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Vážení spoluobčané,

úvodem Vás všechny zdravím a  těším se 
na  přicházející jaro, které je symbolem života 
a příslibem tepla, které nám již chybí.

Pomalu se blížící jaro nám připomíná, že nastává 
čas úklidu a  vylepšení tváře naší obce. Chci Vás 
všechny poprosit o spolupráci a požádat o jarní 
úklid kolem svých domů. Pracovníci obce budou 
samozřejmě provádět jarní úklid, ale když se zahledíte do  příkopů 
kolem cest, uvidíte jeden velký odpadkový koš, i když máme funkční 
sběrný dvůr.

Únorové zasedání zastupitelstva obce schválilo podstatné dokumenty, 
které obec potřebuje pro svůj řádný chod. Byl schválen rozpočet obce 
na rok 2011, hlavní úkoly obce na rok 2011, inventarizace obce k 31. 12. 
2010, rozpočtový výhled na léta 2011 – 2019. 

Je nutné zahájit tvorbu nového územního plánu obce, doladit v něm 
problémy, o  kterých víme, vytvořit plán společných zařízení, který 
stanoví zájmová území obce (např. průmyslové plochy, vodní plochy, 
komunikace, suché poldry, plochy zeleně, plochy nových parků, plochy 
výsadby stromů, a další).

Velmi	 důležité	 bude	 vytvoření	 střednědobé	 a  dlouhodobé	
koncepce	 financování	 investičních	 akcí	 obce,	 včetně	 financování	
oprav	majetku	obce.	Je	to	tzv.	investiční	plán	financování.	

Bude	 nutné	 zapojit	 všechny	 možné	 zdroje	 financování.	 Mluvím	
zde	 o  vícezdrojovém	 financování.	 (Dotace	 všeho	 druhu,	 vlastní	
zdroje,	soukromé	zdroje,	atd.)

Obec bude podporovat spolkový život a  je potěšující, že výčet 
kulturních, sportovních a  společenských aktivit v  kalendáři na  tento 
rok je výrazný. Je vidět, že obec žije, a  chci Vás požádat, abyste tyto 
akce navštěvovali. 

ObecSlovo starosty
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Zaměřujeme se na  zlepšování všech oblastí života obce. Zlepšujeme 
dopravní obslužnost, vytěsňujeme těžkou dopravu z  obce. Rozšíříme 
počet míst v  mateřské škole, v  letošním roce bude vybudováno nové 
zdravotní zařízení (soukromý sektor – za obchodním střediskem). Budeme 
vytvářet větší počet parkovacích míst atd. Úkolů je mnoho, peněz již méně. 
Proto musí být hospodaření vyvážené a obezřetné.

Těším	se	na spolupráci	s Vámi,	těším	se	na Vaše	podněty,	připomínky	
a rady.	Posílejte	je	na e-mail:	starosta@ouhrusovany.cz,	telefonujte	
na tel:	602 766 388,	nebo	na kontakty	mých	spolupracovníků,	které	
jsou	na webových	stránkách	a týkají	se	konkrétních	oblastí	v jejich	
v správě.

Inspirujme	se	pro	dnešní	dobu	Immanuelem	Kantem,	který	v knize	
Kritika	praktického	rozumu	říká:	„Hlavně	hvězdné	nebe	nade	mnou	
a mravní	základ	v sobě“.		

Přeji	 Vám	 osobní	 pohodu,	 pevné	 zdraví,	 hezké	 Velikonoční	 svátky,	
více	tepla	s přicházejícím	jarem	a více	tepla	i v mezilidských	vztazích.

S pozdravem

     Miroslav Rožnovský, starosta obce

Obec Slovo starosty (pokračování)

Informace o počtu obyvatel 
Hrušovan u Brna:
Ke dni 31. 12. 2010 měla obec 3 237 obyvatel 
(1584 mužů, 1653 žen).
Rok	2010	v	údajích:
Narození 34
Přihlášení do obce 122
Úmrtí 41
Odhlášení z obce 74
Sňatek 32
Rozvod 12

Důležité	upozornění:	
Do 31. 3. 2011 měly být 

uhrazeny veškeré poplatky. 
V případě neuhrazení ani 

v nejbližším termínu mohou 
být poplatky až trojnásobně 

navýšeny a  budou vymáhany 
exekučně
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ObecVýběr z usnesení zastupitelstva

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Zprávu finančního výboru
 2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2010
 3. Informace starosty – solární ohřev vody na FS, 

CAS 20

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Jednací řád zastupitelstva obce včetně dopl-

nění odst. 2 čl. 3 přílohy Jednacího řádu dle 
návrhu

 2. Terminář jednání zastupitelstva obce 
na rok 2011

 3. Kompetence starosty a místostarosty
 4. Rozpočtové provizorium na rok 2011, 

dle předloženého návrhu, který je samostat-
nou přílohou zápisu

 5. Pověření Zastupitelstva obce pro radu 
obce k provedení možného rozpočtové-
ho opatření nutného k financování obce 
v období od schválení rozpočtu pro rok 2011 
do 31. 12. 2011. Přijatá rozpočtová opatření 
budou předložena na následném jednání 
zastupitelstva obce

 6. Pověření Zastupitelstva obce pro starostu 
obce k provedení možného rozpočtového 
opatření nutného k financování obce v ob-
dobí od poslední rady obce do 31. 12. 2010. 
Přijatá rozpočtová opatření budou předlože-
na na následném jednání zastupitelstva obce

 7. OZV č. 2/2010, o stanovení veřejně přístup-
ných míst, na kterých je provozování výher-
ních hracích přístrojů zakázáno

 8. OZV č. 3/2010, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

 9. OZV č. 4/2010, o místním poplatku ze psů
 10. OZV č. 5/2010, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství
 11. OZV č. 6/2010, o místním poplatku za povole-

ní k vjezdu s motorovým vozidlem do vybra-
ných míst a částí měst

 12.  Rozpočtový výhled financování intenzifikace 
ČOV v letech 2010, 2011, 2012 a bere na vě-
domí smlouvu o financování

 13. Členský příspěvek obce na rok 2011 pro Sva-
zek VaK Židlochovicko, jehož je obec členem

 14. Návratnou desetiletou půjčku na zabezpeče-
ní financování intenzifikace ČOV pro Svazek 
VaK Židlochovicko, dle návrhu

 15. Rozpočtové opatření č. 9/2010
 16. Rozpočtové opatření č. 10/2010
 17. Na základě ustanovení §84 odst. 2 písm. n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném stanovilo výši odměn 
neuvolněným  členům zastupitelstva obce, 
dle předloženého návrhu, od 1. 1. 2011

 18. Darovací smlouvu s f. Tymet real estate s.r.o. 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 19. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů prodej 
pozemku parc. č. 962, o výměře 641 m2, k. ú.
Hrušovany u Brna jednotlivým členům Spole-
čenství vlastníků Komenského 436, Hrušova-
ny u Brna

III. Zastupitelstvo obce jmenuje:
 1. Na základě  § 167 z. č. 561/2004 Sb., školský 

zákon členy školské rady:  
Pavel Hodec – předseda,  
Ing. arch. Dušan Knoflíček, Ing. Pavla Dratvová 
– členové

 2. Zástupce obce do dobrovolných svazků obcí:
  DSO VaK Židlochovicko – Miroslav Rožnovský
  DSO region Židlochovicko – Bohumil Harašta

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
 1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění členy výborů:

  1. finanční: Libor Studený, Ing. Gediminas 
Masteika

  2. kontrolní: Ing. Pavel Uminský, Jan Havlík
  3. pro realizaci: Miloš Dvořáček, Ing. Miroslav 

Svoboda, Kamil Dvořáček, Miroslav Pobijal
  4. pro ochranu majetku: Pavel Hodec, 

Ing. Roman Pospíšil

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
 1. Výborům ZO předložit zprávy za rok 2010
  Termín: 14. 2. 2011

Výběr	z usnesení	č.	2/ZO/2010		
z jednání	zastupitelstva	obce	Hrušovany	u Brna	konaného	dne	20. 12. 2010
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I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Zprávu kontrolního výboru 
 2. Zprávu finančního výboru
 3. Zprávu výboru pro ochranu majetku
 4. Zprávu výboru pro realizaci
 5. Plnění rozpočtu za rok 2010
 6. Zprávu npor. Dofka, vedoucí odd. Židlocho-

vice Policie ČR – bezpečnostní situace v obci 
za rok 2010

 7. Návrh názvu ulice v budoucí výstavbě – 
Dr. Hynka Světlíka

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Zprávu starosty
 2. Program obce na období 2010–2014
 3. Hlavní úkoly obce na rok 2011
 4. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2010
 5. Rozpočet obce na rok 2011, včetně rozpočtu 

sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení 
na rok 2011

 6. Rozpočtový výhled obce do roku 2019
 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru 

č. 0214673489 ze dne 4. 10. 2010 (Česká 
spořitelna, a. s. – Obec Hrušovany u Brna) 
a pověřuje starostu jeho podpisem

 8. Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru 
reg. č. 165/396-04 ze dne 23. 4. 2004 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 24. 3. 2005 a Dodatku 
č. 2 ze dne 21. 12. 2005 (Státní fond rozvoje 
bydlení) a pověřuje starostu jeho podpisem

 9. Prodej cisternové automobilové stříkačky 
ŠKODA C 7525.5706RTAP Obci Těšany za cenu 
40.000,00 Kč, a tím odpis z majetku obce

 10. Smlouvu o koupi motorového vozidla – 
cisternová automobilová stříkačka a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 11. Smlouvu o poskytování finančního příspěvku 
na zabezpečení činnosti fotbalového klubu 
FK 1932 Hrušovany u Brna a pověřuje staros-
tu jejím podpisem

 12. Finanční příspěvek pro FK 1932 na rok 2011 
dle Smlouvy o poskytování finančního pří-
spěvku a pověřuje radu obce vypracováním 
dodatku k této smlouvě na finanční příspěvek  
a starostu jejím podpisem

 13. Záměr směny pozemků mezi Obcí Hrušovany 
u Brna a Ing. Jaroslavem Soušem, dle návrhu

 14. Záměr darovat pozemky parc. č. 600, 601, 
602, 603, 604/1, 604/2, 605, 606/1, 606/2 
a 607/1, vše k. ú. Unkovice Svazku Vodovody 
a kanalizace Židlochovicko a pověřuje radu 
obce realizací tohoto usnesení a starostu 
následným podpisem darovací smlouvy

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce 

dle návrhů dílčích inventarizačních komisí  
a správy majetku obce

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
 1. Finančnímu výboru zpracovat střednědobou 

a dlouhodobou koncepci financování obce
 2. Výboru pro ochranu majetku evidovat maje-

tek obce a jeho poškození
 3. Školské radě svolat jednání mezi zřizovate-

lem, ředitelkou ZŠ a školskou radou i (dopo-
ručení ČŠI)

V. Zastupitelstvo obce uznává:
 1. Vlastnické právo k budově ČOV postavené 

na pozemku parc. č. 600, k. ú. Unkovice pro 
svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko, 
Hrušovanská 214, Vojkovice

Výběr	z usnesení	č.	3/ZO/2011		
z jednání	zastupitelstva	obce	Hrušovany	u Brna	konaného	dne	14. 2. 2011

Obec Výběr z usnesení

Informace	Komise	pro	občanské	záležitosti
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás se žádostí. Pokud slavíte zlatou svatbu 
– 50 let manželství, nebo diamantovou svatbu – 60 let manželství, a máte zájem, 
aby to věděli i ostatní, oznamte prosím data těchto Vašich výročí na obecní úřad 
u  p.  Jankové. Nemáme jinak možnost tyto události zjistit a  nemůžeme Vám 
poblahopřát k tak významným událostem.

