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Vážení spoluobčané,

úvodem Vás chci pozdravit a popřát vše dobré v osobním 
i pracovním životě.

Přežili jsme ve  zdraví parlamentní volby, a  tak chci 
poděkovat všem, kteří přišli a vyjádřili svou účastí, že jim 
není osud této země lhostejný.

Pomalu, ale jistě se blíží volby komunální (říjen 2010) a my 
budeme skládat účty ze své činnosti. Věřím, že se nemusíme 
stydět. Ze svého pohledu beru tuto funkci jako službu a snažím se vykonávat práci 
s plnou odpovědností. Řada věcí se jistě podařila, jen namátkou: dotažení obchvatu 
do  cíle obec zklidnilo, zvýšila se bezpečnost, snížila prašnost a  exhalace a  navíc 
jsme tím dobudovali protipovodňovou ochranu obce. Území mezi obcí Hrušovany 
a Židlochovice, je nyní vlastně „suchý poldr“.

Zároveň opatření na obchvatu od Vojkovic mají protipovodňový charakter a skýtají, 
dle výpočtů projektantů, ochranu „Burgetovy zahrady a Kradlova“.

Postupně budujeme chodníky, zvyšujeme počet parkovacích míst, budujeme zázemí 
pro zájmové organizace, sportovní organizace a kulturní organizace (Budova Letního 
kina – Obecní dům, fotbalový stadion, skate park, hřiště na  Sídlišti, dětské koutky 
v  parcích). Školské budovy září novotou, sběrný dvůr odpadů slouží občanům, 
Dům důstojného stáří již pomohl řadě občanů, IDS – systém autobusové dopravy 

– vyhovuje potřebám. Čistota obce je na  velmi slušné úrovni, staráme se o  zeleň 
a opravujeme, co je potřeba a co vandalové zničí.

Obec vykazuje zodpovědné hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky. 
Provádí důslednou kontrolu svých příspěvkových organizací formou auditu 
a  je potěšující, že bez výraznějších závad. Vedoucím těchto organizací patří mé 
poděkování.

Hospodaření	 je	 dle	 schváleného	 rozpočtu,	 který	 prošel	 a  bude	 procházet	
zeštíhlovací	 kůrou	 v  oblasti	 snížení	 energetických	 úspor	 a  dalších	 nákladů.	
Další	investice	budou	sledovány	v rozpočtovém	výhledu	obce.

Revizí zastavěného území obce získáváme informace o neduzích, které obec ohrožují 
a samozřejmě nastavujeme opatření, abychom zajistili funkčnost území (Např: získaná 
dotace na zkvalitnění čistírny odpadních vod a zvýšení její kapacity. Vybudovali jsme 
nový přivaděč na čistírnu v délce 520 m). Zodpovědnou rozpočtovou kázní držíme 
finanční situaci tak, aby nebyla obec neúměrně zadlužována a dluhová služba zůstala 

ObecSlovo starosty
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nezhoršena. Aktivitou obce jsme dokázali prostřednictvím dotací a soukromého sektoru 
zajistit realizaci staveb za více než čtvrt miliardy Kč (cca 280 mil. Kč).

Tušíme, jaké máme potřeby:
 1) Zvýšení počtu míst v mateřské škole
 2) Snížení energetické náročnosti budov obce
 3) Zvýšit počet parkovacích míst
 4) Ve spolupráci s obcí Vojkovice realizovat obnovu Hrušovanského rybníka
 5) Zvýšit zeleň a zlepšit její estetiku
 6) Vytvořit nový územní plán
 7) Rekonstruovat sportovní halu a zdravotní středisko
 8) Podpořit zvýšení počtu pracovních míst formou nových průmyslových ploch
 9) Podporovat sportovní, kulturní a zájmové organizace
 10) Zabezpečovat finanční příjmy – bez peněz to nepůjde
Je toho samozřejmě více, ale výčtem Vás nechci unavovat. Toto „Desatero“ stačí.

Řada věcí se dotkne nového zastupitelstva, které vzejde letos v  říjnu z  komunálních 
voleb. Věřím tomu, že příští zastupitelstvo bude kontinuálně pokračovat v  těchto 
záležitostech.

Chápu, že nové zastupitelstvo může mít priority jiné. To už je ovšem jiný příběh a  je 
v rukou Vás občanů, kteří budete volit příští zastupitelstvo.

Mým úkolem je správná koordinace úkolů, plnění potřeb obce a  sledovat, aby území 
řádně fungovalo. Vyhodnocovat co je akutní a  sestavit návrh pořadí priorit obce. 
Zabezpečovat příjmy z různých dotačních titulů.

Starosta má stmelovat kolektiv a občany v jeden tým, který táhne za jeden provaz a ví, co 
má dělat. Přílišné hádky nemají smysl a zbytečně nás stojí čas a brzdí u práce. Rozumný 
dialog má jistě smysl a  generuje nové nápady, proto vítám jiné názory, připomínky 
a  nebráním se kritice. Toto vše se může dařit za  podpory radních, zastupitelů, komisí, 
pracovníků úřadu a obce. Nemohu opomenout ani Vás spoluobčany.

Vám	 všem	 patří	 poděkování	 za  pomoc,	 podporu	 a  pochopení,	 že	 některé	 věci	
nejdou	rychleji	vlivem	finanční	krize	a sníženého	příjmu	obcí.

Všem,	 kteří	 čerpáte,	 nebo	 se	 chystáte	 čerpat	 letní	 dovolenou,	 přeji	 zasloužený	
odpočinek	a dovolenou	bez	trablů.

    S pozdravem    

     Miroslav Rožnovský, starosta obce

Obecní úřad Slovo starosty (pokračování)
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Obecní úřadVýběry z usnesení zastupitelstva

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Program jednání Zastupitelstva obce 

29. 3. 2010.
 2. Závěrečný účet obce za rok 2009 

a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením za rok 2009 bez výhrady.

 3. Rozpočet obce na rok 2010, včetně 
rozpočtu sociálního fondu a fondu 
rozvoje bydlení na rok 2010.

 4. Půjčku z Fondu rozvoje bydlení paní 
Vlastě Kadlecové, Komenského 299, 
Hrušovany u Brna ve výši 200.000,– Kč 
– příloha č. 3.

