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

V tomto slovu starosty Vás netradičně oslovím – na téma 
krajské volby, které budou na začátku října.

Působení ve  funkci starosty obce beru jako službu 
své obci, svým spoluobčanům. Přiznám se, že mne tato 
činnost baví, dělám ji rád, i když je to někdy náročné.

Určitě jsem ve  své činnosti nebyl bezchybný, 
do každé činnosti se chybička vloudí, ale určitě jsou věci, 
které se také podařily a snad je to v obci vidět.

Chci Vám a svým kolegům poděkovat, neboť bez Vaší podpory a podpory mých 
kolegů to nejde. Činnost pro obec je týmová práce a práce na dlouhou dobu.

Mou prioritou je bezpečná, fungující, hezká a čistá obec. Je strašně jednoduché 
to takto napsat, ale zkuste to prosadit v praxi.

Ve funkci starosty chci pokračovat dál jako uvolněný starosta, ale chci pomoci 
své obci tím, že  jsem přijal kandidaturu do  krajského zastupitelstva s  tím, 
že pokud budu zvolen, tak jako neuvolněný krajský zastupitel, který pouze dojíždí 
na zasedání a dál starostuje.

Rozhodl jsem se, že zkusím kandidovat do krajského zastupitelstva, abych mohl 
podporovat to, co považuji za správné a užitečné ve prospěch obce.

Velmi mne trápí stav našeho zdravotnictví a sociálních služeb, kde vedle sebe 
fungují praktičtí lékaři, krajské a  fakultní nemocnice  – ovšem bez fungujícího 
nastaveného systému, který nastavuje přehledná pravidla ve prospěch pacienta. 
V oblasti psychiatrické péče nejsem spokojen se systémem, který ohrožuje naše 
spoluobčany, který  nedokáže spolehlivě ochránit před  psychicky nemocnými 
jedinci a neumí nastavit pravidla součinnosti mezi obcí, psychiatry a policí.

Je  potřeba také nastavit spolupráci v  oblasti sociálních služeb, kde  je  problém 
v zabezpečení financování nezbytných služeb pro zařízení zvláštní pomoci jako jsou – 
Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba, mobilní paliativní hospicová péče, 
včetně prevence v  řešení problémů psychicky nemocných jedinců, kteří ohrožují 
spolužití v obci.

Žádám Vás touto cestou o  podporu kandidátky TOP 09, za  kterou kandiduji 
a  o  Vaši účast ve  volbách do  krajského zastupitelstva, které  se  konají dne 7. 
a 8. října 2016.

Děkuji za Vaši účast a případnou podporu.

S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

ObecSlovo starosty
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva obce ObecInformace

Výběr z usnesení č. 5/ZO/2016 z jednání ZO Hrušovany u Brna 1. 8. 2016

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. schválená rozpočtová opatření č. 5/2016, 6/2016 a 7/2016 provedené radou obce na základě 

pověření vydaným ZO

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. VZMR vybranému uchazeči – rekonstrukce VO na Sídlišti v Hrušovanech u Brna se společností 

EL – INSTA ENERGO, s. r. o. Hrušovany u Brna za dohodnutou cenu 352.808 Kč/bez DPH v termí-
nu 15. 8. 2016 – 30. 9. 2016

 2. Aktualizaci plánu investic obce II /2016
 3. Memorandum obce mezi Městem Židlochovice, ZD Hrušovany u Brna a Obcí Hrušovany u Brna 

o součinnosti při realizaci Modernizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a pověřuje staros-
tu jeho podpisem

 4. Zástavní smlouvu č. 08018191-Z2 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, 
Praha a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 5. OZV č. 2/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostran-
stvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

 6. Smlouvu č. 1030028460/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distri-
buce, a. s., České Budějovice a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 7. Smlouvu č. 1030030358/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distri-
buce, a. s., České Budějovice a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 8. Smlouvu mezi městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna – o zajištění spolufinancování 
sociálních služeb v rámci dotačního programu, Podpora zákl. činností v oblasti poskytovaných 
registrovaných sociálních služeb občanům Židlochovice a  občanům správního obvodu ORP 
Židlochovice pro rok 2016 ve výši 288. 876 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

 9. změnu rozpočtové tabulky – jako změnu rozpočtu, která je součástí rozpočtu obce Hrušovany 
u Brna na rok 2016 na spolufinancování sociálních služeb v  rámci dotačního programu JMK 
a ORP Židlochovice na rok 2016

 10. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 60.541 Kč mezi Diecézní charitou Brno 
- Oblastní charitou Rajhrad a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 11. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 51.885 Kč mezi Městem Židlochovice - 
Pečovatelská služba Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 12. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 55.241 Kč mezi BETÁNIÍ – křesťanská 
pomoc, o. s. - VILLA MARTHA a obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 13. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt – Myslivecká chata – 
oprava střechy - pro Myslivecký spolek „Lípa“ Hrušovany u Brna

 14. Smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hrušovany u Brna ve 
výši 100.000 Kč Mysliveckému spolku „Lípa“ Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpi-
sem

III. Zastupitelstvo obce zamítá:
 1. žádost Ing. Jiřího Karbana ve věci odkupu částí nemovitostí – pozemků parc. č. 576/44, 576/37, 

580/1, 753/2, k. ú. Hrušovany u Brna.

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. o odpisu a vyřazení majetku dle návrhu č. 1- MŠ -Z-2016
 2. zrušit usnesení č. 14/5/2015 ze dne 20. 7. 2015 v celém jeho rozsahu

Podomní obchodníci

Noční klid v praxi od 1. 10. 2016

Upozorňujeme obyvatele Hrušovan, že se po obci v poslední době pohybují 
osoby, které se pod různými záminkami snaží uzavřít smlouvy na dodávky ener-
gií. V Hrušovanech se pohybovaly v pondělí 12. 9. Tyto osoby k dosažení svého 
cíle používají např.  argumenty, že máte chybné číslo SIPO, že vám přepočítají 
ceny z německých na české apod. V žádném případě s těmito osobami neveďte 
jakékoliv jednání. Váš stávající dodavatel vás vždy kontaktuje jiným způsobem 
než osobní návštěvou.

V obci je tržním řádem zakázán podomní prodej. Každý kontakt s těmito oso-
bami oznamte neprodleně obecnímu úřadu nebo obecní policii - tel. 724 517 330. 
Bez vaší pomoci a upozornění nemá obec možnost takové situace řešit.

Zákaz podomního prodeje byl vydán, abychom ochránili naše obyvatele před 
podobným jednáním.

Strážníci nemají jinak možnost zjistit, že se po obci někdo takový pohybuje. 
Nemohou při hlídce lustrovat každého (třeba i návštěvu, příbuzné apod.), kdo 
vám zvoní u dveří.

Takové jednání pak může mít pro občany za následek tisícové sankce za poru-
šení smluvního vztahu s původním dodavatelem.

Rodinné zahradní oslavy i kulturní a další venkovní společenské akce budou 
muset od letošního října končit vždy ve 22 hodin. Výjimku dostanou pouze ty 
akce, které budou včetně konkrétního data konání uvedeny v obecně závazné 
vyhlášce daného města nebo obce. Tu ovšem obce v praxi vydávají třeba i  jen 
jednou za rok. Ukládá to novela přestupkového zákona, kterou už loni v  létě 
schválili zákonodárci.

Dosud obce měly v  souladu se zákonem také možnost dávat pořadatelům 
veřejných i  soukromých akcí, často plánovaných jen několik týdnů či dokonce 
dnů předem, svolení, aby mohly pokračovat i po 22. hodině, kdy začíná doba 
nočního klidu (ta končí v šest hodin ráno).

Nově všichni organizátoři soukromých i veřejných venkovních akcí je budou 
muset mít uvedeny v obecní vyhlášce. Jinak budou muset skutečně skončit do 
22 hodin. Pokud se tak nestane, budou pořadatelé riskovat, že na udání přijede 
policie.

Za přestupek rušení nočního klidu hrozí pokuta do 5000 korun plus zákaz po-
bytu v obci. Ministerstvo vnitra (MV) novelu zákona o přestupcích zdůvodňuje 
tím, že obce při vydávání výjimek obcházely zákon, protože nevydávaly rozhod-
nutí ve správním řízení. Proto jim je tato možnost do budoucna odňata.
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Obec Informace

Katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu 
na  území obce Hrušovany u  Brna bude předložen k  veřejnému nahlédnutí 
v budově obecního úřadu Hrušovany u Brna v zasedací místnosti, a to ve dnech 
od 7. 11. 2016 do 21. 11. 2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen ve dnech 7.  11., 9.  11., 
16. 11. , 21.  11.  2016 v době od 8.00 do 17.00.

Epidemie infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A) v městě Brně 
a jeho okolí
K zabránění přenosu infekce je nezbytné důsledně dodržovat základní hygienické 
návyky, zejména:
•	 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
•	 řádné mytí rukou teplou vodou a  mýdlem vždy před každým jídlem (je 

zcela nevhodné společné pití z jedné láhv, ukusování z jedné svačiny, sdílení 
cigarety, vodní dýmky apod.)

•	 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
•	 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
•	 pro případ, kdy si nemůžeme ruce řádně umýt - mít při sobě pohotovostní 

balení dezifekčního prostředku na ruce nebo dezinfekční ubrousky 
k jednorázovému použití

•	 důsledným dodržováním těchto jednoduchých opatření chráníte sebe i  své 
blízké

Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jedná se o  akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Virus je 
vylučovánstolicí, a  to ještě před propuknutím onemocnění. Do těla vniká úst. 
První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od průniku 
viru do organismu.
Onemocnění začíná náhle s těmito příznaky:
•	 zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů, nevolnost, nechutenství, zvracení
•	 zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název "žloutenka", 

nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však 
nemusí být přítomny vždy)

Diagnozu stanoví lékař, nemocný je izolován a  specializovaném infekčním 
oddělení.
(Informace poskytla Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně, www.khsbrno.cz).