Za KPOZ  Mgr. Jarmila Krausová
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Obecní úřadRozpočet

Hlavní úkoly obce na rok 2011
Zpracoval Miroslav rožnovský, BohuMil harašta 

1. Investiční akce Rozpočtová skladba § Odpovědnost
ČOV /financování  (2011, 2012) rozpočet 2321 Rožnovský
Zvýšení parkovacích míst (definovat pozemky obce) rozpočet 2219 Harašta
MŠ Jízdárenská + SA – úvěr (vícepráce) rozpočet 3111+3412 Rožnovský
Veřejný rozhlas ( v případě dotace + investoři) rezerva 3341 Rožnovský
Lesopark rezerva (dotace) 2333 Rožnovský
Odbahnění rybníka ŠEJBA (příspěvek) rozpočet 3745 Dratvová
Výstavba části Kolumbária rezerva 3632 Harašta

2. Projekty Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Zmenšení dobývacího prostoru (prům. zóna) rezerva (investoři) 3635 Rožnovský
Solar (vytápění) + realizace rozpočet 3412 Rožnovský
Nový územní plán obce rozpočet 3635 Knoflíček, 

Rada obce
Ekologická zátěž minulosti (projekt EU) rozpočet Rožnovský, Piliar
Zdravotní středisko rozpočet 3613 Rožnovský, Knoflíček

3. Opravy, údržba a provoz: Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Členské příspěvky pro VAK rozpočet 2321 Rožnovský
Kontejnery (nákup) rozpočet 3729 Hodec
Úhrada II. části CAS 20 rozpočet 5512 Kadlecová
Místní rozhlas rezerva (investoři) 3341 Rožnovský
MŠ Sídliště a Havlíčkova (oprava) rezerva 3111 Hodec
Směna pozemků Tymet – Žižkova, Botex dle ÚP 2212 Rožnovský, Táborská
Dopravní značení prům. dopravy (navigace-firmy) rezerva 2212 Harašta, Rožnovský
Neobdělávané pozemky (smlouva o údržbě) - Rožnovský
Chodníky (úhrada ul. Sušilova + výstavba dalších) rozpočet 2219 Harašta
Výběrová řízení (průběžně) rozpočet Rožnovský
Dotační program obce rozpočet 6171 Kadlecová
Rozpočty škol rozpočet 3111+3117 Kadlecová
Rozpočet MKH (knihovna) rozpočet 3314 Kadlecová
Rozpočet JSDH (hasiči) rozpočet 5512 Kadlecová
Rozpočet SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) rozpočet 3399 Kadlecová
Rozpočet Klub seniorů rozpočet 3399 Kadlecová

Vyúčtování dotačních titulů (SD, MF ČR, JMK) průběžně 6409 Kadlecová

Dovybavení dětských hřišť rezerva 3421 Harašta

Hlavní úkoly obce na  rok 2011 vycházejí ze základního dokumentu „Program obce 
Hrušovany u  Brna“, na  období  2010 – 2014. Objevují se zde úkoly, které v  roce 2010 
z finančních důvodů nebyly splněny. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející 
ze SRP, materiálů jednotlivých koncepcí, změny územního plánu a  souvislostí s  tím 
spojených. 

Materiál neobsahuje povinné výdaje obce na  zajištění obecních příspěvkových 
organizací a organizačních složek, včetně správy obce, běžných oprav, údržby, splátek 
úvěrů a úroků.
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Obecní úřad Rozpočet

Majetkové vztahy (převody pozemků od PF ČR, 
ÚZSVM)

rozpočet 3639 Rožnovský

Smluvní finanční závazky (DSO Region, Svazek VAK…) rozpočet Kadlecová
Prořezy stromů a keřů (plán prořezů) rozpočet 3745 Dratvová, Hodec
Park  ( řešení majetkových vztahů ) rozpočet 3639 Rožnovský
Čistění kanalizace průběžně 2321 Hodec
Čistění kanalizačních vpustí místních komunikací rozpočet 2321 Harašta
Zřízení a převod telefonních stanic (přechod na Self ) rozpočet - Harašta
Nátěry mobiliáře (oplocení mostky, stožáry) rozpočet 3745 Harašta
Zvýšení ozelenění (klidová zóna, Wembley) rozpočet 3745 Dratvová
Audit obce (závěrečná zpráva) - - Rožnovský
Plán společných zařízení (vypracování) - - Rožnovský
Kontrola naplňování SRP obce - - Kališ
Smlouva s FK 1932 rozpočet 6171 Rožnovský

Organizační záležitosti Rozpočtová skladba § Odpovědnost
Naplňování schválených koncepcí - - Rada obce

Vydávání zpravodaje + Infokanál rozpočet 3349+3341 Šnajnar
Úhrada ECO management (projekty EU) rozpočet 3412 Kadlecová

Finanční dar (klimatizace kostela) rozpočet 3399 Rožnovský
Studie sociální prevence (lidé bez domova, soc. 
případy, vč. rodin s dětmi…)

- - Gottwald

Podpora DDS rozpočet 4357 Rožnovský
Vyúčtování dotací vč. závěrečných zpráv - - Rožnovský
Cyklostezka Hrušovany – Židlochovice 
(sledovat vývoj)

- 2219 Harašta

Aut. zastávka Sušilova (řešit po předání pozemků) - 2212 Rožnovský
Dopravní obslužnost Botex (zadní vjezd) sledovat 2212 Rožnovský
Zajišťování dotací (ÚP, hasiči, školka, ) - - Rožnovský
Geometrické plány (stávání a další, dle potřeby) rezerva 2321+3421

3313+2219
Táborská

BOZP - školení pracovníků obce rozpočet 6171 Harašta, Hodec
Evidence odcizeného a poškozeného veřejného 
majetku

- - Pospíšil

Plán kulturních akcí 2011 - - Horr
Pozemkové úpravy (dílčí směny pozemků) směna 3639 Rožnovský
Digitalizace map a Infokanálu průběžně 3639 Táborská
Aktualizace pasportu místních komunikací rezerva 2212 Harašta
Aktualizace pasportu dopravního značení rezerva 2212 Harašta
Aktualizace rozpočtového výhledu 2011 – 2018 - - Rožnovský, 

Kadlecová
Lokalita Stávání (pozemky – darování) - - Rožnovský
Dlužníci obce (řešit formou exekuční smlouvy) průběžně - Táborská
Rekultivace vytěžených prostor (zmenšení DP, nová 
vodní plocha)

sledovat - Dratvová

Napojení obce na VOV (cca 2012 – průběžně) zajištěno 2310 Rada obce
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Obecní úřadRozpočet

Setkání zastupitelstva s podnikateli (dopravní 
obslužnost, bezpečnost, ÚP)

rozpočet 6112 Rada obce

Pietní akt – osvobození obce, včetně dobové ukázky rozpočet 3399 Rožnovský
Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš) rozpočet 3399 Rožnovský
Svátek matek - KPOZ rozpočet 3399 Krausová
Oprava hřbitova (pouze havarijní stavy) rozpočet 3632 Harašta
Fotodokumentace majetku obce - - Harašta
Přesun památníku padlých RA rozpočet 3639 Rožnovský
Rozšíření archívu obce rozpočet 61710 Harašta
Rozvaha střednědobého a dlouhodobého 
financování

Vodička

Evidence nevyužitého a nepotřebného majetku Vodička

Schválený rozpočet na rok 2011
Zpracovala: vlasta Kadlecová

§/položka příjmy 
-/1xxx Daňové příjmy 22 992 000

-/13xx Místní poplatky 2 080 000

Daňové příjmy celkem 25 072 000

-/24xx Splátky půjčených 
prostředků

212 000

-/4112 Neinvestiční přijaté 
transfery od kraje - SFV

1 196 800

-/4134 Převody z rozpočtových 
účtů (SF)

138 000

2119 Ostatní záležitosti těžebního 
průmyslu

884 000

2321 Odvádění a čištění 
odpadních vod - splátka 
půjčky Vak Židlochovicko

2 065 000

3313 Letní kino 3 000

3314 Knihovna 23 000

3341 Místní rozhlas, infokanál 11 000

3349 Ostatní záležitosti sdělov.
prostředků  (Zpravodaj)

20 000

3399 Kulturní klub 10 000

3412 Tělovýchova / Sportovní 
zařízení v majetku obce

130 000

§/položka příjmy 
3612 Bytové hospodářství 1 567 900

3613 Nebytové hospodářství   
(ZS)

433 000

3631 Veřejné osvětlení 5 700

3632 Pohřebnictví 174 300

3639 Komun.služby a územní 
rozvoj (pronáj.pozemků)

143 800

3722 Sběr a svoz komunálních 
odpadů - poplatky chalupáři

4 800

3725 Využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů 
- (příspěvky EKO KOM, 
Elektrowin,ap)

150 000

3729 Ostatní nakládání s odpady 
(Barko)

100 000

5311 Bezpečnost a veřejný 
pořádek

47 000

6171 Činnost místní správy 6 000

Neinvestiční dar 100 000

6310 Obecné příjmy  z finančních 
operací  (úroky)

133 000

C	e	l	k	e	m		–		příjmy 32	630	300

Příjmy

Hlavní úkoly byly schváleny Zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna, dne 14. 2. 2011. Vycházejí z volebních 
materiálů hnutí a stran, jednotlivých písemných návrhů zastupitelů obce, „Strategického rozvojového plánu 
obce“, ÚP obce a schválených koncepcí, včetně plánu financování vodovodů a kanalizací.

Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce:  2,334 mil Kč.
Příjem ČS, a.s. 0,5 mil. Kč + kontokorent 3,5 mil. Kč.
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Financování

8115 Změna stavu krátkod.
prostředků na bank.účtech   
(stavy účtů k 1.1.)

8 041 200

8123 Dlouhodobé přijaté 
půjčené prostředky  
(úvěr. V)

8 689 000

Financování

8124 Uhrazené splátky 
dlohodobě půjčených 
prostředků 

-3 983 000

Celkem	-	financování	 12	747	200

Příjmy	+	Financování	 45	377	500,00

Financování

Obecní úřad Rozpočet

§ Výdaje 

2143 Cestovní ruch (Členský 
příspěvek DSO Region 
Židlochovicko)

35 800

2212 Silnice 482 000

2219 Ostatní záležitosti 
pozemních komunikací  
(chodníky,odst.
plochy,parkoviště)

2 817 500

2221 Provoz veřejné silniční 
dopravy (IDS JMK)  

162 400

2242 Provoz veřejné železniční 
dopravy (příspěvek 
na úklid)

60 000

2310 Pitná voda 100 000

2321 Odvádění a čištění 
odpadních vod

5 066 000

2333 Úpravy drobných vodních 
toků - příspěvek obci 
Vojkovice - Revitalizace 
rybníka 

500 000

3111 Předškolní zařízení
– neinvestiční  příspěvek 

PO MŠ Hrušovany 

1 950 000

– Investice – mateřská  
škola Jízdárenská (úvěr)

7 802 000

– ostatní platby hrazené 
obcí dle smluv 

54 000

3113 Základní školy
– neinvestiční transfery 

obcím (ZŠ Židlochovice)

376 000

§ Výdaje 

3117 Základní škola
– neinvestiční příspěvek  

PO ZŠ Hrušovany

1 000 000

– ostatní platby hrazené 
obcí dle smluv 

20 000

3141 Školní stravování
– neinv.transfery obcím

70 000

3313 Kino 239 000

3314 Knihovna 416 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 
(Kulturní kalendář)

12 000

3341 Rozhlas a televize 
(Infokanál, místní rozhlas)

262 000

3349 Ostatní záležitosti 
sdělovacích prostředků 
(Zpravodaj)

120 000

3399 Ostatní záležitosti kultury       
(KPOZ)

125 000

Organizační složka
– klub seniorů

25 000

Neinv. příspěvek 
nadačnímu fondu

50 000

3412 Tělovýchova / Sportovní 
zařízení v majetku obce

816 300

– inv. akce – zateplení 
budovy SA  –  úvěr

814 000

– investice – vícepráce 
na rekonstrukci budovy

600 000

Výdaje
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Obecní úřadRozpočet

§ Výdaje 

3419 Ostatní tělovýchovná 
činnost – neinv. příspěvek 
občanskému sdružení FK 
1932

60 000

3421 Využití volného času dětí 
a mládeže

2 000

3611 Podpora individ. bytové 
výstavby (FRB)

0

3612 Bytové hospodářství 449 100

3613 Nebytové  prostory 
(Zdravotní středisko)

337 500

– investice – PD 
rekonstrukce zdravotního 
střediska

300 000

3631 Veřejné osvětlení 515 000

3632 Pohřebnictví 229 000

3635 Územní plánování (Územní 
plán obce)

550 000

3636 Územní rozvoj (příspěvky 
SOM JM, SMO ČR)

12 000

3639 Komunální služby 
a územní rozvoj j. n. 

164 000

3721 Sběr a svoz nebezpečných  
odpadů

40 000

3722 Sběr a svoz komunálních 
odpadů

1 500 000

3723 Sběr a svoz ostatních 
odpadů

310 000

3729 Ostatní nakládání 
s odpady (provoz 
sběrného dvora)

545 000

– PD skládka – likvidace 
zátěže

200 000

– investice – nákup 
kontejnerů

270 000

3744 Protipovodňová ochrana 4 000

§ Výdaje 

3745 Péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň

1 811 100

4349 Ostatní sociální péče 2 000

4351 Osob. asistence, pečovatel.
služba (neinv. příspěvek 
PS Židloch., dovoz obědů 
důchodcům)

125 000

4357 Domovy - neinvestiční 
příspěvek domovu 
důstojného stáří Martha

60 000

5311 Bezpečnost a veřejný 
pořádek  

1 225 600

5512 Požární ochrana - 
dobrovolná část

355 100

  -  investice -  požární 
vozidlo lI.splátka

1 262 800

6112 Zastupitelstvo obce 1 819 000

6171 Činnost místní správy 4 437 400

Dotační program obce 400 000

6310 Obecné výdaje 
z finančních operací

945 000

6330 Převody vlastním fondům 
v rozpočetech územní 
úrovně (příděl sociálnímu 
fondu obce)

138 000

6399 Ostatní finanční operace  
(DzP PO za obce, DPH)

1 185 000

6402 Finanční vypořádání 
minulých let

112 900

6409 Ostatní činnosti 
jinde nezařazené  -  
nespecifikovaná rezerva

2 036 000

C	e	l	k e	m		–		výdaje 45 377 500
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Obecní úřad Sběrný dvůr odpadů

Informace o sběrném dvoře odpadů
pavel hodec, správa Majetku oBce 

SDO mohou využívat výhradně občané Hrušovan a majitelé rekreačních objektů 
v  Hrušovanech u Brna, kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané 
mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.
•	 Obsluha	 může	 požadovat	 předložení	 občanského	 průkazu	 a	 kartičky	

vydané	po		zaplacení	poplatku	za	odpad	na	obecním	úřadě.
•	 Sběrný	dvůr	tedy	není	určen	pro	živnostníky	a	firmy!

