258 Kč. 
� Ve školním roce 1962/1963 navštěvovalo základní školu 163 žáků. Ředitelem 

školy byl Martin Zoubek.
� Předsedou Místního národního výboru byl Jan Kaplan.

Použité prameny: internetové stránky obcí
 Kronika obce Hrušovan u Brna

Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
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Den Pořádá Akce

Říjen

6.10. SOKOL 
a stárci

kácení máje hraje MODUL - 
sokolovna

7.10. SOKOL 14-18hod. BURZA NA 
SOKECU prodej čehokoliv 
HRAČKY, OBLEČENÍ, 
prodávat může kdokoliv 

13.10. SOKOL BENEFIČNÍ KONCERT PRO 
DĚTI Z DOMOVA NARNIE - 
sokolovna

20.10. SOKOL hudební - drum-and-bass-
fest - sokolovna

21.10. KPOZ Vítání občánků ve 14.00 
na obecním úřadě

27.10. TÁBORNÍCI Drakiáda - soutěž o nejlepší 
vyrobené a létající draky

27.10. SOKOL hudební koncert na sokecu, 
veřejna oslava narozenin - 
HORRORSHOUU

28.10. OBEC Toulky hrušovanskou historií
14–17 Obecní dům

Listopad

7.11 SOKOL HELLOWINSKÁ PARTY PRO 
DĚTI

11.11 SOKOL železná neděle
17.11. SOKOL Vánoční dílnička pro děti
24.11. SOKOL maškarní pro dospělé - 

sokolovna
OBEC divadlo pro děti
K.Seniorů návštěva divadelního 

představení
TJ JISKRA turnaj pro mládež 

ve stolním tenisu

Prosinec

1.12 SOKOL, 
OBEC

vánoční jarmark

4.12. TÁBORNÍCI oddílová Mikulášská 
besídka

5.12 SOKOL, 
za podpory 
OBCE

čertovský rej, příjezd 
Mikuláše a rozsvícení 
vánočního stromu

5.12 K.Seniorů Mikulášská nadílka s živou 
hudbou

7.12. SDH mikulášská besídka
8.12. SDH soutěž v uzlování

Den Pořádá Akce

8.12. TJ JISKRA 
stolní tenis

Vánoční turnaj vpro 
amatéry - mládež i dospělí

12.12 KPOZ vánoční besídka ve 14 hod
12.12. K.Seniorů Vánoční besídka
15.12. TJ JISKRA  Vánoční turnaj ve volejbale
15.12. SOKOL Vánoční hudební koncert - 

sokolovna
21.12. SDH vánoční besídka
22.12. TÁBORNÍCI oddílová Vánoční besídka 

na myslivně
24.12 MO KDU-

ČSL
Štědrý den odpoledne 
- Betlémské světlo 
s návštěvou jesliček 
v kostele

30.12. OBEC Vystoupení dětského sboru 
SKŘIVÁNEK k ukončení 
oslav 760 let obce od 14:00 
- kostel

MO KDU-
ČSL

výstavka prací dětí ZŠ 
a občanů s vánočními 
motivy

SOKOL Bruslení na sokolovně 
spojené s diskotékou 
na ledě pro děti a dospělé

OBEC KOMISE PRO MLÁDEŽ, 
KULTURU A SPORT - výlet

Pravidelné akce – Sokol
středa cvičení dětí 17:00 - 18:30
pondělí až 
středa

AEROBIK 19,30- 21.00

pondělí 
a čtvrtek

Cvičení ŽENY 19:00 - 20:00

pondělí 
a čtvrtek

Ženy volejbal 20:00 - 21:30

úterý Volejbal mládež 18:30 - 21:00
info LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info 

na tel: 602552476 nebo 603843065
úterý Volejbal mládež 18:30 - 21:00
info LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info 

na tel: 602552476 nebo 603843065
TJ JISKRA 
stolní tenis

účast v dlohodobých soutěžích 
družstev A,B a žáci

TJ JISKRA 
- oddíl 
tenisu

tenisová školička pro mládež 
(s možností přihlásit se, pro nové 
zájemce)
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Organizace Sbor dobrovolných hasičů

Jednou z hlavních činností sboru dob-
rovolných hasičů je práce s dětmi. Od za-
čátku školního roku se scházíme 3x týdně 
s  mladými hasiči a  hasičkami. Schůzky 
našich nejmladších žáčků tzv. přípravky 
(od 3 do 6-ti let) se schází pravidelně kaž-
dý pondělí od 17:00 do 18:30 hod. 