Důležitá informace katastrálního úřadu

Upozornění na epidemii infekční žloutenky
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Obec Informace

Invazivní druhy stromů – tak trochu nechtěná zeleň
Pavel Kadlec, místostarosta 

Třídění odpadu doma
Pavel Kadlec, místostarosta 

Stavební úpravy v obci

Invazivní druhy rostlin jsou takové, které se v prostředí šíří samy, téměř nekontrolova-
telně a vytlačují druhy původní. V naší obci i v okolní krajině se s nimi také můžete často 
setkat. O  které se jedná a  jaké způsobují problémy? Uveďme aspoň tři druhy stromů, 
které jsou v Hrušovanech nejčastější.
Trnovník akát je patrně nejrozšířenější dřevi-
nou v obci. Hájky, které se nacházejí na hrušo-
vanském katastru, jsou téměř výhradně akátové. 
Akátové dřeviny rostou kolem silnic a cest. Jedná 
se o  houževnatou dřevinu původně ze severní 
Ameriky, která se snadno šíří nejen semeny, ale 
také podzemními výběžky. V  místech, kde ros-
te, se rychle změní rostlinné složení podrostu. 
V půdě se totiž díky organizmům, které jsou na 
ně vázané, hromadí dusík. Celý strom (vyjma 
květů) je jedovatý a  také vylučuje látky bránící 
určitým druhům rostlin v klíčení.
Javor jasanolistý pochází rovněž ze severní 
Ameriky. Nejčastěji se s ním setkáme ve vlhčích 
místech, např.  podél potoka, ale roste také 
podél cest nebo potřeba v  pískovně. Jedná se 
o krátkověkou, rychle rostoucí a velmi odolnou 
dřevinu. V místech, kde roste, zabraňuje vzniku 
přirozeného společenstva, kterými jsou vrby, to-
poly nebo olše. Plodí semena už v nízkém věku 
a je nenáročný na klimatické a půdní požadavky, 
což přispívá k jeho rychlému šíření.
Pajasan žláznatý je původem z východní Asie. 
V Hrušovanech ho můžete vidět především po-
dél železniční trati. Jedná se o nenáročný druh, 
který je schopný se uchytit a žít prakticky všude. 
Intenzivně obrůstá také z kořenů a pařezů poká-
cených stromů. Látka vylučovaná z jeho kořenů 
a  opadaného listí omezuje růst konkurenčních 
rostlin. Protože náleží k teplomilným rostlinám, 
je jižní Morava vhodným místem pro jeho šíření. 
Díky svým schopnostem ovládá rozsáhlé plochy, 
na kterých mění druhové složení organismů.

Přestože se jedná o stromy velmi hezké, žádáme všechny, aby je cíleně nevysazovali. 
Pokud chceme, aby příroda v Hrušovanech byla pestřejší, je potřeba bránit v šíření těchto 
a podobných invazivních druhů a snažit se je nahrazovat původními druhy.

V  průběhu srpna byly pořízeny nádoby na separovaný odpad. Nyní probíhá jejich 
čipování speciální samolepkou, pomocí které bude probíhat evidence při svozu. S ka-
ždým, kdo je zaregistrovaný jako zájemce o barevné nádoby, bude uzavřena smlouva 
o bezplatné výpůjčce nádob po dobu 5 let, po jejichž uplynutí připadnou do vlastnictví 
uživatele.

Požadované popelnice obec vydá po uzavření smlouvy. O  dalším postupu budou 
občané včas informováni.

V  nejbližších dnech budou na internetových stránkách obce zveřejněny informace 
o novém systému svozu odpadů. Objeví se tam odpovědi na časté dotazy, vzor smlouvy, 
předávacího protokolu a další podrobnosti.

ObecInformace

Úprava nádvoří Vodárna 223 a 231, situace před úpravou a po úpravě

Retardéry na ulici Havlíčkova u křížku a u mateřské školy
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Školy Mateřská škola

Nový školní rok
Zaměstnanci MŠ 

Září nám znovu otevřelo dveře 
do  škol a  školek. Většina dětí procházela 
s  úsměvem a  těšila se  na  kamarády. 
Novým dětem, které  těmito dveřmi 
procházely poprvé, občas ukápla slzička. 
Statečnost museli prokázat i mnozí rodiče. 
První cesta do školky je stejně významná 
jako první cesta do školy.

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje 
mateřskou školu 49 dětí 5-6letých, 43 dětí 
4-5letých a 70 dětí 3-4letých. Přivítali jsme 
také tři nové paní učitelky za  kolegyně, 
které  odešly na  mateřskou dovolenou. 
V současné době pracuje v mateřské škole 
23 zaměstnanců – 14 pedagogických pra-
covníků (učitelky, asistentky pedagoga) 
a 9 správních zaměstnanců a pracovníků 
školní jídelny.

Na srpnové schůzce rodičů byl zvolen 
nový výbor Sdružení rodičů při mateřské 

škole. Současně byla odhlasována výše 
příspěvku. Příspěvek bude použitý 
na  kulturní akce pro  děti a  nákup 
hygienických potřeb. Od  září zahájilo 
oficiálně Sdružení rodičů svoji činnost.

Přes prázdniny jsme zprovoznili 
nové webové stránky, rozzářili budovu 
mateřské školy na ulici Havlíčkova novým 
nátěrem, dětem jsme pořídili nové 
houpačky a  houpací hnízdo. V  úpravách 
školních zahrad budeme  dle možností 
pokračovat.

Pro děti, jejich rodiče ale i pro veřejnost 
budeme i v letošním školním roce pořádat 
tradiční i  nové společné akce. Účast 
na těchto akcích byla v předchozích letech 
vysoká. Přáli bychom si, aby zájem o tyto 
akce neupadl a  těšíme se  na  setkávání 
se  všemi, kteří se  zapojují do  života 
mateřské školy.

Prázdninám už zamáváme, 
nastal další školní rok,
pojďte děti, uděláme 
spolu všichni velký krok.
Slyšeli jsme, že jste všechny
šikovné a hodné děti,

že umíte krásně kreslit,
pohrát si i zazpívat.
Až najdete svoji značku,
pusu mámě smíte dát 
a pak honem k naší herně,
kde si  spolu  budeme hrát.
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Školy Základní škola

Školní rok slavnostně zahájen

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. V tělocvičně se sešli 
učitelé, žáci, jejich rodiče, prarodiče a hosté. Po projevu ředitelky školy jsme přivítali 
naše nejmenší prvňáčky. Letos budou chodit do tří prvních tříd. Zřizovatel nám zrekon-
struoval jednu třídu v prostorách Obecního domu na Masarykově ulici 57, kde již v mi-
nulých dvou letech probíhala činnost jednoho oddělení školní družiny. V letošním roce 
sem tedy budou chodit děti ze třídy I. C. Všem prvňáčkům předal starosta obce pan 
Miroslav Rožnovský společně s paní Mgr.  Jarmilou Krausovou (Komise pro občanské 
záležitosti) knihy a malé dárky. Po pozdravech hostů se žáci rozešli se svými třídními 
učiteli do tříd.

V  letošním roce školu navštěvuje 226 žáků v 11 třídách, otevíráme 4 oddělení škol-
ní družiny, ve  třídách pracuje 6 asistentů pedagoga. Do  kolektivu zaměstnanců nově 
nastoupily paní učitelka Mgr. Iveta Bidrmanová (třídní učitelka I. B), školní psycholožka 
Mgr. Klára Pitlachová, vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga Bc. Petra Hor-
ňáková a asistentka pedagoga paní Libuše Hamrlová. Přejeme jim i novým žákům, kteří 
do školy přicházejí z jiných škol, aby se jim u nás líbilo. Vyhověli jsme žádostem rodičů 
a posunuli začátek školní družiny na 6.30 hodin.

Na škole máme zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém žákům, rodičům i pe-
dagogům poskytují služby školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, škol-
ní metodik prevence a logoped. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami každo-
ročně otevíráme dva kroužky Češtiny hrou, kroužek logopedický a Barvohraní. Od října 
nabízíme také další zájmové kroužky: pěvecký, hru na flétnu, sportovní, keramický, počí-
tačový… Žáci 2. ročníku zahájí koncem září plavecký výcvik v Hustopečích, v zimě stej-
ný výcvik absolvují také třeťáci. Kromě výuky podle upraveného školního vzdělávacího 
programu Otevřená škola žákům nabízíme v průběhu školního roku návštěvu různých 
divadelních představení, ekologických programů, školy v přírodě, výlety, exkurze apod.

V červenci jsme podali žádost o podporu projektu z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a  vzdělávání  – výzva č.  02_16_022 Šablony pro  MŠ a  ZŠ. Z  projektu získáme 
696.405 Kč, které budeme čerpat od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Podpoříme žáky školy – 
peníze využijeme na školního psychologa, klub zábavné logiky a deskových her a do-
učování žáků.

Pokračovat budeme ve sběru druhotných surovin – papíru. Za získané peníze jsme již 
zakoupili několik interaktivních tabulí. Děkujeme spoluobčanům za vydatnou pomoc.

Začali jsme odpočatí, s nadšením a očekáváním, co nám nový školní rok přinese. Dou-
fáme, že nám nadšení vydrží po celý školní rok.

Všem našim příznivcům přejeme slunné babí léto.

Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy



14 15Hrušovanský zpravodaj Září 2016 Hrušovanský zpravodaj Září 2016



16 17Hrušovanský zpravodaj Září 2016 Hrušovanský zpravodaj Září 2016

Klub seniorů uspořádal dne 28. 6. 2016 
zájezd na hrad Zvíkov a zámek Orlík se za-
stávkou u Žďákovského mostu.

Vyjeli jsme brzy ráno, bylo příjemné po-
časí. Dálnici D1 jsme projeli bez problémů, 
proto jsme na hrad Zvíkov dorazili s časo-
vým předstihem.

Hrad Zvíkov je hrad nad vodní nádrží 
Orlík u  soutoku Vltavy s  Otavou v  okrese 
Písek. Stojí na  skalnaté ostrožně asi je-
den kilometr severně od  obce Zvíkovské 
Podhradí v nadmořské výšce 370 m. Hrad 
založil pravděpodobně již král Přemysl 
Otakar  I. Následně ho získali Rožmber-
kové, Po nich se v držení hradu vystřídali 
Švamberkové, Eggenbergové a  nakonec 
Schwarzenbergové. Nyní je hrad ve správě 
Národního památkového ústavu. Z hradu 
pochází pověst O  Zvíkovském raráškovi 
a vypráví se už od roku 1597. Tehdy se prý 
na  Markomance, nejstarší části hradu, 
prováděly stavební práce. Dělníci, kteří 
zde pracovali, byli ale z  nějakého důvo-
du vyhnáni z  hradu zlým duchem. Rará-
šek straší o půlnoci v korunní síni. Ovšem 
díky této příhodě získal jméno Zvíkovský 
rarášek i  jeden z  alkoholických nápojů, 
který se dříve vyráběl. Jeho chuť prý byla 
„hořká jako život a sladká jako hřích“. La-
dislav Stroupežnický podle této pověsti 
napsal divadelní hru Zvíkovský rarášek, 
která  se  v  letních měsících často hraje 
na  hradním nádvoří. Stala se  předlohou 
stejnojmenné opeře Vítězslava Nováka.

Po prohlídce hradu jsme odjeli na oběd 
do  nedalekého hotelu Zvíkov. Po  obědě 
a odpočinku jsme navštívili zámek Orlík.