	� Papír,	 plasty,nápojové	 kartony	
a sklo	(bílé,	barevné)

	� Nebezpečné	odpady
Barvy, ředidla, lepidla, oleje 
(motorové, mazací, převodové), 
kyseliny, louhy, pesticidy 
a další chemikálie používané 
v domácnostech. Dále je možné 
odevzdat textilie a obaly znečištěné 
těmito látkami. 
Baterie a akumulátory, zářivky 
(lineární i kompaktní tzv. úsporné) 
a výbojky. Pozn.: obyčejné žhavené 
žárovky vyhazujte do popelnice.

	� Elektroodpady
Všechny druhy elektrických 
a elektronických zařízení 
používaných v domácnosti jako jsou: 
ledničky, pračky, sporáky, televize, 
monitory, rádia, CD přehrávače, 
videorekordéry, fotoaparáty, 
počítače, klávesnice, tiskárny, 
kopírky, telefony, mobily, hodiny, 
elektrické hračky, elektrické nářadí, 
fritézy, fény, vysavače, žehličky, 

kuchyňské přístroje, váhy a další.
POZOR!	Elektrospotřebiče	musí	
být	kompletní! Tzn. nesmí být 
rozebrané, zvláště pokud jsou z nich 
„vytěženy“ barevné kovy, části jako je 
motor, kompresor apod. V takovém 
případě je obsluha oprávněna 
spotřebič odmítnout nebo 
požadovat zaplacení jednorázového 
poplatku.

	� Objemný	odpad
Starý nábytek, koberce, linoleum, 
sanita, sádrokarton, dřevotříska, 
povrchově upravené dřevo apod. 
POZOR!	Nábytek	musí	být	
rozebrán	nebo	rozbit	na jednotlivé	
desky.	Je	to	z důvodu	max.	využití	
kapacity	kontejneru.

	� Stavební	odpady
Stavební suť s obsahem cihel, 
betonu, malty, dlažby, betonových/
pálených tašek a kamenů. 
POZOR	ZMĚNA!	
Obecní rada na jednání č. 14/2009 ze 
dne 15. 6. 2009 rozhodla že příjem 

Provozní	doba	sběrného	dvora
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

ZAVŘENO 12.30 – 17.00 ZAVŘENO 12.30 – 17.00 ZAVŘENO 09.00 – 14.00

Jaké	odpady	je	možné	odevzdat:
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Obecní úřadSběrný dvůr odpadů

stavebních odpadů je omezen 
množstevně na max. 1 přívěsný vozík 
za týden. 
Stavební odpady musí být bez 
příměsí, v opačném případě je 
dovážející povinen provést vytřídění 
na místě dle pokynů obsluhy. 
POZOR!	Je	přísně	zakázáno	
dovážet	stavební	odpady	
s obsahem	azbestu	(např.	eternit,	
azbestocementové	trubky	
a desky). Odvoz tohoto odpadu si 
musíte zajistit na vlastní náklady 
oprávněnou firmou.
Pokyny a informace pro původce 
výše popsaného odpadu podá 
obsluha sběrného dvora.

	� Dřevo
Větve, kmeny, nelakované a jinak 
povrchově neupravené dřevo: desky, 
prkna, fošny, střešní latě apod.

	� Kovy
Železné i neželezné kovy: trubky, 
tyče, dráty, plechy, kování, armatury, 
plechovky příp. výrobky, které 
obsahují kovy, jako jsou staré kotle, 
plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, 
kabely apod.

	� Bioodpady
Tráva a listí.
Z hygienických důvodů nelze přijímat 
odpad z kuchyní a přípravy jídel 
apod.

Skládání odpadu a šrotu před bránu je zakázáno, musí být zajištěn možný 
výjezd techniky. Poslední dobou se množí případy, kdy je ráno před bránou 
SD naskládána hromada odpadu a není možné ani vyjet s technikou, dokud 
to obsluha sběrného dvora neodklidí.



14 Hrušovanský zpravodaj Březen 2011

Obec Obecní policie Hrušovany u Brna

Zpráva o činnosti OP Hrušovany u Brna za rok 2010
BohuMil harašta, pověřený říZeníM oBecní policie

 � Pronásledování vozidla, které odmítlo 
zastavit na výzvu strážníka. Vozidlo 
zadrženo, řidič utekl. Strážníkem zadrženy 
dvě osoby, které ve vozidle seděly 
po celou dobu pronásledování. Případ 
předán PČR. (OP děkuje třem občanům 
Hrušovan za pomoc, kterou poskytli 
Obecní Policii při tomto zákroku)

 � Útok na strážníka OP při řešení běžného 
přestupku v dopravě. Řidič svým 
vozidlem napadl strážníka a to takovým 
způsobem, že tento strážník musel před 
rozjíždějícím se vozidlem uskočit, aby 
nedošlo k vážnému poranění.

 � Přijato oznámení, poraněná starší osoba-
na místo volána sanita.

 � Nález injekční stříkačky na dětském hřišti, 
se kterou přišlo dítě do kontaktu. Naštěstí 
nedošlo k žádnému poranění dítěte.

 � Otevření bytu hlídkou OP, z důvodu 
podezření ohrožení života nebo zdraví 
osoby. Jednalo se o muže ve špatném 
psychickém stavu. Na místo přivolána 
sanita

 � Likvidace injekční stříkačky na Sídlišti.
 � Dopravní akce s názvem pro ZŠ a MŠ, 

které se zúčastnilo cca 220 dětí.
 � 4x během jednoho měsíce vykázání 

podnapilé osoby spící v prostorách ČD 
v podchodu pod tratí a na lavičkách ČD. 
Vždy se jednalo o stejnou osobu.

 � Asistence při odstraňování olejové skvrny 
z vozovky.

 � Asistence při řešení podnapilé osoby- 
na místo přivolána sanita.

 � Asistence při zadržení řidiče bez 
řidičského oprávnění.

 � Výjezd na tísňové volání seniorky. 

Z důvodu poranění osoby, byla ihned 
na místo volána sanita.

 � Výjezd na oznámení rvačky v NonStop 
baru. Pokus o fyzické napadení strážníka. 
Celá věc se nakonec obešla bez incidentu.

 � Odstavený vrak v pískovně. Majitel 
hlídkou zjištěn, ihned odstraněno.

 � Poskytnutí první pomoci poraněné 
osobě po pádu z jízdního kola. Krvácející 
poranění v oblasti obličeje. Na místo 
přivolána sanita.

 � Technická pomoc- odtažení vozidla 
z nepřehledné křižovatky z důvodu 
poruchy.

 � Pokousání občana psem, předáno PČR 
Židlochovice.

 � Zadržení osoby podezřelé z trestného 
činu krádeže, při zadržení použity 
donucovací prostředky. Osoba byla 
předána PČR.

 � Výjezd k poraněné osobě po pádu 
na chodníku. Do příjezdu sanitky, 
poskytnuta první pomoc. Jednalo se 
o poranění v oblasti hlavy.

 � Výjezd na ohlášené napadení osoby, 
na místě předáno PČR.

 � Asistence při zákroku v bytě. Převoz 
ženy v podnapilém stavu sanitou 
do zdravotnického zařízení. 

 � Výjezd k dopravní nehodě bez zranění. 
Celá věc na místě předána PČR, orientační 
zkouškou zjištěny necelé 3 promile 
alkoholu v krvi.

 � Výjezd k dopravní nehodě se zraněním. 
Hlídka OP na místě jako první, ihned 
přivolána sanita, HZS, PČR. Převrácené 
vozidlo v poli u sběrného dvora.

 � Výjezd na oznámení – poškozování 

Ve sledovaném období leden – prosinec 2010 byla prováděna hlídková činnost v kom-
binaci se služebním vozidlem, převážně však pěší pochůzkou. Hlídky byly realizovány 
v souladu s denním plánem služeb se zvýšeným zaměřením na rizikové lokality.

Některé zajímavosti ze služby strážníků za uplynulý rok:
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ObecObecní policie Hrušovany u Brna

majetku §50. Sepsáno podání vysvětlení, 
předáno příslušnému správnímu orgánu 
k dořešení.

 � Výjezd na oznámení do bytu starší 
nemocné osoby, která byla z důvodu 
zabouchnutých dveří uvězněna dva 
dny v ložnici. Po souhlasu majitelky 
bytu, a vykopnutí dveří bylo zjištěno, že 
dotyčná osoba neutrpěla žádnou újmu. 

O celé události byli informováni příbuzní.
 � Spolupráce s PČR při pátrání 

po podezřelém vozidle Škoda Felicia. 
Toto vozidlo bylo i s osádkou, nalezeno 
hlídkou OP u myslivecké chaty. Na místě 
předáno PČR.

 � Vykázání mládeže z prostor čekárny ČD 
z důvodu výtržností.

Řešené	přestupky,	správní	delikty	a	jiné	události

ce
lk

em

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nepovolené zábory VP 3  10 2 7 4     1 1 28

vykázání osoby 1     4    2  1 8

přijatá oznámení od občanů 2 6 6 5 3  5 3 4 5 8 9 56

špatné parkování 14 11 8 7 14 12 4 7 9 6 2 1 95

přestupky řešené domluvou 23 9 22 21 6 13 10 15 12 9 10 13 163

autovraky 5 3 4 2 2  1  1 1   19

řešené stížnosti 1  1          2

řešené závady 1  1      2 1   5

výzvy k projednání přestupku 2   4  9     1  16

uložené blokové pokuty 6 7 15 9 14 9 4 4 18 6 3 1 96

odchycená zvířata  2 1 1   1 1 1 1   8

kontrola výherních automatů  1           1

kontrola podezřelých osob 4 2 21 10 7 6 9 5 4  3 1 72

výjezd na nouzové tlačítko  1     1      2

výjezd na poplach z objektu  1     3 1     5

zadržení stíhaného vozidla   1          1

zadržení podezřelé osoby         1    1

útok vozidlem na strážníka   1          1

postoupení přestupku správnímu 
orgánu

     1     1  2

likvidace injekčních stříkaček    1 1        2

otevření bytu-ohrožení zdraví    1      1   2

vykázání prodejce    1         1

přijatá oznámení-poranění osoby    1         1

bezpečnostní akce pro MŠ a ZŠ     3        3

kontrola čipování psů      51       51

nálezy věcí       2 1     3

výjezd k dopravní nehodě         1 1   2

Celkem evidováno událostí             646
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Obecní úřad Tisková zpráva

V srpnu 2010 začala realizace projektu solárního ohřevu TUV, který bude doplňovat stávající sys-
tém vytápění a přípravy teplé vody v objektu technického zázemí fotbalového stadionu v Hrušo-
vanech u Brna. Instalovaná technologie zajistí celoroční provoz solárního systému. Zdrojem tepla 
pro využití sluneční energie jsou ploché sluneční kolektory, které jsou umístěny na střeše. Kolek-
tory jsou instalovány na podpůrné konstrukci pro vytvoření sklonu 40°. Využitím energie slunce se 
sníží spotřeba energií a paliv (zemního plynu, částečně i elektrické energie), ročně to bude před-
stavovat úsporu ve výši cca 50 GJ.Projekt má pozitivní dopady na životní prostředí, dojde k poklesu 
produkce emisí škodlivin do ovzduší a především dojde ke snížení produkce hlavního skleníkové-
ho plynu – CO2 o 2,77 t/rok. Projekt je tak plně v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského 
kraje, Programem zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje a Územní energetickou kon-
cepcí Jihomoravského kraje.

Financování	a náklady	projektu:
Celkové náklady projektu: 636 412,00 Kč
Celkové způsobilé náklady projektu: 541 043,00 Kč (100%)
Z toho:dotace z EU (Fond soudružnosti): 459 886,55 Kč (85%)
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR: 27 052,15 Kč (5%)
Vlastní zdroje obce celkem: 149 473,30 Kč

Tisková zpráva „Solar FS“ (oBec hrušovany u Brna, 15. 12. 2010)

Dne 1. 4. 2009 byl slavnostně otevřen sběrný dvůr odpadů, který byl postaven z prostředků 
Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí – Fondu soudružnosti. Výstavba 
začala v srpnu 2008 a byla zkolaudována v prosinci 2008. Sběrný dvůr se nachází na ulici Jana 
Koziny a je provozován obcí. Naším dlouhodobým cílem je snížit množství odpadů, které musíme 
odvážet na skládku a tam za ně platit nemalé peníze. Cesta jak snížit tyto náklady, respektive jak 
je udržet ve snesitelné výši, je v tom, že vytřídíme max. množství odpadů, které je možno předat 
na recyklaci nebo energetické využití. Významně tak odlehčíme našemu životnímu prostředí, 
uspoříme přírodní suroviny a budeme mít čistější obec.