 5. Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a pozemků 
(fotbalový stadion).

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. Vyhlásit záměr prodeje pozemku 

parc. č. PK 2541, k. ú. Hrušovany u Brna 
(silnice na Pohořelice).

 2. Zrušit služební byt na č. p. 237 
(sportovní areál) a převést jej na nájemní 
byt (od 1. 6. 2010).

 3. Nejednat o jednotlivých prvcích 
obecního mobiliáře před přijetím 
Koncepce obecního mobiliáře.

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Rozpočtové opatření č. 2/2010
 2. Dotace z rozpočtu obce, včetně smluv.
 3. Záměr prodeje obecního bytu č. 1 (1+kk, 

výměra 28,22 m2), Žižkova 540. Základní 
nabídková cena 750.000,– Kč.

 4. Škoda 125 – historické vozidlo je 
majetkem SDH dle OZ §134 odst. l).

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Výboru pro realizaci prověřit lokalitu 

Stávání a následně zastupitelstvu obce 
navrhnout řešení. 
Termín: 10.7.2010.

Výběr	usnesení	č.	21/ZO/2010		
z jednání	Zastupitelstva	obce	Hrušovany	u Brna	konaného	dne	29. 3. 2010

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Rozpočtové opatření č. 1/2010.
 2. Přísedící u Okresního soudu Brno-

venkov, dle návrhu.
 3. Darovací smlouvu: Obec Hrušovany 

u Brna – Betanie – Křesťanská pomoc, 
občanské sdružení.

 4. Název FS: Stadion Václava Lajkeba.
 5. Nabytí majetku: 10 ks křížů a 2 ks 

pomníků, k. ú. Hrušovany u Brna (věci 

opuštěné dle §135 OZ), včetně zadání 
znaleckých posudků

 6. Poskytnutí půjčky ze FRB.
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci 

(VAK Židlochovicko).
 8. Záměr nabytí majetku – komunikace 

Pod Střediskem.

Výběr	usnesení	č.	22/ZO/2010		
z jednání	Zastupitelstva	obce	Hrušovany	u Brna	konaného	dne	19. 4. 2010

Výběr	usnesení	č.	23/ZO/2010		
z jednání	Zastupitelstva	obce	Hrušovany	u Brna	konaného	dne	10. 5. 2010
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Obecní úřad Informace

Povinná výměna řidičských průkazů

Platné řidičské průkazy vydané v České republice

V  působnosti Městského úřadu 
Židlochovice chybí vyměnit do konce 
roku 2010 cca 1500 řidičských průkazů 
a do konce roku 2013 (typ 6 ř. p.) chybí 
vyměnit více než 3000 řidičských 
průkazů.

Z těchto důvodů byly zpracovány se-
znamy osob, podle jednotlivých obcí 

regionu, jejichž řidičské průkazy pod-
léhají povinné výměně. Tento seznam 
byl zpracován se stavem k 20. 4. 2010.

Informace o tom zda řidičský průkaz 
konkrétního občana podléhá povinné 
výměně do konce roku 2010 lze ověřit 
u  místně příslušného obecního nebo 
městského úřadu.

Typ	4
vydáván v rozmezí 1994 – 1996
povinná výměna: do 31. 12. 2010

Typ	6
vydáván v rozmezí 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004
povinná výměna do 31. 12. 2013

Typ	5
vydáván v rozmezí 1997 - 2000
povinná výměna do 31. 12. 2010

Typ	7
vydáván od 1. 5. 2004
datum platnosti je vyznačeno na přední 
straně řidičského průkazu
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Informace

•	 Nově vydávaný ŘP je podle § 1 
vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských 
průkazech a o registru řidičů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, dokument 
typu plastové polykarbonátové 
karty o velikosti 54 x 86 mm (veli-
kost telefonních nebo bankovních 
karet). Podklad (jádro) je růžové 
barvy přecházející v modrou a bílou 
a na přední straně je v horní části 
označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮ-
KAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Ev-
ropské unie a rozeznávacím znakem 
vydávajícího státu „CZ“

•	 údaje na nově vydávaném ŘP 
(od 1. 5. 2004) jsou téměř totožné 
s údaji uváděnými na předchozím 
typu (vydáván do 30. 4. 2004), nově 
je digitalizována fotografie a podpis

•	 ŘP podle vzoru ES je uznatelný pro 
řízení vozidla v rámci Evropské unie 
a podobně jako předchozí typ je 

uznáván i v ostatních státech „Úmluv 
o silničním provozu“ (Ženeva-1949, 
Vídeň-1968)

•	 nový ŘP se vydává na dobu nejvýše 
10-ti let z důvodu životnosti a čitel-
nosti plastové karty anebo na dobu 
kratší z důvodu např. omezení zdra-
votní způsobilosti řidiče

•	 výroba nového ŘP probíhá cent-
ralizovaným způsobem, obdobně 
jako je tomu u občanských průkazů 
a cestovních dokladů

•	 řidičské průkazy podléhající výměně 
jsou vyměňovány bezplatně (pokud 
nedochází k jiným změnám - dosud 
nehlášeným)

•	 k výměně je třeba 1x fotografie 
3,5x4,5 cm, doklad totožnosti (např. 
OP, pas), vypsaná žádost o vydání 
řidičského průkazu (na originálním 
tiskopisu).

 

 

 
 

Obecní úřad
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Obecní úřad Informace

Správa majetku obce
Bohumil harašta, místostostarosta oBce 

Jak jsem se již zmínil v jarním čísle zpra-
vodaje, prověřila letošní zima naše síly 
a  prostředky. V  souvislosti se zimní údrž-
bou komunikací byly vynaloženy náklady 
obce na  technické zabezpečení úklidu 
a  pohonných hmot pro odklízecí techni-
ku ve výši 184.125,- Kč. Z této částky činily 
náklady na  přímé odstranění kalamitní-
ho stavu 163.496,- Kč. Uvedené částky 
zahrnují pouze materiální náklady, bez 
mzdových prostředků a  odměn pro dob-
rovolníky, kteří po  celou dobu odklízení 
kalamitního stavu pracovali na  zajištění 
odklízecích prací.