Zámek Orlík je jihočeský zámek umís-
těný na  skalnatém ostrovu nad  Vltavou 
a vlastněný Schwarzenbergy. Hrad založil 

král český a  císař římský Karel  IV. a  udělil 
jej roku 1357 Dětřichovi z Portic, biskupu 
Mindenskému, a  také jeho synovci Jetři-
chovi. Po nich se v držení hradu vystřída-
li Zmrzlíkové ze  Svojšína, Švamberkové, 
Eggenberkové, Schwarzenberkové. V roce 
1948 byla orlická sekundogenitura nucena 
opustit zámek na  základě 2. pozemkové 
reformy. Orličtí Schwarzenberkové odešli 
do  nuceného exilu do  Rakouska. Vrátili 
se až po roce 1989, kdy Karel Schwarzen-
berg zastával funkci vedoucího kancelá-
ře prezidenta Československé republiky 
Václava Havla. Po  restituci majetku roku 
1992 se své funkce vzdal a převzal správu 
nad rodovým panstvím a v současné době 
patří jeho synovi Janu Schwarzenbergovi. 
V  současnosti však zámek není obydlen. 
Fungují zde prohlídkové trasy zahrnující 
místnosti muzeí, reprezentační místnosti 
empírové a  lovecké. Zámek byl  díky vý-
borné poloze na  ostrohu Vltavy takřka 
nedobytný. V  současnosti díky Orlické 
přehradě je hladina vody o 80 metrů výše. 
Orlická přehrada byla vystavěna v  letech 
1954–1966. Hrad má nepravidelný licho-
běžníkový tvar.

Po prohlídce zámku Orlík jsme se zaje-
li podívat ke  Žďákovskému mostu. Most 

je  v  současné době uzavřený, probíhá 
rekonstrukce mostu od  r.  2015 a  má být 
ukončena v příštím roce, v říjnu 2017. Ně-
kteří z  nás se  podívali na  most alespoň 
z pod mostu.

Žďákovský most je  ocelový silniční 
most, který překonává řeku Vltavu v mís-
tech Orlické přehrady v okrese Písek, v již-
ních Čechách. Stavba mostu byla zahájena 
současně se stavbou hráze Orlické přehra-
dy v roce 1958. Stavba za 71 milionů korun 
československých byla, po  čtyřleté pře-
stávce v letech 1960-4, definitivně dokon-
čena roku 1967. V  té době byl odborníky 
považován za  největší prostý plnostěnný 
dvoukloubový ocelový obloukový most 
na  světě. V  současné době je  pravděpo-
dobně na  osmém místě na  světě a  své 
prvenství drží v  rámci České republiky. 
Dodnes je  také nejdelším obloukovým 
mostem s  horní mostovkou (bez táhla). 
V roce 2001 byla v rámci sympozia Mosty 
2001 v Brně udělena Žďákovskému mostu 

cena Most století v kategorii ocelových sil-
ničních mostů. Délka mostu činí 542,91 m. 
Hlavní oblouk o rozpětí 379,60 m mezi pi-
líři (330 m mezi klouby) podpírá konstruk-
ci, po níž vede dvouproudá silnice ve výš-
ce 50 m nad  hladinou přehrady a  100 m 
nad dnem řeky Vltavy. Hmotnost oblouku 
je  3 100 tun, hmotnost veškeré použité 
oceli pak 4 116 tun. Autory projektu byly 
společnosti Pragoprojekt a  Hutní projekt 
Praha. Stavbu provedl podnik Hutní mon-
táže Ostrava -Vítkovice.

Těmito návštěvami kulturních památek 
Jižních Čech jsme využili jeden den z dal-
ších krásných dnů. Počasí nám přálo, celý 
den bylo teplo a svítilo sluníčko. I zpáteč-
ní cesta po  dálnici D1 proběhla bez pro-
blému a my jsme v pořádku dojeli domů. 
Tento zájezd opět organizoval pan Pospíšil 
Stanislav a jako vždy se velmi dobře vyda-
řil, za což mu velice děkujeme. Další zájezd 
se uskuteční v měsíci září 2016 za krásami 
severní Moravy.

Zájezd na hrad Zvíkov a zámek Orlík
Eliška Kubová 

Organizace Klub seniorů
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Výlet do Valtic
Eliška Kubová  

V úterý 30. srpna 2016 se vypravili někteří členové Klubu seniorů na výlet vlakem.
Ráno v  6,35 hod. jsme se  sešli na  nádraží v  Hrušovanech u  Brna a  odjeli vlakem 

s přestupem v Břeclavi do Valtic. Z nádraží ve Valticích je to k zámku asi něco přes 
1 km, byla to pěkná ranní procházka. Na zámku ve Valticích jsou vystaveny koruno-
vační klenoty a další poklady čínského umění.

Poprvé v České republice je na jednom místě k vidění třicet originálů a vynikajících 
kopií korunovačních klenotů významných říší Evropy, Asie a Afriky. Výstava je zapůj-
čena z  nejslavnější světové sbírky korunovačních klenotů, která  je  v  České repub-
lice prezentována vůbec poprvé. Originální, doposud nikdy nevystavené poklady 
z  nejkrásnější soukromé sbírky čínského umění v  České republice mají na  zámku 
ve Valticích dokonce světovou premiéru. Korunovační klenoty v dějinách světa jsou 
součástí oslav 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

Výstava korunovačních klenotů a pokladů z čínského umění byla krásná podívaná, 
bylo na co se dívat.

Po výstavě na zámku, jsme navštívili bylinkovou zahradu u valtického zámku.
Bylinková zahrada u valtického zámku byla vybrána jako první objekt do projektu 

Přírodní zahrada bez hranic. Roste zde kolem 300 druhů nejrůznějších bylin. Vybudo-
vání bylinkové zahrady navazuje na tradici z poč. 17. stol., kdy řád Milosrdných bratří 
založil ve Valticích nemocnici se zahradou s léčivými bylinami.

I tady bylo na co dívat. Počasí nám přálo. Bylo krásně, slunečno.
Někteří z  nás se  byli podívat i  v  Žabím sklepě Valtice, byla to  pěkná procházka 

zámeckým parkem. Ve sklepě je nainstalována výstava mučících nástrojů. Je jich zde 
zhruba 50. Prohlídka nám zabrala několik desítek minut. Expozicí se  prochází bez 
průvodce.

Po prohlídce bylinkové zahrady jsme se rozešli na oběd. Na náměstí jsou restaurač-
ní předzahrádky, kde jsme se naobědvali, vypili odpolední kávu a odpočinuli jsme si.

Po 14 hod. jsme se sešli na nádraží ve Valticích a odtud opět s přestupem v Břeclavi 
jsme se vlakem dopravili zpět do Hrušovan. Výlet byl velice pěkný, moc se líbil. Byly 
s námi i děti, kterým se výlet také líbil. Za organizaci tohoto výletu děkujeme panu 
Stanislavu Pospíšilovi.
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Několik vzpomínek na válečná léta 1944/45 v našem okolí
(dokončení z minulého čísla)

Vrátím se ještě k prvním dnům po osvobození Hrušovan. Před ústupem zapálili Němci 
tovární budovu, kterou jsme po výzvě pomáhali hasit. Rusové umožnili našim občanům, 
aby  si odtud odnášeli konzervy, krabice s  čokoládou a  jiné věci, kromě alkoholu. 
Ustupu jící Němci chtěli vyhodit do povětří také podjezd, což se jim nepodařilo, údajně 
zásluhou místního železničáře. Na nádvoří tovární budovy jsem s několika spoluobčany 
nakládal dělostřeleckou a leteckou munici na nákladní auta, která je odvážela na frontu. 
Jiní naši občané byli přinuceni hnát stáda dobytka za postupující frontou a vrátili se až 
po 8. květnu 1945. Díky majoru Rusakovovi a jeho vojákům jsem toho byl ušetřen.

Někdy po 20. dubnu jsme pozorovali svaz sovětských Bostonů směřujících na Brno 
a  také palbu raketometů Kaťuša na  Ořechov. V  těchto dnech se  také v  Hrušovanech 
objevili i rumunští vojáci. Je škoda, že se na jejich účast při osvobozování Moravy a též 
Brna někdy zapomíná. Za zmínku také stojí, že už 1. května byl vypraven do Žid lochovic 
prvomájový průvod. Ještě 9.  května byla oslavná palba Rusů zpočátku pova žována 
za  návrat bojů. Možno říci, že  v  závěru bojů v  našem okolí měly Hrušovany náhodné 
štěstí, v porovnání například s Ořechovem, kde boje trvaly od 19. do 24. dubna, nebo 
s Velkými Němčicemi, kde  nezůstala téměř žádná střecha. Škody na  lidských životech 
občanů Hrušovan i na domech byly relativně malé. Bylo to tím, že hlavní část německého 
vojska ustoupila z Hrušovan směrem na Ořechov a útočná linie Rusů naší obci jen prošla 
a  pronásledovala ustupující Němce. Boj v  samotných Hrušovanech byl  jen  krátký 
a omezený na  likvidaci zbytků ustupujících Němců. Jména padlých sovětských vojáků 
jsou uvedena na  pomníku v  našem parčíku. Počet padlých Němců  mi není znám, ale 
poblíž podjezdu jsem viděl dva mrtvé německé vojáky. V každém případě přinesl konec 
války našim občanům nové naděje na svobodný a lepší život.

V  následujících dnech byl  částečně obnoven provoz železnice, který  řídili Rusové. 
Jediný osobní vlak odjížděl do Brna v 6 hodin ráno a v 18 hodin z Brna. V té době jsem již 
dojížděl do Brna, kde jsme se spolužáky na výzvu školy odklízeli zbytky poškozené školní 
budovy. Vlaky z Brna bývaly neuvěřitelně obsazeny, takže jsem dvakrát dojel spolu s jinými 
lidmi na střeše vagónu. Jindy, když jsem chtěl jít domů pěšky, dal mi kolemjedoucí ruský 
voják do rukou otěže a voják si lehl na slámu v korbě povozu. Tak jsem dojel až k odbočce 
na Hrušovany a voják jel dále k Pohořelicím. Podotýkám, že koně nebylo nutné vůbec 
řídit. Dále si vzpomínám, že v sobotu 2. června 1945 se poprvé po válce promítal v našem 
kině anglický film „Song of Russia“ s českými titulky.

Až v létě roku 1945 jsem byl svědkem zmíněného třetího paradoxu této doby. Toho 
dne jsme se vraceli já a dva kamarádi z Medlova, kde  jsme se byli vykoupat. Na polní 
cestě vedoucí od  staré státní silnice do  Hrušovan, která  byla později zrušena, nás 
vystrašily dva výstřely. Na poli poblíž Červeného vrchu jsme uviděli německého vojáka, 
který měl v ruce pušku. Tuto skutečnost jsme oznámili na Národním výboru, kde zařídili 

Ostatní Zdraví

Očkování proti chřipce
Očkujeme každoročně aplikací jedné dávky 

ještě před obdobím chřipek, jelikož očkovaný je 
spolehlivě chráněn za 14 dní od aplikace.