Na projektu	se	podíleli:
• Dodavatel stavby: BUILDSTEEL s.r.o. 
• Zpracování žádosti, finanční analýza projetku, dotační management v průběhu realizace 

stavby: ECO-Management, s.r.o.
• Technický dozor: Jaroslav Goš

Náklady	a	struktura	financování:
Celkové způsobilé náklady projektu byly 16 764 055,– Kč  vč. DPH
Z toho: Dotace EU (Fond soudržnosti): 14 249 447,– Kč (85%)
 Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR:  837 203,– Kč  (5%)
 Vlastní zdroje celkem: 1 676 406,– Kč (10%)
Na vlastní zdroje obce přispěl Jimoravský kraj ve výši 50%.

Tisková zpráva „Sběrný dvůr odpadů“
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DAMING s.R.O.
Dodávky komínových systémů a služeb
Správa nemovitostí
Prodej stavebního materiálu

Ing. Miloslav	Drlíček

Vložkování komínů a stavba komínů 
Autorizované měření spalin 
Kominické práce, revize komínů 
Prohlídky komínovou kamerou  

DAMING s.R.O.
KOMÍNOVÉ sYsTÉMY

telefon: +420 739 290 829
doktor@selfnet.cz
www.daming.cz
Viniční 451, Hrušovany u Brna

Placené inzeráty Reklama
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Školy Mateřská škola

Konec prvního a  začátek 
druhého pololetí bylo v  ma-
teřské škole klidným obdobím. 
Děti navštívily v divadle Radost 
pohádku O kočičce a pejskovi. 
Herci zavítali i do mateřské ško-
ly a přivezli sebou příběh o Kr-
tečkovi a myšce.

Významným dnem pro 
předškoláky byl zápis do  zá-
kladní školy, který se uskuteč-
nil začátkem února. Děti si ze 
školy přinesly spoustu zážitků 
a drobné hezké dárečky, které 
pro ně připravili starší kamará-
di.

Navštívili jsme také místní 
knihovnu plnou krásných kní-
žek. Paní knihovnice dětem 
ukázala  jaké knížky si mohou 
v knihovně půjčit a společně si 
vyprávěli pohádku O  Červené 
Karkulce. 

Již tradiční událostí tohoto období je 
Masopustní karneval. Děti se seznámi-
ly s  tradicí masopustu, vyrobily si masky 
a  vyzdobily třídu. Vše bylo připraveno 
a „masopustní rej masek“ mohl začít. Místo 
dětí se ve třídách objevili kouzelníci a ča-
rodějnice, princezny, kovbojové, kočičky 
a pejsci a spousta dalších krásných masek. 
Všichni jsme si užili veselé dopoledne plné 
soutěží, her a tancování.

Zápis dětí do  mateřské školy pro škol-
ní rok 2011/2012 se uskuteční v  úterý 
21. 6. 2011 v době od 13.00 do 16.00 hod 
v  budově MŠ Sídliště ve  třídě Sluníček 
(zadní vchod).

U  zápisu je potřeba předložit rod-
ný list dítěte a  OP zákonného zástupce.
Kriteria pro přijímání dětí do MŠ jsou 
zveřejněna na webových stránkách MŠ 
mshrusovany.skolniweb.cz a také na strán-
ce 17 Hrušovanského zpravodaje.

Zveme všechny zájemce k nám do ma-
teřské školy v Hrušovanech u Brna na DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Navštívit můžete obě 
budovy MŠ – Havlíčkovu 169 a Sídliště 527, 
dne 19. 5. 2011 v době od 15.30 do 17.30 
hodin. Současně bude možnost vyzved-
nout si tiskopis Přihláška dítěte do  MŠ 
na školní rok 2011 / 2012.  

Začátek roku v mateřské škole
děti a paní  učitelky Mš

Haló pane karnevale,
račte dále,račte dále.
Elce, pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
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Přijímání dětí, stanovení kritérií
Mgr. jana hochMannová, ředitelka Mateřské školy 

V souvislosti se zápisem dětí do MŠ seznamuji rodiče s důležitou částí Směrnice 
o přijímání dětí:

1. Do mateřské školy budou přijímány děti, které dovrší věku tří let nejpozději 
k 1. 1. daného školního roku, na základě podání žádosti o přijetí dítěte (zápis 
dítěte). Zápis vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy způsobem  
v místě obvyklým. Dítě je přijímáno vždy k začátku školního roku, v případě 
volné kapacity školy i v průběhu školního roku.

2. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě	stanovených	kritérií:
a. děti navštěvující MŠ v posledním roce před zahájením školní docházky 

na ZŠ
b. děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (upřednostnění starších dětí )
c. děti matek či otců samoživitelů
d. děti zaměstnaných matek, které nastupují do MŠ později než k 1. září, 

ale ne později než k 1. 1. následujícího roku. Přednostně se přijímají děti 
starší.

e. děti nezaměstnaných rodičů, které nastupují 1.  září (upřednostnění 
starších dětí)

f. ostatní děti, na které se nevztahují předešlá kritéria (děti nezaměstnaných 
rodičů), které nastupují do MŠ nejpozději k 1.1. daného školního roku.  
(upřednostnění starších dětí před mladšími)

g. děti, které jsou přihlášeny pouze na 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci
h. děti, které nemají trvalé bydliště v obci

3. V  případě, že  dané kritérium splňuje více dětí, rozhoduje o  jejich pořadí 
datum narození od nejstaršího po nejmladší.

4. O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka.

5. Zkušební doba dítěte je stanovena ředitelkou školy na dobu 3 měsíce.

6. Rodiče dětí, kteří nepodali přihlášku dítěte do  MŠ v  daném termínu (den 
zápisu), mohou mít dítě přijato do  mateřské školy na  příslušný školní rok 
pouze v případě volné kapacity mateřské školy.

Školy Mateřská škola
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Panský	dvůr
Panský dvůr stával odedávna 
v nejstarší části Hrušovan, v dnešní 
ulici Jana Koziny. První písemný 
doklad o hrušovanském panském 
dvoře pochází z roku 1456. Tehdy 
Benedikt, opat a konvent kláštera 
Ždárského, se svolením Jiřího 
z Kunštátu a Poděbrad prodal 2 lány 
(36 ha), které patřily k hrušovanské-
mu dvoru Hanuši Notušovi, Hanuši 
Cechmaistrovi, Langovi Matlovi 
a Mikuláši Harrerovi za 30 kop grošů 
a obyčejnou roční činži.

Nový majitel Šimon Kratzer 
ze Schönsberka koupil Hrušovany 
v roce 1638 a utvořil z opuštěných 
gruntů nový panský dvůr. Byly to 
tyto grunty: č. 1 s celolánem, č. 19/1 
s čtvrtplánem a č. 19/2 s pullánem, 
č. 62 s čtvrtlánem, a pak pozemky 
domu č. 78 čtvrtlán – tedy celkem 
18 čtvrtlánů. Panská zahrada č. 18/1 
a 18/2 (dnešní základní škola) byla 
pronajímána panskému myslivci 
a sloužila jako výběh pro koroptve 
a bažanty. Na čísle 19/1 a 19/2 byl 
vybudován panský dvorec.
Další majitel Hrušovan Jan Karel 
z Gränzerbachu zrušil roku 1694 
ovčírnu i obydlí ovčáka na místě 
dnešního domu č. 84 na ulici Jana 
Koziny. Novou ovčírnu postavil 
na obecní pastvině, tam kde později 
stával dvůr č. 37.  V ní se chovalo 
300 ovcí a 150 jehňat.

Ulice Jana Koziny Foto: archiv kronikáře

Pohled na Panský dvůr z ul. Vodní
Foto: archiv kronikáře
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Nový majitel Hrušovan 
Filip ze Sinzendorffa 
nechal v roce 1711 
postavil nedaleko ovčírny 
novou obecní pastoušku. 
Vrchnosti i poddaným 
pásli tři dospělí a tři 
chlapci dobytek (hovězí 
dobytek, vepře, ovce, 
kozy, husy).

V blízkosti ovčírny byl 
postaven v roce 1727 
nový výstavní dvorec. 
V průčelí dvora stála 
obytná budova pro 
šafáře. Na levé straně 
chlév pro prasata a krávy. 
Po levé straně budovy, 
kde byl byt pro chovatele 
telat, chlév pro telata 
a z toho se šlo do chléva 
pro drůbež. V zadní části 
byla veliká stodola se 
dvěma vraty. Na dvoře 
pracoval jeden šafář a tři 
pacholci. Po vybudování 
dvora se přestaly v Hrušo-
vanech chovat ovce.

Budovy dvorce na čísle 19 
byly již v tak špatném 
stavu, že byly zbourány 
a na jejím místě postave-
na panská myslivna.

Na fotografiích jsou již 
zbytky dvora, které byly 
v 80. letech minulého 
století zbořeny. Zůstaly 
jen dvě velké stodoly.
Foto: archiv kronikáře
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V roce 1918 byl panský dvůr patřící 
rodině Habsburků zkonfiskován 
a připojen k Československému 
státu. Pozemky dvorce byly pronají-
mány Hrušovanské cukerní rafinérii. 
Pozemky patřící k hrušovanskému 
dvoru obdělávány ledeckým 
dvorem, který měl pronajat majitel 
brněnského cukrovaru Bauer.
Cukerní rafinerie měla na pronaja-
tém dvoře postavenou strojovnu 
a závodní nemocnicí s ošetřovnou. 
Rafinerie se snažila dostat pozemky 
dvora do svého vlastnictví. Stálo ji to 
značnou námahu a nemalou finanč-
ní částku, než svého cíle dosáhla. 
Za tovární objekty, které zde měla 
postaveny musela postavit vlastním 
nákladem 14 652,50Kč dělnické 
baráky na dvoře Zelňáku u Velkých 
Němčic a obytné budovy na dvoře 
Olehla u Žabčic a současně je předat 
Československému státu.

Po panském dvoru zbylo dnes  jen 
upravené prostranství, kde má firma 
dekor - extra s.r.o. velkoobchod 
s dekoračními předměty

Panská myslivna z roku 1727
Foto: archiv kronikáře

Bývalá ošetřovna a strojovna cukrovaru
Foto: archiv kronikáře
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Z	historie	závodů	a provozoven	v Hrušovanech	u Brna

Výzkumný	ústav	základní	agrotechniky

Stanice základní agrotechniky v Pohořelicích, která patřila pod výzkumný ústav 
rostlinné výroby v Praze-Ruzini, získala rozestavěný objekt, původně určený pro 
traktorovou stanici v Hrušovanech u Brna. A začala zde budovat Ústav základní 
agrotechniky Hrušovany u  Brna. V  roce  1964 byly dokončeny laboratoře, 
administrativní budova a dům se 4 bytovými jednotkami a 4 svobodárnami pro 
hosty. 

Od  roku  1965 zde začínal ústav pod názvem Ústav základní agrotechniky, 
patřící Čes. akademii věd v  Praze, s  prvními polními pokusy. Teprve 1.  ledna 
1969 byl Ústav základní agrotechniky přejmenován na Výzkumný ústav základní 
agrotechniky. Ústav měl ještě menší středisko s  20  zaměstnanci v  Ivanovicích 
na Hané a část pokusů prováděla ve Velkém Dvoře u Pohořelic

Na pokusných políčkách u Výzkumného ústavu se postupně dobýval písek.
Foto: 2005, archiv kronikáře
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Posláním ústavu bylo komplexní řešení soustav hospodaření na půdě v celém 
rozsahu rostlinné výroby od zpracování půdy, hnojení, střídání plodin, závlahové 
agrotechniky až po komplexní řešení specializované rostlinné výroby v různých 
ekologických podmínkách. Pracovalo se na výměře 33,49 ha zemědělské půdy. 
Pro studium závlahové agrotechniky vlastnil ústav pracoviště o výměře 15,36 ha 
v Pohořelicích a pro ostatní obory pracoviště v Ivanovicích na Hané. 

V  ústavu bylo zaměstnáno 135 pracovníků, svoji činnost ukončil ústav 
v devadesátých letech minulého století.

Hlavní budova bývalého ústavu dnes.
Foto: 2008, archiv kronikáře

Návštěva presidenta republiky Ludvíka 
Svobody r. 1969 ve Výzkumném ústavu.
Foto: autor neznámý

Pohled na objekt Výzkumného ústavu od Sídliště. Foto: 2009, archiv kronikáře
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Události	známé,
neznámé…

Dětská	 říkadla	 hrušovanských	
babiček	a dědečků	při	otloukání	
píšťalek.

Ene, bene, tyka, mora,
obrštajne rozmarýna, 
kykyryký, pumprlíky 
alec, palec – ven! 

