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

Ve svém slovu se zmíním o  aktuálnostech, které jsou 
podstatné pro další vývoj obce.

Konečný audit hospodaření obce dopadl na výbornou 
a bylo konstatováno, že si obec vede dobře i v ekonomické 
oblasti.

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2018 a Plán 
investic na rok 2018. Děkuji všem zastupitelům za velmi 
konstruktivní přístup.

Byli jsme úspěšní v získání dotací, zejména pro hasiče na nákup nového dopravního 
auta, podařilo se získat dotaci EU na rekonstrukci bývalé prádelny – Vodárna – kde 
hodláme zřídit dva nové sociální byty a další sociální byt vznikne na sportovní hale.

Byla podána žádost o dotaci na přístavbu základní školy a čekáme na výsledek, zda 
bude poskytnuta. Pokračujeme v činnosti na získání stavebního povolení a výstavbu 
nové sokolovny „SOKEC“ dá ‑li Pán Bůh, mohli bychom začít na jaře 2019, neboť 
financování akce je zajištěno a čekáme jen na stavební povolení.

V průběhu měsíce července prodlouží rada obce mandát p. ředitelky základní školy 
na další funkční období 2018–2024. V plánu investic 2018, který je zveřejněn v tomto 
zpravodaji, se dozvíte více a konkrétně.

Velmi důležité bude i projednání a schválení nového územního plánu obce a příprava 
zahájení komplexních pozemkových úprav obce.

V říjnu 2018 nás čekají komunální volby a Vy nám vystavíte vysvědčení za naši činnost. 
Doufám, že bude alespoň dostatečná.

V dalším volebním období by se mělo zastupitelstvo zabývat fungováním technické 
infrastruktury, dostatečnému počtu míst ve školách, zlepšování stavu místních 
komunikací, výstavbě parkovacích míst, podpoře spolků, rozvoji sociálních služeb 
a výstavbě nových nájemních startovacích bytů pro mladé lidi.

Věřím, že ve volbách zvítězí slušnost, spolehlivost a serióznost.

 S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

ObecSlovo starosty

◄◄ Autor fotografie 
 na titulní stránce: Roman Ivičič
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva obce ObecVýběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 1/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 19. 2. 2018

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Složení slibu nového člena zastupitel‑

stva obce Ing. Pavla Uminského, Ph.D.;
 2. Schválené rozpočtová opatření 

č.  12/2017 provedené radou obce na 
základě pověření vydaným ZO;

 3. Bezpečnostní zprávu obce od  obvod‑
ního oddělení Policie ČR Židlochovice 
za rok 2017;

 4. Rozpočtové opatření č. 13/2017 ze dne 
18. 12. 2017.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Volební komisi ve složení Ing. Petr 

Hýbler (jako předseda), Bc. Josef Cikán, 
Marie Rožnovská, Bohumil Harašta, Petr 
Najman, Ing. arch. Dušan Knoflíček;

 2. Schvaluje do funkce I. místostarosty 
a člena rady obce p. Vladimíra Lazara;

 3. Zprávu předsedy finančního výboru 
obce Hrušovany u Brna o činnosti 
výboru za rok 2017;

 4. Zprávu předsedy kontrolního výboru 
obce Hrušovany u Brna o činnosti 
výboru za rok 2017;

 5. Zprávu předsedy výboru pro bezpeč‑
nost obce Hrušovany u Brna o činnosti 
výboru za rok 2017;

 6. Pověření pro Radu obce na provádění 
rozpočtových opatření schváleného 
rozpočtu obce Hrušovany u Brna na 
rok 2018;

 7. Zprávu o plnění rozpočtu obce Hru‑
šovany u Brna na rok 2017, včetně 
evidence závazků a pohledávek;

 8. Přesun akce Modernizace ul. Hřbitovní 
z investic obce do položky – opravy 
obce v roce 2018 a demolici hospodář‑
ské budovy na p. č. 609/1 – Vodárna;

 9. Investiční plán obce 2018, včetně staveb‑
ní a finanční činnosti obce na rok 2018 

jako podkladový materiál pro rozpočet 
obce 2018, který z těchto podkladů 
vychází a pověřuje Radu obce realizací 
potřebných rozpočtových opatření na 
rok 2018, včetně schválení potřebných 
smluvních ujednání SOD – pro potřeby 
realizace výše uvedených akcí;

 10. Důvodovou zprávu pro sestavení ná‑
vrhu rozpočtu obce Hrušovany u Brna 
pro rok 2018;

 11. Schodkový rozpočet obce Hrušova‑
ny u Brna na rok 2018 vč. závazných 
ukazatelů, s celkovými příjmy ve výši 
55.098.000 Kč, s celkovými výdaji ve výši 
84.088.000 Kč a schodkem ve výši 
28.990.000 Kč. Schodek rozpočtu je krytý 
přebytkem hospodaření z minulých let;

 12. Členský příspěvek pro DSO Svazek VaK 
Židlochovicko, jako členská obec, na 
rok 2018 ve výši 1.483.000 Kč;

 13. Členský příspěvek pro DSO Region Ži‑
dlochovicko, jako členská obec, na rok 
2018 ve výši 55.936 Kč;

 14. Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. BP‑17/271 mezi ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko‑
vých a obcí Hrušovany u Brna a pově‑
řuje starostu jejím podpisem;

 15. Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. BP‑17/272 mezi ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko‑
vých a obcí Hrušovany u Brna a pově‑
řuje starostu jejím podpisem;

 16. Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. BP‑17/273 mezi ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko‑
vých a obcí Hrušovany u Brna a pově‑
řuje starostu jejím podpisem;

 17. Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. BP‑18/001 mezi ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko‑
vých a obcí Hrušovany u Brna a pově‑
řuje starostu jejím podpisem;

 18. Smlouvu o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 13010183 (E.ON) a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem;

 19. Navrženou minimální síť sociálních slu‑
žeb v ORP Židlochovice, včetně nadre‑
gionální sítě JMK a samostatné podpory 
vybraných subjektů a garantuje spolu‑
účast na financování sociálních služeb 
za občany obce Hrušovany u Brna, dle 
navržené procentní spoluúčasti – od‑
borné sociální poradenství 10 %, služby 
sociální prevence 20%, služby sociální 
péče 8 % a pečovatelská služba 20 % 
dle aktuálního návrhu „Pravidel řízení 
o přiznání finanční podpory Jihomorav‑
ského kraje pro rok 2018 v oblasti pod‑
pory poskytování sociálních služeb“;

 20. Poskytnutí individuální dotace pro fot‑
balový klub FK 1932 Hrušovany u Brna 

na zabezpečení provozu a údržby FS 
v roce 2018;

 21. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace pro FK 1932 Hru‑
šovany u Brna v roce 2018 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

 22. Smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna 
a Svazkem DSO VaK Židlochovicko, 
o vstupu na nemovitost, o podmínkách 
zřízení stavby a jejího provozu, oblasti 
lokality Stávání, Hrušovany u Brna a po‑
věřuje starostu podpisem smlouvy;

 23. Aktualizaci dotačního programu 2017–
2022, včetně doprovodných pravidel 
pro poskytování dotačního programu 
2017–2022;

 24. Pravidla pro poskytování dotací byla 
schválena a vyhlášena zastupitelstvem 
obce dne 19. 2. 2018 na jeho schůzi 
usnesením č. 1/2018/ZO.

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
 1. Ing. Jiří Homola, Ph.D., Hrušovany u Brna 

do funkce přísedícího Okresního soudu 
Brno – venkov. 
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Informativní počet obyvatel k 1.1.2018 dle MV ČR:
Muži: 1702, ženy: 1782, celkem: 3484, +cizinci: muži: 53, ženy: 32. Celkem i s cizinci: 3569. 

Růst obyvatelstva 2006–18: Muži, ženy, celkem
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Plán investic obce  na rok 2018
Zpracoval Miroslav Rožnovský 

1. Investiční akce Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Přeložka VN + NN – Stávání + Úprava plochy ulice 
Masarykova (Masarykova záloha)

Rozpočet 2212 Rožnovský, 
Knoflíček 

Sociální byty – Vodárna (dotace EU) + realizace Rozpočtové 
opatření

3612 Rožnovský, Piliar, 
Knoflíček

Modernizace komunikace Vodní 225 – výměna 
povrchu, včetně odstavných ploch (doplnění o ob‑
rubníky)+ Realizace odstavných míst (Hybešova,)

Rozpočet 2212+2219 Rožnovský

Přístavba základní školy (dotace + realizace) Rozpočet 3117 Rožnovský, 
Knoflíček

Nákup DA pro JSDH – dotace MV + JMK Rozpočet 5512 Rožnovský, 
Komenda 

Modernizace bytů 223, 231, včetně sanace vlhkosti 
– byty č. 3 a 4

Rozpočet 3612 Rožnovský

Kamerový systém – parkoviště Nádražní + rybník 
Vodárna

Rozpočet 5311 Rožnovský, Harašta

Sociální byt č. 3 ‑ SA Rozpočet 3412 Rožnovský

Výstavba kulturního domu SOKEC Rozpočet ‑ úvěr 3412 Rožnovský, 
Knoflíček

Rekonstrukce chodníku 522 – 525 Sídliště Rozpočet 2219 Rožnovský

Nákup závor – SA, Terénní úpravy (2ks) Rozpočet 3412 Hodec

Místo k přecházení (u Šejby) Rozpočet 2212 Rožnovský, Hodec

Osazení autobusového přístřešku ‑ Sídliště Rozpočet 2219 Rožnovský, Hodec

Výstavba rybářské chaty ‑ Vodárna rozpočet 2341 Rožnovský, 
Knoflíček

Obecní úřadRozpočetObecní úřad Rozpočet

Rekonstrukce odst. ploch Jiřího z Poděbrad AN Rozpočet 2219 Rožnovský 

Fotovoltaická elektrárna – SA (pilotní projekt Rozpočet 3412 Rožnovský

Nákup malotraktoru Rozpočet 3745 Hodec

Nákup dětských hracích prvků – Volnočasové 
aktivity II. etapa

rozpočet 3421 Hodec

Oplocení malého rybníka ‑ část rozpočet 2341 Rožnovský

2. Projekty Rozpočtová skladba § Odpovědnost

Komunikace + VO Stávání – DSP Rozpočet 2212 Rožnovský 

Pasport parkovacích míst Rozpočet 2219 Rožnovský, Kadlec

Aktualizace pasportu dopravního značení obce Rozpočet 2212 Kadlec

ÚR a SP SOKEC Rozpočet 3412 Knoflíček, 
Rožnovský

Projekt rekonstrukce parkoviště u let. kina Rozpočet 2219 Knoflíček, 
Rožnovský

Křižovatka Hybešova, Komenského, Tyršova – místo 
k přecházení + zpomalovací opatření

Rozpočet 2212, 2219 Rožnovský, 
Knoflíček

Komunikace Palackého Rozpočet 2212 Rožnovský

Prověřovací studie – II. stupně zákl. školy Rozpočet 3113 Knoflíček

DSP rybářská chata + povolení Rozpočet 2341 Knoflíček

Fotovoltaická elektrárna ‑ SA Rozpočet 3412 Rožnovský

Plán odpadového hospodářství obce rozpočet 3729 Piliar, Rožnovský

3. Opravy, údržba a provoz: Rozpočtová skladba § Odpovědnost

Členské příspěvky pro VAK Rozpočet 2321  Kadlecová, 
Rožnovský 

Úhrada úvěrů, včetně úroků Rozpočet 8124, 6310 Kadlecová

Oprava komunikace ul. Komenského Rozpočet 2212 Rožnovský

Oprava komunikace ul. Hřbitovní rozpočet 2212 Rožnovský

Demolice hospodářského stavení ‑ Vodárna rozpočet 3745 Hodec, Knoflíček

Oprava stavebního dvora ‑ SA Rozp. opatření 3412 Rožnovský, Hodec 

Revizní prohlídka mostů Rozpočtové 
opatření

2212 Hodec, Rožnovský

Oprava komunikátoru zabezpečení budov Rozpočet Dle 
specifikace

Kadlec, Hodec

Oprava izolace půdy č. p. 223, 231 (700 m2) Rozpočet 3612 Hodec

Spolufinancování II. stupně ZŠ Židlochovice Rozpočet 3113 Kadlecová

Realizace GDPR Rozpočet 6171 Rožnovský, Kadlec

Oprava povrchu odst. ploch Sídliště – garáže + 
školka

Rozpočet 2219 Rožnovský

Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2018 vychází ze základních dokumentů 
„Program obce Hrušovany u Brna“ 2014 ‑ 2018, aktualizovaného strategického rozvojo‑
vého plánu a jeho SWOT analýz, platného územního plánu obce, plánu obnovy vodovo‑
dů a kanalizací, plánu rozvoje sportu, schválených koncepcí obce, smluvních závazků, 
meziobecní spolupráce, komunitního plánu sociálních služeb ORP ‑ JMK, provozních po‑
třeb, dotačního programu obce, potřebných oprav, údržby, provozu, včetně projektové, 
stavební a finanční činnosti obce Hrušovany u Brna, atd. Nově jsou úkoly doplněny i o zá‑
měry vycházející z  materiálů jednotlivých aktualizovaných koncepcí. Novou důležitou 
složkou je pilotní projekt, který zajistí, do budoucna, kontinuální snižování provozních, 
mandatorních výdajů, ve spotřebě energií. Je závazným dokumentem pro schválení roz‑
počtu obce na rok 2018, včetně důvodové zprávy rozpočtu a  rozpočtových opatření, 
které vycházejí z mimořádných plánovaných a neplánovaných situací.

Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během kalen‑
dářního roku 2018, na základě případných úspěšných žádostí o dotace a změnou priorit.
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Obecní úřad Rozpočet Obecní úřadRozpočet

Činnost majetkové komise – kontrola majetkopráv‑
ních vztahů po digitalizaci obce – kontrola využití 
pozemků

Rozpočtové 
opatření

6171 Rožnovský, Kadlec, 
předseda KV

Oprava – přemístění rozvaděče a agregátu plošiny 
zdr. střediska 

rozpočet 3613 Hodec

Veřejné zakázky VZMR + OVŘ + žádosti o dotace Rozpočet Dle konkr. 
zakázky

Rožnovský

VZ – úvěr banka – sokolovna, přístavba ZŠ, vybavení 
ZŠ, demolice + stavba sokolovna

rozpočet Dle 
konkrét. 
zakázky

Rožnovský

Dokončení ÚPO – veřejné projednání Rozpočet 3635 Knoflíček, 
Rožnovský 

Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb 
ORP Židlochovice, včetně JMK 2018

Rozpočet 4351 Rožnovský, 
Kadlecová

Dotační program obce 2018 Rozpočet 6171 Rožnovský, 
Kadlecová, Lazar

Individuální poskytování dotací, FK 1932 (neinves‑
tiční/investiční) obce 2018

Rozpočet 6171 Kadlecová, 
Ruinerová, Lazar

Oprava závlahového systému FS (jímka, studna, 
filtrace, rampa, sjezd), včetně dlažby balkonu 

Rozpočet 3412 Rožnovský

Opravy místních komunikací – opravy výtluků Rozpočet 2212 Rožnovský, Hodec

Oprava sportovních zařízení – nezbytné provozní 
opravy dle specifikace

Rozpočet 3412 Rožnovský, 
Knoflíček

Nákup odpadových nádob – separace Rozpočet 3722 Hodec, Kadlec

Výkupy strategických pozemků, včetně staveb, 
geometrických plánů a zaměření pozemků

Rozpočet 3639 Kadlec, Rožnovský, 

Rozpočty příspěvkových organizací a org. složek 
obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, Klub rybářů, 
KPOZ, SDO)

Rozpočet Dle 
příjemce 

Kadlecová

JSDH (hasiči) Rozpočet 5512 Komenda, 
Kadlecová

Smluvní finanční závazky: DSO Reg. Svazek, VAK, 
IDS, pečovatelské služby, SOD, SMO, OSPOD (sociál‑
něprávní ochrana dětí), atd.

Rozpočet Dle 
příjemce

Kadlecová

Prořezy stromů a keřů, ozelenění obce (plán proře‑
zů) 

Rozpočet 3745 Dratvová, Kadlec

Revize kanalizačních šachet, včetně deratizace VAK Sledovat 2321 Rožnovský, Hodec 

Čistění kanalizačních vpustí MK + deratizace – obec Rozpočet 2321 Hodec

Doplnění nového dopravního značení Rozpočet 2212 Kadlec, Hodec

Organizační záležitosti Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Vedení registru smluv obce Zajistit 6171 Kadlec

Prezidentské volby + komunální volby Zajistit 611x Kadlec, Kadlecová, 
Rožnovský

Měření rychlosti na obecních komunikacích Rozpočtové 
opatření

5311 Harašta, Kadlec

Inventarizace majetku obce Vypracovat 6171 Kadlec, Rožnovský, 
Kadlecová

Vymáhání pohledávek obce Sledovat 6171 Rožnovský, Seďová, 
Kadlec

Audit obce 2018 (5. a 6. 3. 2018) Požádat 6171 Kadlecová, 
Rožnovský, Kadlec

Vydávání zpravodaje + Infokanál Rozpočet 3349 + 
3341

Najman, Valoušek, 
Kadlec

Komplexní pozemkové úpravy ‑ zahájení Rozpočtové 
opatření

‑ Rožnovský, Kadlec, 
Knoflíček

Opatrovnictví obce Rozpočet 6171 Ruinerová, 
Rožnovská, 
Rožnovský

Audit GDPR, včetně směrnice a pověřence Rozpočet 6171 Rožnovský, Kadlec

Naplňování plánu rozvoje sportu Rozpočet ‑ Rožnovský, Lazar

Spolupořadatelství obce na akci Babských hodů 
2018  (úhrada hudební produkce)

Rozpočet 3399 Rožnovský, Lazar, 
Krausová

Prioritní plán kulturních a společenských akcí, 
činnost KPOZ (babské hody, tradiční hody, železný 
muž a žena, cyklozávody a další ) 100 let vzniku 
Československa

Rozpočet 3399 Lazar, Rožnovský, 
Krausová

Přesun náhrobního kamene – hřbitov Rozpočet 3632 Rožnovský, 
Knoflíček

Převody pozemků od ÚZSVM, TYMET real estate Vypracovat + 
sledování + 
rozpočtové 
opatření

3639 Rožnovský, Kadlec

Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů obce – 
terénní úpravy, ozelenění obce, atd.

Rozpočet 6171 Kadlec, Kadlecová, 
Rožnovský

Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných 
sociálních služeb

Rozpočet dle 
příjemce

Kadlecová, 
Rožnovský

Plnění ročního plánu kontrol 2018 – veřejnosprávní 
kontroly PO obce, atd.

Sledovat ‑ Rožnovský, 
Ruinerová

BOZP + jiná školení pracovníků obce Rozpočet Dle 
zařazení

Kadlec, Hodec

Evidence odcizeného a poškozeného veřejného 
majetku

Kontrola ‑ Hodec, Kadlec

Polohopis – výškopis ‑ terénní úpravy + úprava 
sklonu

Rozpočet 3639 Rožnovský
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Obecní úřad Rozpočet ObecUpozornění

Monitoring a likvidace černých skládek Kontrola + 
likvidace – 
rozpočet

3729 Hodec, OP, Kadlec

Pietní akt k osvobození obce Rozpočet 3399 Rožnovský, Kadlec, 
Krausová

Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš) Rozpočet 3399 Rožnovský, Hodec, 
Krausová

Právní pomoc obci Rozpočet 6171 Rožnovský

jednání o obnově kanalizační infrastruktury  Rozpočtové 
opatření

2321 Rožnovský, Svazek

Evidence nepotřebného majetku obce Vypracovat ‑ Rožnovský, Kadlec

Externí smlouvy TDI, BOZP
hodnocení projektů (DPS + vyhl. 230)

Rozpočtové 
opatření

‑ Rožnovský

Nezařazené akce

Financování Propojení ulice Stávání – kanalizace a vodovod – 2019

Smlouva o spolufinancování spol. školského obvodu Židlochovice – přístavba ZŠ ‑ 2019

Komunikace ulice Palackého  2019–2020

Projekt odstavných ploch 509–512 2019–2020

Úprava ulice Masarykova (SOKEC) 2019–2020

Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 11,5 mil. Kč. Nespecifikovaná rezerva může 
v průběhu roku klesnout na minimální hranici 1,5 mil. Kč. Výše současného stavu je připravena 
na  krytí postupné realizace potřebných rozpočtových opatření, včetně parametrických úprav 
výdajové stránky rozpočtu.

Upozornění:  Obecní poplatky
Oznamujeme, že  31.  3.  2018 jsou splatné hřbitovní poplatky, poplatky za  psa a  platby 

z pronájmu pozemků, zahrádek a za vyhrazené parkoviště.
Platba za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a  odstraňování komunálních odpadů je  do  31.  5.  2018.  Děti do  6  let poplatek neplatí. 
Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna, i ti, kteří mají adresu 
na ohlašovně.

Povinni platit jsou i  cizinci, kteří mají na  území České republiky povolen trvalý nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů i osoby pobývající na území České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců.

Dále se  poplatníkem stává fyzická osoba, která  má ve  vlastnictví stavbu určenou k  individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za  jednu fyzickou osobu, má ‑li ke stavbě určené k  individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Nebudou ‑li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří dlužníkovi obecní 
úřad poplatek platebním výměrem a poplatek zvýší na dvojnásobek. V případě, 
že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením ve lhůtě určené platebním výměrem, 
bude tento spis předán soudnímu exekutorovi, jehož služeb využíváme.

!

VÝZVA pro spoluobčany – nezvěte a odmítejte
Víte, že vám brzy skončí smlouva?
Množí se případy, že vám podomní prodejce zavolá a oznámí blížící se konec 
vaší smlouvy nebo nutnost jejího prodloužení, včetně kontroly dokumentů, 
tím pravděpodobně překračuje svoje pravomoci. Energetické společnosti 
nabízejí smlouvy na dobu neurčitou nebo určitou, přičemž v druhé z uvedených 
možností obvykle dochází k automatickému prodloužení. Smlouva představuje 
soubor důležitých informací, které zákazníkům přicházejí poštou. Informace, zda 
smlouvu máte na dobu určitou, či neurčitou, máte uvedeny ve smlouvě a jejích 
obchodních podmínkách.

Jak se bránit: 

Záměrem je v  tomto případě vyvolat obavy a  zmatení zákazníka, které se 
pojí s  ukončením smlouvy a  případnými následky. Pokud bude prodejce 
argumentovat ukončením smlouvy, nemusíte být zaskočeni. Její platnost si 
můžete ověřit též přímo u svého současného dodavatele.

Přicházíme k vám z Energetického regulačního úřadu nebo 
z EONU a jiných společností
Někteří dealeři se neostýchají vystupovat v roli, jež jim nepřísluší, jsou neústupní 
a arogantní V některých případech se tak vydávají za pracovníky Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ), kteří přicházejí na kontrolu  – třeba správně 
nastaveného tarifu nebo sazby. Podomní prodejci se mohou vydávat rovněž za 
jiné dodavatele.

Jak se bránit:

Pokud u vašich dveří zazvoní osoba, která se bude vydávat za zaměstnance ERÚ, 
neváhejte zavolat policii ČR na čísle 158 nebo kontaktovat ERÚ, například 
na telefonní lince 564 578 666. V  případě nutnosti ověřit si obchodníka vaší 
společnosti, kontaktuje její zákaznickou linku.

Pokud jste přesto jednali, vždy vyžadujte, aby se dotyčný legitimoval a předložil 
doklad, který ho identifikuje. 

Pozor si dejte zejména na telefonní číslo 605 897 105.

Miroslav Rožnovský - starosta
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Obec Elektrowin

Pomoci recyklovat staré elektro můžete netradičně
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam 

s  vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich 
sběru a recyklace, který se v České republice budu‑
je už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce 
možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na 
nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se sta‑
rým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy 
nebo neudělat dobrý skutek?

Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolek‑
tivní systém pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil 
na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich prostřed‑
nictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených elekt‑
rospotřebičů o hmotnosti více než 330 tisíc tun.

Sběrné dvory s  jasně danou provozní dobou, 
kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných 
místech nebo třeba mobilní sběry organizované 
pravidelně obcemi jsou možností, na niž už jsme si 
všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým spotře‑
bičem můžete také obdarovat potřebné lidi, nakr‑
mit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.

Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře 

funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový, který 
má víc funkcí, menší spotřebu ‑ nebo se vám prostě 
svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte 
šanci pomoci potřebným lidem.

K  tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který 
rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost 
nabídnout k  dalšímu použití spotřebiče, kterých 
se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční 
a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, 
dále sloužit potřebným.

Projekt reaguje na požadavek zákona o  od‑
padech, který zavedl pojem „opětovné použití“. 
Rozumí se tím „použití zpětně odebraného nebo 
odděleně sebraného elektrozařízení nebo kompo‑
nentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího 
přepracování ke stejnému účelu, pro který byly 
původně určeny“.

Na webových stránkách www.jsemzpet.cz na‑
jdete kromě podrobných informací také formulář, 
přes který lze nabídnout svůj spotřebič k opětov‑
nému použití. Odborníci na základě zadaných 
údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a po‑
kud vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou 
k dárci domů.

Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 
101 spotřebičů, za celou dobu trvání projektu – 
tedy od roku 2014, kdy začala jeho pilotní fáze – 

už přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové or‑
ganizace.

Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba med‑

věd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata chovaná 
v českých zoologických zahradách?

Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci 
nakrmit. Vhod jim přijde například stará žehlička, 
rychlovarná konvice nebo třeba toustovač. Ne, není 
to vůbec takový nesmysl, jak se může zdát.

Celkem v  sedmi zoologických zahradách byly 
v  roce 2017 umístěny speciální kontejnery na vy‑
sloužilé spotřebiče, jejichž obsah pomůže nakrmit 
chovaná zvířata. Postaral se o  to ELEKTROWIN, 
který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým 
zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí 
nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat za ty pení‑
ze dobrého.

Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do 
ZOO, podívejte se včas na její webové stránky, jestli 
právě v  té, kterou jste si vybrali, takový kontejner 
nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít s sebou ně‑
jakou tu elektrickou dobrotu.

Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapo‑

jit také do projektu Máte doma muzejní kousek?, 
který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci s Národ‑
ním technickým muzeem. Možnost přihlásit „histo‑
rické“ elektrozařízení do projektu mají všichni od 
1. března až do konce roku 2018.

Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotře‑
bič, který byste rádi věnovali do sbírky Národního 
technického muzea, stačí udělat pár jednoduchých 
věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis ‑ odhadované 
stáří, stav, dochované příslušenství, případně další 
informace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) 
a zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu 
muzejni.kousek@elektrowin.cz.

ELEKTROWIN, a. s. provozuje kolektivní systém 
pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, vyu‑
žití a  odstranění elektrozařízení a  elektroodpadu 
všech skupin s hlavním zaměřením na velké domá‑
cí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické 
nástroje a  nářadí. Od svého založení v  roce 2005, 
tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval 
více než 19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů 
o celkové hmotnosti více než 330 000 tun.

3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz
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Obec Různé zprávy

Třídění odpadu doma
Každá domácnost má stále možnost zapojit se do systému třídění odpadu a získat od 

obce nádoby na plasty a papír. Rovněž je možné požádat o větší nádoby v případě, že 
kapacita stávajících nádob nestačí.

Díky tomu, že občané třídí, bylo možné pro rok 2018 udržet základní výši poplatku za 
odpad na úrovni 550 Kč. Pokud by nový systém nebyl zaveden, dosahovaly by náklady 
na svoz přibližně o jednu až dvě stovky na osobu více, čemuž by odpovídala i výše po‑
platků.