Chřipka není nachlazení ani nezávažné viro-
vé onemocnění. Je způsobena konkrétním dru-
hem viru. Průběh infekce má svá specifika: rych-
lý nástup choroby, vysokou infekčnost, závažný 
průběh onemocnění, který může končit až smrtí. 
Každoročně v ČR na chřipku umírá dvojnásobný 
počet osob než při autonehodách. Očkovaný 
člověk nechrání jen sebe, ale i své okolí. Zejmé-
na vysoce vnímavé jedince – staré lidi s mnoha 
chorobami, děti, těhotné  apod. Ohroženi jsou 
také mladí lidé, zejména u nových variant chřip-
kového viru. Nezanedbatelné je i  ekonomické 
hledisko plynoucí z prostonaných dní. Očkovací 
látky jsou velmi bezpečné a obsahují jen částice 
viru (neživá vakcína), takže není možné, aby se 
člověk očkováním nakazil. Pokud tedy shodou 
okolností člověk onemocní brzy po očkování, 
zcela jistě nedostal chřipku z očkovací vakcíny. 
Buď onemocněl jinou virovou nebo infekční 
chorobou, nebo byl nakažen již v době očková-
ní. Tvorba protilátek trvá minimálně 10 dní.

Očkování proti chřipce doporučuji všem, ale 
zejména těmto pacientům, pro které je plně hra-
zeno zdravotními pojišťovnami: Věk nad 65 let, 
onemocnění dýchacího systému včetně bron-
chiálního astmatu, onemocnění srdce a  cév, 
chronická onemocnění ledvin a jater, chronické 
metabolické onemocnění včetně cukrovky.

Očkovat proti chřipce začneme od 
3. října 2016.

Očkování proti pneumokokovému zápalu plic
Zápaly plic jsou dosud jednou z nejčastějších 

příčin úmrtí osob vyššího věku. Smutnou statis-
tikou zůstává, že každý 3. senior, který onemoc-
ní, na tuto chorobu umírá. Riziko onemocnění 

zápalem plic vzrůstá s dalšími chronickými one-
mocněními, zejména u osob nad 65 let.

Například u  cukrovky stoupá riziko šesti-
násobně, 52násobně u  chorob srdce a  cév, 
52násobně u  chronických onemocnění plic, 
34násobně u  nádorových onemocnění krve 
a  dokonce 57násobně ve srovnání se zdravou 
populací. Ve zvýšeném riziku pneumokokových 
infekcí jsou také pacienti s onemocněním jater, 
ledvin, astmatici a rovněž kuřáci.

Pro očkování dospělých proti pneumoko-
kovému zápalu plic jsou v ČR registrovány dvě 
vakcíny, Pneumo 23 a Prevenar 13. Pneumo 23 
je pro pacienty nad 65 let zdarma a přeočkování 
se provádí po 5 letech.

Očkování provádíme po celý rok a  zejmé-
na před zimními měsíci na něj klademe důraz. 
Očkování lze provést současně s vakcinací proti 
chřipce (obě vakcíny jsou neživé) nebo dle zku-
šeností je v naší ordinaci provádíme s krátkým 
časovým rozestupem v řádu dní.

Očkování proti hepatitidě A
Je vhodné nejen pro osoby cestující do za-

hraničí, ale také v tuzemsku se můžeme setkat 
s  virem této choroby. Každoročně zaznamená-
váme lokální epidemie. Výstižný je její lidový 
název  – nemoc špinavých rukou. Záludnost 
spočívá ve velmi snadném přenosu. Zdrojem je 
nemocný člověk, který virus vylučuje už 2 týdny 
před objevením se prvních příznaků a inkubační 
doba je až 50 dní. K nákaze dochází přes trávicí 
systém – potravinami, vodou ale i dotykem. Vi-
rus je navíc velmi odolný, vydrží krátkodobě var 
i  zmrazení. Jediným spolehlivým prostředkem 
ochrany je očkování.

Proti hepatitidě A  očkujeme po dobu celé-
ho roku a to neživou vakcínou, dvěma dávkami 
v rozmezí 6 měsíců a po 2. dávce je pacient chrá-
něn celoživotně.

Nezapomeňte na očkování proti infekčním onemocněním
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.  

Sezóna podzimních a  zimních onemocnění se nezadržitelně blíží. Naše 
ordinace již nakoupila dostatečné množství očkovacích látek proti chřipce, 
pneumokokovému zápalu plic a  také proti hepatitidě (žloutence) typu A. 
Očkovací vakcínu proti žloutenkám jsme zajistili přímo u distributora, jelikož 
v lékárenské síti není dostupná díky stále trvající epidemii.
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vyslání ozbrojené hlídky na místo. Ta na udaném místě našla dva německé zajatce, kteří 
se chystali opékat zajíce a ruského vojáka, který je „hlídal“. Ukázalo se, že Němec střílel 
z pušky, kterou mu Rus zapůjčil.

V závěru tohoto vzpomínání si uvědomuji, že jsem popsal více, než několik vzpomínek, 
a že se mi při psaní vybavovaly další, které jsem už nesdělil. Také jsem si vědom, že každý 
žijící občan, který válečná léta prožil, má svoje vzpomínky na podobné nebo jiné zážitky. 
Já jsem zde události napsal tak, jak jsem je zažil a  jak mi zůstaly v paměti. Další život 
po válce ovlivňovaly politické události, ale to už je další kapitola naší historie.

Svým současným i  budoucím spoluobčanům přeji, aby  nikdo z  nich neměl již 
příležitost ani důvod takové zážitky psát ani vyprávět.

Ing. Vladimír Uminský

Naše pozorná čtenářka reagovala na článek „Několik vzpomínek na válečná léta 
1944/45 v  našem okolí“. Napsala, že je rodačka z  Loděnic, a  uvedla, že informace 
o sestřelení letadla Boston jsou popisované v knize o Loděnicích. O této události byly 
uveřejněny také články v Loděnických informačních listech z roku 2012 č. 11, 12. Tyto 
články uveřejňuji ve zkrácené verzi.

Havárie hořícího sovětského letounu u Loděnic
Byl čtvrtek 19. dubna 1945. Fronta pod Brnem byla v té době na linii zhruba Klobouky 

u  Brna, Martinice, Borkovany, Šitbořice, Nikolčice, Křepice, Nosislav, Židlo chovice, 
Vojkovice, Holasice, Ledce, Sobotovice, Syrovice, Hajany, Ořechov, Střelice až Popůvky 
a  přes Ivančice po  levém břehu řeky Jihlavy přes Moravské Bránice, levobřežní část 
Dolních Kounic a  Pravlova, přes Němčičky a  Medov, Smolín až do  Vranovic (území 
na  pravém břehu řeky Jihlavy bylo osvobozeno až 8.  a  9.  května  1945). Z  polního 
letiště na  Slovensku startoval v  ranních hodinách na  průzkumný let nad  jižní Moravu 
dvoumotorový americký lehký bombardér Douglas A-20 Ž (G) Boston se  sovětskou 
posádkou.

V  centrálním archivu ministerstva obrany Ruské federace je  o  zmíněném letou nu 
záznam:

Dne 19. 4. 1945 průzkumný let po trase: základna – Stokerau – Znojmo – Jihlava – Brno – 
základna (záp. Slovensko, zřejmě okolí Trnavy).

Pátrání po osudu tohoto letadla a jeho posádky začala v roce 1978 skupina badatelů 
s názvem Z-77 v čele s Vlastimilem Schildbergerem, vojenským historikem a  leteckým 
nad šencem. Jejich cesta vedla nejprve do  sousední obce Malešovice, bohužel bez 
výsledku. První indicií se  stala až katastrální mapa: jedné polní trati se  tehdy říkalo 
„U letadla“. Na tomto poli se ale nic nenašlo. Zato v Loděnicích se jim podařilo najít hned 
několik pamětníků a z jejich výpovědí se podařilo zrekonstruovat malý příběh:

Nad Dolními Kounicemi napadají dvě německé stíhačky osamocený sovětský bombardér. 
Letoun manévruje, ale vzápětí se dostává do silné proti letadlové palby. Náhle prudce ztrácí 
výšku. Pilot se snaží dovést stroj do nedalekých vlastních pozic, přeletí však řeku a u silnice 
z Malešovic do Loděnic zavadí o jeden z telegrafních sloupů. Prudce dopadá na zem. Hlína 
dusí plameny zasaženého motoru. Praská dural a  plexisklo. Po  chvilce je  opět ticho… 

V  tom  okamžiku se  k  místu nouzového přistání rozbíhá parta kluků, kteří celou událost 
pozorovali z  nedalekých pastvisk. Němci ve  vsi mají poplach. V  čísle popisném 28, 
kde je velitelství, drnčí telefony. Posádka letounu se brání…

Ze svědectví pamětníka pana Komárka nar. 1933:
…pak nám někdo řekl, že  u  silnice na  Malešovice je  havarované ruské letadlo. Starší 

kluci tam šli a vymontovali z něho kulomet a u jezírka z něho vystřelili. Němci tam běželi, 
nafackovali jim a kulomet sebrali… Já jsem s ostatními kluky šel „rabovat“ letadlo. Trup 
byl  rozlomený napůl, ležel střelištěm dolů, přední část trupu měla celou příď vraženou 
až k sedadlům kabiny. Oba motory byly utrženy a ležely opodál. Křídla byla také utržená 
od trupu. Letadlo údajně letělo od Kounic od sv. Antoníčka a již hořelo. Podél silnice z Lo
děnic do Malešovic zachytlo o telefonní dráty, na poli udělalo několik kotrmelců a úplně 
se  roztříštilo. Údajně v  troskách letounu pád přežila letkyně, která  když  se  k  troskám 
přiblížilo německé auto s  vojáky po  nich začala střílet. Sovětští vojáci za  řekou Svratkou 
také po  Němcích stříleli z  minometů. Večer Němci k  troskám přijeli s  obrněným autem 
a střelkyně údajně spáchala sebevraždu, zastřelila se. Němci ji naložili a odvezli do obce, 
kde ji uložili ve škole.

Údajně ji pak někdo převezl na hřbitov v nejbližší české obci. Do trupu jsme vlezli pumovnicí, 
ve které byli ještě dvě bomby. Další dvě ležely ještě nevybuchlé kus od letadla na poli. Uvnitř 
byla zakrvavená letecká kukla, kterou si vzal můj kamarád „Österreich“ a pak ji i nosil. Dále 
tam byl čtveratý ruský chleba, důstojnické výložky s jednou průsvitkou a popruhy od padáků. 
Hedvábí již někdo ukradl. Vedle trosek letounu byl jeden hrob. Tam asi letce pohřbili Němci 
a údajně byli exhumováni a převezeni do Ořechova.

Letadlo bylo postupně rozebíráno okolním obyvatelstvem. Třeba z  gumových obalů 
se vyřezávala guma ze kterých se dělali opánky tzv. „kristusky“. Sedlák, kterému pole patři lo, 
aby ho mohl obdělat, odtáhl koňmi trosky do prohlubně, kde byla vodoteč, která se nedala 
z jara obdělávat. Ty byly asi tak v roce 194647 odvezeny někam do sběru.