En den dýny,
vlk je v síni,
dítě pláče, bude den, 
na koho to slovo padne,
ten musí jít s kola – ven!

Kroutím, kroutím píšťaličku,
na zeleném kaménečku;
jestli já ju neukroutím,
půjdu žalovat pánovi.
Pán sedá v seně,
koza se mu směje,
chyť kozu za uši,
povedem ju k Maruši. 
Dost, dost, dost – už je holá kost.

Pomaloučku začíná jaro a na vrbách vyra-
ší první lístečky. Vrby byly v Hrušovanech 
všude, kam se kdo podíval. Podél potoka, 
v Burgetové zahradě, za vesnicí směrem 
do Vojkovic, Židlochovic i Unkovic. 
Kolem starého koryta potoka, u mlýna. 
Nejvíce jich rostlo při cestě podél potoka 
do Šimloch (cesta k druhému rybníku). 
Rostla tu vrba vedle vrby.

Hospodáři pravidelně vrby po dvou až 
třech letech prořezávali a větve použí-
vali na otop. Pruty některých druhů vrb 
používali na pletení košíků.

Vrby se stávaly nejčastějšími objek-ty 
dětských her. Poskytovaly vynikající 
úkryty, daleké výhledy po okolí. A na jaře, 
kdy se vrbové proutky plnily mízou, 
chlapci z nich vyráběli své nejlepší 
píš-ťalky. A naše babičky si nechodily pro 
hlínu na přesazování kytiček do obchodů, 
ale chodily vybírat kvalitní zeminu 
nastřádanou po léta do vrbiček. Vrba 
se stala pro naše předky samozřejmostí 
jejich života. 
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Hrušovanský historický kalendář 2011
1341
 Nejstarší zmínka o pěstování vinic v Hrušovanech je z roku 1341.

 V latinsky psané listině se píše o urovnání sporu o farní desátky mezi obcí Hrušovany 
a hunkovským farářem Jindřichem.

1481 
 Hrušovany patřily Dobši z  Černé Hory. Ždárský klášter podal na  něj žalobu, že drží 

neprávem ves Hrušovany s příslušenstvím.

1641 
 V tomto roce prodal Šimon Kratzer ze Sönsberka obec s mlýnem a nedostavěnou tvrzí 

hejtmanovi kraje brněnského, Jindřichu Burianovi, hraběti Žampachovi.
 Rychtářem ve vsi byl Matěj Jakubový.

1701 
 Založena byla kniha pod názvem „Horní kniha obce Hrušovan“. V této knize je přehled 

o držitelích vinohradů v Hrušovanech. A zavádí se úřad horného.
 Rychtářem byl Šimon Papoušek.

1761 
 V tomto roce hrozilo hunkovskému kostelu zřícení a proto přifařené obce (i Hrušovany) 

žádají, aby patron, kníže Ditrichštejn přispěl na opravu kostela.
 Hrušovany měly 452 obyvatel a rychtářem byl Matěj Hauzar.

1771 
 Hrušovany měly osmdesát sedm domů.
 Vrchnost vlastnila dvůr č. 19 se stodolou a  dvěma zahradami č.16 a  č.18 pro chov 

bažantů a koroptví. V domě č. 62 byl pivovar a č. 64 kovárna a masný krám.
 Rychtářem byl Josef Kromus.

1781 

 Obec postihla 6.  července veliká bouřka s  krupobitím, která zničila v  celém okolí 
úrodu na polích. Na paměť této události byl postaven před 230 lety 6.července 1781 
u zdi starého hřbitova kamenný kříž. Ten koupili radní v dílně židlochovického sochaře 
Johanna Sterna. Vzadu na  kříži bylo napsáno „Dne 6. Juli hrušovanským, žabčickým, 
přísnotickým, nosislavským, židlochovským, potlouklo. Ó P.  Ježíši ochraň nás 
od takového neštěstí“. Kříž stojí dnes na svém původním místě. 

 Hrušovany měly 481 obyvatel.
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1791 
 Na radnici v prvém poschodí byl adaptován sál v I. poschodí na školní učebnu a byt pro 

učitele.
 Rychtářem v obci byl Tomáš Burk.

1831 
 Vesnici postihla morová epidemie. Onemocnělo 72 občanů, nemocný byl každý devátý. 

Zemřelo 41 občanů.
 Hrušovany měly 648 obyvatel.
 Rychtářem byl Jan Jaroš.

Kamenný kříž Foto: Josef Valoušek 2010

AZ-zpravodaj, připravila V. Adamová, kronikářka

použitá literatura:
Ing. Augustýn Weis – pozůstalost
Ing Josef  Jakubec – Kronika Hrušovanu Brna 1973
Hustopečsko (domovopisný sborník) 1928
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ŠkolyZákladní škola T. G. Masaryka

V lednu proběhl 1. ročník nové soutěže 
„Přehlídka	talentů“. Děti mohly předvést 
všechno, co umí (recitaci, zpěv, tanec, dra-
matizaci, akrobacii, …). Podívat se přišli 
i  někteří rodiče. Byli jsme mile překvape-
ni hojnou účastí i  předvedenými výkony 
některých soutěžících. Porotu tvořili sami 
žáci, učili se objektivně zhodnotit výkony 
svých spolužáků. Bylo to opravdu těžké. 
V některých případech se po vynesení ver-
diktu objevily i slzičky účinkujících. Ti nej-
lepší žáci předvedou svoje výkony na okrs-
kové přehlídce v Židlochovicích.

Velmi zdařilou akcí byl „Týden	 psaní	
dopisů“ organizovaný školní družinou. 
Celý týden jsme si navzájem psali dopisy. 
Potom je vybraný pošťák roznesl adresá-
tům. Milá sdělení a obrázky přinesly hod-
ně radostí.

31.  ledna obdrželi žáci svá pololetní	
vysvědčení. Všichni prospěli, 125 dokon-
ce s vyznamenáním, 29 žáků prospělo. 4. 2. 
měli žáci jednodenní pololetní prázdniny. 

8. 2. proběhl zápis	do 1. ročníku. 
Zjišťujeme celkovou připravenost dítě-

te. Spolupracujeme s  mateřskou školou. 
Při rozhovoru s  dítětem se zaměřujeme 
na  porozumění pokynům a  sdělením, 
přiměřenou slovní zásobu, schopnost ko-
munikace, logické myšlení, porozumění 
číselným pojmům, přiřazování předmětů, 
zralost v grafických projevech, držení tuž-
ky, jemnou a hrubou motoriku, schopnost 
soustředění, emocionální projevy, schop-
nost kontaktu s neznámou osobou,…

K  zápisu se dostavilo 60  dětí. Zapsali 
jsme 50  dětí, některým dětem byl udě-
len odklad školní docházky. Doporučení 

k  odkladu z  PPP nebo odborného (dět-
ského) lékaře musí rodiče doručit do ško-
ly do  31.  května. Po  tomto termínu již 
není možné odklad udělit. Ve  školním 
roce 2011/2012 tedy otevřeme 2 první tří-
dy.

Ve spolupráci s místní knihovnou jsme 
již potřetí pasovali prvňáčky na  čtenáře. 
Akce v  knihovně se zúčastnil také pan 
starosta. Děti předvedly, jak se naučily 
číst. Dostaly šerpy čtenářů a  průkazky 
do knihovny.

Úroveň čtenářských dovedností prů-
běžně sledujeme u všech žáků školy. Žáci 
4.  ročníku si porovnají svoje dovednosti 

Co se událo ve škole…
jarMila Motlíčková, ředitelka školy 
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s ostatními žáky v  republi-
ce. Zkusili vyplnit testy při-
pravené společností Scio. 
Vyhodnocení bude prove-
deno koncem měsíce.

Měsíc knihy pro nás zna-
mená již tradičně besedy 
v  knihovně. Pro žáky jed-
notlivých tříd připravuje 
paní knihovnice zajímavý 
program a testy.

21.  3. navštíví školu ilu-
strátor pan Adolf Dudek. 

V  pololetí jsme vyhod-
notili dlouhodobou soutěž 
ve  sběru papíru. Nejvíce 
papíru odevzdali žáci tří-
dy II. B. Nejlepšími sběrači 
jsou: Soňa Chudosovcevo-
vá ze  II.A, Martin Kameník 
ze II.B a Dominik Suchánek 
ze III. třídy. Žáci budou od-
měněni věcnými cenami. 
Děkujeme všem rodičům 
a  hrušovanským občanům 
za pomoc.

Děti soutěží také v  po-
řádku. Nejlépe uklizeno 
po  dobu několika měsíců 
měli žáci třídy IV.B. Za svoje 
snažení získali sladkou od-
měnu. 

Projekt „Školní poradenství a  peda-
gogicko – psychologické služby na  ZŠ 
TGM Rajhrad na obou školách stále běží. 
Ve  dvou kroužcích „Čeština hrou“ si děti 
procvičují a  upevňují jazykové znalosti 
a dovednosti. Do logopedického kroužku 
bylo přihlášeno 18 žáků. V současné době 
jich do  kroužku chodí  12. Péče probíhá 
individuální formou. Největší problémy 
mají děti s vyslovováním hlásek C, S, Z, Č, 
Š, Ž, R, Ř.

Procvičujeme také sluchovou analýzu 
a syntézu, rozvíjíme slovní zásobu, využí-
váme počítačové programy.

Tři dny v měsíci bývá ve škole speciální 
pedagog Mgr.  Šárka Ráabová. Děti pra-
cují v  malých skupinách nebo jednotlivě. 
Na  paní učitelku se mohou v  případě zá-
jmu obracet také rodiče.

V  rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost („EU 
peníze školám“) jsme podali projekt 

Školy Základní škola T. G. Masaryka



31Hrušovanský zpravodaj Březen 2011

ŠkolyZákladní škola T. G. Masaryka

„Lepší škola“. Projekt byl schválen a  jeho 
realizace bude probíhat po dobu 30 mě-
síců. Chceme zlepšit podmínky vzdělá-
vání na  naší škole: zkvalitnit a  zefektiv-
nit výuku v  různých předmětech, získat 
potřebné vybavení pro moderní výuku, 
zajistit další vzdělávání pro pedagogické 
pracovníky, kteří budou vytvářet nové 
výukové materiály. Cílem je zkvalitnění 
vlastní výuky prostřednictvím digitálních 
technologií, zvýšit motivaci žáků a zlepšit 
studijní výsledky.

V jarních měsících se zúčastníme zajíma-
vých akcí v CVČ Lužánky, které doplňují uči-
vo čtení, vlastivědy, přírodovědy. Děti si také 
osvojí základy poskytování první pomoci. 

Žáci 2. – 5. ročníku budou soutěžit v ma-
tematických schopnostech a  dovednos-
tech v celostátní soutěži Cvrček a Klokan.

Obecní policie připravuje pro naše žáky 
program s tématikou dopravní výchovy.

Po  dlouhé zimě už se všichni těšíme 
na teplé jarní dny. Sluníčko a jarní pohodu 
přejeme všem.

V  pátek 25. února byl na  naší 
škole uspořádán již 5. ročník 
turnaje ve vybíjené „O pohár ZŠ Hrušovany 
u  Brna“,  ve  kterém soupeřilo celkem pět 
základních škol z blízkého okolí.

Soutěžily týmy žáků ze 4. a  5. tříd, 
většinou smíšené (hoši i dívky).

Hrálo se systémem každý s  každým;  
tedy všechna družstva se střetla navzájem.

V celkovém hodnocení nejlépe dopadlo 
družstvo ze Žabčic, které zvítězilo ve všech 

utkáních. Na  2. místě skončili 
naši žáci, kteří zakolísali pouze 

s  pozdějším vítězem. Další umístění: 3. 
Modřice, 4. Pohořelice a  5. Židlochovice. 
Jedno pozvané družstvo nepřijelo 
z důvodu chřipkových prázdnin.

Naše stříbrné družstvo reprezentovali: 
M. Kárník, M. Kovařík, D. Vala, E. Krafková,  
K. Ondráčková, N. Chalupová,  H. Jokver,  
P.  Smetana, M. Rožnovský, T. Bradáčová, 
J. Mahovský a J. Večeřa.

Vybíjená
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Školy Základní škola Židlochovice

• V červnu byla ukončena výuka o 4 dny 
dříve z důvodu zahájení stavebních pra-
cí na  zateplení obvodového pláště bu-
dovy ZŠ na  Tyršově ul. včetně výměny 
oken a dveří. Činnost v interiéru staveb-
ní firma ukončila 25. srpna, ale rozleh-
lost budovy kladla mimořádné nároky 
na  uklízečky a  údržbáře školy, aby při-
pravili školu na zahájení provozu. Vyučo-
vání na 2. stupni přes značné úsilí začalo 
až 6. září. Na projekt v celkové investiční 
hodnotě 11  820  000,– Kč byla získána 
dotace ve výši 7 500 000,– Kč. Vzhledem 
k  rozlehlosti objektu jsme se velmi za-
bývali barevným řešením fasády a jsme 
rádi, že se mezi občany setkává v napro-
sté většině s pozitivním ohlasem. 