Zastupitelstvo pro letošní rok schválilo pro zvýšení motivace ke třídění dvě zvýhod‑
něné úrovně poplatku za odpady pro domácnosti (čísla popisná), které třídí nejvíce. 
Domácnosti, které vytřídily v roce 2017 více než 35 % hmotnosti veškerého svého odpa‑
du, získaly 100 Kč slevu na osobu, a pokud domácnost vytřídila více než 55 % odpadu, 
získal každý její člen 200 Kč slevu na poplatku.

Díky adresnému systému třídění a svozu odpadů, a především díky své píli při třídění 
odpadů, dosáhlo na slevu 106 domácností (čísel popisných). Z tohoto počtu získalo 85 
domácností má slevu 100 Kč a dalších 21 domácností slevu 200 Kč na osobu.

O tom, jaký podíl odpadů jste vytřídili, se můžete dozvědět buď na portálu svozové 
firmy, nebo od tajemníka (tajemnik@ouhrusovany.cz, 602 158 895).

Doporučujeme občanům, aby si vyžádali přístupové údaje na portál svozové firmy. 
Budou si tak moci průběžně kontrolovat podíl svého třídění, reklamovat nevyvezené ná‑
doby nebo chybně zaevidovaná čísla svozových nádob.

Výsledky nového systému třídění a svozu odpadů za rok 2017
V  roce 2017 byl zaveden adresný systém svozu a  třídění odpadu v  domácnostech 

a máme tak možnost prohlédnout výsledky a srovnat je s rokem předchozím. Průměrný 
podíl třídění plastů a papíru v hrušovanských domácnostech činil v loňském roce 25,3 %, 
přičemž dvě třetiny všech evidovaných domácností třídily méně než průměr nebo netří‑
dily vůbec. Zde je potřeba zmínit, že systém není možné nastavit tak, aby bylo zohledně‑
no třídění do veřejných kontejnerů ve sběrných hnízdech umístěných po obci.

Z konečných výsledků nás těší zejména pokles množství komunálního odpadu odvá‑
ženého na skládku o cca 60 t (10% pokles) a zvýšení podílu vytříděného odpadu.

Další srovnávání není zcela vypovídající, protože došlo ke změně metodiky: v  roce 
2016 se množství plastů a papíru z veřejných kontejnerů rozpočítávalo přibližným způ‑
sobem mezi více svážených obcí.

Velmi doufáme, že v příštím roce bude podíl vytříděného odpadu ještě mnohem vyš‑
ší, a především množství skládkovaného odpadu menší. Více než stovka domácností se 
získanou slevou na poplatku za odpad je důkazem, že třídit lze ještě výrazně lépe.

Obec se snaží, aby třídění odpadu bylo maximálně pohodlné a  jednoduché. Mělo 
by se stát pro každého naprostou samozřejmostí. Důvody, proč netřídit, jsou už jen vý‑
mluvami. S ohledem na předpokládaný růst plateb za ukládání odpadu na skládku je 
jedinou možností, jak udržet relativně stabilní výši poplatků, důsledné třídění odpadu.

Pavel Kadlec, tajemník obecního úřadu

Babybox v Blansku
Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se v Blansku otevřel již třiasedmdesátý babybox. 
Otec myšlenky záchrany nechtěných dětí je Ludvík Hess. Na budování babyboxů pan 

Hess nedostává žádné státní příspěvky, spoléhat se proto musí na velkorysé dárcovství.
Do babyboxů bylo za dobu jejich existence odloženo již 164 dětí. Naše obec přispě‑

la na blanenský částkou Kč 5000,‑. Při instalaci babyboxu, kterého se zúčastnil i staros‑
ta Blanska pan Ivo Pavlík, došlo k podpisu dárcovské smlouvy mezi panem Ludvíkem 
Hessem a starostou Hrušovan panem Miroslavem Rožnovským

Vladimír Lazar, místostarosta obce

ObecRůzné zprávy

Obr. Struktura odpadu vyváženého smluvní svozovou 
firmou v roce 2017 (včetně veřejných kontejnerů 
a sběrného dvora)
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Klub seniorů uspořádal ve středu dne 
7. 3. 2018 pro své členky oslavu MDŽ.

Paní Kremláčková Ludmila připravila 
nástěnku k MDŽ i k nadcházejícím Veliko‑
nočním svátkům. Na stole byla připravena 
zajímavá výzdoba ve formě srdíček.

Do Klubu seniorů přišla se svým vystou‑
pením skupina dětí „Hruščata“ pod vede‑
ním paní učitelky Mgr. Markéty Dvořákové. 
Děti zazpívaly a zahráli moc pěkné a veselé 
písničky. Vystoupení dětí se všem moc líbi‑
lo. Jako odměnu za vystoupení „Hruščata“ 
obdržela velkou čokoládu.

Po vystoupení dětí se zábavy ujal mu‑
zikant František Sedláček, popřál ženám 
k  jejich svátku MDŽ, zahrál a  zazpíval 
k  tanci a  k  poslechu. Po vystoupení dětí 
přišli muži z Klubu a předali zúčastněným 
ženám brambořík v květináči a blahopřání 
k MDŽ. Potom bylo podáno občerstvení – 
bramborový salát a řízek Velice dobře jsme 
se pobavily, zatančily a zazpívaly. Předseda 
klubu vyzval k tanci každou ženu a předal ji 
k na krátký taneček muži, který si ji na par‑
ketu převzal a zatančil si s ní. Zábava byla 
veselá a pokračovala až do ukončení.

Mezinárodní den žen v Klubu seniorů 7. 3. 2018
Foto i text: Eliška Kubová  

Organizace Klub seniorů
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Školy Mateřská škola

Novinky z mateřské školy
Kolektiv MŠ 

Wikyland
Ve čtvrtek 18. 1. jsme si udělali výlet 

do zábavného centra Wikyland, kde 
jsme si užili spoustu zábavy. Děti se 
vyřádily na všech atrakcích a zpět do 
MŠ se vracely možná trochu unavené, 
ale zato spokojené.

Výstava „Ledové království“
Děti ze třídy Medvídků, Motýlků 

a  Žabiček navštívily v  rajhradském 
klášteře zimní výstavu nazvanou 
„Ledové království“. Po vstupu do 
kláštera na nás čekala princezna Elsa, 
která nás provázela celou výstavou, 
kde jsme obdivovali plno sněhuláků 
a zimních skřítků.

Planetárium v Brně
Naše starší děti navštívily v  úterý 

13.  2. brněnské planetárium, kde 
jim byl promítnut výukový program 
„Se zvířátky o  vesmíru“. Pořadem 
nás provázeli ježek, zajíc, krtek 
a sova, kteří se sešli na kraji lesa, aby 
prozkoumali hvězdářskou základnu. 
Všechno pro ně bylo nové (tak jako 
pro naše děti), nikdy nic podobného 
neviděli, a když viděli startovat raketu, 
byli z  toho úplně paf. Nikdo netušil, 
o  co by se mohlo jednat. Naštěstí 
potkali chytrého myšáka, který nejen 
zvířátkům, ale i  dětem vše o  vesmíru 
vysvětlil, protože strávil celý život 
mezi vědci na raketové základně, 
věděl toho o vesmíru opravdu hodně.

Masopustní průvod
V  období Masopustu se děti 

spolu s  p.  učitelkami oblékly do 
masopustních masek a  vyrazily do 
průvodu za  všeobecného veselí 
a  doprovodu diváků. Protože nám 
letos onemocněli chřipkou naši 
muzikanti, kteří nás vždy doprovázejí, 
šli jsme bez doprovodu hudby. Ale 
to nám vůbec nevadilo a akci jsme si 
VŠICHNI pořádně užili a  za odměnu 
jsme dostali od našich p.  kuchařek 
sladkou odměnu.

Sněhulákový den ve třídě Včeliček
Jedno dopoledne se děti ze třídy 

Včeliček s  jejich pani učitelkami 
proměnily v  sněhuláčky. Celé 
dopoledne si jako sněhuláci užili 
spoustu her a  zábavy a  důležité bylo 
i  to, že se nám tito sněhuláci ani 
nerozpustili.

A co nás ještě čeká do prázdnin?
 � Velikonoční dílničky
 � Den otevřených dveří 24.  4.  2018 

v čase 14.30 – 16.00
 � LIPKA ‑ návštěva ekologického 

výukového programu 7. 5. 2018
 � Zápis do MŠ 10.  5.  2018 (13.00  – 

15.30)
 � Den matek ‑ besídky
 � Spaní ve školce – předškoláci
 � Rozloučení s předškoláky

Krásné jarní dny přeje kolektiv MŠ
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Zveme všechny zájemce na

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
k nám do mateřské školy.

Navštívit můžete všechny budovy MŠ

/ Havlíčkova 169 , Sídliště 527, Jízdárenská 699 /

      a to dne 24. dubna 2018 v době od 14,30 do 16,00 hodin.

      Současně si mohou rodiče vyzvednout přihlášku k přijetí dítěte

                                                                                              Z Á P I S  dětí 

do mateřské školy na školní rok 2018 / 2019 

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí 

do Mateřské školy Hrušovany u Brna se uskuteční 

ve čtvrtek 10.5.2018 v době od 13.00 do 15.30 hodin 

v budově MŠ Sídliště ve třídě Sluníček ( zadní vchod ). 

U zápisu je nutné předložit vyplněnou a od pediatra potvrzenou přihlášku, rodný list dítěte a 
občanský průkaz ( zákonný zástupce ). 

ŠkolyZákladní škola
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Organizace Rybáři

Rekapitulace loňského roku 2017
V loňském roce proběhl rybářský krou‑

žek od ledna do září a navštěvovalo ho 10 
dětí, které na podzim dostaly pamětní list 
za úspěšné absolvování rybářského krouž‑
ku. Jsem moc rád, že se členská základna 
rozrůstá o  mladé nadějné rybáře. Chtěl 
bych říct, že v průběhu roku jsem veškeré 
informace sepisoval do hrušovanského 
zpravodaje a  zejména informace o  všech 
akcí a soutěží, které jsme jako Klub rybářů 
uspořádali. Já osobně považuji všechny 
rybářské závody za úspěšné a vydařené – 
hlavně mládež do 15  let vždy neodešla 
s  prázdnou. Velice si vážím všech našich 
členů, kteří se rádi zúčastnili všech závodů 
a  přispěli tím, ne nám, ale celému Klubu 
rybářů.

V  loňském roce jsme měli i  velkého 
sponzora, který dodal rybářské věci do ry‑
bářského kroužku a zejména jako rybářské 
ceny pro děti na závody. Velké poděkování 
však patří každému, který jakkoli pomohl 
či přispěl nějakým věcným darem. Chtěl 
bych poděkovat panu Ing.  Miroslavu 
Svobodovi, který pomohl také Klubu rybá‑
řů svými životními zkušenostmi – byli jsme 
spolu na krajském úřadě. Pomáhal mi při 
sepsání evidenčního listu rybníkáře, který 
se podával za rok 2016 a to do 30. 4. 2017. 
S bývalou paní tajemnicí OÚ také řešili pře‑
vod rybářské chaty od MO Brno 5 pod OÚ 
Hrušovany u  Brna na katastru. Plánovali 
jsme i letos společné cesty, avšak již budu 
muset sám, pan Svoboda nás v  loňském 
roce opustil navždy. Moc děkuji za jeho 
cenné rady a  životní zkušenosti, trošku 
i z oblasti rybářství.

Já za celý Klub rybářů děkuji také všem 
zaměstnancům obce  – úředníkům, ale 

také zaměstnancům tzv. rychlé roty, které 
má na starost pan Hodec. Za velkou po‑
moc a podporu musíme poděkovat panu 
starostovi obce a  jeho manželce, kteří si 
vždy najdou čas a přijdou se za námi po‑
dívat na rybářské akce a soutěže. Nesmím 
ještě zapomenout zejména na celý výbor 
Klubu rybářů za veškerou pomoc a součin‑
nost při všech rybářských akcí, soutěží, bri‑
gád a  schůzí. Musíme všichni táhnout za 
jeden provaz, pomáhat si a úkol předsedy 
je všechny stmelovat a nerozdělovat. Přeji 
si na rybníku klid, pohodu a řešení situací 
bez hádek. V  životě, doma máme každý 
starosti a  nějakou zodpovědnost, proto 
si prosím choďme na rybník odpočinout 
a nemyslet na stres. Důležitá a zásadní je 
pro mě zpětná vazba, spokojenost a  ra‑
dost všech členů Klubu rybářů, aby rádi 
chodili a vraceli se na rybník a trávili tam 
svůj volný čas v přírodě.

Od roku 2018 budeme jako výbor 
a  podvýbor Klubu rybářů spolupracovat 
v  7 lidech. Více hlav, více názorů, myšle‑
nek a  nápadů, co dělat lépe a  především 
nedělat chyby. Když už někdo uděláme 
chybu, je třeba vše si přiznat a  napravit. 
Nikdo není dokonalý. Klub rybářů schvaluje 
novinky, vydává stanovy, rozšiřuje pomoc 
rybníkářské stráži, vše od letošního roku 
2018. Veškeré novinky budou zveřejňovány 
v průběhu roku ve vitrínách kolem rybníka. 
Ke dni 31. 12. 2017 máme 38 mladých členů 
a 61 dospělých členů Klubu rybářů.

Počátek roku 2018
Dne 13.  1.  2018 proběhla výroční 

členská schůze Klubu rybářů v  obecní 
místnosti – Klub důchodců. Zrekapituloval 
se loňský rok a nastínily se plány na letošní 

rok. Hlavním bodem byly zprávy všech 
členů výboru, předání pamětních listů, 
představení nových členů výboru a  pod‑
výboru Klubu rybářů a diskuze a následné 
hlasování o  změnách organizačně  – ryb‑
níkářského řádu na rok 2018, představení 
nových stanov Klubu rybářů.

Dne 26. 1. 2018 proběhla 1. informativní 
schůzka zájemců o  rybářský kroužek. 
Rybářský kroužek probíhá každý pátek 

v  rybářské klubovně od 17:00 hod. 
Rybářský kroužek navštěvuje 9 mladých 
budoucích rybářů, a  bude rozdělen na 
teoretickou a praktickou část.