Péče o zeleň a sečení trávy
Po vyhodnocení každoročně se opakují-

cích nákladů na opravy motorové sekačky 
Honda, bylo rozhodnuto o pořízení žacího 
mulčovače na sečení velkých ploch obecní 
zeleně. Po jeho zapůjčení výrobcem a vy-
zkoušení přímo v  terénu jsme přistoupili 
k jeho zakoupení. Tento stroj zvládne vel-
ké plochy za poloviční čas než Honda a bez 

neustále se opakujících nákladů za opravy. 
Uvedený mulčovač s  žacím válcem o  zá-
běru 1300mm je používán jako přídavné 
zařízení k  malotraktoru „Vega“ a  dokáže 
si poradit i s ccá necelý metr vysokou tra-
vou. Tím by se měla zvýšit efektivita práce 
a celkové náklady na sečení velkých ploch 
(hlavně rizikových oblastí, kdy jsou v trávě 
poházeny různé předměty), by se tak měly 
snížit.

V souvislosti s údržbou a sečením zele-
ně, žádáme občany, aby ve vlastním zájmu 
respektovali přenosné dopravní značení 
a  předcházeli tak případným možným 
škodám na  majetku, převážně u  motoro-

vých vozidel. Po zkušenostech 
z  uplynulého období, bude 
v  předstihu do  plánovaných 
lokalit umístěno přenosné do-
pravní značení, zakazující stání 
v  celém úseku sečení zeleně. 
Výzva pro vlastníky vozidel, 
aby v  uvedenou dobu na  ko-
munikaci neparkovali bude 
předem hlášena i  v  místním 
rozhlase. Nerespektováním 
dopravního značení se pak 
vlastníci vozidel vystavují 
možnému odtahu za asistence 
Obecní policie. Není totiž v si-
lách pracovníků údržby, aby 

místo sečení zvonili po domech a hledali 
vlastníky vozidel a prosili je aby si přepar-
kovali. Pokud k  sobě vzájemně budeme 
více ohleduplní, budeme muset řešit pod-
statně méně problémů. Děkujeme	tímto	
předem	 všem	 ohleduplným	 občanům,	
kteří	 si	 svá	 vozidla	 v  případě	 potřeby	
dočasně	 přeparkují	 a  umožní	 tak	 bez-
problémový	průběh	údržby	a sečení.

Ještě jednou k zimní údržbě



9Hrušovanský zpravodaj Červen 2010

Informace Obecní úřad

Letos také začneme postupně obměňo-
vat lavičky umístěné různě po obci, avšak 
vzhledem k  míře vandalismu máme tro-
chu obavu o  jejich životnost. Na  projevy 
vandalismu se musí více zaměřit Obecní 
policie, která pak bude postupovat ne-
kompromisně. Současně jsme po dohodě 
s  kynologickým klubem převzali údržbu 
a  sečení trávy na  Wembly. Vysypali jsme 
štěrkem příjezdovou cestu, umístíme 
do této lokality sud na odpadky, který se 
bude vyvážet. Ještě je potřeba vyplnit vy-
jeté koleje v zeleni zeminou a oset novou 
travou. Na konec cesty pak příjde umístit 
závora, aby se zabránilo ničení prosto-
ru zeleně motorovými vozidly. Tuto část 
obce využívá pro svoji činnost převážně 
KYNOLOGICKÝ KLUB, TÁBORNÍCI A  SDH. 
Máme eminentní zájem tento pěkný kout 
Hrušovan za  pomoci uvedených spolků 
a sdružení udržet v pořádku a čistotě.

Chodníky, komunikace 
a budovy v roce 2010

Jak jste si jistě stačili všimnout i  v  le-
tošním roce jsme nezapomněli na  rekon-
strukce chodníků. V  současné době je 
dokončena etapa rekonstrukce chodní-
ku od hasičky po Jiřího z Poděbrad a dá-
le až po  knihovnu. Ještě nás čeká úsek 
od  knihovny po  Palackého. Tím budou 
tyto dva rekonstruované chodníky propo-
jeny novou dlažbou. Dalším úsekem bude 
dokončení druhé poloviny ulice Sušilova 
– od  Šatavy směrem na  Židlochovice. 
Dále pak ulice Hybešova, dokončení vjez-
dů na  Masarykové, oprava povrchu ulice 
Poštovní a stezky do Židlochovic.

V  rámci snížení provozních nákladů by 
měl projít výraznou rekonstrukcí i  objekt 
sportovního areálu na Jízdárenské. Z části 
objektu by měly vzniknout další třídy ma-

teřské školy s kapacitou ccá 48 
dětí a hlavní budova areálu by 
měla doznat změn z  hlediska 
snížení energetické náročnosti. 
Mělo by dojít k výměně oken, 
dveří, zateplení stropu, stěn 
a  k  výměně vnitřního osvět-
lení. Z  tohoto důvodu bude 
sportovní hala asi rok mimo 
provoz.

Za  správu majetku a  komisi 
OM Vám přeji krásné a  poho-
dové léto, dovolenou bez stre-
su a  mimořádných událostí. 
Vašim dětem nádherně prožité 
prázdniny a bohaté na zážitky. 
Hlavně ať nám Všem vyjde po-
časí, abychom mohli opravdu 
kvalitně zrelaxovat a  načerpat 
síly do dalších dnů.
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Stručný přehled činnosti OP Hrušovany u Brna 
za měsíc březen až květen 2010
Bohumil harašta, místostostarosta oBce 

Veškerá hlídková činnost byla provádě-
na pěší pochůzkou a  autohlídkou a  byly 
plněny následující úkoly: 

 � Dohled na dodržování veřejného po-
řádku se zaměřením na zájmová místa

 � Účast na kulturních a sportovních 
akcích

 � Řešeny zábory v obci a kontroly okolí 
obce z důvodu zakládání černých 
skládek

 � Řešena doprava v obci: parkování, 
povolení k vjezdu, dohled nad přecho-
dem ZŠ, atd.