• Od  1. září se plně rozjel projekt EU Pe-
níze školám – Podpora vzdělávání v  ZŠ 
Židlochovice. Cílem projektu je pro-
střednictvím nových metod a  nástro-
jů docílit zlepšení stavu počátečního 
vzdělávání na základní škole. Zkvalitně-
ní a zefektivnění výuky bude dosaženo 
metodickým vzděláváním a  podpůrný-
mi kurzy pedagogických pracovníků, 
tvorbou a  následným používáním no-
vých metodických pomůcek a učebních 
materiálů ve  výuce. Zvýšení efektivity 
práce se žáky ve  vybraných prioritních 
tématech bude probíhat individualiza-
cí výuky prostřednictvím dělení hodin, 
především v  českém a  anglickém jazy-
ce. Výše dotace se odvíjí od počtu žáků 
ve škole a pro naši školu činí 2 342 019,– 
Kč. Doba realizace projektu je 30 měsíců 
(srpen 2010 – leden 2013).

• V  polovině září byl jako každý rok při-
praven pro žáky 6. ročníku dvoudenní 
adaptační program v RS Kutiny na Vyso-

čině. Jeho cílem je stmelit nově vzniklé 
třídní kolektivy a  usnadnit žákům pře-
chod na 2. stupeň ZŠ.

• 30. září jsme si připomněli 50. výročí ote-
vření školy. Připravili jsme rozsáhlou výsta-
vu, která těch uplynulých 50 let zmapova-
la. Na vernisáž byli pozváni bývalí učitelé 
i žáci, kteří ve školním roce 1960/61 školu 
navštěvovali. V  družném hovoru plném 
vzpomínek mnozí poseděli do  pozdních 
večerních hodin. Do konce listopadu bylo 
možné výstavu shlédnout v MKK.

• 9. listopadu jsme zorganizovali pro žáky 
9. ročníku a jejich rodiče Burzu středních 
škol, na které zástupci SŠ prezentují své 
organizace a  nabízené studijní obory. 
Burzu pořádáme již několik let, letos 
podruhé probíhala v  kulturním sále 
Masarykova kulturního domu a  pozvali 
jsme i  vycházející žáky z  okolních škol. 
Prezentace se setkala již tradičně s úspě-
chem a byla velmi pochvalně hodnoce-
na, jak ze strany rodičů, tak především 
ze strany zástupců SŠ, kterých tentokrát 
přijalo pozvání rekordních 29. 

• Škola vydala během roku dva školní 
zpravodaje, v  nichž rodiče nalezly dů-
ležité informace o  organizaci školního 
roku, hodnocení výsledků vzdělávání, 
o  činnosti školní družiny, práci zájmo-
vých útvarů, apod.

• Dne 6. prosince 2010 proběhl na základ-
ní škole na  Tyršově ulici předvánoční 
školní Bazárek aneb pomáháme naší 
škole – a  tím i  svým dětem. Jednalo se 
o  akci, kterou zorganizovalo Sdružení 
rodičů při ZŠ Židlochovice za  účelem 
získání prostředků na  opravu atletické-
ho oválu ve  sportovním areálu školy, 
který je ve stávajícím stavu pro sport už 

Červen – prosinec 2010 na ZŠ Židlochovice
ing. jana králová, ředitelka Zš 
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nevhodný a kvůli nerovnostem povrchu 
hrozí i úrazy. Celý finanční výtěžek akce 
bude poskytnut na jeho opravu. Děkuje-
me rodinám žáků naší školy za finanční 
dary, kterými přispěly přímo na opravu 
atletického oválu a rovněž za dary, které 
věnovaly do  školního bazárku. Podaři-
lo se získat neuvěřitelných 37 000,– Kč. 
Sdružení rodičů našetřilo za  poslední 
dva roky z příspěvků rodičů částku dal-
ších 90 000,– Kč. SR při Gymnáziu Židlo-
chovice přispělo v  minulém roce část-

kou 10  000,– Kč. Město Židlochovice 
nechalo zpracovat předběžný rozpočet 
nezbytných stavebních prací na úpravu 
oválu. Jedná se o  částku cca 300  000,– 
Kč. Snažíme se zajistit zbylé finanční 
prostředky ze všech dostupných zdrojů 
(Město Židlochovice, vlastní prostředky 
ZŠ, dotační programy). Doufáme, že se 
to podaří co nejdříve a  bude zahájena 
dlouho očekávaná rekonstrukce. 

Za vedení školy i celý pedagogický sbor 
přeji Vám všem klidný rok 2011.

„Příměstský“ tábor Hrušovany 2011
Organizátor:  Táborníci Hrušovany u Brna
Termín: 8.	8.	(pondělí)	–	12.	8.	2011	(pátek)
Čas: 8:00 – 16:00 hodin
Místo: klubovna Táborníků, Masarykova 57 
Věková kategorie: 7 – 15 let
Cena: 1	100	Kč
Strava: oběd, přesnídávka, svačina a pitný režim
Program: výlety do blízkého okolí Hrušovan pěšky nebo na 

kole, sportovní soutěže a dobrodružné hry v přírodě. 
V případě nepříznivého počasí program zajištěn 
v klubovně Táborníků.

Závazná přihláška:  na www.tabornicihub.cz
(Vyplněnou přihlášku odeslat nejpozději do 31. 5. 2011 
na emailovou adresu tabornicihub@seznam.cz. 
Počet účastníků je omezen. O zařazení dítěte do tábora 
rozhodne termín odevzdání přihlášky.)

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNATáborníci	Hrušovany	u	Brna

Masarykova 57
664 62 Hrušovany u Brna
www.tabornicihub.cz
tabornicihub@seznam.cz
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Organizace Plán akcí

Den Pořádá Akce

Duben

2. 4. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Vojkovice

2. 4. FK 1932 Přípravný turnaj mladší 
přípravky - Žabčice

3. 4. Sokol Železná neděle
8. 4. Sokol DJ IWOSHEK a další drum 

und bass na pokecu
9. 4. Táborníci Jarní úklid odpadků při 

stezce na Židlochovice
9. 4. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu 

- Ivančice
9. 4. FK 1932 Mistrovská utkání starší 

přípravky - Želešice
10. 4. Sokol zájezd do Hodonína 

NA PAINTBAL
10. 4. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 

Opatovice
10. 4. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 

žáků - Vojkovice
15. - 
16. 4.

Obec Oslava osvobození obce

16. 4. ZO KSČM Veřejné shromáždění 
k výročí osvobození obce 
v r. 1945 v 18:00

16. 4. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Prštice

16. 4. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu 
- Ořechov

17. 4. FK 1932 Mistrovská utkání starší 
přípravky - Vojkovice

17. 4. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Prace

23. 4. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Židlochovice

23. 4. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu - 
Veverská Bítýška

23. 4. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu 
- Říčany

16. 4. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Prace

30. 4. Sokol 
za podpory 
OBCE

Čarodky na Sokolovně 
pro děti, večer hudební 
festivalem

30. 4. MRS Rybářské závody pro 
dospělé členy od 8-12hod

Den Pořádá Akce

30. 4. Táborníci Branný závod družstev 
na myslivně

30. 4. FK 1932 Mistrovská utkání starší 
přípravky - Ořechov

KD Autobusový zájezd na Floru 
Olomouc a návštěva ZOO 
na Svatém Kopečku

TJ JISKRA Turnaj pro amatéry 
ve stolním tenisu mládež 
i dospělí

Květen

1. 5. KSČM Oslava 1. máje - svátku 
práce v 9:00 - letní kino

1. 5. MRS Rybářské závody pro 
mládež do 15ti let 
od 7-12hod

1. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Rajhrad

1. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Střelice

7. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Viničné Šumice

7. 5. SDH Den se sv. Floriánem pro 
děti

7. 5. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu 
- Modřice

7. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Troubsko

8. 5. KPOZ Svátek matek veřejná 
oslava ve 14 hod 
v prostorách tělocvičny 
základní školy

8. 5. FK 1932 Mistrovská utkání starší 
přípravky - Oslavany

11. 5. KD Oslava Svátku matek 
s živou hudbou

14. 5. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu - 
Dolní Kounice

14. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Blažovice

15. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Vojkovice

15. 5. FK 1932 Mistrovská utkání starší 
přípravky - Mělčiny

21. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Prštice

22. 5. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu - 
Dolní Loučky
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Den Pořádá Akce

22. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Tvarožná

22. 5. FK 1932 Mistrovská utkání starší 
přípravky - Ivančice

28. 5. Sokol MÁJOVÁ ZÁBAVA od 20:00 
na Sokolovně

28. 5. Sokol Turnaj ve volejbale
28. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 

Blučina
28. 5. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu - 

Domašov
28. 5. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 

žáků - Prace
Sokol 
za podpory 
OBCE

Zájezd na hrad HELFŠTÝN

Červen

4. 6. Obec MDD - lanové centrum, 
dětské atrakce, šermířské 
vystoupení a další soutěže 
pro děti

4. 6. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Moutnice

4. 6. FK 1932 Mistrovská utkání starší 
přípravky - Žabčice

5. 6. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu 
- Střelice

5. 6. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Střelice

11. 6. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Žabčice

Den Pořádá Akce

11. 6. FK 1932 Mistrovská utkání dorostu - 
Kupařovice

11. 6. FK 1932 Mistrovská utkání mladších 
žáků - Troubsko

19. 6. MS LÍPA Měsíc myslivosti - posezení 
spojené s letní nocí, muzika, 
myslivecká kuchyně - 
myslivecká chata

19. 6. FK 1932 Mistrovská utkání mužů - 
Těšany

20. 6. KPOZ Vítání občánků ve 14 hod
24. 6. Obec Rozloučení se školním 

rokem, opékání špekáčků, 
skupina PARADOX od 17 
hodin - Sokolovna

30. 6. - 
16. 7

Táborníci Tradiční letní stanový tábor 
ÚJEZD 2011

KD Autobusový zájezd - zámek 
Hluboká, lovecký zámek 
a Schvancerberská hrobka

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

Aerobik 19,30- 21.00

pondělí 
a čtvrtek

Cvičení ženy 19:00 - 20:00

pondělí 
a čtvrtek

Ženy volejbal 20:00 - 21:30

úterý Volejbal mládež 18:30 - 21:00
info Lezecká stěna pro veřejnost info 

na tel: 602 552 476 nebo 603 843 065Zk
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Akce… Jedno z mála slov, činností, na které 
se Vy, občané z Hrušovan u Brna a okolí, tě-

šíte. Ale jak jsem navštívil pár kulturních akcí, 
s hrůzou jsem zjistil, že návštěvnost  těchto akcí 
je ubohá, a přitom si mnoho lidí ztěžuje na ne-
dostatek společenských událostí v  naší obci 
(Ples, divadlo, Country bál, atd.). 

Co je vlastně k tomu vede? Proč na tyto akce 
nechodí? To jsou otázky, které se mi honí v hla-
vě, když se podívám na taneční parket ze čtvr-
tiny zaplněn.

 Proto jsem si řekl, že vás slušnou formou po-
žádám, aby jste se zapojili do dění v naší obci 
a  sdělili nám, co Vás vlastně baví. Co by jste 
chtěli za žánry koncertů, dechové muziky,  di-
vadla, přednášky, sportovní události apod.

Rád bych, kdybyste mi zasílali na můj e-mail, 
nebo poštou své návrhy a nápady na zlepšení 
kulturních a  sportovních akcí obce Hrušovan 
u Brna. 

Děkuji a těším se na spolupráci. 

S pozdravem Martin Horr, 
předseda kulturní komise  

Kontakt:  Martin Horr 
 Masarykova 19
 Hrušovany u Brna, 664 62
 Tel. 602 552 476          
 E-mail: horr@seznam.cz 
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T. J.	Sokol	Hrušovany	u Brna
pořádá

LETNÍ	POBYT
MIŠLENKA
pro děti ve věku od 7 do 14 let
uskuteční se 16. 7 – 23. 7. 2011

Celý pobyt bude zaměřen na
Dobrodružství opičky Žofky

Místo konání je 
stanová základna u obce Přešovice

Cena je 1600 Kč

Bližší informace najdete na 
www.mislenka.tym.cz

5. utkání zkrachovalých fotbalistů

SPODEK vs.VRŠEK
Zápas se bude konat 
na fotbalovém hřišti

(kde taky jinde)

21. 5. 2011 
v 16:00 hod

Občerstvení zajištěno,  
počasí taky

Sraz účastníků v 15:00
Červené a bílé tričko s sebou

Dobrovolně povinná účast děvčat (žen)  
na miniturnaji v mezičase

Spodek vede 3:1 cha, cha
Prohraný team kupuje bečku

(jako obvykle)
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SOKOL ve spolupráci s Kulturní komisí obce 
Hrušovany u Brna pořádá zájezd na hrad 
Helfštýn v neděli 22. 5. 2011. Odjezd je 
plánován na 8:00 hod.