Situace v  pátrání po  osudu posádky letounu se  zásadně změnila po  zpřístupnění 
ruských válečných archivů v roce 2007. Podařilo se zjistit, že se jednalo o letoun Douglas 
A-20 Ž (G) Boston, který  letěl 19.  4.  1945 po  plánované průzkumné trase Galanta – 
Stockerau – Znojmo – Jihlava – Brno – Galanta. Po letounu střílel brněnský flak, přičemž 
jeden granát explodoval v blízkosti letounu, vyřadil jeden motor a zranil pilota. Někde 
v okolí Bratčic vyskočili šturman (navigátor), kterému se podařilo vrátit k pluku a radista, 
který zůstal nezvěstný. Pilot a střelec, skutečně, nouzově přistáli (havarovali) u Loděnic. 
Pilot byl pohřben nedaleko trosek letadla a střelce, kterým byla skutečně žena, Vasilisa 
Sergejevna Paščenko, pohřbili v  některé ze  sousedních českých obcí, pravděpodobně 
ve Vedrovicích.

V  zimě 1945/46 byla obě těla exhumována, převezena na  čestné pohřebiště 
RA do Ořechova a jako bezejmenná pohřbena v hromadném hrobě.

Dne 12.  11.  2012 proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky „Hrdinné po sádce 
sovětského bombardéru sestřeleného 19. 4. 1945 mezi obcemi Loděnice a Malešovice“.
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Hrušovanská výročí v roce 2016

1906 – 110 let
Obecní zastupitelstvo 10. září schválilo stanovy dobrovolných hasičů, které 
rovněž 30. září 
schválilo moravské 
místodržitelství a tím byl 
založen v Hrušovanech 
Sbor dobrovolných 
hasičů. V letošním 
roce slaví 110. výročí 
svého založení. 
Ustavující schůze Sboru 
dobrovolných hasičů se 
konala 23. června 1907 
za velké účasti občanů 
celého okolí. Při této 
příležitosti byla 
vysvěcena zbrojnice 
a stříkačka Sboru 
dobrovolných hasičů.

1916 – 100 let
Po velkém požáru 
budovy cukrovaru 
11. listopadu 1915 byl 
na jeho troskách v roce 
1916 postavena nová 
budova cukrovaru 
ze železobetonu 
v této době jeden 
z nejmodernějších 
stavebních počinů. 
Budovu navrhl 
světoznámý architekt 
Adolf Loos.

Na stavbu bylo 
použito písku a štěrku 
z pískovny v trati 
Svobodný, kam byla 
položena úzkokolejná 
trať. Na stavbě 
pracovalo 600 ruských 
a srbských válečných 
zajatců. Tato nová 
budova cukrovaru 
se stala jednou 
z nejmodernějších 
a největších v českých 
zemích.

1936 – 80 let
O prázdninách v roce 1936 byla provedena přístavba školní budovy o jedno 
patro. Cel kem bylo prostavěno 207 460 Kč.

1936 – 80 let
V roce 1936 bylo dokončeno rozšíření železniční trati Brno–Bratislava 
na dvojkolejnou a zároveň postaven železniční podjezd jak jej známe dnes. 
Současně s touto stavbou byl zasypán třetí oblouk (směrem ke hřbitovu, ten 
nejmenší) z bezpečnostního důvodu. Název „U tří mostů“ se zachoval dodnes.

Družstvo požárníků v roce 1959,  
foto: archiv kronikáře

Budova cukrovaru v roce 1916, foto:archiv kronikáře

Budova školy z r. 1892 a budova školy po přístavbě, foto: archiv kronikáře

Stará budova cukrovaru, výřez z pohlednice z roku 1907, 
foto: archiv kronikáře
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Události známé, neznámé…

Nedávno jsem se dostala k fotografiím, na kterých je zachycen výlov Obecního 
rybníka na Vodárně. Snímky jsou staré snad 40 až 50 let. Poznají pamětníci, kdy se 
uskutečnil tento výlov?

Výlov Obecního rybníka u Vodárny

Použité prameny:
František Doležal:  
 Jména majitelů domů 
 (rukopis)
V. Adamová: Průvodce, 2002

AZ občasník připravila 
Vlastimila Adamová, 
kronikářka obce.

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

Dům čp. 43 – domek bez polí
Patřil do roku 1876 číslu 44. Jmenovaného roku jej koupil Tomáš Novák z Hun-

kovic. Po  smrti Nováku obdržela dcera domek, a  provdala se  za  Pavla Lanka 
roku 1902 do Přísnotic.

Dům č. p.44 – ¼ lán, 37 měřic
Číslo 44 Anton Kolegar. Po smrti nastoupil jeho syn Jiří Kolegar a tento odevzdal 

hospodářství synu Antonínu Kolegarovi. Když dospěl syn Jan obdržel hospodářství. 
Kolegar Jan postoupil hospodářství svému synu Janovi roku 1906.

Dům č. p. 45 – 32 měřic pole, teď bez polnosti
Číslo 45 vdova Šilerova, pak se sem přiženil Doležal z Vojkovic. Po něm byl maji-

telem jeho syn Jan Doležal. Po zemřelém Doležalu se sem přiženil Šimon Sopoušek, 
chalupa připadla dceři Doležalové, kterou si vzal Jan Malý z Hrušovan.

Dům č. p. 46 – ½ lán, 90 měřic, teď moc sděleno
Číslo 46 Fabián Koníček. Po své smrti daroval dům svému synu Matěji Koníčkovi. 

Po smrti Koníčka pozůstalá vdova se provdala za Jana Veise z čísla 12. Po dospění 
syna odevzdali hospodářství a šly na výminek. Ny nějším majitelem jest Jan Veis.

Palackého ul. (70. léta min. st.)
domy č. p. 43, 44, 45, 46, 47, 
foto: archiv kronikáře
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Dům č. p. 47 – 31 mír
Číslo 47 Václav Štěpánek. Po smrti obdržel živnost Ondřej Štěpánek, který ji 

zas odevzdal svému synu Matěji Štěpánkovi. Tento jmenovaný ji postoupil zas 
svému synu Matějovi Štěpánkovi. Roku 1896 Matěj Štěpánek zemřel a přiženil 
se sem František Šram ze Starovic.

Dům č. p. 48 – dříve chlupa, pak změněno s číslem 66 za ¼?
Číslo 48 Anton Kunst. Kunstova dcera se provdala za Františka Doležala z Vojkovic. 

Od Doležala koupil tento dům Kresa ze Žabčic. Od Kresy koupil dům jistý Svoboda. 
Po smrti Svobody, pozůstalá dcera se provdala za Jiříka Malého z Ledce. Po smrti 
Jiřího Malého, obdržel dům jeho syn Jiří Malý.

Dům č. p. 49 – chalupa 32 mír
Číslo 49 Šebek Matěj. Po smrti Šebka dcera se provdala za Veselého z Hunkovic. 

Po  smrti Veselém obdržel chalupu syn František Veselý. Když  jim dorostla mladší 
dcera, provdala se za Matěje Šafra z čísla 81.

Dům č.  p.  50  – ¼ lán, 48 měřic, 
po vyjití zákona moc odprodáno

Číslo 50 Josef Veis. Tento jme-
novaný daroval tento dům synovci 
Matouši Pokornému z  Hunkovic. 
Po smrti Pokorného obdržel dům 
nejstarší syn František Pokorný.

Palackého ul. (60. léta minulého století) čp. 49, 50, foto: archiv kronikáře ▲
Palackého ul. (70. léta minulého století) vpravo čp. 43, 44, 45, 46, foto: archiv kronikáře▼

OstatníČeskobratrská církev evangelická v Nosislavi

Druhý ročník  Kurzu Alfa

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi letos na podzim pořá-
dá druhý ročník Kurzu Alfa. Jde o sérii promluv na klíčová témata, související 
s křesťanskou vírou v příjemném a otevřeném prostředí. Kurz je určen pro 
kohokoliv bez ohle-
du na věk, vyznání 
či konfesi. Každý 
z deseti večerů 
zahrnuje lehkou 
večeři, promluvu 
a nakonec diskuzi 
v menší skupině.

Seznam témat:
5/10 Kdo je Ježíš?
12/10 Ještě jednou 

o Ježíšovi 
a také jeho 
smrti. A jak je 
to s Kristem?

19/10 Co to je 
víra (a co 
není)? Jak 
ji případně 
získat?

2/11 Co to je 
modlitba?

9/11 Co to je Bible 
a jak ji číst?

16/11 Bůh a jeho 
vstupování 
do lidských 
příběhů.

23/11 Kdo je Duch 
svatý?

30/11 Co se zlem?
7/11 A co církev?
14/11 Křesťanský 

pohled 
na život.
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Obec Články od zastupitelů

Vážení spoluobčané,

držím se hesla, že politika je 
řemeslo jako každé jiné, a pokud 
se dělá s láskou, dělá se dobře.

Zkušenosti se správou věcí 
veřejných sbírám a uplatňuji na 
komunální úrovni, kde působím 
již druhé volební období jako 
zastupitel v Hrušovanech u Brna 
a předseda Kontrolního výboru.

Blízká je mi především otázka 
sociální politiky a prevence 
kriminality. V těchto oblastech 
pomáhám Jihomoravskému 
kraji jako poradce. Jako krajský 
zastupitel bych se proto chtěl 
zaměřit na péči o seniory, rodiny 
s dětmi a mládež.

Aktivní léto seniorů v Rajhradě
Celé léto se v  domově pro seniory neslo v  duchu pohody, grilování, výletů 
a spousty dalších akcí pod širým nebem.

Senioři z  Akátového domu v  Rajhradě 
trávili léto co nejvíce venku. Všichni si 
užívali koncerty a  další kulturní a  spole-
čenské akce. Spousta obyvatel vyrazila 
za zábavou i za poznáním na výlety, které 
Akátový dům organizoval.

Hudebních vystoupení bylo opravdu 
hodně a  všechna byla úspěšná, naši 
senioři si vždy rádi zazpívali společně 
s  muzikanty. Už po několikáté nás se 
svým akordeonem navštívila Terezka 
Škrháková. Moravské lidové písně jsme 
si vyslechli i  v  podání hudecké muziky 
Koštýř, další odpoledne nám zpestřila 
cimbálová muzika Falešnica z Horňácka.

V  červenci jsme se vydali na projížďku 
parníkem po brněnské přehradě. V  srp-
nu jsme vyrazili na další výlet, tentokrát 
do unikátní papouščí zoo v  Bošovicích. 
Strávili jsme společně nádherné sluneč-
né odpoledne, na které budeme všichni 
ještě dlouho vzpomínat.

Letní akce pod širým nebem jsme zakon-
čili začátkem září rodinným dnem, kdy 
své rodiče a prarodiče navštívily jejich ro-
diny a všichni dohromady strávili příjem-
né odpoledne. U  společného grilování, 
povídání a her nejen pro děti čas velmi rychle uběhl.