 � Kontroly dětských hřišť a ostatních 
veřejných míst z důvodů venčení psů

 � Kontroly dodržování nočního klidu 
ve večerních hodinách.
Za uplynulé tři měsíce byly řešeny pře-

stupky a jiné správní delikty

Zajímavosti z výkonu služby:
 ¾ Pronásledování vozidla, které odmítlo 
zastavit na výzvu strážníka. Vozidlo 
zadrženo, řidič utekl. Zadrženy dvě 
osoby, které v době pronásledování 
seděly ve vozidle spolu s řidičem. Celá 
věc předána policii ČR k došetření.
 ¾ Útok na strážníka OP při řešení běžné-
ho přestupku v dopravě. Řešený řidič 
napadl strážníka motorovým vozidlem. 
Strážník OP musel uskočit, aby nedošlo 
k vážnému poranění. Od tohoto inci-
dentu jsou při monitorování a řešení 
všech přestupků pořizovány audiovizu-
ální záznamy.
 ¾ Nalezena použitá injekční stříkačka 
na dětském hřišti – dítě s ní přišlo 
do kontaktu a likvidace použité injekční 
stříkačky na Sídlišti

 ¾ Přijato oznámení, poraněná starší 
osoba, na místo přivolána záchranná 
služba
 ¾ V průběhu měsíce května proběhla 
ve spolupráci s Obecním úřadem a BE-
SIP dopravní akce, zaměřená na pre-
ventivní výchovu bezpečného pohybu 
dětí na pozemních komunikacích 
s názvem: „DĚTI POZOR ČERVENÁ“. 

 1. Časté kontroly prodejců v obci – 1x 
prodejce vykázán z obce za neuhra-
zení poplatku a zábor třetiny parku 
u nákupního střediska

 2. Neoprávněné zábory VP – 19x řešeno 
následným odstraněním nebo dopl-
něním povolení OÚ

 3. Parkovačky - 29x za špatné parkování. 
 4. Oznámení od občanů - 14x přijato 

telefonické oznámení
 5. Přestupky řešeny domluvou - 49x 

venčení psů, rušení nočního klidu 
apod. 

 6. Řešeny vraky - 8x  odstraněny v da-
ném termínu

 7. Kontroly osob - 38x u myslivecké cha-
ty, nádraží ČD a na odlehlých místech 
obce 

 8. Uloženy blokové pokuty - 35x za pře-
stupky v dopravě 3x tabákový zákon

 9. Odchycený pes – 2x z toho 1x stěně 
předáno zájemci do náhradní péče

 10. Sousedské vztahy – 1x řešena stížnost
 11. Postoupení přestupku správnímu 

orgánu – 1x
 12. Závady – 1x ulomená dvířka elektric-

ké skříně u trati ČD, pořízena fotodo-
kumentace a oznámeno výpravčímu 
ČD
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 13. Z další činnosti: pravidelný ranní dohled nad přechodem před ZŠ, dohled na do-
držování obecně závazných vyhlášek, kontroly dodržování veřejného pořádku při 
pořádání různých kulturních akcí, pravidelné kontroly DDS Betánie, usměrňování 
dopravy v souvislosti s pořádáním akcí pro děti, dohled a kontrola volebních míst-
ností. V dalších případech se jedná o běžnou kontrolní činnost po obci.

Jak jsem se již zmínil 
v  přehledu činnosti, pro-
běhla v měsíci květnu do-
pravně preventivní akce 
pro děti pod názvem „DĚTI 
POZOR ČERVENÁ“, jejímž 
cílem bylo, seznámit děti 
předškolního věku a žáky 
základní školy se základ-
ními zásadami bezpeč-
ného chování a  pohybu 
na  pozemních komuni-
kacích. Akce se zúčastnilo 
cca 220 dětí ze základní 
školy a mateřských školek 
Sídliště a Havlíčkova. Děti 
si průběžně osvojovaly 
teoretické znalosti, mezi které patří nejběžnější dopravní značení, se kterým se mohou 
v provozu setkat. Žáci základní školy absolvovali i krátký test osvojených znalostí. Celá 
akce pak vyvrcholila praktickou částí, kdy si všichni vyzkoušeli jízdu zručnosti na  kole 
nebo koloběžce. Závěrem 
všichni účastníci obdrželi 
pamětní list, drobné re-
flexní propagační před-
měty od  BESIP a  malou 
sladkost. Celá akce pro-
běhla ve spolupráci Obce, 
Obecní policie a  BESIP. 
Garantem akce byla 
Obecní policie Hrušovany 
u Brna.

Spoustu fotografií z té-
to akce a dalších zajíma-
vostí naleznete na strán-
kách Obecní policie 

www.mphrusovany.cz

Dopravně preventivní akce pro děti
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Vážení rodiče.... neohrožujte zbytečně svoje děti

§	5	Povinnosti	řidiče
§5 (1) Řidič je kromě povinností uvedených 

v §4 dále povinen
j) zajistit bezpečnost přepravované oso-

by nebo zvířete a bezpečnou přepravu 
nákladu,

§	6	Povinnosti	řidiče	motorového	vozidla
§6 (1) Řidič motorového vozidla je kromě po-

vinností uvedených v §4 a 5 dále povinen
b) nepřepravovat ve vozidle katego-

rie M1, N1, N2 nebo N3, které není 
vybaveno zádržným bezpečnostním 
systémem, 
1. dítě mladší tří let, 
2. dítě menší než 150 cm na sedadle 
vedle řidiče,

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, 
N1, N2 nebo N3, které je vybaveno 
zádržným bezpečnostním systémem, 
dítě, jehož tělesná hmotnost nepře-
vyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevy-
šuje 150 cm, pouze za použití dětské 
autosedačky; při této přepravě

 1. dítě musí být umístěno v dětské 
autosedačce, která odpovídá jeho 
hmotnosti a tělesným rozměrům,

 2. na sedadle, které je vybaveno 
airbagem, který nebyl uveden mimo 

činnost, nebo pokud byl uveden mimo 
činnost automaticky, nesmí být dítě 
v dětské autosedačce přepravováno 
čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku 
na sedadle a dítě do dětské autosedač-
ky podle podmínek stanovených vý-
robcem dětské autosedačky v návodu 
k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, 
N1, N2 nebo N3, které je vybaveno 
zádržným bezpečnostním systémem, 
dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 
36 kg nebo tělesná výška převyšuje 
150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připou-
táno bezpečnostním pásem,

f ) přepravovat ve vozidle kategorie M1 
a N1, které je vybaveno zádržným 
bezpečnostním systémem a ve kterém 
jsou na zadním sedadle již umístěny 
2 dětské autosedačky a nedostatek 
prostoru neumožňuje umístit třetí 
dětskou autosedačku, třetí dítě starší 
3 let a menší než 150 cm na zadním 
sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy 
připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je 
doprovázející přepravované ve vozidle 

V této zemi se stalo módou a životním trendem nerespektování norem chování a po-
rušování zákonů, mezi které patří i Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích (zákon o silničním provozu). Obecní policie se ve spolupráci s BESIP, základní a 
mateřskou školou, snaží naučit Vaše děti bezpečnému chování v silničním provozu. Tato 
práce není naší povinností, ale je v zájmu nás všech, aby se i ti nejmenší naučili základní 
zásady bezpečného chování při pohybu na pozemních komunikacích. 