Na hradě	nás	čeká:
9–18 hodin => II. ročník FESTIVALU 
VOJENSKÉ HISTORIE.
Přepestrá přehlídka skupin historického 
šermu z různých období válečných dějin. 
Překvapit vás může úžasná atmosféra hradu 
proměněného ve vojenský tábor. Show living 
– history, divadlo, tanečnice, kejklíři.

Historie	hradu	Helfštýn:
Velkoryse rekonstruovaná zřícenina rozleh-
lého hradu nad údolím Moravské brány prý 
nese jméno slezského šlechtice a později 
loupeživého rytíře Friduše z Linavy. Ten 
Helfštýn koncem 13. století založil. Hlav-
ní úprava na gotickou pevnost proběhla 
na přelomu 14. a 15. století. Další významnou 
přestavbu dal kolem r. 1474 provést Vilém 
z Pernštejna. Úpravu původního středově-
kého sídla na rozsáhlý pozdně renesanční 

dvoukřídlý palác uskutečnili páni z Vrbna.
Ve své dnešní podobě má hrad charakter 
rozsáhlé pevnostní architektury se šesti bra-
nami, řadou věží, budov a též se systémem 
valů z 18. století. Vyhlídkovou věž a historic-
kou expozici doplňuje přehlídka uměleckého 
kovářství, každoročně doplňovaná novými 
předměty, vytvořenými na tradičním meziná-
rodním setkání uměleckých kovářů. V areálu 
hradu se koná celosezónně řada různých 
kulturních a společenských akcí. Probíhající 
rekonstrukční práce směřují k tomu, aby se 
Helfštýn stal světově respektovaným cent-
rem uměleckého kovářství.

Případní zájemci se mohou přihlásit na So-
kolovně v občerstvení každý den od 17.00 
do 22.00.
Cena za dospělého činí 200 Kč a za dítě 
100 Kč. V ceně zahrnutý autobus i vstupné.
Rezervace místa na tel. 602 552 476 Martin 
Horr.  Platí se předem. 

Těšíme se na vaši účast a dobrou náladu. 

Pozvánka: Zájezd na hrad HELFŠTÝN

▲▲ Placená reklama ▲▲
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Brněnské chovatelské potřeby

DINOMARKET
rozšiřují svoji činnost o:

rozvoz Hrušovany u Brna
nad 750 Kč ZDARMA
www.dinomarket.cz
Objednávky na tel. 774 81 28 26, 774 60 81 76
Kamenná prodejna na ulici Bělohorská 45, Brno
Již 8 let s Vámi!!!!!

* U objednávek nad 1000 Kč dárek zdarma! *

U nás dostanete stejný servis

 k pojistným smlouvám, 

penzijnímu fondu, ČP Investu 

i hypotékám ČP.

Obchodní kancelář ČP
Nám. Míru 22, 667 01 Židlochovice

Tel: 547 210 940, 603 272 041, 608 941 824
dvecorkova@servis.cpoj.cz

tpelc@servis.cpoj.cz

Otevírací doba:
Po - Pá  9:00 - 12:30  13:00 - 18:00

Případně individuálně po domluvě

Nemusíte jezdit do Brna.
ADVOKÁTKA

zaměření na problematiku práva občanské-
ho, 

obchodního, rodinného a trestního 

právní konzultace čtvrtek 14 – 18 hod.
v ostatní dny dle telefonické domluvy

mobil: 777 615 426
email: akwalterova@centrum.cz

Rajhrad, Bezručova 211

Reklama Placené inzeráty
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Místo�konání�:�Újezd,�okres�Znojmo

Termín�konání�:�30.6.�-�16.7.�2011

.......................... Cena�:�3�500�Kč

Bourání�tábora�:�23.7.�-�24.7.�2011

Stavění�tábora�:�25.6.�-�26.6.�2011

TÁBORNÍCI
Hrušovany�u�Brna

Opět�platí�:
Pomůžete-li�nám�při�stavbě nebo�bourání�tábora,�budete�mít�slevu�400�Kč.

Další�informace�naleznete�na�:
,�případně na�telefonním číslewww.tabornicihub.cz 603�485�865

Pojeďte�s�námi�do�krásné�přírody�v�údolí řeky�Rokytná,�kde�každý�rok�vyrůstá
náš stanový�tábor. Čeká�vás�dobrodružství�při�plnění�úkolů celotáborové�hry,
romantika,�legrace,�táborové�ohně a�parta�nových�kamarádů.

A�také�dobré�jídlo,�tím�je�náš tábor�vyhlášen!

TÁBORNÍC
I HRUŠOVANY U

BRNA

pořádají�tradiční�stanový�tábor

Táborníci Organizace
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Organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů
Hrušovany u Brna
Zdeňka pospíšilová, vedoucí Mládeže 

V  měsíci prosinci jsme pořádali prv-
ní soutěž v  uzlování v  místní sokolovně. 
Na soutěž dorazilo jedno z nejobávanějších 
družstev ze Žabčic. Naše družstva se však 
obávaného soupeře nezalekla a ze soutě-
že si odnesla dvě 1. místa a jedno 3. místo 
v kategorii starších i mladších žáků. Za jed-
notlivce se nejlépe umístila ze starších žáků 
Kateřina Ondráčková a  Tereza Bečvová. 
Za  mladší žáky nejodvážněji zabodoval 
Boris Wágner, Soňa Chudosovcevová 
a Petra Ondráčková. Po vánočních prázd-
ninách jsme se začali scházet opět pravi-
delně každý pondělí (přípravná skupina), 

ve  středu (mladší 
žáci) a v pátek (star-
ší žáci) od  16:00 
do 18:00 hod.

V  průběhu měsíce ledna a  února jsme 
se věnovali činnostem v  klubovně, ze-
jména procvičování vázání uzlů a učení se 
různým značkám se zaměřením na obsah 
směrnice hry Plamen. Tuto činnost jsme 
prokládali různými hrami tak, aby děti 
činnost bavila. Nyní se věnujeme přípravě 
na  novou hasičskou soutěž v  tancování 
„FIRE DANCE“, která se bude konat 2. dub-
na v Žabčicích.

Svatební koláče
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Organizace

Výroba:	Pizzerie	Michelle
Sídliště 526, Hrušovany u Brna
777 113 480, 774 739 933

Koláčky	děláme:
 tvarohové makové
 povidlové ořechové

Objednávky přijímáme minimálně 2 dny předem.
Minimální objednávka je 100 kusů.

Cena za jeden koláček je 3 Kč.

Svatební koláče

▼▼ Placená reklama ▼▼
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Historie Historická detektivka

Smírčí kříž a historie rodu Těmínů z Těmic
text a foto: ing. pavel uMínský 

Na  smírčím kříži, nejstarší kamen-
né památce v  katastru naší obce, je 
vytesán německý nápis tohoto zně-
ní: „HANS…NEWBAWR VON TAEMITZ 
..AM ABEND…MATHEI ANO DNI 
MDXCV“. Nápis dosud nebyl podroben 
odbornému zkoumání, avšak s  vyso-
kou pravděpodobností lze usuzovat 
na  jeho následující český význam: 
„HANS NEWBAWR (Jan Neubauer),  
z Těmic, večer na svatého Matěje léta 
páně 1595“. Kříž pravděpodobně při-
pomíná nějakou tragickou událost, 
která se tehdy poblíž Hrušovan udála.  
Její podrobnosti již asi nikdy nezjistí-
me, přesto však lze najít některé zají-
mavé souvislosti, na  které bych chtěl 
upozornit v tomto článku.

V  rejstříku českých šlechtických 
rodů je uvedeno pod heslem Těmín 
z  Těmic, že jde o  významný a  starý 
šlechtický rod sídlící na  celém území 
Českého království před Bílou horou 
(do roku 1620). Rod pocházel z dnes již 
zaniklé tvrze Těmice, která se nacháze-
la v dnešním Jihočeském kraji, nedale-
ko Pelhřimova. Majetky však později 
vlastnil i  v  severních a  východních 
Čechách a také na Moravě, což doklá-
dá i název obce Těmice, ležící nedale-
ko Hodonína.  Historie rodu Těmínů 
z Těmic byla sepsána jedním z potom-
ků tohoto starého, původem němec-
kého rodu a  je zveřejněna na  webo-
vých stránkách www.temin.eu. Další 
zajímavé informace o  historii rodu 

z Těmic lze nalézt v Jihočeském sbor-
níku historickém r. XI (1938) str. 34-46.

Důležitým dokumentem z  hledis-
ka našeho smírčího kříže se jeví zve-
řejněná listina s  názvem: „Seznam 
lidu jízdného ze všech krajů králov-
ství Českého a měst Pražských, jenž 
přehlížen byl 15. září 1594 u Znojma 
při tažení svém do Uher proti Turku“ 
Jde o  rukopis v  současnosti drže-
ný v  archivu knížete z  Lobkovic 
v  Roudnici.  V  seznamu je mimo 
jiné uvedeno, že tažení se účastnil 
pan Bohuslav Těmín z  Temic z  kra-
je Kouřimského, stav rytířský a  pan 
Těmín z  Temic z  kraje Hradeckého, 
stav rytířský. 
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Historická detektivka Historie

Je tedy nepochybné, že členové 
rodu Těmínu z  Těmic se v  inkrimino-
vané době pohybovali na  cestách, 
vedoucích na  Trase Znojmo – Uhry 
(Uhry zahrnovaly v  té době i  území 
dnešního Slovenska). Cesta ze Znojma 
na  Pohořelice a  dále na  sever a  vý-
chod vedla i přes tehdejší Hrušovany. 
Členem výpravy byl pravděpodobně 
i Hans Newbawr z Těmic, který je i oso-
bou jmenovanou na  našem smírčím 
kříži. V září 1594 přijíždí s doprovodem 
na přehlídku českých vojsk do Znojma 
a  pak se účastní tažení proti Turkům 
do  Uher. Večer na  svatého Matěje 
(24. února) roku 1595 došlo na  cestě 
vedoucí ze Znojma přes území naše-
ho katastru na místě dnešní pískovny 
k  tragické události, v  jejímž důsledku 
tento šlechtic umírá. Členové dopro-
vodu nebo rodiny mu nechali v  mís-
tech jeho skonu vyhotovit kamenný 
kříž s nápisem. Tento kříž je dnes nej-
starší stavební památkou naší obce.

Kamenný kříž je vyroben z kamene, 
který se v okolí Hrušovan nevyskytuje. 
Na  místo byl proto zřejmě dopraven 
později. Je také možné, že k události, 
kterou kříž připomíná, došlo někde 
jinde a kříž byl přes území našeho ka-
tastru pouze přepravován a  při této 
přepravě se zde ztratil. To jsou však už 
jenom spekulace, které nelze potvrdit. 
Jisté je, že kříž byl v následujících sta-
letích několikrát přemístěn, naposledy 
v  souvislosti s  rozšířením místní pís-
kovny. Dnes stojí na soukromé parcele 
a polní cesta k němu není nijak ozna-
čena.  Turisté, kteří za účelem poznání 
této památky do Hrušovan občas přije-
dou, tak mají velký problém s jejím na-
lezením. Jsem přesvědčen, že poradit 
jim nedokáže ani většina místních ob-
čanů. Vlivy počasí navíc činí jeho nápis 
každým rokem nečitelnější.  Není ještě 
čas na konečné umístění této památky 
na důstojné, řádně označené a zastře-
šené místo?

Toto je výřez z mapky, kterou najdete na internetových stránkách obce www.hrusovanyubrna.cz. 
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Družstvo	 starší	 přípravky jsou děti cca 
do  10  let. Družstvu se dařilo v  podzimní části 
své soutěže, po  podzimu drží dobré 3.  mís-
to za  suverénem skupiny a  favoritem celého 
okresu z Ivančič a družstvem Žabčic, se kterým 
doma smolně prohrálo 4:5. V prosinci se zúčast-
nilo halové ligy v Žabčicích, na které, ač nepro-
hráli, obsadili výborné 2. místo, když jako jediní 
dokázali obrat o body domácí vítěze zásluhou 
dvou remíz, ale vinou dalších dvou remíz skon-
čili krůček od stupně nejvyššího. Útěchou nám 
může být, že jsme získali cenu pro nejlepšího 
střelce ligy Robina Hádlíka, který je nejlepším 
střelcem i  po  podzimní části mistrovské sou-
těže. K  dalším oporám patřili Martin Řehola 
(na podzim hostoval ve Zbrojovce Brno), Maty-
áš Pokorný, Martin Kárník a Jiří Koukal.

Družstvo trénuje pod vedením p.  Jaromíra 
Hádlíka vždy ve středu a v pátek.

Družstvo	 mladších	 žáků bylo opětovně 
založeno v létě, když se na našem okrese, stej-
ně jako v krajské soutěži, hraje systémem 7+1 
na polovinu hrací plochy jako přípravky. Druž-
stvo je pro hráče narozené v  letech 1998-99 
a hraje OP, sk. B, a nevedou si zle. Po podzimu 
patří k lepší části a patří jim 3. místo. Nejlepším 
střelcem je Robin Hádlík, dále jsou oporami 
v bráně David Hýsek, v poli Martin Hýsek, Pavel 
Pospíšil, Marek Zachař a Šimon Blaha. Do toho-
to družstva už chodí vypomáhat a sbírat zkuše-
nosti nejstarší hráči ze starší přípravky. Mladší 
žáci trénují vždy ve středu a v pátek pod vede-
ním p. Jaromíra Hádlíka.