Prodej povolenek byl zahájen dne 
24. 2. 2018 a prodej všech druhů povole‑
nek bude probíhat vždy každou sobotu 
od 10:00 do 14:00 v  rybářské klubovně 
až do konce roku 2018, i v případě zájmu 
jednodenních povolenek.

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl  

OrganizaceRybáři

Nová struktura vedení Klubu rybářů Hrušovany u Brna platná k 1. 1. 2018

Funkcionář Pracovní náplň Kontakt

Lukáš ZEKL, předseda Klubu 
rybářů; člen kárné komise 
rybníkářské stráže

Administrativní činnost – prodej 
všech povolenek, evidence všech 
rybářů

Mobil: 728 788 387
Email: zeklluk@seznam.cz

Tomáš PEKÁREK, 
místopředseda Klubu rybářů; 
člen kárné komise rybníkářské 
stráže

Brigádnická činnost – vedoucí 
pracovních činností pro dospělé, 
evidence brigádníků a zarybnění

Mobil: 603 282 494
Email: t.pekarek@atlas.cz

Zdeněk FARKAŠ, hospodář 
Klubu rybářů; předseda kárné 
komise rybníkářské stráže

Hospodářská činnost – kontrola 
rybí obsádky, rybníka a okolí, krmení 
ryb, správce rybářské klubovny

Mobil: 774 155 423
Email: z.farkas@seznam.cz

Lukáš BRZOBOHATÝ, asistent 
podvýboru Klubu rybářů, pomoc 
rybníkářské stráži

Pomoc při brigádnické činnosti pro 
mládež, praktická výuka kroužku, 
organizace ryb. akcí a soutěží, 
propagace na webu

Mobil: 606 441 213
Email: 
lukybrzobohaty@seznam.cz

Michal POVOLNÝ, asistent 
podvýboru Klubu rybářů, pomoc 
rybníkářské stráži

Pomoc při všech rybářských akcí 
a soutěží ‑ občerstvení

Mobil: 606 075 458
Email: –

Zdeněk MENDL, asistent 
podvýboru Klubu rybářů, pomoc 
rybníkářské stráži

Pomoc při zajišťování hospodářské 
činnosti na rybníku a okolí

Mobil: 702 526 804
Email: ‑

Jaromír MAHOVSKÝ st., asistent 
podvýboru Klubu rybářů, pomoc 
rybníkářské stráži

Pomoc při organizaci všech ryb. akcí 
a soutěží, praktická výuka kroužku

Mobil: 774 539 449
Email: MahovskyJ@email.cz

Rybníkářská stráž
a) Kárná komise k řešení přestupků: předseda – Zdeněk Farkaš, služební odznak, průkaz
 člen – Tomáš Pekárek, služební odznak, průkaz
 člen – Lukáš Zekl, služební odznak, průkaz
b) Pomoc rybníkářské stráži:
 Lukáš Brzobohatý, průkaz; Michal Povolný, průkaz; Zdeněk Mendl, průkaz;Jaromír Mahovský st., průkaz
c) Obecní policie – právo na kontrolu každé lovící osoby na rybníku
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Organizace Rybáři

Plán rybářských akcí a soutěží na rok 2018
a) Rybářské závody: dospělí 28. dubna 2018

mládež 29. dubna 2018

b) Exkurze na Mendelovu univerzitu: 19. května 2018

c)  Jarní rybářská noc: 26. – 27. května 2018

d) Rybářské závody: dospělí 16. června 2018

mládež 17. června 2018

e) Posezení u muziky: 23. června 2018 
(15:00 hod. – 22:00 hod.)

f ) Letní rybářská noc: 31. srpna 2018 
– 1. září 2018

g) Rozloučení s prázdninami: mládež 2. září 2018

Upozorňuji, že v případě potřeby či nutnosti si vyhrazujeme právo na změnu termínu daných 
rybářských akcí a soutěží, veškeré případné změny se pokusíme informovat, co nejdříve.

Základní informace Klubu rybářů o exkurzi na „Mendelovu univerzitu + Lamacentrum v Brně“
Kdy: sobota 19. 5. 2018
Kde: sraz bude na vlakovém nádraží v Hrušovanech v 8:10
 odjezd vlaku je v 8:28
Doprava: vlak + MHD v Brně
Místo konání: Mendelova univerzita a Lamacentrum Hády v Brně
Internetové stránky: www.rybarstvi.eu, www.lamacentrum.cz
Cena exkurze: mládež do 15 let – doprava a vstup zdarma, s sebou peníze dle uvážení
 dospělí – doprava a vstup zdarma, s sebou peníze dle uvážení
S sebou: jídlo, pití, oblečení a obuv dle počasí, 
 pláštěnka a okopírovaná kartička pojištěnce
Předpokládaný návrat domů kolem 17:00 – 18:00 hod.

Krásné a klidné chvíle u vody a mnoho pěkných úlovků všem členům Klubu rybářů
přeje Lukáš Zekl – předseda.

▼ Z výroční členské schůze 13. 1. 2018 – blahopřání jubilantům

Činnost naší tělocvičné jednoty je stále aktivnější a pestřejší. Jsme rádi, že se podařilo oslovit 
velké množství lidí a máme tak spoustu nových členů, především dětí.

Oddíl moderní gymnastiky pořídil díky dotaci Jihomoravského kraje a obce Hrušovany u Brna 
nové vybavení. Vedoucí oddílu je Jana Míčková a hlavní trenérkou mnohonásobná česká mistryně 
a reprezentantka Monika Vlčková. Tréninky dětí probíhají každé úterý a čtvrtek. Kroužek navštěvu‑
je téměř 40 děvčat.

Vedoucím cvičení všestrannosti je Pavel Kadlec. Kroužek je určený především pro děti 1. stupně 
ZŠ, ale navštěvuje jej i početná skupina předškoláků. Od března mohou nově děti cvičit dvakrát 
týdně, a to v úterý a ve čtvrtek. Děti hrají hry, učí se základním gymnastickým a atletickým doved‑
nostem, učí se šplhat na tyči atd. Cvičení má 17 aktivních členů.

Volejbal pro mládež vede rovněž Pavel Kadlec. Tréninky se konají v úterý, ve středu a ve čtvrtek. 
Tým tvoří 15 mladých volejbalistů a vo‑
lejbalistek. Hledáme další spoluhráče, 
ideálně žáky 7. ročníků ZŠ a  starší, ale 
přijmeme mezi sebe i  mladší, bereme 
holky i  kluky, jak úplné začátečníky, 
tak  i  zkušenější volejbalisty. Tým začal 
spolupracovat s  volejbalisty z  Pohoře‑
lic, se kterými už sehrál přátelské utkání, 
a  plánujeme další. Kontakt jsme navá‑
zali i  s  dětským volejbalovým týmem 
ve Vranovicích, takže v úvahu připadají 
i společné turnaje.

Smíšený volejbalový tým tvoří 12 
aktivních členů. V  letošní sezoně 3.ligy 
Amatérské volejbalové ligy se  tým 
umístil na  4. místě z  20 týmů po  zá‑
kladní části, ale do  2. ligy se  bohužel 
postoupit nepodařilo. Přesto se  stal 
jedním z největších překvapení letošní 
sezony. Kromě této dlouhodobé sou‑
těže se tým v zimním období zúčastnil 
tradičního turnaje STATION OPEN v Za‑
stávce (4. místo) a turnaje v hale Vodová 
v Brně (3. místo).

Do sokolovny chodí cvičit také ženy 
(v  pondělí a  ve  čtvrtek, 14 členek) 
a badmintonisti (středa, 5 členů).

Kromě sportovních aktivit pořádá 
T.J. Sokol i  kulturně společenské akce. 
Potěšil nás velký úspěch únorového 
maškaráku pro  děti. Děkujeme všem, 
kdo se na této akci podíleli, a především 
sponzorům.

T.J. Sokol Hrušovany u Brna 
Pavel Kadlec  

OrganizaceTJ Sokol Hrušovany u Brna 

Volejbal pro mládež

Smíšený volejbalový tým
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Den Pořádá Akce

Duben

7. Táborníci úklid a sběr odpadků
7.‑8. SDH Jablonec nad Nisou
14. Obec Osvobození Hrušovan
21. Táborníci Branné závody
28. Klub rybářů Rybářské závody ‑ dospělí
28. SDH Židlochovice, liga mládeže
29. Klub rybářů Rybářské závody ‑ děti
30. Sokol Čarodky na sokolovně

Komise ŽP úklid a sběr odpadků

Květen

1. SDH Visegradský pohár, Ostrava

15. KPOZ Oslava dne matek v DDS
16. KPOZ Oslava Dne matek v klubu 

seniorů
19.‑20. SDH Okresní kolo Plamen, 

Přísnotice
26. Klub rybářů Jarní rybářská noc

Klub rybářů Exkurze Mendelova 
univerzita

FK 1932 1. termín finále středních 
škol

Červen

1. Sokol MDD

2. MS Lípa MDD + posezení s občany

9. Obec Železný muž, žena

16. Sokol Babské hody

16. Klub rybářů Rybářské závody ‑ dospělí

17. SDH Krajské kolo dorostu

17. Klub rybářů Rybářské závody ‑ děti

24. KPOZ 2. vítání občánků

26. MS Lípa Propagace myslivosti pro 
školy

29. Sokol Ukončení školního roku

30. Táborníci Stavění tábora

FK 1932 Hurá prázdniny

Den Pořádá Akce

Červenec

1. Táborníci Stavění tábora

4.‑21. Táborníci Letní stanový tábor

14. ‑ 28. Mišlenka Letní tábor

14. SDH Brno‑Líšeň, 60 m překážek

15. SDH Brno‑Líšeň, Brněnská věž

Srpen

6.‑10. Táborníci Příměstský tábor

11.‑12. Táborníci Bourání tábora

24. ‑ 26. Sokol Hrušovanské hody

31. Klub rybářů Letní rybářská noc

Zk
ra

tk
y:

 K
PO

Z 
–K

om
is

e 
pr

o 
ob

ča
ns

ké
 z

ál
ež

ito
st

i, 
SD

H
 –

 S
bo

r d
ob

ro
vo

ln
ýc

h 
ha

si
čů

 

Ženy z Hrušovan
TJ Sokol 

a Obec Hrušovany u Brna
Vás srdečně zvou na

Babské hody 2018
v sobotu 16. 6. 2018

Hraje
Dambořanka 
a ARCUS rock

Organizace Plán akcí na duben až srpen

AZ
Občasník kronikáře Březen 2018

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

Dům č. p. 103
Dům postaven 1849 Janem Hauzarem v zahrádce patřící k číslu 87. Po smrti Hauza‑

ra koupil domek Jan Kočí. Po smrti Kočím obdržela domek dcera Marie, později se sem 
přiženil Jung ze Žabčic. Po smrti Junků koupil domek Karel Fičala. Po smrti Fičalu koupil 
domek Mokrý.

Dům č. p. 104
Domek postaven roku 1849 Filipem Doležalem. Stavební místo koupeno od Ant. Laitke ba 

ze zahrady č. 62. Po smrti Doležalů domek rozdělen na dvě čísla (bude později jmeno váno). 
Původní číslo 104 obdržel syn. Po smrti syna se domek prodal Šterovi ze Železnic, kterýžto jej 
postoupil své dceři provdanou Frant. Jokver.

Dům č. p. 105
Domek postaven 1850 též v zahradě Ant. Laitkeba čís. 62, postaven Josefem Koníčkem, 

který hned po vystavení zemřel a přiženil se sem Frant. Hauzar, pak když mu dospěla dcera, 
přiženil se sem Jan Suchánek z č. 55 z Hrušovan.

Ulice Kosmákova,
stojí zde domy 

čp. 104, 105, 107
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Dům č. p. 106
Domek postaven roku 1855 Marii Zapomělovou též na zahradě Ant. Lajtkeba 

čís. 62. Jmenovaná postavila tento domek pro svého syna Šimona Zapoměla. Po jeho 
smrti koupil tento domek Pavel Táborský čís. 57 z Hrušovan pro svoji dceru Julii a při‑
ženil se sem Frant. Vrba č. 9, pro nedostatek místa jej prodal jistému Matouškovi.

Dům č. p. 107
Domek postaven též roku 1855 Marií Zapomělovou též v zahradě Ant. Lajtkeba 

(č. 62) pro svou dceru Marii provdanou Dočkal pomocníka, který po manželčiné smr‑
ti domek prodal Matěji Táborskému a do hor odešel.

Dům č. p. 108
Domek postaven roku 1865 na obecním místě Tomášem Vrbem, pro svou dceru 

Marii a přiženil se sem Jan Veis z čísla 11 z Hrušovan.

Dům č. p. 109
Hostinec postaven roku 1865, na místě stála stodola majitelem čís. 26 Janem Köl‑

blem. Po smrti Kölbla pozůstalá vdova držela sama hostinec pak ho pronajala Janu 
Blažku, později jistému Štěpánkovi. Konečně postoupila hostinec své dceři Julii a při‑
ženil se sem Jan Kölbl z Vojkovic. Hostinec koupil Václav Sýkora, kterýžto jej velmi 
rozšířil a opravil, též kus zahrady od čís. 25 odkoupil a kuželnu v zahradě zřídil.

Dům č. p. 110
Dům větší postaven na obecním místě roku 1868 Martinem Kromusem, majite‑

lem domu čís. 76 v Hrušovanech pro syna Vavřince, kterýžto když se oženil zanedlou‑
ho ho prodal jistému Lourenčíkovi z Ivaně, po jistém čase, asi roku 1899 dům vyhořel, 
pak byl opraven a prodán Štiglicovi původem z Modřic.

Domy č. p. 111, 112, 113
Domy jsou na nádraží, též skladiště postaveno na odkoupených pozemcích 

rolnických roku 1871 a 1872. Nádraží dohotoveno a slavnostně odevzdáno za zá‑
stupů lidstva z celého okolí v úterý po Sv. Duchu 1872. Roku 1889 jak již řečeno 
ještě rozšířeno. Dří ve se přejíždělo přes kanál, který vedl pod železnicí vodu z pol 
do hlinka, nynějšího skladu dříví Cezara z Neslehovic zařízený. Když tedy nádraží 
se rozšířilo, přestala podotknutá cesta, a zřízená nová na Panské nivě, jak teď se 
jezdí.