O to více je pak zarážející chování některých rodičů, kteří převážejí svoje děti do školy 
a školky na předních sedadlech. Na případná upozornění strážníků pak reagují podráž-
děně a arogantně. Je to samozřejmě čistě Váš problém, že tato upozornění berete jako 
útok na vlastní osobu i když porušujete zákon. O to horší je ale fakt, že úplně zbytečně vy-
stavujete svoje děti možnému ohrožení. Když pak jednou dojde k tragédii, budete první, 
kdo bude hledat viníky na všech stranách. Svým jednáním navíc degradujete veškerou 
práci a snahu ostatních, kterým není lhostejná bezpečnost Vašich dětí. 

Pro Vaši informaci – zveřejňujeme výtah ze Zákona	361/2000	Sb.	o	provozu	na	po-
zemních	komunikacích (zákon o silničním provozu).
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kategorie M2 a M3, které je vybaveno 
zádržným bezpečnostním systémem, o 
povinnosti použít zádržný bezpečnost-
ní systém, pokud tato informace není 
zajištěna jiným způsobem,

KATEGORIE	VOZIDEL	-	PŘEHLED
Základní rozdělení vozidel do kategorií:
L motorová vozidla zpravidla s méně než 

čtyřmi koly
M motorová vozidla, která mají nejméně 

čtyři kola a používají se pro dopravu osob
N motorová vozidla, která mají nejméně čty-

ři kola a používají se pro dopravu nákladů
O přípojná vozidla
T traktory zemědělské nebo lesnické
S pracovní stroje
R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše 

uvedených kategorií
Kategorie	vozidel	L	se	člení
LA moped (dvoukolové) - zdvihový objem 

válců do 50 cm3 (při pohonu spalova-
cím motorem) a maximální konstrukční 
rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu 
pohonu

LB moped (tříkolka) - zdvihový objem válců 
do 50 cm3 (při pohonu spalovacím mo-
torem) a maximální konstrukční rychlost 
do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; 
s jakýmkoli uspořádáním kol a moped 
(lehká čtyřkolka) - hmotnost v nenalo-
ženém stavu je menší než 350 kg, do 
čehož se nezapočítává hmotnost baterií 
v případě el. vozidel, dále, maximální 
konstrukční rychlost je nižší než 45 km/h 
a zdvihový objem válců je menší než 50 
cm3 u zážehových motorů nebo pro jiné 
druhy motorů maximální čistý výkon 
nepřesahuje 4 kW

LC motocykl (dvoukolové) - zdvihový objem 
válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím 
motorem) nebo maximální konstrukční 
rychlost nad 45 km/h při jakémkoli druhu 
pohonu

LD motocykl s postraním vozíkem (se třemi 
koly) - zdvihový objem válců nad 50 cm3 
(při pohonu spalovacím motorem) nebo 
maximální konstrukční rychlostí nad 

45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; 
se třemi koly uspořádanými nesouměrně 
vzhledem ke střední podélné rovině

LE tříkolka - zdvihový objem válců nad 
50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) 
nebo maximální konstrukční rychlostí 
nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; 
se třemi koly uspořádanými souměrně 
vzhledem ke střední podélné rovině 
čtyřkolka - jiné než lehké tříkolky, jejichž 
hmotnost v nenaloženém stavu nepře-
sahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel 
určených k přepravě nákladů, do čehož se 
nezapočítává hmotnost baterií v případě 
el. vozidel a dále, u nichž maximální čistý 
výkon motoru nepřesahuje 15 kW

Kategorie	vozidel	M	se	člení
M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst 

k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo 
víceúčelová vozidla

M2 vozidla, která mají více než osm míst 
k přepravě osob, kromě místa řidiče, 
a jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 5000 kg

M3 vozidla, která mají více než osm míst 
k přepravě osob, kromě místa řidiče, a 
jejichž největší přípustná hmotnost pře-
vyšuje 5000 kg

Kategorie	vozidel	N	se	člení
N1 vozidlo, jehož největší přípustná hmot-

nost nepřevyšuje 3500 kg
N2 vozidlo, jehož největší přípustná hmot-

nost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšu-
je 12000 kg

N3 vozidlo, jehož největší přípustná hmot-
nost převyšuje 12000 kg

Kategorie	vozidel	O	se	člení
O1 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná 

hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 
3500 kg

O3 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná 
hmotnost převyšuje 3500 kg, nepřevyšuje 
10000 kg

O4 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná 
hmotnost převyšuje 10000 kg

Vaše Obecní policie
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Bilance ročního provozu sběrného dvora odpadů
Pavel hodec, vedoucí sBěrného dvora 

Dne 1. 4. 2009 byl v obci Hrušovany u Brna slavnostně zahájen provoz sběrného 
dvora odpadů (SDO). Provozovna je umístěna na ulici Jana Koziny č.  p.  700. 
Nový objekt byl financován převážně z  evropských fondů  85%, dále z  dotací 
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 5% a 10% prostředků vložila Obec 
Hrušovany u Brna. Celkové náklady na zbudování SDO tak činí  16.764.056.– Kč. 
Roční provoz zařízení včetně vyhodnocení shrnuje výroční zpráva, která byla 
předložena Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Příjmy
V  roce 2009 vznikly v  souvislosti s  provozem sběrného dvora příjmy 

158.351,52 Kč.

Provozní	náklady
V roce 2009 vznikly v souvislosti s provozem sběrného dvora provozní náklady 

ve výši 478.634,88 Kč včetně DPH.