DS Akátový dům Rajhrad, Městečko 52, 664 61 Rajhrad
tel.: 776 479 455; www.senbydleni.cz

RůznéDS Akátový dům Rajhrad

Bc. Josef Cikán
kandidát ČSSD Brno-venkov

„Dnes udělám to, co jiní neudělají, takže
zítra dokážu to, co jiní nemůžou.“ - Jerry Rice

Č. 19 DO ZASTUPITELSTVA JMK 2016

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

DESIGN

Koupím domek se zahrádkou do 40 km od Brna. Opravy nevadí. Nabídněte prosím. Tel.: 604 522 895
Koupím byt,  rychlé jednání výhodou. Tel.: 607 496 359
Koupím udržovaný dům/chalupu. Děkuji Vám za nabídky. T: 722 012 297
KOUPÍM-Byt v Hrušovanech. Stav dobrý. Děkuji T: 774 340 338

Inzerce

Inzerce
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Obec Právní rady ObecPrávní rady

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v  minulém díle jsme se  zabývali možností 

modifikace manželského majetkového režimu. 
Nyní se  podíváme na  zákonný režim společ-
ného jmění, u  kterého platí obecné pravidlo, 
že  veškeré příjmy i  veškeré dluhy, které  nabyl 
jeden z  manželů nebo oba manželé společně 
za trvání manželství, jsou součástí společného 
jmění. Z tohoto pravidla existují níže uvedené 
zákonné výjimky.

První z výjimek představují věci osobní po-
třeby. Platí, že všechno, co slouží osobní potře-
bě jednoho z manželů, např. ošacení, má tento 
manžel ve svém výlučném vlastnictví.

Součástí společného jmění není ani to, 
co nabyl jen jeden z manželů darem, děděním 
nebo odkazem. Avšak dárce v případě darová-
ní a zůstavitel v pořízení pro případ smrti může 
projevit úmysl jiný, tzn. darovat či odkázat věc 
do společného jmění.

To, co  nabyl jeden z  manželů jako náhra-
du nemajetkové újmy na  svých přirozených 
právech, také nespadá do  společného jmění. 
Pro názornost lze uvést kompenzaci za způso-
benou nemajetkovou újmu při  zásahu osob-
nostních práv či nárok na bolestné.

Do  společného jmění nespadá také to, 
co  nabyl jeden z  manželů právním jed-
náním vztahujícím se  k  jeho výlučnému 
majetku. Půjde o  především o  prodej 
výlučně vlastněných věcí, nebo naopak 
nabytí nové věci z  výlučných prostředků 
manžela.

Společné jmění dále netvoří to, 
co  nabyl jeden z  manželů náhradou 
za  poškození, zničení nebo ztrátu svého 

výhradního majetku, což je logické, nakolik ná-
hrada za výhradní majetek představuje pouze 
jinou formu předchozího výlučného majetku.

Přes výše uvedené zákonné případy, 
kdy věci nespadají do společného jmění, je po-
třeba pamatovat, že  zisk z  toho, co  náleží vý-
hradně jen  jednomu z  manželů, již tvoří sou-
část společného jmění manželů. Jako typický 
příklad lze uvést uzavření nájemní smlouvy, 
kterou jeden z manželů pronajímá svůj výlučně 
vlastněný byt. V takovém případě se nájemné 
po odečtení nákladů stává součástí společné-
ho jmění.

U dluhů lze uvést dva případy, kdy se dluh 
nestává součástí společného jmění. Prvním 
případem jsou dluhy, jež se  týkají majetku, 
který  náleží výhradně jednomu z  manželů. 
Druhým případem jsou dluhy, které  převzal 
jen  jeden z  manželů bez souhlasu druhého 
manžela, přičemž se  současně nejedná o  ob-
starávání každodenních nebo běžných potřeb 
rodiny.

Zákonná úprava tak  pamatuje na  životní 
situace, u kterých jak příjmy, tak i dluhy nespa-
dají do společného jmění, a to přesto, že mezi 
manželi neexistuje smlouva o manželském ma-
jetkovém režimu.

Co nespadá do společného jmění?
Mgr. Marianna Sušková, advokání koncipientka v AK Hubený 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
navážeme na  sérii článků věnujících 

se  společnému jmění manželů a  podívá-
me se  na  výhody zápisu modifikace man-
želského majetkového režimu do  Sezamu 
listin o  manželském majetkovém režimu 
(dále jen „Seznam“) vedeném Notářskou ko-
morou České republiky (dále jen  „NK ČR“), 
a to ve vztahu k třetím osobám.

Občanský zákoník říká, že  smlouva 
o  manželském majetkovém režimu se  zapíše 
do Seznamu, je  -li to v ní ujednáno, jinak na žá-
dost obou manželů. Můžou přitom nastat dvě 
situace.

Situace první: Obsahem smlouvy o manžel-
ském majetkovém režimu je dohoda manželů, 
že se tato smlouva zapíše do Seznamu. Jelikož 
taková smlouva musí být sepsána ve  formě 
notářského zápisu, notář, který  smlouvu se-
psal, provede zápis bez zbytečného odkladu 
po  nabytí účinnosti takové smlouvy. V  praxi 
by  mělo k  zápisu dojít okamžitě po  uzavření 
takové smlouvy. Za zápis jedné smlouvy man-
želé zaplatí 200 Kč, plus dalších 200 Kč jako 
náhradu hotových výdajů NK ČR spojených 
s provozem a správou Seznamu, plus případ-
ně DPH. Celkem tedy 484 Kč.

Situace druhá: Manželé sice uzavřeli 
smlouvu o  manželském majetkovém režimu, 
avšak neujednali si v ní její zápis do Seznamu. 
Chtějí  -li nyní manželé zapsat smlouvu 
do  Seznamu, musí o  to  oba požádat. Žádá 
se  u  notáře, který  manželskou majetkovou 
smlouvu sepsal. Notář provede zápis bez zby-
tečného odkladu po podání žádosti. Žádají  -li 
manželé zápis jedné smlouvy, zaplatí za  zá-
pis 1000 Kč, plus dalších 200 Kč jako náhradu 
hotových výdajů NK ČR spojených s  provo-
zem a správou Seznamu, plus případně DPH. 
Celkem tedy 1.452 Kč.

Do  Seznamu se  zapisují rovněž rozhod-
nutí soudu, kterými soud zrušil nebo obno-
vil společné jmění manželů nebo zúžil jeho 
stávající rozsah, anebo změnil manželský 

majetkový režim založený rozhodnutím sou-
du nebo smluvený manželský majetkový 
režim. Stejnopis rozhodnutí soudu o  man-
želském majetkovém režimu v  elektronické 
podobě zasílá NK ČR přímo soud a  manželé 
o zápis do Seznamu nežádají. Na základě tak-
to zaslaného rozhodnutí provede NK ČR zápis 
do Seznamu.

Vše výše uvedené se týče smluv o manžel-
ském majetkovém režimu uzavřených a soud-
ních rozhodnutí vydaných od 01. 01. 2014.

Pokud máte smlouvu o  manželském ma-
jetkovém režimu uzavřenou přede dnem 
01. 01. 2014, k jejímu zápisu do Sezamu dojde 
na základě žádosti obou manželů. Zápis pro-
vede notář, u něhož je taková smlouva ulože-
na.

Pokud bylo před  01.  01.  2014 vydáno 
rozhodnutí soudu o  zúžení společného jmě-
ní manželů a  chcete toto rozhodnutí zapsat 
do  Seznamu, je  potřebná písemná žádost 
jednoho z  manželů nebo obou manželů. 
K  žádosti se  připojuje elektronický stejnopis 
rozhodnutí soudu, nebo výstup z  autorizo-
vané konverze stejnopisu tohoto rozhodnutí 
z  listinné podoby do  elektronické podoby. 
Založení takového rozhodnutí provede který-
koliv notář.

Investice do výše uvedených zápisů se vy-
platí. Platí totiž, že  jsou  -li smlouva o manžel-
ském majetkovém režimu nebo rozhodnutí 
soudu o  manželském majetkovém režimu 
zapsány v  Seznamu, manželé se  jich mohou 
dovolat vůči třetím osobám, i  když  tyto s  je-
jich obsahem nebyly seznámeny. Z  tohoto 
pravidla existuje několik zákonných výjimek, 
ale o tom někdy příště.

S  ohledem na  dosažení veřejných účinků 
výše popsaných smluv a soudních rozhodnutí 
lze manželům doporučit, aby  požadovali zá-
pis již uzavřených smluv a  soudních rozhod-
nutí vydaných před 01. 01. 2014 do Seznamu. 
Manželům, kteří uvažují o  uzavření smlou-
vy o  manželském majetkovém režimu, lze 

Výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu 
do veřejného seznamu
Mgr. Marianna Sušková, advokání koncipientka v AK Hubený 

doporučit, aby  přímo v  takové smlouvě 
ujednali zápis do  Sezamu. Tím ušetří takřka 
1.000 Kč oproti tomu, kdyby následně o zápis 
do Seznamu požádali.

Zápis do  Seznamu přináší výhodu i  vě-
řitelům. Ti mohou do  Seznamu nahlédnout 
a  zjistit, zda manželé uzavřeli smlouvu, 