Domy č. p. 114, 115
Domy postavil Jaroš Martin roku 1873 majitel ¾ lánského domu čís. 58 v Hru‑

šovanech pro svoje syny, jelikož tito toho nepotřebovali, jest prodáno po zřízení 
cukrovaru Společ nosti pro byty úřednické a též opraveno. Jmenovaná čísla byla 
postavena na vlastním pozemku Martina Jaroše. Na zadním konci u  železnice 
jest později vystavená Restaurace p. Jelínkem stavitelem ze Židlochovic, jak poz‑
ději bude naznačeno.

Dům č. p. 116
Domek postaven Pokorným Matoušem roku 1874 na parcelním číslem patřící 

k čís. 13 domu tehdá Josefa Kelbla.

Dům č. p. 117
Domek postaven v zahradě patřící k číslu domu 35 Tekle Kolegar postavený 

Matějem Kališem majitelem domu číslo 51 roku 1874. Od Kališe obdržela domek 
dcera Marie provdána Josef Veselý. Od Veselého později koupil domek Jan Vrba 
železniční zřízenec.

Dům č. p. 118
Domek postavený též roku 1874 zas Matějem Kališem na výše uvedené zahra‑

dě. Později prodán domek Janu Fialovi, bývalému obcnímu sluhovi (pastýři). Od 
Fialovi koupila domek Marie Kališová a později jej postoupila Juliusovi Studené‑
mu, zeťovi.

Dům č. p. 119
Dům je zřízen z výměny patřící k číslu 35 pro Martina Studeného a jeho man‑

želky Cecilii.

Dům č. p. 120
Domek postaven roku 1875 Matějem Studeným na parcely patřící k domu 67 

Antonínu Studenému.
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Dům č. p. 121
Domek postaven roku 1875 Šimonem Klouparem na odkoupené parcely tehdá 

k čís. 24 Lazaru Martinovi.

Dům č. p. 122
Domek postaven roku 1875 Antonem Suchánkem z čís. 55 na odkoupené parcely 

patřící tehdá k domu číslo 12 Antonínu Listovi.

Dům č. p. 123
Domek postaven roku 1875 Tomášem Vrbem z čísla 89 na obecní parcely. Tomáš 

Vrba postoupil domek své dceři Anně, která se provdala za Františka Večeře.

Dům č. p. 124
Domek postaven roku 1875 zas Tomášem Vrbem na odkoupeném místě od obce. 

Od Vrby obdržela domek od dcery dcera Antonie, která se provdala za Jana Jaroše, 
konduktéra na železnici.

Dům č. p. 125
Domek postaven roku 1876 Vavřínem Lankem čís. 39 k zahradě domku přinále‑

žející. Domek obdržela dcera Kateřina, kteráž se provdala za Jana Doležala z čís. 14.

Továrna č. p. 126
Cukrovar postaven roku 1881 a 1882 na odkoupených pozemcích, pat‑

řících rolníkům hrušovanským. Platila Společnost za sáh pozemků 1zl. 25 
kr., později platila na rozšíření stavby už dva zlaté a ještě později na stavbě 
bytů pro úředníky platili až pět zlatých za sáh. Ten čas, co se stavěl cukro‑
var, byl dobrý výdělek pro pilné a opatrné hospodáře. Za dovoz kamene 
ze židlochovských kopců platili 12 krejcarů za metrický cent, později jen 
deset. Kdo měl dobrý vůz a koně, naložil 22 metrických centů, vydělal 2 zl. 
64 kr., později méně.

Kdo se přičinil, ten vydělal za den 9 až 10 zlatých. Na kamení se jelo 5 až 
6 krát denně. Cukrovar se počal stavět asi na začátku července. Na kterém 
pozemku bylo seté žito, muselo se nezralé uklidit a na jiném místě nechat 
usušit. Napsal jsem tyto řádky proto, aby pozdější potomstvo vědělo, jak 
to před lety vypadalo a  jak se platilo. Postavením cukrovaru se umožnilo 
pracujícím třídám lepší postavení. Po několik roků se pracovalo v cukrova‑
ře 9 až 10 měsíců. Dělníci vydělali 8, 9 až 12 zl. za týden. Později se poměry 
zhoršily, již se tak dlouho nepracovalo, ani tolik neplatilo.

Pro poplatníky však povstaly záhy následky. Přistěhováním cizího lidu 
musela se již roku 1883 přistavět jedna školní třída, poněvadž dětí ve škole 
velmi přebývalo. V roce 1892 již se stavěla 4třídní škola. Škola se stavebním 
místem stála přes 3 000 zlatých. Tento obnos musela obec vypůjčit z I. Mo‑
ravské spořitelny v Brně na 4%. Tento obnos se vypůjčil na 3  roky. Avšak 
cukrovar, jelikož před tím málo pracoval, měl také menší daň, platil tedy 
menší přirážky, následkem toho se poměry pro poplatníky zhoršily. Asi po 
8 nebo 9 roků se obci přirážky platily po 60, 58, 55, 50, 50, 40, 40 z jednoho 
zlatého ročně vybírala, takže to trvalo plných 9 roků než se škola vyplatila, 
čily dluhy zaplatily. V roce 1901 a v roce 1902 pracoval cukrovar jen 3 mě‑
síce, totiž od 16. října do 15. ledna, a prostřed zimy zůstali všichni dělníci 
doma.

Když přibývalo obyvatelstva, tak jich více ročně umíralo a tu se shledalo, 
že starý hřbitov jest malý. Zas byla obec hejtmanem nucena stavět nový 
hřbitov. Bylo ustavičně vyjednáváno, kde nový hřbitov postavit. Hned měl 
být na dílech, jak stojí dnes Fischův dvůr, pak zase na dílech u Lejtné, pak 
konečně na dílech za železnicí, jak dnes stojí.

Roku 1891 se musel nový hřbitov stavět. Pozemky se musely odkoupit 
a  dost draho zaplatit. Stál nový hřbitov přes 7000 zlatých. A  na to druhý 
rok zas škola. Z toho si milí čtenáři utvoříš úsudek co jsme se naplatili. Pak 
přišly ještě jiné následky, jako zařízení nemocnice pro případ nakažlivých 
nemocí, pak krádeže v polích a kdoví, co ještě více.
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Dům č. p. 127
Domek postaven na obecním pozemku roku 1882 Janem Škorpíkem.

Dům č. p. 128
Jest zřízeno z výměny patřící k domu čís. 29 Ondřeje Hiticha roku 1883. Od Hiticha 

koupil tento domek švagr Kubíček vařící v cukrovaru.

Dům č. p.129
Restaurace postavena p. Jelínkem ze Židlochovic roku 1883 na odkoupeném po‑

zemku od Martina Jaroše z Hrušovan čís. 58. Od Jelínka koupil restauraci Jan Vaněk 
ze Židlochovic, kterýžto čas sám živnost hostinskou provozoval, a pak to konečně 
pronajala. Hostínští Pattera, Cimlych, Hrnčíř, Kužál.

Dům č. p. 130
Domek postaven Teklou Kolegarovou ze stodole patřící k číslu 35 k tehdejší chalu‑

pě se všemi pozemky. Od Tekle Kolegarové toto číslo syn Tomáš Kolegar roku 1899.

Dům č. p. 131
Domek postaven janem Kolegarem na pozemku patřící k chalupě čís. 36 patřící 

Jakubu Sopouškovi. Po smrti Kolegarů obdržel domek nejstarší syn František Kole‑
gar. Po smrti Františka Kolegara patřil domek jeho manželce.

Dům č. p.132
Domek postaven roku 1884 jistým Hlávčem skladníkem na dráze. Od Hlávče kou‑

pil domek Müller, účetní v cukrovaru v Hrušovanech. Tento jmenovaný zpronevěřil 
v cukrovaru pokladnu, byl zbaven domku, pak vyhnán. Domek si podržel cukrovar 
pro své řemeslníky. Domek byl též postaven v zahrádce patřící k čís. 36.

Dům č. p. 133
Domek postaven roku 1884 Václavem Ryšánkem čís. 2 v Hrušovanech na vlastním 

pozemku. Jistou dobu byl pozemek pronajat pak ho dostala dcera Cecílie, pak se 
sem přiženil Josef Zeichmeistr z Malých Němčic.

Dům č. p.134
Domek postaven roku 1884 též Václavem Ryšánkem na pozemku koupeném od 

Antona Studeného čís. 73. Od Ryšánka dostal domek jeho syn Ondřej Ryšánek.

Dům č. p. 135
Domek postaven roku 1844 Josefem Dobrovolným ze Židlochovic na pozemku 

čili zahradě patřící Jakubu Sopoušku čís. 36. Po smrti Dobrovolném patřil domek 
manželce, kteráž ho prodala své sestře Marii Kolegar, později provdaná Martin Le‑
mon ze Sobotovic.
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Použité prameny:
František Doležal: Jména majitelů domů (rukopis)
Občasník připravila Vlastimila Adamová

ObecRůzné zprávy

Pozvánka na Iron (wo)man
V sobotu 9. června se uskuteční již IV. ročník hrušovanského triatlonu pro dospělé 
a  duatlonu pro děti. Každý rok nám přibývá účastníků ve všech kategoriích 
a doufáme, že letošní rok nebude výjimkou.

V  závodě jde samozřejmě o  co nejlepší umístění, ale to není hlavní účel celé 
akce. Nejdůležitější je najít v dospělých a dětech celoroční motivaci k pohybu 
a ke sportování.

Závod se každoročně koná za velkého diváckého zájmu a  i  letos Vás zveme 
druhou červnovou sobotu k rybníku Šejba k aktivní nebo pasivní účasti.

Tříkrálová sbírka
Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky: 75.798,- Kč.

Chtěli bychom touto cestou všem poděkovat – těm co přispěli i těm co si udělali 
čas a šli tuto sbírku (děti i dospělí). A také těm, kteří se na organizování sbírky 
v Hrušovanech u Brna podíleli.
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Takto vypadá letošní výsledek z pohledu historie:
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Události ve škole

Školy Základní škola

Leden v 1. A
Leden se  nesl v  duchu vzpomínek 

na Vánoce a těšení se na první vysvěd‑
čení i  jarní prázdniny. Naučili jsme 
se  číst a  psát několik dalších písmen 
a  začali jsme počítat do  dvaceti, sta‑
věli jsme stavby z kostek. Při probírání 
písmene H jsme si zahráli na  hasiče 
a zapojili jsme se do výtvarné soutěže 
požární ochrana očima dětí. Povída‑
li jsme si o  různých vodních zdrojích 
k  hašení požárů, absolvovali pár vod‑
ních soutěží v družstvech a obdivovali 
jsme, co vše hasiči zvládají. Jsme rádi, 
že v naší obci mají žáci příležitost cho‑
dit do „Hasičky“ a  naučit se  spoustu 
důležitých dovedností.

Žáci v  lednu také absolvovali 
program Žijme zdravě vedený ex‑
terní lektorkou. Dozvěděli se  dů‑
ležité informace o  zdravém život‑
ním stylu, stravování, zdravých 
návycích  atd. Na  závěr programu vy‑
tvořili plakát o  zdravých potravinách. 
 Mgr. Jitka Coufalová, tř. uč. I. A

Výprava do pravěku a vysvědčení v Pavilonu Anthropos
Než jsme se nadáli, byl tu konec 1. pololetí a my se vypravili do Anthroposu v brněn‑

ských Pisárkách. Cestu vlakem a tramvají, tedy šalinou, jsme zvládli v pohodě. Po uspě‑
chaném závěru pololetí jsme se najednou přenesli do minulosti, do doby tisíce až miliony 
let před naším letopočtem. V té době pro nás čas plynul velmi pomalu, snad nekonečně 
dlouho…

Pavilon Anthropos neboli Pavilon Člověk je unikátní muzeum zachycující vývoj člo‑
věka u nás a na území Evropy od nejstarších dějin přes období života neandrtálců až 
do příchodu našich předků, tzv. anatomicky moderních lidí.

Celou expozicí nás prováděl pan lektor, který  poutavě, stručně a  výstižně vyprávěl 
dětem dávné příběhy ze života pravěkých lidí, jejichž rekonstrukce si mohly prohlédnout 
v jednotlivých diorámách. O tom, že výstava děti zaujala, svědčilo i to, že místy ani nedu‑
taly. Např. před diorámou znázorňující pravěký pohřeb do mělkého hrobu, kdy se na ně 
přenesla tíseň a zavládlo doslova hrobové mlčení.

Dětskou zvídavost a  fan‑
tazii podpořily i otázky pana 
lektora ke každému tématu, 
které je nutily vžít se do způ‑
sobu života našich dávných 
předků. Např.  otázka, zda 
pravěcí lovci mohli lovit ma‑
muty do nastražených a pře‑
dem vykopaných jam. Tady 
se  ukázalo, že  pokračující 
vědecké výzkumy v  oboru 
archeologie, antropologie 
a  genetiky přináší nové po‑
znatky, které do značné míry 
pozměňují naše zažité před‑
stavy o  pravěku. Zkrátka 
Štorchovi Lovci mamutů žili 
jinak a Doba ledová také ne‑
byla tak úplně ledová…

Zlatým hřebem naší ná‑
vštěvy v  Anthroposu bylo 
vydání výpisu z  vysvědčení 
pod  největší atrakcí muzea, 
mamutem a  jeho mládě‑

tem v  životní veli‑
kosti. Ve  srovnání 
s  vývojem člo‑
věka od  primátů 
po  Homo sapiens 
tak  žáci mohli 
porovnat vývoj 
svých schopností, 
dovedností a  zna‑
lostí na  základě 
pololetního hod‑
nocení. 
Mgr. Michal Řihánek 

(za třídy IV. A, IV. B)

ŠkolyZákladní škola
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Masopust
Dne 14.  2.  2018 proběhlo 

v 1.A masopustní tematické vy‑
učování. Žáci přišli v  různých 
kostýmech a  naučili jsme se  li‑
dové popěvky, které  znívaly 
vesnicí při  masopustních prů‑
vodech. „Fidly, fidly, bumtarata, 
otevřete, kmotře, vrata. Maškary 
k  Vám přišly, hej! Začal maso‑
pustní rej.“

Však jsme také z  okna viděli 
průvod dětí a  rodičů z  MŠ. Po‑
dle lidové pranostiky by  mělo 
být na  Velikonoce 2018 pěkné 
počasí.