Odevzdané	odpady	a elektrické	zařízení
Zpětným odběrem použitého elektrozařízení bylo odevzdáno celkem 24 tun 

elektrospotřebičů a elektrozařízení různého charakteru.
Do místa zpětného odběru může odevzdávat každý občan ČR, fyzická nebo 

právnická osoba, bez omezení jakékoliv množství elektrozařízení.
Na SDO se shromáždilo cca 3 tuny nebezpečného odpadu. Množství ostat ního 

odpadu, které bylo v prvním roce provozu odevzdáno občany do sběrného dvo-
ra se dotýká hranice 340 tun.

Sběrný dvůr odpadů mohou využívat občané obce Hrušovany u  Brna, kteří 
zaplatí na obecním úřadě řádně a včas poplatek za komunální odpad.

Příklady	odpadů,	které	lze	odevzdávat	na SDO:
Tráva, listí, stavební suť, dřevo, kovy, plasty, sklo, papír, oleje, barvy, ředidla, 

postřiky, chemikálie, akumulátor.baterie, zářivky, alkalické baterie, nábytek, pne-
umatiky, atd.

Závěrem lze říci, že sběrný dvůr je důležitou součástí života naší obce, řeší pro-
blémy s likvidací odpadů všeho druhu a přispívá tak k čistotě a pořádku uvnitř 
katastru i na  jeho okrajích.Zřízení dvora má také pozitivní výchovný charakter 
pro stávající i budoucí generace.
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Z čeho jsou vyrobeny typické domácí spotřebiče?
Do útrob moderních domácích spotřebičů jejich uživatel většinou nenahlédne za celou dobu 
životnosti těchto přístrojů. Kompaktní design odrazuje i nejzarputilejší kutily, a pokud se 
výjimečně objeví závada, postará se o její odstranění autorizovaný servis – jinak by došlo 
k  porušení záručních podmínek. O  to zajímavější jsou výsledky takzvaného vzorkování. 
Při něm odborníci společnosti ELEKTROWIN a.s. zjišťují, z jakých materiálů byly vyrobeny 
starší spotřebiče, u nichž mnohdy již ani neexistuje jejich výrobce, a v jakém poměru jsou 
v nich jednotlivé materiály zastoupeny.

Z čeho	se	skládá		
dnešní	mikrovlnná	trouba

Typickým zástupcem domácích spotřebičů, 
které se ve velké míře vyskytují ve zpětném 
odběru, je populární mikrovlnka. O jejím ma-
teriálovém složení informuje Richard Mašek ze 
společnosti ELEKTROWIN.

„Největší podíl materiálů používaných při její 
výrobě tvoří železo. Z  celkové hmotnosti pří-
stroje se železné komponenty podílejí téměř 57 
%. Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a 
plasty (12 %),“ říká Mašek. Ve společnosti ELEK-
TROWIN je garantem takzvaného vzorkování, 
tedy systematického zjišťování materiálového 
složení typických zástupců jednotlivých skupin 
spotřebičů. Zjištěné údaje pak usnadňují eko-
logickou likvidaci těchto „vysloužilců“ ve zpra-
covatelských závodech a pomáhají dosáhnout 
vysoké míry dalšího využití získaných druhot-
ných surovin.

Pohledem do historie zjis-
tíme, jaký vývoj tato dnes 
tak běžná kuchyňská tech-
nologie prodělala. 

Jak	dostat	radar	do	
kuchyně

Víte, že u zrodu dnešní mi-
krovlnky byl vojenský radar? 
Britští vojáci, kteří s jeho po-
mocí za druhé světové války 
střežili vzdušný prostor nad 
ostrovy proti německé Luft-
wafe, totiž brzy objevili jeho 
neplánované vedlejší účinky. 
Dokázal jim totiž zajistit tep-
lou stravu i tehdy, když byly 

na jídelníčku jen studené potravinové dávky.
O bsluhy radarů si brzy všimly, že když v 

blízkosti antén prolétne vlnovým polem racek, 
záhy padá k zemi – a navíc, poněkud cynicky 
řečeno, tepelně upravený. Traduje se, že vy-
nalézaví bojovníci se brzy naučili napichovat 
třeba uzeniny na dlouhé tyče a ohřívat je v bez-
prostřední blízkosti těchto obranných zařízení. 

V principu stejný – ovšem podstatně zmenše-
ný – magnetron (za jehož vývojem stojí i Čech Au-
gustin Žáček), jaký tvořil srdce původního radaru, 
dnes umožňuje fungovat mikrovlnným troubám. 
První mikrovlnka byla uvedena na trh v USA už v 
roce 1947. Stála tehdy ale kolem tří tisíc dolarů, na 
tu dobu závratnou sumu, a měla rozměry dnešní 
chladničky. Zmenšit magnetron na rozměry, kte-
ré umožnily sériově vyrábět mikrovlnnou troubu 
v dnešní velikosti, se podařilo až na začátku se-
dmdesátých let minulého století Japoncům.
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Reklamy a inzeráty Obec

Pozor!!  Nově otevřeno!!

Bene	cane			
Stříhání	a	úprava	psů

Jiřího z Poděbrad 224 (vedle pošty), tel. 777 574 375 
Info@benecane.cz, www.benecane.cz

Otevírací doba: po-pá: 9-17 hod., so: 8-11 hod.

Stříhání a úprava psů, všech plemen i kříženců 
a trimování srsti, koupání a sušení psů (i velkých plemen) 

vyčesávání zplstnatělé srsti,stříhání drápků a depilace ušních chloupků

Prodej	chovatelských	potřeb	
krmiva pro domácí mazlíčky, steliva, hračky, obojky, vodítka, pelíšky….

S A L O N    I V E T A
NOVÉ NEHTOVÉ STUDIO V HRUŠOVANECH U BRNA!

MANIKÚRA  •		NEHTOVÁ MODELÁŽ  •		PEDIKÚRA

P-SHINE  •		DEPILACE  •		MASÁŽE KONČETIN  •		PERMANENTNÍ LAKOVÁNÍ

MANIKÚRA NAIL TEK  •		PARAFÍNOVÉ ZÁBALY  •		PRODEJ BIOKOSMETIKY

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE  MEZI  8-20  HOD. NA TELEFON:
605 409 626

HRUŠOVANY U BRNA, SÍDLIŠTĚ 518
(Růžový panelový dům naproti MŠ)

www.ivetasalon.webnode.cz
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Komise Komise pro občanské záležitosti

11. února oslavila 
98 let nestarší občanka 
Hrušovan u Brna, 
paní Anna Hiršová.