Naši hasiči se zúčastnili během vel-
kých letních prázdnin brněnské hasičské 
soutěže „Běh na  60m s  překážkami“. 
Nejlépe se ve  věkové kategorii 3–5 let 
umístil Marek Malý, který skončil na  5. 
místě. Z nejmladších účastníků si velkou 
pochvalu za statečnost a účast vybojovali 
Daniel Dvořák, Ondřej Hradský a Domi-
nik Najman. Z  věkové kategorie 6–7le-
tých se nejlépe umístil Ladislav Kozina. 
Po velkých prázdninách jsme mezi sebe 
uvítali nové kamarády a první naši schůz-
ku jsme věnovali převážně pohybovým 
a míčovým hrám.

Mladší žáci se schází každou středu 
od 16:45 do 18:30 hod. a starší žáci každý 
pátek od 17:00 do 19:00 hod. Oba týmy 
se nyní připravují na  soutěže okresní 
ligy mládeže, které probíhají v  průběhu 
celého roku. Nejbližší soutěž se koná 
22.9.2012 v  Bosonohách. Zároveň se 
připravujeme na závod požární všestran-
nosti, který se bude konat 6.10. 2012 
ve  Zbýšově. Učíme se a  opakujeme si 
znalosti o  hasících přístrojích, topogra-
fické značky, základy zdravovědy a uzly. 
Za  kategorii jednotlivkyň dorostenkyň 
nás letos bude reprezentovat Vendula 
Kozinová.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje paní 
Hradské za  krásné ušití housenky, která 
poslouží dětem nejenom k  hraní, ale 
i k učení.

Během měsíce září připravujeme pro 
naše školky a  školu další kolo výtvarné 
soutěže “Požární ochrana očima dětí“. 
Děti nakreslí co si představují anebo jak 
sami vidí hasiče a  jejich práci v  dnešní 
době. V měsíci listopadu se začneme vě-
novat další přípravě na soutěž v uzlování, 
kterou organizují naši hasiči. Prosinec vě-
nujeme přípravám na návštěvu Mikuláše 
a vánoční besídky.

Táborníci
Oheň hoří, slunce hasne,
plány chlapcům jsou už jasné.
A než půjdem spát,
můžem na kytaru ještě chvíli hrát.

Usínají, usínají
uhlíky už zhasínají.
Vítr přivál jehličí,
ohništěm to zafičí.

A v tom velkém shonu,
někdo běží k telefonu
Známé číslo vytočí,
do aut skáčou hasiči.

Hasiči vše uhasili,
velké škodě zabránili.
z toho plyne ponaučení:
"Nikdy oheň nesmí plát,
když se chystáš jíti spát"

Pracujeme s dětmi
Zdeňka PosPíšilová, vedoucí Mládeže sdH
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Sport Cyklistika

Dne 8.  9. 2012 se ještě za  letního počasí 
konal jubilejní 10. ročník cyklistického krité-
ria Hrušovanské okruhy. Závodu se zúčastnilo 
rekordních 230 závodníků (z  toho 194 dětí) 
a k tomu 30 recesistů.

Touto cestou bych chtěl poděkovat obci 
za  finanční a  materiální podpodu závodu. 
Stejné poděkování patří dalším sponzorům 
a dobrovolníkům, kteří se na zdárném průbě-
hu akce podíleli.

Za  rok, druhou sobotu v  září, se těším se 
všemi příznivci sportu u 11. ročníku na shle-
danou.

Hrušovanské okruhy X.
vladiMír laZar 

Kategorie Závodník(-ice)