Žáci se dověděli, co to je a jak 
probíhalo masopustní obdo‑
bí, vyrobili si a  počítali jitrnice, 
ochutnali koblížky, vymýšleli 
slova ze  zpřeházených písmen, 
naučili se  básničku a  udělali 
koláž masopustních postav (fa‑
šank, klibna, bába s  nůší, med‑
věd). Abychom si masopustní 
veselí neužívali sami, přizvali jsme na poslední hodinu do tělocvičny i třídu 1.B. Žáci si 
společně zatančili masopustní taneček, zahráli si různé hry a pozorovali elegantní chůzi 
klibny, kterou nám předvedli třeťáci. Bylo nám spolu dobře, vždyť jsme si zpívali:

„Masopust slavíme, nic se nevadíme pospolu,
Co bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu.“

Mgr. Jitka Coufalová, tř. uč. I. A

taktiky a spolupráci. Nejhorší chvíle zažívali naši soupeři, když se ke 
slovu dostalo „vybíjecí komando“ v podání V. Drápala a R. Veselého. 
Všem našim hráčům patří za jejich výkon velká pochvala.

Závěrem chci poděkovat za pomoc všem našim kolegům z pedago‑
gického sboru a ostatním zaměstnancům i těm z hostujících škol, kteří 
přiložili ruku k dílu, a přispěli tak ke zdárnému průběhu celého turnaje.

Složení družstva naší školy (včetně náhradníků): Vojtěch Drápal, Ši‑
mon Vrba, David Revilla Medina, Richard Veselý, Adam Bohatec, Zde‑
něk Antoš, René Franzberger, Vojtěch Studený, Teodor Uhnák, Aleš 
Viktorin, Barbora Uvízlová, Daniela Nebenführová.

Mgr. Michal Řihánek

Turnaj ve vybíjené, tentokrát zase výhra…
V pátek 2. března na konci mrazivého týdne proběhl ve škole další, už 12. ročník tur‑

naje ve vybíjené „O školní pohár“.
Letošního turnaje se zúčastnilo šest školních týmů, které spolu sehrály devět utkání. 

Hrálo se naplno, ale fair play. V atmosféře zdravého soutěžení se hráči bili jako lvi. Záro‑
veň se opět potvrdila známá slova zakladatele moderních olympijských her Pierra de 
Coubertina, že (zkráceně) „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a všechny týmy si to 
herní dopoledne užily po všech stránkách bez rozdílu.

Ještě několik dní před turnajem to pro náš tým nevypadalo příliš dobře, řada dobrých 
hráčů onemocněla nebo se omluvila pro účast na akci hrušovanských Táborníků. Na‑
vzdory tomu naše družstvo opět zvítězilo. Ukázalo se, že jeho síla je v dodržování herní 

Výsledné pořadí 
školních týmů:
1. ZŠ Hrušovany
2. ZŠ Rajhrad
3. ZŠ Židlochovice
4. ZŠ Žabčice
5. ZŠ Vranovice
6. ZŠ Modřice
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Návštěva knihovny
V  březnu  – měsíci čtenářů naši žáci navštívili místní knihovnu. Připomněli jsme si 

pravidla, která správný čtenář v  knihovně dodržuje. V  oddělení dětské literatury jsme 
se chvíli věnovali pohádkám, tedy četbě nejmladších dětí. Mnohem zajímavější pro nás 
však byly pověsti z našeho kraje. Při jejich vyprávění se nám tajil dech. Pak už jsme se 
nejvíc těšili na to, až si sami některé z knih budeme moci prolistovat. Na závěr si pro nás 
paní knihovnice připravila nelehký úkol. Měli jsme potrápit jazýčky při čtení jazykolamů. 
Že to nebylo snadné, si můžete klidně vyzkoušet i VY, tak třeba:
•	 Pštros	s pštrosicí	a s pštrosáčaty	šli	do	pštrosáčárny…
•	 Měla	babka	v kapse	vrabce,	vrabec	babce	v kapse	píp.	Zmáčkla	babka	vrabce	v kap‑

se, vrabec babce v kapse chcíp.
•	 Copak	si	to	šuškáte	v květináči	muškáte?	Šuškáte	do	ouška	mouše,	že	vás	stále	něco	

kouše. Mgr. Monika Betášová, tř. uč. II. A

Výtvarná soutěž BIOSKOP
Ke konci loňského roku vyhlásilo vědecké výukové 

centrum Bioskop MU v  brněnských Bohunicích Vá‑
noční výtvarnou soutěž. Zadání soutěže bylo jedno‑
duché: žáci, kteří vědecké centrum navštívili, měli na 
základě svých zážitků a dojmů z této návštěvy nakres‑
lit obrázky a poslat je do soutěže. Tři nejlepší vybrané 
práce mají být ohodnoceny.

Naše třída byla v  Bioskopu loni v  březnu, proto 
jsme se rozhodli soutěže se zúčastnit. Ve výtvarné 
výchově vytvořili žáci nejrůznější variace na návštěvu 
vědeckého centra a jejich výtvory jsme potom poslali 
do soutěže.

Nedávno dorazil poštou 
do  školy velký balík z  Bioskopu. 
K  našemu milému překvapení 
bylo jeho obsahem oznámení 
o výhře ve Vánoční soutěži dvou 
našich dívek a  odměny pro ně. 
Karolína Beníčková a  Markéta 
Malíková obsadily za své společ‑
né dílo 2.  místo v soutěži a jako 
výhru obdržely dvě sady vyba‑
vení pro „začínající“ vědecké pra‑
covníky.

Oceněný obrázek si můžete prohlédnout na stránkách Bioskopu: Výsledky Vánoční 
soutěže Bioskop http://bioskop.muni.cz/cs/novinky/vysledky‑vanocni‑souteze

Karolíně a Markétě gratulujeme! Mgr. Michal ŘihánekSoutěž Hravě žij zdravě
Naše třída se zúčastnila celostátní soutěže Hravě žij zdravě, která je součástí interne‑

tového kurzu o zdravé výživě. Každou z pěti lekcí jsme si nejdříve pozorně pročetli a vy‑
pracovali zábavné úkoly. Následoval vědomostní test, ve kterém jsme se snažili získat co 
nejvíc bodů. Ke každé lekci jsme také sestavovali vhodné jídelníčky. Bylo nutné rozlišit 
množství a  složení stravy pro den plný sportovních aktivit od stravy během lenošení 
u knížky nebo televize.

Cílem kurzu i  soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků dětí s  důrazem 
na správnou skladbu jídelníčku. Kurz sleduje také pohybovou aktivitu dětí a snaží se je 
motivovat ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.

Soutěž jsme sice nevyhráli, ale snad si každý odnese pro sebe nějaké užitečné poznat‑
ky. Celkově jsme obsadili 14. místo, v našem kraji jsme získali krásné 2. místo.

PaedDr. Lenka Šnajnarová, V. A

Zimní olympiáda
Nejen naši olympionici v  Pchjongčchangu letos bojovali o  medaile. V  pondělí 

5. 3. 2018 jsme si udělali vlastní školní olympiádu, kterou jsme zahájili českou státní hym‑
nou. Závodili jsme celkem ve čtyřech disciplínách, a to ve slalomu na lyžích, rychlobrus‑
lení, bobování a hokeji. Na konci olympiády byl každý z žáků oceněn medailí a malou 
odměnou.

Z olympiády si odnášíme krásné vzpomínky a chuť do dalšího sportování. Olympijské 
odpoledne mělo u  žáků velký úspěch a  těšíme se na letní olympiádu, která nás čeká 
za 2 roky. Pirožková Iva

Školy Základní škola ŠkolyZákladní škola
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Družina má známý hlas 
(29. 1.–1. 2. 2018)

Na  konci  ledna, zřejmě pod  vli‑
vem krátké oblevy a  několika slu‑
nečných dní, které mohly na někte‑
ré jedince zapůsobit jako klamavá 
reklama na jaro, nás přepadla vese‑
lá nálada a dostali jsme chuť z plna 
hrdla si zapět. A  tak, z  iniciativy 
samotných dětí, spatřila světlo svě‑
ta soutěž Družina má známý hlas, 
na motivy známé televizní show…

Stejně jako v  televizi, i  v  naší 
soutěži si soutěžící na  začátku vy‑
losovali (popřípadě vybrali) interpreta, je‑
hož píseň nacvičili a měli za úkol předvést 
přísné porotě, ve které zasedly známé ce‑
lebrity jako například Jakub Moták, Janek 
Letecký nebo Iva Pastelková. Hodnotily 
se dvě základní věci: kostým a choreogra‑
fie. Jinými slovy, soutěžící, který  měl am‑
bice vyhrát, musel vypadat a  vystupovat 
téměř na  chlup stejně jako zadaný inter‑
pret. A  show byla obrovská! Už samotný 
začátek, kdy  před  publikum předstoupil 
známý a  všemi obdivovaný modertátor 
Ondra Chochol s  mikrofononem v  uchu, 
nás dostala do kolen. Pak jsme se na mo‑
ment přestali popadat za  břicho, neboť 
první odvážná soutěžící Simona Karba‑
nová nás zavedla do Ledového království 
v  romantické písni ze  stejnojmenného 
animovaného filmu…

Další den naší soutěže bylo na  řadě 
hned několik vystoupení. Začali jsme po‑
někud sebekritickým klipem Ewy Farne 
Mám boky jako skříň v  podání Adély Si‑
lákové.  Pak následoval chlapík v  černých 
brýlích s  netradičním tanečkem ‑ jiho‑
korejský rapper PSY ‑, jehož proslulého 
songu Gangnam style se  v  naší soutěži 
úspěšně zhostil Jonáš Povolný. A na závěr 
píseň od  britské dívčí skupiny Little mix 

s názvem Black magic, které se ujaly Anič‑
ka Chmelíčková, Julie Ondráčková a Adéla 
Siláková.

Poslední den soutěže Družina má zná‑
mý hlas se  opět nesl v  duchu rozverné 
nálady, k níž nemalou mírou přispěl výše 
zmíněný moderátor Ondra Chochol alias 
Vašek Nejedlík, který se zřejmě mimořád‑
ně dobře vyspal, neboť téměř každé jeho 
slovo vyvolalo salvy smíchu. Navíc projevil 
i nesporné pohybové nadání, když se ne‑
nápadně přimíchal do  všech vystoupení 
a  okořenil je  svými zábavnými tanečními 
kreacemi… Prvním soutěžícím tohoto 
dne byla Sophia Hogan s klipem Haleluja 
od  Lucie Bílé, který  nás zavedl zpět k  vá‑
nočnímu stromečku. Dále následovala 
španělská hitovka Sofia od zpěváka Alvara 
Solera v  kouzelném podání Filipa Pospí‑
šila, který  u  publika zabodoval a  málem 
vyvolal vlnu standing ovation, přičemž 
nepoužil ani propracovaný kostým ani 
složitou choreografii. A  v  posledním vy‑
stoupení celé soutěže nás Marek Suchán 
přenesl na jihomoravské vinice v oblíbené 
české písni Víno…

Každé vystoupení soutěže bylo po  zá‑
sluze následováno bouřlivým potleskem 
a  zhodnoceno naší „véélmi přísnou poro‑

tou“, nad  jejíž spravedlností bděl nejvyšší 
předseda Jakub Moták. Nutno říci, že při sčí‑
tání hlasů se  porotci v  jednu chvíli docela 
zapotili. Ne snad že by nezvládali jednodu‑
chou matematiku (vždyť v  porotě seděla 
samá počtářská esa), jejich zděšení vyvolal 
spíše výsledek sčítání. Zkrátka nastala pato‑
vá situace, kdy několik soutěžících obdrželo 
shodný počet hlasů a naši porotci odmítali 
přehodnotit svá původní stanoviska. Na‑

štěstí pohotově přispěchal Ondra Chochol, 
po jehož zásahu bylo o vítězích rozhodnu‑
to: na  třetí příčce se  umístil Filip Pospíšil, 
druhé místo obsadil Jonáš Povolný a první 
místo vybojovala Adéla Siláková.