Dne 26.5.2010 oslavila 
paní Františka Hodovská 
91 lel.

14. dubna 2010 
oslavila 92. narozeniny 
paní Vilemína Šperková.

Všem jubilantkám přejeme vše nejlepší do dalších let.
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Občasník kronikáře Červen 2010

Tajemné chodby
Po  staletí si naši předkové vypravovali o  tajemných chodbách v  naši obci. 

Chodby měly pocházet z doby třicetileté války, v nich se lidé schovávali v dobách 
velkého nebezpečí. Zmiňuje se o  nich Václav Kubíček ve  své Kronice, Karel 
Ryšánek ve své rukopisné kronice. 

V  průběhu doby se postupně v  domech i  na  vozovce v  ulici Hlavní, dnes 
Masarykova, začaly objevovat na  různých místech propadliny. Poprvé byly 
zaznamenány v  roce 1908, kdy se v  domě č.  22 u  zvonice (dnes parkoviště 
u letního kina), propadla část sklepa a našla se nádoba s vínem, které bylo tak 
husté, že se mohlo krájet. Podle pamětníků končila chodba až za vesnicí za starým 
hřbitovem. V roce 1924 se 2. února probořila u domu č. 67 nově dlážděná silnice. 
Když byla odstraněna hlína, objevila se chodba, která vedla pod silnicí k domu 
č.  7. Stěny chodby byly hlazené, v  nich malé trojúhelníkové výklenky, sloužící 
patrně na umístění světla.

Dále bylo zaznamenáno, že v domě č. 23 byl zazděn vchod do velkého sklepa, 
jenž býval sklepem panským a  byl tak velký, že se v  něm bylo možno otočit 
s vozem mandelňákem. Pod domem č.1, jenž býval domem panským, byla velká 
prohlubeň zpola zatopená, takže v ní bylo možno projíždět se člunem.

Ulice Hlavní (Masarykova), vlevo dům č. 23, vedle dům č. 22
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Na poslední nález chodby se přišlo 16. června 1941 při hloubení základů 
nového domku č. 54. Gotická klenutá chodba v hloubce 3 m byla 140 cm 
vysoká a 80 metrů dlouhá. Ústila do pravidelně klenuté místnosti 2,40 m 
dlouhé, 2 metry široké a 1,80 m vysoké. Uvedená chodba se dělila na několik 
dalších chodeb směrem k domu. V jedné z nich byl na stropním klenutí 
pravidelně vyčouzeným nejasný nápis v elipsovitém oválu, z něhož bylo 
zřetelné pouze dvojčíslí 17... a nad nimi písmeno N nebo V. Nejzajímavější 
bylo, že chodba byla vyhloubena pod velkou, 120 cm hlubokou a 220 cm 
širokou pravěkou únětickou jámou.

O původů a stáří těchto chodeb – lochů – existují různá tvrzení. Lochy 
na  Moravě jsou někdy považovány za  skrýše a  útočiště našich předků 
v  nepokojných válečných dobách. Jméno loch je původu německého 
– das Loch (díra, jáma, doupě) – a je rozšířen po celé Moravě a označují se 
tím vykopané skrýše v zemi (obyčejně ve spraši). Nacházely se většinou 
po  proboření slabých stropů. Zajímavé byly i  vchody do  chodeb lochů. 
Musel být utajený, a proto dobře maskovaný. Velice často ústily do studní 
jako např. v Hrušovanech v domě č. 54. Úzké chodby mají většinou gotický 
tvar.

Lochy jsou asi pozůstatky po  moravských novokřtěncích (habánech), 
kteří hráli významnou roli v historickém vývoji Moravy. Byli to lidé původu 
švýcarského a rakouského, vyznávající svéprávné nábožensko-hospodářské 
společenství. Moravští novokřtěnci byli výbornými hospodáři, vinaři, 
hrnčíři a řemeslníci všeho druhu. Ve zlých časech země byli novokřtěnci 
v nemilosti, jejich hospodářství byla pleněna, lidé mučeni, pobíjeni.

Ulice Hlavní (Masarykova) obchod p. Hulaty, dům č. 7 je druhý od obchodu.
Foto: pohlednice
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V roce 1548 uprchli novokřtěnci do Uher a opět se vraceli na Moravu. 
Zde si vybudovali v podzemí jámy a tam žili ukryti po dobu nebezpečí. 
Stejné chodby – lochy se vyskytují v  územním pásu od  Alsaska přes  
jižní  Německo, Rakousko s  Moravou až po  Slovensko. Tedy všude, kde  
novokřtěnci působili a měli svá sídla.

V  případě Hrušovan mohly být chodby pozůstatkem habánůö kteří 
tu nějaký čas žili. Hrušovany byly  v  roce 1530 vylidněny. A  proto bylo 
možné,  aby se zde  již před rokem 1553 usadila v Hrušovanech  početná 
obec novokřtěnců (asi na 21 gruntech), kteří hospodařili na 800 měřicích 
pozemků (153 ha).

Ulice Hlavní, 
dnes Masarykova

Panský hostinec  č. 1 
na ulici Hlavní 

(Masarykova), později 
hostinec Na špici.

Foto z roku 1975
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Z	historie	
závodů	a provozoven	
v Hrušovanech	u Brna

Koncem roku 1957 po  dohodě ministerstva spotřebního průmyslu 
a krajského národního výboru v Brně byl zrušen dřevařský závod a předán 
do užívání národnímu podniku Svit v Gottwaldově, na zavedení výroby 
nejdříve dřevařských výrobků a  polotovarů se zaměřením  na  hlavní 
výrobu, tj. výrobu kožené a ostatní obuvi.

Závod Svit začínal celkem s  počtem 47  lidí, ze kterých byl utvořen 
dřevařský  provoz na výrobu  kopytových a napínacích krychlí se stolařskou 
dílnou. Pro rozvoj závodu byli přijímáni zaměstnanci z Hrušovan u Brna 
a okolí, většinou ženy z domácností. 

V roce 1958 byl založen další provoz a to výroba kožené a textilní obuvi. 
Závod se rychle rozvíjel a  koncem roku 1960 zde pracovalo cca 1  600 
zaměstnanců, z toho 1 000 žen a 600 mužů a mladistvých.