Ohlédnutí za podzimní částí 
a končící zimní přípravou v FK 1932
jaroMír kudělka

Do nového soutěžního ročníku 2010/2011 jsme  vstupovali se šesti družstvy, z nichž čtyři hrají v mis-
trovských soutěžích (muži, dorost, mladší žáci a starší přípravka), dále máme družstvo  mladší příprav-
ky, které hraje přátelská utkání a účastnilo se opět zimní halové ligy v Žabčicích a družstvo staré gardy, 
které chodí pravidelně každý pátek trénovat a domlouvá si přátelská utkání a účastní se turnajů.

Družstvo	mladší	přípravky jsou děti cca do 8 
let. Trénují pravidelně pod vedením p. Jarosla-
va Hýska 2x týdně, vždy ve  středu a  v  pátek. 
Toto družstvo není zařazené v  mistrovských 
soutěžích, ale hraje přátelská utkání s okolními 
celky a v zimním období se zúčastnilo halové 
ligy v Žabčicích, kde mu byly soupeřem druž-
stva, která pravidelně hrají mistrovské soutě-
že, a  to z našeho okresu i okresu Brno-město. 
V  této konkurenci naši obsadili 9.  místo se 
ziskem 10 bodů z 18 utkání, za 3 výhry a 1 re-
mízu, když se jim podařilo vstřelit 9   branek, 
o  které se podělili Kresáč Miroslav společně 
s Lukášem Zemánkem, kteří dali 4 branky, a Ja-
romírem Kocmanem s 1 brankou. Řadu utkání 
prohráli nejtěsnějším rozdílem o jedinou bran-
ku. Za účast v halové lize jim patří poděkování 
za reprezentaci naší obce i klubu. V plánu jsou 
ještě 2  halové turnaje, které pořádá Slovan 
Brno, jeden v březnu a druhý začátkem dubna.

Oporami jsou naši nejlepší střelci a  dále 
brankář Daniel Hýsek, který obdržel v  halové 
lize cenu pro nejlepšího brankáře.
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Družstva	mužů se po splnění svého cíle v let-
ní pauze po  Miroslavu Edlerovi trenérsky ujal 
p.  Vítězslav Čermák. Na konci července jsme 
doma pořádali turnaj, na kterém jsme díky 
smolné prohře v semifinále s Blučinou obsadili 
3. místo. Soutěžní část začali muži velice dob-
ře: první tři domácí utkání proměnili ve výhry, 
ale poté došel smolný zápas v Židlochovicích, 
kde jsme nevyužili drtivé převahy a přišla krize 
v koncovce, kdy se nedařilo proměňovat ani ty 
nejvyloženější šance, což pokračovalo i  v  dal-
ších utkáních, ale naštěstí se závěr podzimu 
vydařil výhrami v Žabčicích, doma s družstvem 
Těšany, a  hlavně s  vedoucími 
Vojkovicemi  B na  jejich hřišti, 
takže jsme se posunuli na dobré 
6. místo s minimálním odstupem 
na druhého. Nejleším střelcem je 
Martin Punčochář, jistotou v brá-
ně se stal Roman Ivičič, obranu 
drží Martin Mikulinec a motorem 
hry je Pavel Kopečínský. Papírově 
družstvo mužů tvoří cca  20  hrá-
čů, ale vinou pracovních povin-
ností u  dvou až tří a  po  zápase 

ve Vin. Šumicích, kde jsme získali tři zraněné, 
i vinou zranění a rodinných povinností, se stá-
valo, že museli být na  lavičku povoláni naši 
nejstarší dorostenci, aby byl zajištěn dostatek 
hráčů pro střídání. V zimní pauze jsou od polo-
viny února naplánována utkání na  umělé trá-
vě Brně-Komárově. Tam nás nejprve prověřili 
naši dorostenci, poté Olbramovice, starší do-
rost ČAFC Židenic, Prštice, Mělčany a poslední 
generálku před úvodním jarním kolem doma 
s Vojkovicemi B obstará utkání ve Starovičkách. 
Muži pravidelně trénují vždy v úterý a ve čtvr-
tek.

Družstvo	 dorostenců tvoří 
hráči od  15 do  19 let. Při let-
ní reorganizaci soutěží do-
rostu byla zrušena III.  třída 
a  vytvořeny dvě skupiny OP. 
Naše družštvo hraje západní 
část ve  skupině  B, kde jsou 
jen 3  týmy z  loňské III.  třídy 
a  ostatní jsou stálí účast-
níci OP. To vše se projevilo 
v  úvodní polovině soutěže, 
když si kluci zvykali na  rych-
lejší fotbal, než dosud. Zlom nastal po  utkání 
v  Domášově, kdy přišel první bod, poté ještě 
další za dvě výhry. Po podzimu jsou dorostenci 
na  10.  místě z  12  účastníků, závěr podzimu si 
ještě 17.  listopadu zpestřili rozlučkovým utká-
ním ve Vranovicích, kde zvítězili 3:0.

Nejlepším střelcem je Jiří Dobrovolný, dal-
šími oporami jsou Radek Janíček, Martin Cekl, 
Dominik Mimochodek, David Pristaš a šťastný 
střelec Michal Lamač. O chod družstva se opro-

ti dřívějšku, kdy byl jen trenér Jaroslav Veselý, 
stará již více lidí, a  to Ladislav Rikan s  Marti-
nem Lamačem. Dorost trénoval vždy v  úterý 
a  ve  čtvrtek. V zimní přípravě se cca 18  do-
rostenců zúčastnilo třídenního soustředění 
v Kostelci na Hané, chodí pravidelně 3x týdně 
trénovat a  mají již naběháno hodně kilomet-
rů. Odehráli již i  jedno přípravné utkání, proti 
našim mužům a  další dvě až tři mají v  plánu 
od poloviny měsíce března.
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Stará	garda je tvořena bývalými hráči ve věku od 35 let, trénují od dubna do konce října vždy 
v pátek po 18 hod. na stadionu, v zimě od ledna ve čtvrtek po 20 hod. v hale. Sehrají vždy několik 
přátelských utkání, letos se zúčastnili turnaje ve Strachotíně, kde obsadili pěkné 2. místo. Chod 
zajišťuje Jaroslav Veselý s Petrem Plavcem.

O naší práci a výsledcích našich družstev – vašich dětí – je možno se něco dozvědět na oficiál-
ních stránkách ČMFS – www.nv.fotbal.cz na stránkách LN – www.vysledky.lidovky.cz, naši přátelé 
založili stránku na Facebook.com (vyhledat FK 1932 Hrušovany u Brna). 

Na jaře 2011 pak uvedeme do provozu oficiální stránky klubu na doméně www.fk1932.cz.

Závěrem mi dovolte poděkovat našim hráčům za předvedené odhodlání a výkony, repre-
zentaci klubu a naší obce, funkcionářům za nekonečnou obětavou práci ve svém volném čase, 
fanouškům za projevenou podporu, hlavně při domácích zápasech, a popřát, aby se nám dařilo 
nejméně stejně,ne-li lépe i v nastávající jarní části našich soutěží.

SPORTU	ZDAR	A FOTBALU	ZVLÁŠŤ	-	VZHŮRU	DO BOJŮ!!!

Tabulky fotbalových soutěží
III.	třída	skupina	A	–	Brno-venkov		–	muži

# Tým Z V R P Skóre B
1. Vojkovice B 14 10 2 2 46:22 32
2. Těšany 14 8 2 4 26:20 26
3. Tvarožná 14 7 3 4 31:25 24
4. Blažovice 14 7 2 5 38:20 23
5. Žabčice 14 6 5 3 31:17 23
6. Hrušovany 14 7 1 6 18:25 22
7. Opatovice 14 6 2 6 29:17 20
8. Blučina 14 6 2 6 32:31 20
9. Rajhrad B 14 5 3 6 29:28 18
10. Pozořice 14 5 3 6 24:36 18
11. Viničné Šumice 14 4 5 5 24:24 17
12. Prace 14 2 4 8 16:30 10
13. Moutnice B 14 2 4 8 19:41 10
14. Židlochovice 14 2 4 8 22:49 10

OP,	skupina	B	-	Brmp-venkov	–	dorost
# Tým Z V R P Skóre B
1. Veverská 

Bítýška
12 12 0 0 52:11 36

2. Ořechov 12 9 1 2 69:13 28
3. Dolní Kounice 12 7 2 3 34:15 23
4. Rosice 12 6 2 4 26:20 20
5. Ivančice B 12 5 3 4 26:28 18
6. Domašov - 

Říčky
12 5 2 5 30:32 17

7. Modřice 12 5 2 5 12:22 17

8. Kupařovice 12 4 3 5 21:21 15

9. Dolní Loučky 12 3 3 6 21:29 12

10. Hrušovany 12 2 1 9 15:48 7

11. Říčany 12 2 1 9 17:54 7

12. Střelice 12 1 2 9 11:41 5

OP,	skupina	B	–	Brno-venkov	–	ml.	žáci	

# Tým Z V R P Skóre B

1. Prace 10 9 0 1 53:11 27

2. Vojkovice B 10 7 0 3 38:26 21

3. Hrušovany 10 6 1 3 38:17 19

4. Střelice 10 3 1 6 31:37 10

5. Troubsko 10 2 1 7 18:70 7

6. Prštice 10 1 1 8 12:29 4

OP,	skupina	B	–	Brno-venkov	–	přípravka	st.
# Tým Z V R P Skóre B
1. Ivančice 7 7 0 0 98:5 21
2. Žabčice 7 5 0 2 45:15 15
3. Hrušovany 7 4 1 2 23:15 13
4. Vojkovice 7 4 1 2 21:15 13
5. Ořechov 7 3 1 3 25:42 10
6. Mělčany 7 2 1 4 10:32 7
7. Oslavany 7 1 0 6 11:38 3
8. Želešice 7 0 0 7 3:74 0
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III.	třída,	skupina	A	-	muži	FK	1932
14 So 2.4 15:30 Hrušovany Vojkovice  B

16 Ne 10.4 10:30 Opatovice Hrušovany

17 Ne 17.4 16:00 Prace Hrušovany

18 So 23.4 16:00 Hrušovany Židlochovice

19 Ne 1.5 16:30 Rajhrad  B Hrušovany

20 So 7.5 16:30 Hrušovany Vin. Šumice

21 So 14.5 16:30 Hrušovany Blažovice

22 Ne 22.5 10:30 Tvarožná Hrušovany

23 So 28.5 16:30 Hrušovany Blučina

24 So 4.6 16:30 Moutnice  B Hrušovany

25 So 11.6 16:30 Hrušovany Žabčice

26 Ne 19.6 16:30 Těšany Hrušovany

OP,	skupina	B	–	ml.	žáci	FK	1932
12 So 9.4 10:45 Vojkovice  B Hrušovany

13 So 16.4 10:00 Hrušovany Prštice

14 So 23.4 10:00 Hrušovany Prace

15 Ne 1.5 10:30 Střelice Hrušovany

16 So 7.5 10:00 Hrušovany Troubsko

17 So 14.5 10:45 Vojkovice  B Hrušovany

18 So 21.5 10:00 Hrušovany Prštice

19 So 28.5 10:00 Hrušovany Prace

20 Ne 5.6 10:30 Střelice Hrušovany

11 So 11.6 10:00 Hrušovany Troubsko

OP,	skupina	B	–	přípravka	st.	FK	1932

10 So 9.4 10:00 Hrušovany Želešice

11 Ne 17.4 13:00 Vojkovice Hrušovany 

12 So 23.4 volno

13 So 30.4 12:15 Ořechov Hrušovany 

14 Ne 8.5 10:00 Hrušovany Oslavany

15 Ne 15.5 14:00 Mělčany Hrušovany 

16 Ne 22.5 10:00 Hrušovany Ivančice

17 So 28.5 volno

18 So 4.6 16:30 Žabčice Hrušovany 

OP,	skupina	B	-	dorost	FK	1932
12 So 9.4 15:30 Ivančice  B 

(M. Br.)
Hrušovany

22 So 16.4 13:00 Ořechov Hrušovany
14 So 23.4 13:45 Hrušovany Vev. Bítýška
15 So 30.4 14:15 Říčany Hrušovany
16 So 7.5 14:15 Hrušovany Modřice
17 So 14.5 14:15 Hrušovany Dolní Kou-

nice
18 Ne 22.5 14:00 Dolní 

Loučky
Hrušovany

19 So 28.5 14:15 Hrušovany Domašov
20 Ne 5.6 14:15 Střelice Hrušovany
21 So 11.6 14:15 Hrušovany Kupařovice

Rozpis fotbalových soutěží Jaro 2011
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