Na závěr musíme samozřejmě pogratu‑
lovat všem soutěžícím za úctyhodné výko‑
ny, stejně jako porotě, která  i  bez nároku 
na  honorář odvedla svou práci více než 
na  výbornou. A  k  celkové atmosféře, kte‑
rá se hodně blížila pravé televizní soutěži, 
přispěl samozřejmě již zmiňovaný všemi 
obdivovaný, nespoutaný a  takřka všeho 
schopný moderátor Ondra Chochol, je‑
hož úkolem bylo nejen vtipně provázet 
celým pořadem a  uvádět originální klipy, 
ale samozřejmě také chlácholit ztrémova‑
né soutěžící, usměrňovat „zdivočelé“ pu‑
blikum a pouštět se do zábavných diskusí 
s porotci. Na konec snad jen můžeme do‑
dat, že naše soutěž měla nečekaný úspěch, 
a  tak  se  možná příští rok dočkáme ještě 
úspěšnějšího druhého ročníku…

Mgr. Kristýna Jandíková
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Soutěž O nejlepší kouzlo
V úterý 27. 2. nastal v naší družině kou‑

zelný okamžik. A to doslova a do písmene. 
Chystal se totiž další ročník oblíbené dru‑
žinové soutěže O nejlepší kouzlo…

Stejně jako minulý rok i letos se do sou‑
těže mohli přihlásit kouzelníci napříč vše‑
mi odděleními družiny. Všichni kouzelníci 
dostali dva týdny na  přípravu a  někteří 
vzali domácí tréning tak  vážně, že  začali 
raději ihned po  skončení prvního roční‑
ku. A přesto se v den D u mnohých obje‑
vily příznaky lehké nervozity. To  víte, šlo 
o hodně – hrálo se přece jen o to, kdo získá 
na další rok prestižní titul nejlepšího druži‑
nového kouzelníka…

Už po  zhlédnutí prvních vystoupe‑
ní si byli všichni vědomi, že  konkurence 
je  obrovská. Karetní triky, zmizení vody, 
levitující jablko, zázračný provázek. Chy‑
běli snad jen  oblíbení bílí králíci, kteří 
se  v  kouzelnických soutěžích objevují už 
jen zřídka, neboť vytahování ušáků z klo‑
bouku by mohlo být považováno za kráce‑
ní jejich práv a svobod…Všichni soutěžící 
byli povzbuzováni publikem a po každém 

vystoupení následoval bouřlivý potlesk, 
po  kterém nastala vždy kratičká pauza 
určená pro  bodování porotců (ti proza‑
tím hodnotili tajně, protože jméno vítě‑
ze mělo být překvapením). Nicméně ani 
o pauzách jsme se nenudili. A to díky na‑
šemu moderátorovi. Po výborných zkuše‑
nostech v soutěži Družina má známý hlas 
vybrala produkce kouzelnické soutěže 
osvědčeného moderátora Vaška Nejedlí‑
ka, který nezklamal ‑ po celou dobu skvěle 
bavil porotu i publikum a kromě uvádění 
„dal všanc i holý život“, když se  jako figu‑
rant zúčastnil některých triků…

Po skončení posledního kouzelnického 
vystoupení dala porota hlavy dohromady. 
S trochou nadsázky by se dalo říct, že toto 
skládání hlav připomínalo chvílemi spíše 
býčí zápasy, neboť jednotliví porotci opět 
tvrdohlavě prosazovali svého kandidáta 
a  nehodlali ustoupit. A  protože bylo již 
dopředu jasné, že  rozhodování bude mít 
delšího trvání, krátili si diváci tyto chvíle 
sledováním speciální kouzelnické show. 
A  pak, po  několika bouřlivých debatách, 
třech nezdařených abdikacích předsedy 

poroty a  několikanásobném přerušení 
rozhodování z  důvodu občerstvení nut‑
ného k obnovení životních funkcí porotců, 
byl výsledek na světě. Třetí místo obsadila 
Matylda Hladká, na druhé příčce se umís‑
tila Magda Horká s  Veroni‑
kou Veselou a titul nejlepší‑
ho družinového kouzelníka 
pro  rok 2018 zaslouženě 
získal Jonáš Povolný, nad je‑
hož triky doteď někteří z nás 
nevěřícně kroutí hlavou…

Letošní ročník družinové 
soutěže O  nejlepší kouzlo 
byl  napínavý do  posled‑
ní chvíle. Všichni účast‑
níci se  snažili předvést 
svoje kouzlo co  nejlépe 
a i když zatím nedosáhli kva‑
lit nejznámějšího kouzelnic‑
kého učně z  Bradavic, jsou 
jistě na nejlepší cestě. Všem 
našim kouzelníkům tak patří 
velká gratulace a  přání dal‑
ších úspěchů ve  světě čar 
a kouzel. A příští rok, při dal‑

ším ročníku naší soutěže určitě budeme 
žasnout nad jejich novými, do detailu pro‑
myšlenými a  zaručeně neodhalitelnými 
kouzelnickými triky…

Mgr. Kristýna Jandíková
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V  lednu jsme navštívili divadelní představení Mach a  Šebestová v  brněnském divadle 
Radost. Posíláme jarní pozdrav plný lásky a úsměvu. Žáci 3.A

Pěvecký sbor Základní školy Hruščata Vás srdečně zve na koncert 
v Kostele Panny Marie Královny 25. 5. 2018 při Noci kostelů.

Občas se na nás usměje sluníčko, takže se všichni těšíme na jaro. Kromě učení nás ještě 
čekají například recitační soutěž, různé sportovní soutěže, plavecké závody pro třeťáky, 
přijímací zkoušky na gymnázia pro páťáky. Ve středu  25. 4. od 14 do 17 hodin proběhne 
zápis do prvních tříd. Na nové prvňáčky jsme moc zvědaví. S příchodem jara se také blíží 
doba výjezdů na školy v přírodě a na výlety. O tom všem zase příště.
Přejeme všem klidné jarní dny.  Za žáky a zaměstnance školy  Mgr. Jarmila Motlíčková

Fotografie z pasování prvňáčků na čtenáře 19. 3. 2018



48 49Hrušovanský zpravodaj Březen 2018 Hrušovanský zpravodaj Březen 2018

Organizace Táborníci

Tradiční malá sněhová nadílka na  jižní 
Moravě již několik let vedoucí Táborníků 
sváděla k myšlence zimního výletu, a proto 
se letos poprvé v novodobé historii koneč‑
ně uskutečnil. V termínu od 1. do 4. března 
se Táborníci  vydali na prodloužený víkend 
do  Vsackých Beskyd, aby  si zde náležitě 
užili bílých radovánek.

Cíl byl  proto jasný – kdo uměl lyžovat, 
sbalil lyže a další výstroj, a kdo taji lyžování 
dosud nepronikl, popadl boby, saně nebo 
lopaty a vyrazil.

Ve  čtvrtek v  odpoledních hodinách 
se  všichni nedočkavě řadili před  autobu‑
sem u  klubovny, aby  obsadili ta  nejlepší 
místa. Koho po cestě nezaujalo sledování 
okolní krajiny, využil ke  zkrácení dlouhé 
cesty promítanou pohádku na  obrazov‑
kách v  autobusu. A  i  proto cesta utekla 
jako voda a brzy jsme zastavili 200 metrů 

od  horské chaty Třeštík, která  se  na  ná‑
sledující čtyři dny stala naším útočištěm. 
Chvíli ještě trvalo, než vedoucí nanosili 
veškerý potřebný inventář a  zavazadla 
do chaty, ale ve večerních hodinách si už 
každý z účastníků čechral polštáře na své 
posteli a připravoval se na dobrou noc.

Páteční a sobotní den patřil celý zimním 
aktivitám. Celá posádka se rozdělila na ly‑
žaře a  nelyžaře. Lyžaři, a  nutno podotk‑
nout, že výjimkou nebyli ani snowboardis‑
té, trávili dopolední a odpolední program 
na  svahu lyžařského areálu u  chaty Cel‑
nica nacházející se  několik desítek metrů 
od chaty. Mírný svah vyhovoval především 
začínajícím lyžařům, na své si zde přišli ale 
i  zkušení mazáci. Rozděleni do  menších 
skupinek, pod  dozorem zdatných vedou‑
cích, děti obloučky sjížděly kopec jeden 
za  druhým. Na  svah vždy vyrazily hned 

ráno, aby  využily dokonalých sněhových 
podmínek co nejdéle. V průběhu dopole‑
dne si každý odpočinu i u donesené svači‑
ny od našich kuchařů a prohřál se teplým 
čajem. Takto všichni vydrželi na  svahu až 
do  samého poledne, kdy  lyžařské řádě‑
ní přerušili a  už řádně vyhládlí spěchali 
na  chatu na  dobrý oběd. Po  povinné kli‑
dové pauze po obědě už ale děti spěcha‑
ly do  lyžáků a  vyrážely znovu na  svah. 
Vedoucí se  snažili rutinní sjíždění kopce 
zpestřovat různými hrami, a tak děti zkou‑
šely jezdit jako letadlo, točit u jízdy volan‑
tem, zvedat ze  země kuželky nebo při‑
zvedávat při  jízdě jednu nohu. Vrcholem 

všech jízd byly vláčkové aktivity, kdy celá 
lyžařská část zájezdu brázdila svah v těsné 
blízkosti za sebou, takže byla místo lyžařů 
na svahu vidět jen vlnící   se linie připomí‑
nající vagóny vlaku. Dvoudenní lyžování 
bylo takto více než vydařené, a  to  i  díky 
skvělému počasí, kterému za  kombina‑
ci mrazivých teplot a  hřejivého sluníčka 
nebylo co  vytknout. Velká pochvala také 
patří šikovným a  ukázněným dětem, kte‑
ré se na svahu chovaly vždy zodpovědně 
a  přispěly k  tomu, že  se  celý zájezd obe‑
šel bez jakýchkoliv zranění a  zanechal 
ve všech jen tu nejmilejší vzpomínku.

Káťa Šnajnarová

Za sněhem na Třeštík
Káťa Šnajnarová, Petr Tesař 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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Zatímco lyžaři měli program naplněný 
převážně sjížděním kopce, ostatní členové 
posádky měli program o něco pestřejší. V 
pátek jsme vyrazili z chaty chvíli před ly‑
žaři. Lesem po žluté jsme obešli sjezdov‑
ku a pokračovali k rozhledně Čarták. Přes 
zimu není běžně otevřená, a proto jsme si 
vypůjčili klíče v nedaleké restauraci. Roz‑
hlédli jsme se po zasněžených vrcholcích 
Beskyd, a jelikož bylo venku pěkně mrazi‑
vo, pustili jsme se vrcholku věže i do sva‑
činy. Posilněni jsme pokračovali dále po 
žluté až k prameni Vsetínské Bečvy, ukry‑
tému pod ledovým příkrovem. Proběhla 
rychlá fotka na památku a začali jsme se 

stáčet lesem zpět k chatě. Chůze ve sně‑
hu byla náročnější, ale žádná větší závěj 
nezůstala nedotčena. A když jsme opět 
míjeli rozhlednu, strhla se nefalšovaná 
sněhová bitva všech proti všem. Pak už 
jsme jen na vrcholu sjezdovky mávli na 
lyžaře a spěchali na oběd. Po pauze jsme 
pobrali vše, na čem se dalo jezdit, a vyrazili 
na cestu nad chatou, kde jsme až do sva‑
činy jezdili jak o závod a neúnavně vybí‑
hali zpět do kopce. Po svačině už vyrazilo 
z chaty na boby a dovádění ve sněhu jen 
pár nejvytrvalejších z řad lyžařů i nelyžařů 
a do chaty nás zahnala až přicházející tma. 
Sobotní slunečné ráno jsme seběhli k au‑

tobusu a nechali se odvézt na Bumbálku. 
Odtud následovala vycházka údolím Malé 
a Velké Smradlavy. Název Smradlava je po‑
dle sirného pramene, který potok napájí a 
už z dáli je pěkně cítit. Cesta nám pěkně 
ubývala a tak bylo dost času na dovádění 
a válení se ve sněhu. Před cílem dopolední 
túry  jsme procházeli oborou a tak jsme vi‑
děli jezevce, muflony i stádo bílých daňků 
albínů. A chvíli na to už jsme nastupovali 
v Bílé do autobusu. Odpoledne následoval 
program opět na cestě nad chatou. Sníh 
byl od sluníčka trochu povolený, a tak už 
to nesvištělo jako v pátek. Před čtvrtou 
jsme sjeli až do chaty na teplý čaj, sváču 

a trochu se ohřát. Počkali jsme, až lyža‑
ři dojezdí, a pak se sešli pod kopcem na 
hromadnou fotku. Vlek už byl zastavený, 
takže jsme si poslední odpoledne zpříjem‑
nili hromadným oddílovým bobováním, 
sáňkováním, lopatováním, pytlováním, no 
prostě sjížděním na všem, co bylo po ruce.

V neděli jsme se probudili do nejkrás‑
nějšího rána z celého výletu. O to víc nám 
bylo líto, že jsme museli chatu brzy vyklidit 
a nestihli jsme další sněhové radovánky. 
Vše jsme si však vynahradili v olomouc‑
kém akvaparku, kde jsme se do sytosti 
vyřádili a na cestu domů vyráželi příjemně 
unaveni… Petr Tesař
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6. 8. (pondělí) – 10. 8. 2018 (pátek)

klubovna Táborníků, Masarykova 57 

7 – 15 let

1 200 Kč

zajištěna přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim

na www.tabornicihub.cz

výlety do blízkého okolí Hrušovan pěšky, na kole
či vlakem, rukodělná výroba, sportovní soutěže
a dobrodružné hry v přírodě. V případě nepřízni-
vého počasí program zajištěn v klubovněTáborníků

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
HRUŠOVANY 2018 

8:00 – 16:00 hodin

termín

čas

místo

cena

strava

program

věková kategorie

závazná přihláška

pořádají již po osmé

Táborníci Hrušovany u Brna, z.s.
Masarykova 57, 664 62 Hrušovany u Brna
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Organizace TJ Jiskra

TJ Jiskra Hrušovany u Brna – oddíl stolního tenisu
Tomáš Kolegar, předseda TJ Jiskra Hrušovany u Brna  

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás na  stránkách hrušo‑

vanského zpravodaje informoval o  činnosti 
oddílu stolního v  sezoně 2017  – 2018, kte‑
rá skončila 25. 3. 2018. Stejně jako v té předešlé 
se soutěží pořádaných řídícím svazem stolního 
tenisu účastnila dvě družstva mužů a také žáci.

Družstvo A hrálo Okresní soutěž I. třídy a na‑
stupovalo letos v sestavě Tomáš Kolegar starší, 
Richard Skála, Oldřich Škarda, Zdeněk Krupica 
a Jan Kukla, který do Hrušovan přestoupil z Tel‑
nice. Dále za  Hrušovany „ A „ na  střídavý start 
nastoupil v  několika zápasech mladý Marek 
Skála, který je členem Moravské Slavie Brno.

Do  sezony družstvo vstupovalo s  mírným 
optimismem, který  se  potvrdil, když  po  prv‑
ních pěti kolech vedlo tabulku. Ovšem 
v dalších zápasech toto postavení neobhájilo 
a nakonec se umístilo na slušném pátém mís‑
tě, což  bylo oproti loňské sezoně, kdy  jsme 
se  umístili na  9. místě, výrazné zlepšení. Ko‑
nečné umístění bylo velmi ovlivněno zdravot‑
ními potížemi hráčů v jarní části, kdy mužstvo 
utrpělo pět porážek za  sebou a  to  ho srazilo 
z druhého místa až na již zmiňované 5. místo. 
Předsezónní cíl ovšem splněn nebyl, mužstvo 
mělo ambici umístit se do třetího místa a taj‑
ně doufalo, že  vybojuje postup do  krajské 
soutěže.