kterou změnili svůj manželský majetkový re-
žim od  zákonného, nebo zda o  tomto man-
želském majetkovém režimu bylo rozhodnuto 
soudem. Cena za jedno nahlédnutí je 30 Kč vč. 
DPH (https://rejstrik.nkcr.cz). Budoucí věřitelé 
tak mohou posoudit bonitu svých potenciál-
ních dlužníků.
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Letní prázdniny začínají a pro Táborníky to znamená jediné - letní tábor je tu! 
A tak v pátek 1. července na téměř šedesátku nic netušících dětí čekali vedoucí 
v  prvorepublikových kostýmech. Tajemství letošní táborové hry se  odkrylo až 
na samotné táborové louce, respektive u nedaleké kapličky města Kocourkova. 
Děti se  takto pro  tentokrát staly občany bájného města Kocourkova, v  jehož 
čele stojí radní, kteří vydávají ta nejnesmyslnější usnesení. Na zúčastněné ještě 
tento den čekal zápis do  matriky a  vydání občanského průkazu, na  základě 
kterého poté rozkryli, s  kým že  to  letos budou v  jedné družince. V  závěru dne 
pak už jen proběhla volba družinových vedoucích a pro první den byl program 
vyčerpán a všichni se odebrali na kutě s myšlenkou na motto celého Kocourkova 
znějící: "A tak  přišla noc ta  poslední, kdy  tu byl  ještě rozum pánem, a  zítra až 
se  rozední, s  moudrostí bude navždy ámen." Takto se  i  stalo. V  průběhu celých 
následujících dvou týdnů čekaly na děti, tedy po Kocourkovsku na klany jménem 
Čokoponožkovi, Fouskovi, Kuličkovi, Lenochovi, Nevlídnovi, Nohynemylovi 
a  Tvrdohlavovi, nejrůznější úkoly, které  si pro  ně radní města vymysleli. Klany 
takto čekalo nošení světla do  radnice, protože v  nové radnici žádné nebylo, 
obrana rašící soli před  pasoucími se  kravami, kopání jámy, aby  do  ní nasypaly 
hlínu z  vyhloubené studny, chytání vrabců, aby  jim pomohli s  nošením klád, 
které  stejně nakonec nosily do  kopce, aby  je  mohly skutálet z  kopce dolů, 
posouvání stromů nad  husu, aby  byla ve  stínu, vyprazdňování pokladnice, 
aby  neměly moc peněz, naplňování vysychajícího rybníka, přelévání vody 
z přehrady pod hráz, aby byly hladiny stejné, stavba železnice, která vedla tam, 
ale ne zpátky a  další skopičiny z  hlav radních, které  si pro  ně připravili. Děti 
se také jednoho dne z obavy před bláznivými vědci, kteří chtěli všechny umístit 
do  cirkusu, vypravily přespat jednu noc pod  širým nebem a  samy tam na  ohni 
uvařily rizoto tak, jak je to náš hlavní šéfkuchař v táboře naučil. V průběhu tábora 
je  také čekaly kocourkovské turnaje, jako byla plachtovaná hraná na  způsob 
přehazované jen  s  tím rozdílem, že  míč se  chytal a  házel jen  pomocí povlaků 
na  polštáře a  duchny. Krychlovaná zase byla obdobou vybíjené jen  se  hrála 
s molitanovou krychlí. A úkolem v obráceném fotbalu, jak název napovídá, bylo 
nastřílet co  nejvíce vlastních gólů. Děti se  poslední den za  asistence rodičů, 
kteří je přijeli navštívit, utkaly ve zkouškách hlouposti, v rámci kterých například 
vycvrnkávaly kuličky z důlku, odšívaly knoflíky nebo třeba trefovaly šipky mimo 
terč. Všechny děti ale s hravou lehkostí bláznivé hry vymyšlené radními zvládly 
a  za  to  jim náležel pravý sladký kocourkovský poklad, který  ještě doplnily 
o  hodnotné ceny podle toho, jak se  umístily v  celotáborovém a  družinovém 
bodování. Děti takto čekal návrat domů nejen s těmito odměnami za jejich úsilí, 
ale hlavně se spoustou nových zážitků a vzpomínek na super kamarády, krásnou 
přírodu a  zábavné hry. Doufejme ale, že  rozum, který  v  Kocourkově ztratily, 
na cestě domů zase nalezly.

Kocourkov
Katka Šnajnarová 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA

… těsně 
před vypuknutím 
vodní hry Na kocourkovské skluzavce

Kocourkovská přehazovaná

Příprava na cyklovýlet

… a další 
kráva 
je chycená

Jak donést kus zprávy 
a při tom se jí nedotknout

Takhle dopadl každý, kdo měl na táboře narozeniny. 
V řece Rokytné

Souboj s kocourkovskými 
půlobry
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Tak tady byly popsány všechny hry a úkoly 
pro kocourkovské

Vysvětlování pravidel na kocourkovském náměstí

Zapalování slavnostního 
táborového ohně

Jedna z dalších vodních her, 
tentokrát přimo v Rokytné

Kocourkovské náměstí 
s hodinami na věži

Táborový 
Master Chef 
při akci

Předávání kocourkovských bodů za splněné úkoly

Klan Čokoponožkovi

Klan Lenochovi Klan Nohynemylovi

Klan Tvrdohlavovi
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Klan Fouskovi

Klan Nevlídnovi Tzv. kocourkovští PTP

Kocourkovští radníKlan Kuličkovi
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Ještě se ani nestihla na louce zazelenat 
tráva po  letním táboře, a  už  tu byl  další, 
tentokráte tábor příměstský. V  pondělí 
1. srpna ráno, se v klubovně sešlo 14 dětí 
a  3 vedoucí, kteří pro  ně měli připravený 
pětidenní program.

Sešli se děti ze všech koutů naší vesnice 
i  pár přespolních a  tak  byly na  místě 
na úvod seznamovací hry. Bang!, Na upíra, 
či deka a jména byla jasná všem. Do oběda 
jsme ještě stihli pár her v  hrušovanském 
parku a  po  obědě jsme vyrazili do  toho 
židlochovského.

V  úterý nás na  své základně přivítali 
profesionální hasiči v  Židlochovicích, 
ukázali nám svoji techniku i  vybavení 
a vysvětlili nám, jak vše probíhá od ohlášení 
požáru až po  jeho likvidaci. Nakonec 
jsme viděli i  sjíždějícího hasiče po  tyči. 
Po  obědě jsme se  vrátili do  klubovny 
vyrobit si postavičky z  květináčků a  než 
jsme se nadáli, bylo odpoledne pryč a my 
se museli rozejít do svých domovů.

V  půli příměšťáku nás čekala návštěva 
Kozího hrádku, zatopeného lomu 
a Svatého kopečku. Ano, je řeč o Mikulovu, 
kam vedl náš středeční celodenní výlet. 
Po  náročné cestě autobusem jsme 
posilnili a  poté vylezli na  Kozí hrádek 
porozhlédnout se  po  Mikulovu. Počasí 

bylo parádní a tak přišla vhod i koupačka 
v lomu kousek za Mikulovem. Na závěr nás 
čekal přechod Svátého kopečku. Nahoře 
jsme se zakoukali a nakonec jsme museli 
spěchat, abychom stihli autobus domů, 
ale podařilo se.

Nadcházející dopoledne jsme si užívali 
na  kolech, vyrazili jsme bažantnicí, směr 
Uherčice, jelo se  pěkně a  tak  jsme na  oběd 
ve školce dorazili včas. Slunce pálilo jak ďas, 
a  tak  o  dalším programu nebyl pochyb. 
U  rybníka jsme nafoukli rafty a  nalodili 
se. Řádění ve  vodě nás vyčerpalo, že  jsme 
málem nezvládli dopádlovat zpět na  břeh 
proti větru. Rozešli jsme se  domů, ale tím 
čtvrteční program ještě neskončil. V  19.00 
byl pro odvážné sraz u klubovny. Zahráli jsme 
nějaké hry, opekli buřta na večeři a večer dali 
za  vděk odpočinku u  animáku Megamysl. 
Spát se šlo brzy, abychom byli fit na další den.

Ani jsme se  nenadáli a  byl  tu pátek, 
závěrečný den. Do  oběda jsme pokořili 
Výhon i  s  rozhlednou. Poslední chvíle 
jsme si zpříjemnili hrami v  lesoparku. 
V 16.00 jsme se rozloučili, popřáli si hezký 
zbytek prázdnin a po příjemně stráveném 
týdnu se  rozešli domů. Velký dík patří 
paní Suchánové, kuchařce ze  školky, 
která  pro  nás po  celý týden připravovala 
vynikající svačinky i obědy.

Příměšťák 2016
Petr Tesař 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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Prázdniny a  tudíž i  letní pauza utekly 
jako voda a  máme tady novou sezónu 
2016–2017.

Jak jsem zmínil v  předchozím kvartál-
ním slově předsedy, největším pozitivem 
je, že  máme v  soutěžích skutečně nako-
nec 4  dětská družstva, děti nám přibyly 
a  do  tréninkového procesu se začali za-
pojovat noví pomocníci, asistenti trenérů 
– tatínci a i dvě maminky. Srdečně vám dě-
kuji za tuto velice důležitou pomoc s dět-
mi, sami vidíte, kolik více dětí máme oproti 
minulému ročníku, vidíte, že toto má smysl 
dělat. Již jste dosáhli i některé pěkné zápa-
sové výsledky. DĚKUJI a za sebe přidávám, 
že se budu snažit dělat maximum, abyste 
měli co  nejlepší podmínky pro  trénování 
a mohli se naplno věnovat svým dětským 
týmům.

Dorost se  nepovedlo udržet, naše 
mladé hvězdy, jak mi telefonicky oznámil 
zástupce Vojkovic, svévolně odešly tréno-
vat právě tam, tudíž mi nezbylo než dorost 
odhlásit ze soutěže.

Škoda, že  tuto zprávu našemu klubu 
nedokázali oznámit alespoň jejich zákonní 
zástupci, jelikož ani jeden z  těch kluků 
nebyl věkově tak, aby mohl za sebe v této 
věci formálně rozhodnout bez svého zá-
konného zástupce.

V dnešní společnosti to ale asi funguje 
tak,  a  to  kdybychom za  každou hvězdu 
dostali alespoň jeden balón pro  děti…, 
nic, za  tyto hráče jsme nedostali vůbec 
nic a  to  je  letos jediná výjimka, se  všemi 
dalšími kluby jsem se  jinak dokázal do-
mluvit, aby  to  bylo ve  prospěch hráče 
i  ve  prospěch našeho klubu. Mimocho-

dem, naši hráči 
mají i  sportovní 
pojištění v  rámci 
klubu, tudíž po-
kud by  došlo k  pojistné události, doplatí 
na to jenom ten hráč, jelikož by se jednalo 
o neoprávněný start v jiném klubu…

Nicméně, jsou tam formálně zatím 
na 1 rok, možná se ozvou po příští sezóně, 
co  s  nimi bude dále…, navíc, jejich cho-
vání napomohlo několika našim starším 
klukům v posunu vpřed.

Kluci, kteří si už na jaře kopli i za muže, 
teď hrávají již za muže pravidelně. Jsou tu 
i trošku víc talentovanější kluci, jako Pavel 
Pospíšil (přestoupil do  Rajhradu, kde  si 
zahraje vyšší soutěže), a  Adam Bogľarský 
(již na  jaře trénoval v  tréninkovém cen-
tru mládeže Zbrojovky Brno, přestoupil 
za  historicky nejvyšší odstupné z  FK1932 
Hrušovany u  Brna do  rozdílově nejvyšší 
soutěže, do jaké kdy hráč Hrušovan přímo 
přestoupil – druhé republikové nejvyšší 
soutěže U19 – MSDL, do klubu SK Líšeň).

Kluci děkuji, již v  Pohořelicích jste 
dělali FK1932 velice dobré jméno, teď jste 
potvrdili, že i z Hrušovan se dá přestoupit 
do vyšších soutěží a nemusí to být nevy-
hnutně jenom do vedlejší vesnice.

Určitě se to některým lidem líbit nebu-
de, ale toto jsem potřeboval říct. Pokud 
se takhle budou chovat všichni hráči a ro-
diče, tak tady v Hrušovanech nemůže být 
nikdy lepší fotbal. A věřte, základna se nám 
rozšiřuje, ale chce to trochu vydržet a ne-
utéct hned jak přijde první nabídka. Vaše 
dítě v novém klubu může být jenom šedý 
průměr, tady, i když ne ve vyšší soutěži, ale 

Organizace FK 1932

Slovo předsedy FK 1932
Igor Bogľarský 

OrganizaceFK 1932

může být lídrem a může pomoct vykopat 
taky vyšší soutěž, ale to nepůjde hned.