trať 50 m
nejmladší
ročník 2010 
a mladší

1. Emílie Nováková

Martin Slouka 

2. Daniela Haloulová

Tobiáš Koukola 

3. Lucie Kejdušová

Vladimír Záviška 

trať 100 m
dívky ročník
2008 - 2009

1. Kristýna Gutová 

2. Barbora Lazarová 

3. Nela Zajíčková 

trať 100 m
kluci ročník
2008 - 2009

1. René Franzberger 

2. Jiří Kalenda 

3. Šimon Melichar 

trať 150 m
dívky ročník
2006 - 2007

1. Milena Hodovská 

2. Elen Lazarová 

3. Nikola Dvořáková 

trať 150 m
kluci ročník
2006 - 2007

1. Ondřej Rubáš 

2. Jan Novák 

3. Patrik Juřena 

1 okruh 
(800 m)
dívky ročník
2004 - 2005

1. Anna Jaborníková 

2. Klára Horná 

3. Tereza Machovská 

1 okruh 
(800 m)
kluci ročník
2004 - 2005

1. Matěj Hytych 

2. Patrik Čaněk 

3. Štěpán Telecký 

2 okruhy 
(2x800 m)
dívky ročník
2002 - 2003

1. Magdalena 
Hodovská 

2. Adéla Viktorínová 

3. Anna Kolegarová 

2 okruhy 
(2x800 m)
kluci ročník
2002 - 2003

1. Jan Janík 

2. Filip Aujeský 

3. Lukáš Slouka 

3 okruhy 
(3x800 m)
dívky ročník
2000 - 2001

1. Veronika 
Jaborníková 

2. Tereza Bradáčová 

3. Sandra Surmanová 

Galerie vítězů 
X. ročníku Hrušovanských okruhů
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Kategorie Závodník(-ice)

3 okruhy 
(3x800 m)
kluci ročník
2000 - 2001

1. Michal Koudela 

2. Antonín Kostiha 

3. Šimon Odehnal 

4 okruhy 
(4x800 m)
dívky ročník
1997 - 1999

1. Sára Pavlíčková 

2. Monika Hýblová 

3. Gabriela 
Kolegarová 

4 okruhy 
(4x800 m)
kluci ročník
1997 - 1999

1. Martin Kubeš 

2. Dušan Vavrek 

3. David Vostřejš 

20 okruhů 
(16 km)
HL. ZÁVOD
ŽENY

1. Dana Pospíšilová 

2. Lucie Horná 

3. Andrea Rubášová 

20 okruhů 
(16 km)
HL. ZÁVOD
MUŽI

1. Martin Mikýsek 

2. Pavel Novotný jr.

3. Michal Kalenda 

20 okruhů 
(16 km)
VETERÁNI

1. Pavel Novotný 

2. Milan Zyka 

3. Jiří Slouka 

Nejmladší účastník: Karel Jurásek
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Organizace Táborníci

Naše evakuace do  tábora byla na-
plánovaná na 4. července.

Během našich příprav k  odjezdu 
mezi námi začaly chodit maskované 
dámy v  oblecích. Na  čela nám obtis-
kovaly značky, které však nešly vůbec 
vidět. Jak se maskované dámy záhad-
ně objevily, tak i záhadně zmizely. Poté, 
když byly všechny věci připravené, 
mohli jsme vyrazit do údolí řeky Rokyt-
né. S  evakuačními lístky a  za  houkání 
sirén jsme opouštěli hrušovanské au-
tobusové nádraží.

Asi po hodinové cestě jsme vystou-
pili z  autobusu a  vydali se s  příruční-
mi zavazadly hledat evakuační tábor. 
Po příchodu k němu jsme uviděli naše 
čtyři kamarády upoutané ke  kůlu. 
Mayové je chtěli obětovat bohům, 
aby ušetřili náš svět. My však odmítli 
a pomocí označení, které jsme dostali 
na čelo od maskovaných žen, jsme se 
rozdělili do družin a každá družina za-
chránila svého člena pomocí klíče. Klíč 
jsme vymámili pomocí kamenů z vod-
ní pasti. Tím, že jsme však odmítli obě-
tovat naše kamarády, jsme si rozzlobili 
bohy. 

Poté co byli všichni zachráněni, vy-
dali jsme se do  tábora. Odnesli jsme 
si věci do  stanů a  začali jsme se za-
bydlovat. Po  odpolední svačině jsme 
byli od  Majora seznámeni s  táborem 
a poučeni o  jeho pravidlech. To pravé 
pak začalo až v  noci. Byli jsme pro-
buzeni a  vyhnáni z  teplých spacáků 

do hangáru. Každý z nás dostal svíčku 
a  musel s  ní přejít od  kuchyně k  brá-
ně. Při této cestě nám svíčka nesměla 
zhasnout a  nesměli jsme mluvit. Jak-
mile jsme se všichni dostali za  bránu, 
pokračovala  jedna družina po  druhé 
ke  skále. Tam na  každou družinu če-
kali Mayové, ti nám řekli, že musíme 
zachránit svět před zkázou, a  také ka-
ždá družina obdržela svou vlajku, do-
zvěděla se jméno družiny a  také své 
posvátné zvíře.