Jedničkou a  tahounem družstva byl Tomáš 
Kolegar starší, který  měl úspěšnost vyšší než 
84% a  patřil mezi 5 nejlepších hráčů okresní 
soutěže I. třídy. Dvojkou byl  Richard Skála 
s úspěšností 60%, trojkou pak Zdeněk Krupica 
s úspěšností 45%, který ovšem nastoupil pouze 
ve  třech utkáních, poté bohužel laboroval 
se  zraněním kolena a  sezonu musel předčas‑
ně ukončit, což  bylo, jak se  později ukázalo 
významné oslabení. Další hráči měli spíše 
podprůměrnou úspěšnost, Oldřich Škarda 
39% a Jan Kukla 34%. Oldřich Škarda a Richard 
Skála navíc museli kvůli zdravotním důvodům 
vynechat posledních 5 utkání, z  čehož se  po‑
tom rekrutoval propad tabulkou a nenaplnění 
předsezónních cílů. Družstvo se  příští rok 

se pokusíme družstvo posílit minimálně o jed‑
noho hráče a  cílem opět bude boj o  postup 
do krajské soutěže.

Družstvu „B“ se  v  loňské sezoně nakonec 
podařilo ze třetího místa postoupit ze základní 
okresní soutěže do  okresního přeboru IV. 
třídy a sezona pro ně nedopadla dobře, neboť, 
nakonec skončilo na  v  tabulce předposlední, 
což bude s největší pravděpodobností zname‑
nat sestup zpět do  základní okresní soutěže. 
Celkový výsledek byl  opět ovlivněn zdra‑
votními problémy opory Jana Havlíka a  také 
Aleše Karbana. Začátek sezony přitom vůbec 
nebyl špatný a zdálo se, že se družstvo B umístí 
do 10. Místa, což mu zajistí udržení se v soutěži 
i  pro  příští rok. Ovšem v  druhé polovině sou‑
těže nastupovalo družstvo oslabené a nakonec 
se v tabulce propadlo až na 11. místo, což bude 
asi znamenat sestup.

Družstvu z  počátku pomohlo, že  za  něj 
nastupoval stabilní člen sestavy družstva 
A  Oldřich Škarda, který  měl úspěšnost téměř 
90%. Z pravidelně nastupujících hráčů nejlepší 
výsledky během sezony podával Pavel Hodec 
s  úspěšností 63  %, na  druhém místě byl  Jan 
Havlík s  57%, dále pak Aleš Karban a  Zdeněk 
Kijac. V závěru sezony z důvodu velké marodky 
dostávali šanci mladí hráči David a Tomáš Pirož‑
kovi, kteří jsou jistě příslibem pro budoucnost 
hrušovanského stolního tenisu. Pokud budou 
hráči zdravotně v  pořádku, tak  si myslím, 
že je v jejich silách v případě sestupu si vybo‑
jovat první nebo druhé místo a postoupit zpět 
do okresní soutěže 4. třídy.

Oddíl stolního tenisu se  stará také o  mlá‑
dež a  v  současnosti se  okresních žákovských 
bodovacích turnajů účastní 4 žáci  – Tomáš 
Pirožek, Petr Pirožek, Kryštof Knoflíček a Adam 
Zabloudil. Nejúspěšnější byl  Tomáš Pirožek, 
který v  letošním roce už také nastoupil v sou‑
těžních utkáních mužů za B družstvo. I ostatní 
žáci jsou příslibem a pevně věřím, že nepoleví 
v tréninkovém úsilí a budou se i oni postupně 
zlepšovat. Tréninky žáků vedou pan Jaroslav 
Skála, Oldřich Škarda a Tomáš Kolegar st.

V letošní sezoně pořádal oddíl stolního tenisu 
okresní bodovací žákovský turnaj, a to v sobotu 
17.  3.  2018, kterého se  zúčastnilo celkem 29 
žáků z oddílů okresu Brno – venkov, v kategorii 
A  bylo 15 účastníků, v  kategorii B potom 14. 
Vítězi jednotlivých kategorií se stali Tomáš Jurný 
z Tišnova a  Matyáš Mudroň z  Kuřimi. Zástupci 
hrušovanského oddílu se umístili následovně – 
Tomáš Pirožek byl  v  kategorii A  šestý, Adam 
Zabloudil byl třináctý, Kryštof Knoflíček čtrnáctý 
a  Petr Pirožek se  umístil na  patnáctém místě. 
Především šesté místo Tomáše Pirožka je  vý‑
razným úspěchem a  pevně věřím, že  se  bude 
prosazovat ve své kategorii příští rok ještě lépe.

Zájemci o stolní tenis se mohou obrátit na To‑
máše Kolegara, mobil 606 668 901, případně 
emailem na adresu tom68kol@seznam.cz. Tré‑
ninky dospělých pak jsou 2x týdně, a to v úterý 
v  19–20  hodin a  v  pátek v  19:30–21:30. Infor‑
mace o  výsledcích našeho oddílu naleznete 
na  stránkách svazu stolního tenisu, na  níže 
uvedených odkazech.

Soutěžní sezona 2017/18 je  již minulostí, 
ale tréninky  budou pokračovat až do  konce 

školního roku. V  červnu 2018 uspořádáme 
další žákovský turnaj a  od  října  2018 nám 
opět začnou mistrovské zápasy tentokrát 
sezony 2018/19. Rok 2019 je pro oddíl stolní‑
ho tenisu velice významným, neboť to bude 
50  let od  založení oddílu stolního tenisu 
a  všichni pevně věříme, že  se  podaří stolní 
tenis v  Hrušovanech rozvíjet i  nadále a  bu‑
deme i  v  budoucnu úspěšně reprezentovat 
naši obec.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obci 
Hrušovany u Brna za finanční podporu, kterou 
našemu sportovnímu oddílu a  celé TJ Jiskra 
významně přispívá na  naši činnost, dále také 
děkuji za podporu všem našim partnerům. Bez 
jejich podpory bychom opravdu nemohli fun‑
govat a zřejmě bychom byli nuceni naše spor‑
tovní aktivity omezit, a to by dle mého názoru 
v dnešním počítačovém a virtuálním světě byla 
škoda. Rád bych požádal rodiče, jejichž děti 
nesportují, aby  se  zamysleli, jestli stolní tenis 
by  nebyl pro  jejich ratolest zajímavou alter‑
nativou. Za nás mohu slíbit, že se o sportovní 
rozvoj Vašeho dítěte postaráme.

OrganizaceTJ Jiskra

Náš oddíl na stránkách České asociace stolního tenisu ‑ STIS:
https://stis.ping‑pong.cz/htm/soutez.php?id=2676&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping‑pong.cz/htm/soutez.php?id=2673&rocnik=2017&oblast=420703
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Organizace FK 1932

Co  se  z  pohledu FK událo v  zimních 
měsících???

Všechny naše týmy opět absolvovaly 
zimní přípravu v  domácích podmínkách 
na  sportovním areálu, chci poděkovat 
obci a  jejím zástupcům za  poskytnutí 
podmínek na trénování po dobu zimních 
měsíců.

Družstva dětí, která  jsou přihlášena 
do soutěží, absolvovala v zimě několik tur‑
najů s uspokojivými výsledky, družstvo ml. 
přípravky absolvovalo kompletní zimní 
halovou ligu v Žabčicích.

Trenér mladších žáků a člen výkonného 
výboru p. Kafka opět zorganizoval za pod‑
pory p. Plavce, p. Badina a p. Kudělky ml. 
turnaj na sportovním areálu, tady je k této 
události krátký příspěvek:

V sobotu 24.  2.  2018 se  v  Hrušovanské 
sportovní hale odehrál již 3. ročník turna-
je ml. žáků. Turnaje se zúčastnily tyto týmy: 
Rakvice, Krumvíř, Tatran Bohunice, Syro-
vice, Těšany a  domácí Hrušovany u  Brna. 
Největším problémem, se  kterým se  náš 
tým musel vyrovnat, byla velká marodka. 
Z  nominovaných 12 hráčů přišli pouze 4. 
Proto jsme narychlo museli povolat hráče 
z mladších kategorií. Turnaje se účastnili tito 
hráči: Malý Marek, Šimon Vrba, Kurečka Petr, 
Kurečka Filip, Dvořáková Nikola, Dvořák 
Dan, nehrající a  zraněná Kudělková Marie, 
ke  které  se  po  prvním utkání přidal Drápal 
Vojta. A  to  byl  i  důvod, proč jsme všechna 
utkání prohráli. Turnaj nakonec zaslouženě 
vyhrál tým Rakvic, když ve finále porazil tým 
Tatranu Bohunice.

Jak můžete 
vyčíst z příspěvku, 
ani v takové situaci 
to naši hráči a trenér nevzdali a za to 
všem, kteří přišli, těm, kteří pomohli, patří 
moje velké díky. DĚKUJI!

I  družstvo můžu absolvovalo přípravu 
na  areálu, několikrát se  chlapi dostali 
i  ke  kondiční přípravě výběhem do  okolí 
Hrušovan. Co se týče odchodů a příchodů 
hráčů, tak  máme jeden odchod, a  to  To‑
máše Podborského do Židlochovic, za léta 
a  bylo jich celkem 10, které  u  nás strávil, 
bych mu chtěl tímto poděkovat a popřát, 
ať se  mu daří doma, v  Židlochovicích, 
„jenom ne“ v zápasech proti Hrušovanům. 
Po  letním přestupu do  Vlasatic se  nám 
vrací zpátky Lukáš Šimoník a  s  ním při‑
chází další 2 mladí hráči z Brna, kteří mají 
zkušenosti z vyšších soutěží, než je IV. tří‑
da. Jsem rád, že se mi povedlo dotáhnout 
jejích příchody ještě v přípravě, v prvním 
přípravném zápase dali 2 z  těchto staro‑
nových a nových tváří 3 ze 4 gólu našeho 
družstva.

Letos nás plánovaně nečeká žádná 
větší akce, jako loni turnaj v  zahraničí, 
nicméně byl  bych rád, kdybychom orga‑
nizovali alespoň jeden turnaj dětských 
družstev  – MINI? Nebo  ml. přípravku, 
či  oboje v  červnu a  na  hody, nebo týden 
před  hody, tak  jako 2  roky zpátky, turnaj 
„staří páni“ vs. „osobnosti a  starostové“ 
Hrušovan a  okolí. Případný výtěžek 
z dobrovolného vstupného bude věnován 
na  dobré účely, bližší informace obdržíte 
a  program obdržíte pře touto akci, tedy 
nejpozději koncem července.

Slovo předsedy FK1932
Igor Bogľarský 

Závěrem bych chtěl opět a zase podě‑
kovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem 
pomohli a  pomáhají s  chodem klubu 
a  za  Vaši důvěru. Znovu chci poděkovat 
za  finanční podporu hrušovanského 
fotbalu obci Hrušovany zastoupenou 
starostou p.  Rožnovským, společnosti 
LEMATEC  – jednatel Matúš Levrinc, spo‑
lečnosti EL ‑INSTA  – společník Ivo Karban 
a společnosti TUBOTECH, spol. s r. o.

Na  sportbaru vám nabízíme kapacitu 
30+28 lidí pro  soukromé nebo firemní 
akce, příjemné posezení a každý týden na‑

bízíme minimálně jeden pivní speciál, jaký 
je  v  nabídce, který  ten týden, se  můžete 
dozvědět na FB sportbaru.

Předem děkuji 
za pomoc 
a na viděnou 
na fotbale, nebo 
ve sportbaru!

Všechny vás zdraví
Igor Bogľarský, 
předseda VV K1932 
Hrušovany u Brna

OrganizaceFK 1932

Společnost Dřevomonta s.r.o. 
se sídlem Brněnská 454, Židlochovice 
přijme do trvalého pracovního poměru:
 1. Technika realizace zakázek
  – mzda dohodou
  – požadujeme středoškolské vzdělání 
   a minimální praxi 2 roky v nábytkářském oboru
  – nástup možný ihned
  – kontakt: 734 705 544 Podloucká, e‑mail: podloucka@drevomonta.cz

 2. Montéry nábytku na území ČR i v zahraničÍ
  – mzda dohodou
  – požadujeme vyučen v oboru truhlář 
   nebo minimální praxe 2 roky v oboru montáž nábytku
  – nástup možný ihned
  – kontakt: 734 705 544 Podloucká, e‑mail: podloucka@drevomonta.cz

Koupím byt 2‑3+1 v Hrušovanech u Brna, spěchá.  Tel.   736 123 995
Hledám ke koupi RD se zahradou do 30 km od Brna.  Tel. 732 434 910

In
ze

rá
ty



58 59Hrušovanský zpravodaj Březen 2018 Hrušovanský zpravodaj Březen 2018

NOVÝ
PNEUSERVIS – Autoservis

Schaffer
v areálu bývalého Svitu

 ¾ Přezutí celého vozu od 400,– Kč, 
vyvážení a výměna kol od 240,– Kč 

 ¾ Opravy a servis osobních 
a dodávkových pneumatik

 ¾ Prodej všech druhů pneumatik 
za internetové ceny

 ¾ Autoservis – opravy a výměny výfuku, 
výměny brzdových desek, výměny 
ložisek  a kulových čepů výměny olejů 
a filtrů, drobné opravy.

 ¾ Prodej náhradních dílů na všechny 
druhy osobních vozidel

 ¾ Broušení nožů, nůžek (i vinohradních), 
mlýnků na maso, seker, motyček, 
pilových plátů

  Inzerát

Organizace Myslivci

Myslivecký ples

Dne 17. 02. 2018 
uspořádal Myslivecký 
spolek „Lípa“ 
Hrušovany u Brna 
svůj 2. spolkový ples. 
Vzhledem k bohatým 
darům sponzorům, 
výzdobě sálu, 
možnosti hodnotných 
výher, dobré kapele, 
pití a jídla byl ples 
hodnocen přítomnými 
občany velmi kladně. 
Děkujeme všem 
přítomným za účast 
a těšíme se na shledání 
v příštím roce, a to 
16. 2. 2019.
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