Od  mužů se  v  posledních sezónách 
zázraky nečekaly, po  povzbudivém 
loňském podzimu se  raději držíme 
ve vyjádřeních při zemi, výsledky můžete 
sledovat na  naších web ovkách, na  lidov-
kách, na  www.fotbal.cz. Škoda domácích 
ztrát bodů, byly celkem zbytečné, ale jak 
jsem již zmínil výše, mužstvo se  velice 
omladilo, je víc dynamické, chce to se lépe 
sehrát a  bude to  dobré. Zatím je  ale 
odehrána jen  půlka podzimních zápasů, 
je před námi dlouhá cesta k stabilitě týmů.

Co  je  velice pozitivní, vrátili se  nám 
do  týmu naši bývalí dorostenci, kteří 
nějaký ten rok nehráli, k  doplnění došlo 
z  dorostu a  „domů“ do  týmu se  vrátil 
na  přestup kapitán  – Kuba Kratochvíl, 
který dojíždí z Babic nad Svitavou. Toto ať 
je  příkladem pro  další odchovance, kteří 
by chtěli mužskému týmu pomoct a nebu-
dou čekat, až se tady něco vykope…

Jak jsem předestřel v posledním slovu, 
naše družstva diváky – „dvanáctého hráče“ 
potřebují – malý bonus, na  zápasy všech 
naši družstev se  minimálně na  podzim 
chodí ZDARMA.

A co dalšího se na hřišti událo a bude 
dít? Úspěšně proběhla letní údržba trávní-
ku, potřebujeme dát dohromady – doladit 
a  vyčistit zavlažovací systém, čekají nás 
jednání s obcí o další spolupráci a spolu-
práci s dalšími hrušovanskými spolky.

Koncem  září hostíme dva velké žá-
kovské turnaje, jeden organizuje OFS, 
jedná se  o  Meziokresní soutěž výběrů 
žáků „O  putovní pohár předsedy JmKFS“ 
pod  patronací hejtmana JMK Michala 

Haška, sezona 2016/2017 a  turnaj kte-
rý  organizuje RAFK Rajhrad – Turnaj roč-
níku 2007  – tzv.  mini -republika, za  účasti 
družstev SFC Opava, Svratka Brno, MFK 
Frýdek Místek, ČSFA Malacky a  sdružený 
tým RAFK -Vyškov.

Podporovatelé a  sponzoři, se  kterými 
jsem se domluvil na spolupráci loni, mají 
zájem o  pokračování, jsem před  podpi-
sem pokračování spolupráce se  dvěma 
subjekty a další subjekt si objednal volné 
pole u  pokladny pro  svoji reklamu. Už 
se  opakuji, ale je  škoda, že  jenom jeden 
z  prezentovaných sponzorů je  skutečný 
hrušovanský starousedlík, děkuji společ-
nosti EL -INSTA ENERGO s. r. o, jinak pořád 
jenom Červené Vrchy. Pořád je  na  hřišti 
ohromné množství prostoru kam umístit 
vaši reklamu, navíc, tak  jak je  to  jinde 
standard, už i na našich webových strán-
kách. www.fk1932.cz, budou do  kon-
ce  září prezentováni naši podporovatele 
a sponzoři.

Stále taky platí, že  komu se  chce 
přijít i  jen  tak  zakopat, stav hřiště dovolí, 
tak  v  době otevírací doby sportbaru si 
můžete klidně přijít.

Závěrem bych chtěl opět jako  vždy 
poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způso-
bem pomohli a pomáhají s chodem klubu 
a za důvěru kterou vůči práci, kterou dělá-
me, máte.

Přeji všem pěkný 
fotbalový podzim, 
na viděnou na fotbale, 
nebo ve sportbaru!
Všechny vás zdraví,
Igor Bogľarský, 
předseda VV FK1932
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Organizace Rybáři

Ke  dni 30.  6.  2016 má Klub rybářů 45 do-
spělých členů a 25 mladých rybářů do 15 let. 
Celkem tedy máme 70 členů. Koncem  srpna 
proběhla na rybníku letní rybářská noc pro ry-
báře Hrušovan u  Brna od  18  let. Zúčastnilo 
se 21 rybářů, kteří si zachytali jen  tak pro  ra-
dost od pátku 18:00 hod. do soboty 6:00 hod., 
avšak nešlo o tradiční rybářské závody.

V neděli 28. 8. 2016 pod záštitou Obce Hru-
šovany proběhly rybářské závody pro mládež 
do 15 let v rámci rozloučení se s prázdninami. 
Rybářské závody vyhrál David PROCHÁZKA 
se 341 body, druhý se umístil Martin KADLEC 
se 230 body a třetí skončila Iveta PEKÁRKOVÁ 
s  200 body. Chtěl bych ještě pogratulovat 
všem účastníkům rybářského kroužku, kteří 
se  v  letošním roce zúčastnili a  28.  8.  2016 si 
převzali pamětní list a nějakou sladkost. Bylo 
to  těchto 15 mladých rybářů: Alžběta Haso-
ňová, Iveta Pekárková, David Pekárek, Vojtěch 
Vintrlík, Vojtěch Káňa, David Kocman, Marek 
Malý, Zdeněk Kábela, Jan Hasoň, Jan Mikoláš, 
Jiří Dratva, Milan Miroš, Kamil Miroš, Matyáš 
Vašek a Miroslav Sopoušek.

Na  podzim v  říjnu/listopadu tohoto roku 
proběhne podzimní úklid rybníka a jeho okolí, 
tato akce bude určená pro  všechny mladé 
rybáře od  8–15  let. Každý majitel povolenky, 
který  má brigádnickou povinnost musí od-
pracovat 5 brigádnických hodin, nebo přinést 
50 kg kukuřice či  pšenice. Na  dotazy kolem 
brigád Vám rád zodpoví místopředseda nebo 
hospodář Klubu rybářů.

 S přáním hezkých chvilek a zážitků u vody
 Lukáš ZEKL, předseda Klubu rybářů

Klub rybářů 
Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl  

LUKÁŠ ZEKL, 
předseda Klubu rybářů,

rybníkářská stráž
Mobil: +420 728 788 387
Email: zeklluk@seznam.cz

klubrybaruhrusovany@seznam.cz

TOMÁŠ PEKÁREK, 
místopředseda Klubu rybářů,

rybníkářská stráž
Mobil: +420 603 282 494
Email: t.pekarek@atlas.cz

klubrybaruhrusovany@seznam.cz

ZDENĚK FARKAŠ, 
hospodář Klubu rybářů, 

rybníkářská stráž
Mobil: +420 774 155 423

Email: z.farkas@seznam.cz
klubrybaruhrusovany@seznam.cz
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OrganizaceFK 1932

Náš oddíl nelenil ani přes léto, scházeli jsme se především v hale nebo na venkovních 
hřištích sokolovny. Kromě pár menších beachvolejbalových turnajů jsme se zúčastnili 
v sobotu 3. 9. tradičního turnaje v Rajhradě, kde jsme se umístili na druhém místě.

Letos plánujeme opět se přihlásit do Amatérské volejbalové ligy v Brně. V minulém 
ročníku jsme obsadili jedenácté místo mezi dvaceti týmy čtvrté ligy a vynasnažíme se 
toto umístění ještě vylepšit.

Naše tréninky se konají každé úterý od 20.15 na sokolovně. Noví členové jsou vítaní!

Volejbal TJ Sokol Hrušovany
Pavel Kadlec 

Florbal je nový florbalový oddíl pro kluky a holky od 1. do 9. třídy ZŠ.

Tréninky budou probíhat od října vždy v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách 
(přesný čas bude upřesněn), v tělocvičně ZŠ v Hrušovanech. Trénink bude trvat 60 minut.

Děti povede hráčka brněnského florbalového klubu Bulldogs Brno – Daniela Schmidtová.

Přihlášky do nově vzniklého oddílu zasílejte na email: florbalhrusovany@seznam.cz. 
Do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte a rok narození.

Kontaktní osoba: Vladimír Lazar, tel: 777 288 833

Těšíme se na Vás!

Orel Hrušovany – Florbal
Vladimír Lazar 
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Sport Hrušovanské okruhy

XIV. ročník 
Hrušovanských okruhů
V sobotu 10. září se konal XIV. ročník cyklistického 
kritérie Hrušovanské okruhy, pořádaný Vladimírem 
Lazarem s podporou obce Hrušovany u Brna a za 
pořadatelské podpory Táborníků i dalších obyvatel 
obce. Závodu se zúčastnilo 170 dětí, 31 mužů 
v hlavním závodě a 30 recesistů.

Výsledky
Kategorie Závodník(-ice)

Nejmladší 
účastník

Stela Pabíková 

trať 50 m
nejmladší
ročník 2014 
a mladší

1. Nela Vodáková
Štěpán Baldík 

2. Alžběta Studená
Hynek Vrba 

3. Patricie Telecká
Michal Brzobohatý 

trať 100 m
dívky ročník
2012–2013

1. Lea Franzbergerová 
2. Michaela Volcová 
3. Anna Bláhová 

trať 100 m
kluci ročník
2012–2013

1. Tobiáš Lazar 
2. Max Kozárek 
3. Jan Lazar 

trať 150 m
dívky ročník
2010–2011

1. Simona Václavíková 
2. Rozálie Hýblerová 
3. Alena Marešová 

trať 150 m
kluci ročník
2010–2011

1. Štěpán Šarapatka 
2. Samuel Klasa 
3. Tobiáš Sedláček 

1 okruh
(800 m)
dívky ročník
2008–2009

1. Viktorie Poulíková 
2. Natálie Němcová 
3. Adéla Štefanová 

1 okruh
(800 m)
kluci ročník
2008–2009

1. Jiří Kalenda 
2. René Franzberger 
3. Šimon Melichar 

2 okruhy 
(2x800 m)
dívky ročník
2006–2007

1. Veronika Jadrná 

2. Barbora Kuncová 

3. Elen Lazarová 
2 okruhy 
(2x800 m)
kluci ročník
2006–2007

1. Kristián Vavro 
2. Matyáš Šarapatka 
3. Ondřej Steinhez 

3 okruhy 
(3x800 m)
dívky ročník
2004–2005

1. Anna Jaborníková 
2. Michaela Poulová 
3. Barbora Němcová 

3 okruhy 
(3x800 m)
kluci ročník
2004–2005

1. Štěpán Telecký 
2. Stanislav Pátík 
3. Matěj Hytych 

4 okruhy 
(4x800 m)
dívky ročník
2001–2003

1. Veronika  
Jaborníková 

2. - 
3. - 

Výsledky
Kategorie Závodník(-ice)

4 okruhy 
(4x800 m)
kluci ročník
2001–2003

1. Filip Aujeský 
2. Jan Fučík 
3. Matyáš Ruber 

HLAVNÍ 
ZÁVOD
ŽENY

1. - 
2. - 
3. - 

HLAVNÍ 
ZÁVOD
MUŽI

1. Michal Kalenda 
2. Tomáš Pátík 
3. David Plundrák 

VETERÁNI 1. Pavel Novotný 
2. Milan Zyka 
3. Jiří Slouka 

Autor fotografií: Martin Hansgut
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