Mezi bojovníky o záchranu země se 
tak objevila družina Ixů zasvěcená hně-
dému jaguárovi, Imixů zasvěcená zele-
nému aligátorovi, Chuwenů zasvěcená 
modré opici, Kibů zasvěcená červené-
mu supovi a  Lamatů zasvěcená žlu-
tému králíkovi. A  tímto začal náš úkol 
záchrany světa. Během celého tábora 
jsme se snažili zachránit co nejvíce 
zvířat nejrůznějších druhů. Zvířata se 
nám dařilo získávat díky bojovkám, bě-
hacím a  nočním hrám. Celý úkol nám 
ztěžovalo ještě to, že jsme od každého 
druhu museli mít pár na záchranu. 

Tábor však nebyl jen o samých „po-
vinnostech“. K našemu táboru taky ne-
odmyslitelně patří dobré jídlo, večery 
v tee-pee nebo táboráky. Slunné poča-
sí nás doprovázelo už od začátku tábo-
ra, a  proto nechybělo koupání v  řece 
a ešusky. Tento rok se nám také nevy-
hnuly služby v kuchyni a noční hlídky. 
Tábor 2012 byl plný zábavy a  všichni 
jsme si ho užili.

2012

Letní tábor Táborníci
4.8. – 21.8.2012
verča vyMaZalová – členka družiny laMatŮ
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Budování družinových ešusáren

Záchrana „vorvaňů“ – jeden z mnoha úkolů táborové hry

Hledání zprávy v řece Rokytné
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Ranní rozcvička nechyběla žádné ráno

Mayská pyramida

Družinové zápolení v přetahování s lanem

Před mayským kalendářem  Tzolkin,
symbolem letošního tábora
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Turnaj v mayském fotbale 
(jen ta hlava nebyla pravá)

Na startu cyklokrosového závodu

Výroba masek

V přírodě chutná nejlépe

Zapalování závěrečného 
táborového ohně
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2012

Družina IX

Družina CHUWEN Všichni Ti, kdo se starali o děti

Družina KIB
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Celá záchranná mise  MAYA 2012

Družina KIB Družina LAMAT Družina IMIX
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Organizace Táborníci

Když se řekne příměstský tábor, 
máme tím na  mysli alternativu k  let-
ním táborům s tím rozdílem, že se  děti 
vrací na noc zpátky ke svým rodinám. 
Od osmi hodin, kdy si děti přebírají ve-
doucí, až do čtyř je pro ně nachystaný 
bohatý program.

Letos již podruhé Táborníci pořáda-
li v  naší obci tento  typ prázdninové 
zábavy pro děti. Toto léto se na  pří-
městský tábor přihlásilo 15 dětí od 1. 
až po  4. třídu.  Od  pondělí  6. srpna 
do pátku 11. srpna si užily jistě zábav-
ný týden. Hned v  pondělí po  sezna-
movacích hrách se vydaly na  menší 
procházku k rybníku, kde se v horkém 
počasí chladily. Druhý den děti mohly 
projevit svoji zručnost při modelování 
z hlíny. Odpoledne už ale oprášily svo-
je kola a vydaly se až k dalekému Mě-
nínu po cyklostezce. A protože počasí 
jim přálo, zchladily se tentokrát už ale 

řádně v plavkách v blučinském rybní-
ku. Středa patřila celodennímu výletu 
do krásného města Mikulov. Přes Svatý 
kopeček zamířily rovnou do zatopené-
ho vápencového lomu a zadováděly si 
v krásně průzračné vodě. Čtvrtek děti 
strávily nejrůznějšími hrami od  her 
míčových až po  klasickou táborovou 
šátkovanou. Program byl ale pestrý 
a tak odpoledne přišel čas na  výrobu 
loutek. Pro ty největší odvážlivce den 
ještě nekončil. Navečer se totiž děti 
sešly znovu, zahrály si hry, opekly špe-
káčky a ulehly do svých spacáků, aby  
přečkaly celou noc pod širým nebem. 
Poslední den  nesměla chybět olympi-
áda, kde si děti změřily své síly navzá-
jem. Celý den a tím i celý týden byl za-
vršen honbou za sladkým pokladem.

Myslím, že i za děti mohu říct, že tá-
bor se vydařil a všichni se těšíme, kam 
nás další ročník zavede.

Příměstský tábor Hrušovany 2012
kateřina šnaJnarová 
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Ostatní Hrušovanské hody 2012 obrazem
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