Závod byl v r. 1974 převeden pod národní podnik Závody G.Klimenta, 
Třebíč - Borovina.

V r. 1958 bylo vyrobeno 1 687 000 párů obuvi. V r. 1967 už 10 300 000 
párů a v r. 1986 10 634 000 párů obuvi. Celkem bylo za třicet let vyrobeno 
276 miliónů párů obuvi v celkové hodnotě 6 592 000 Kčs. V závodě bylo 
zaměstnáno 110 pracovníků z Kuby a Vietnamu.

Dnes již neexistující hlavní 
vrátnice závodu.

Foto: archiv kronikářky.



AZ občasník kronikáře Červen 2010 AZ-5

Závod měl patronát nad Národní školou a  JZD Hrušovany u  Brna. 
Zaměstnanci měli možnost kulturního a sportovního vyžití. Úspěšně zde 
hrál mladý divadelní soubor, vznikly hudební soubory Bopovanka, Junior 
a Malá muzika.

Po roce 1989, kdy se začaly národní podniky privatizovat, zahájila 
práci nová obuvnická firma Botex. Ten z  různých příčin ukončil výrobu 
31. března 1998 a z 2 500 zaměstnanců zde  zůstalo 300 zaměstnanců. 
Byla  tak ukončena výroba obuvi v největším závodě v naší obci a mnoho 
jejich zaměstnanců dodnes na toto období vzpomíná.

Úspěšná krasobruslařka 
Hana Mašková 

při  návštěvě závodu 
v 60. lelech min. století.

Foto archiv kronikářky

Provoz šicích dílen



AZ-6 AZ občasník kronikáře Červen 2010

Věci	známé,	neznámé…
Ještě než se používaly k smutečním obřadům zasklené pohřební vozy,  nebož-

tíka nosívali na hřbitov jeho nejbližší příbuzní; zemřela-li dívka nebo jinoch, nosí-
vali vždy rakev mládenci. Dříve chodívaly smuteční průvody z domu smutku přes 
celou vesnici většinou s hudbou na hřbitov. Pohřby zahajovaly s křížkem (byl-li to 
katolík), pak šla hudba, která celou cestu vyhrávala smuteční pochody. Zasklený 
věnci ověšený pohřební vůz táhl pár koní. Rakev byla ve voze vidět. Za vozem šli 
pozůstalí a známí , kteří se takto loučili s nebožtíkem na jeho poslední cestě.

Po  církevním 
rozloučení s  ne-
božtíkem na míst-
ním hřbitově byla 
rakev spuštěna 
do hrobu.

Na  fotografiích 
je pohřební vůz, 
který pro Hrušova-
ny u  Brna koupila 
v roce 1937 místní 
Raifeisenka. Dala 
je do užívání míst-
nímu hasičskému sboru. Místní obuvník Jan Kališ byl pověřen obsluhou vozu 
za poplatek 10 Kč z  jednoho pohřbu a Jan Studený obstarával potah za 40 Kč. 
V 60. letech min. stol. byl tento pohřební vůz nahrazen automobilem.

Pohřeb v roce 1955 
v Hrušovanech u Brna.

Foto archiv kronikářky
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Hrušovanský historický kalendář 2010

1540 byl urovnán spor mezi Jindřichem a Vladislavem z  Lomnice a  Janem  
z Perštejna, pánem na Židlochovicích o vylévání vody z hrušovanského  
mlýna. Voda činila škodu na lukách, polích  a lesích.Jan dal udělat odtok 
vody a  postavit most.Ve strouze mohli židlochovští  a  hrušovanští 
obyvatelé svobodně lovit ryby.

1610 Hrušovanští poddaní byly žalářování pro robotní vzpouru. Kardinál 
Ditrichštejn jim odmítl potvrdit robotář z  roku 1563, v  kterém byli 
osvobozeni od všech robot. Rychtářem v obci byl Matl Korgar.

1620 V  tomto roce byly v  obci dva hostince – v  domě č.  16 a  na  radnici, 
řemeslníci tu byly jen dva – tesař a tkadlec. Rychtářem v obci byl Macek 
Jakubový.

1630 Dříve byla celá obec protestantská a  patřila do  farnosti hunkovské 
(unkovské). Po rekatolizaci byly Hrušovany přifařeny do Židlochovic.

 Kolem roku 1630 měla obec 289 obyvatel. Rychtářem byl Havel Šťáva. 

1700 Jan Karel Gräntzer dne 14.  dubna povolil v  obci výsadbu vinohradů 
za roční poplatek 15 krejcarů.

 Rychtářem v obci byl pan Šimon Papoušek.

1730 Přišla velká povodeň. Voda prolomila hráz  hrušovaského rybníka 
a zaplavila cestu z  Hrušovan do Židlochovic.

 Rychtářem v obci byl pan Matěj Kališ.

1770 10. března vyšlo nařízení Marie Terezie o číslování domů. 

1790 Obec měla 497 obyvatel a 95 domů. Rychtářem byl Tomáš Burk.

1850 Poprvé se uskutečnily volby do  obecního zastupitelstva, starostou 
byl zvolen pan Matouš Pokorný. Mezi Hrušovany, Vojkovicemi 
a  Židlochovicemi  se začaly vykopávat lesy. Na choleru zemřelo v obci 
17 občanů.

1860 Byla opravena zvonice  a  vysvěceny dva  nové zvony.
 Starostou obce byl pan Vavřin Lancman.
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1890 Bylo povoleno okresním hejtmanem vymýcení lesa za dnešní Vodárnou 
a následná rekultivace půdy.

 Obec měla 1259 obyvatel, z toho 78 německé  národnosti, 1211 katolíků 
a 4 židé. Bylo zde 166 domů.

 Obec pronajala manželům Šulákovým u brány cukrovaru místo k prodeji 
ovoce, párků, tvarůžků a cukrovinek. Bez prodeje alkoholu.

1890 V obci byl mlýn, 6 hostinců, 5 obchodů se smíšeným zbožím, 2 obchody 
s uhlím, 3 stolaři, 4 obuvníci, 4 krejčí, 1 kolář, 2 kováři.

 Starostou obce byl Bartoloměj Sopoušek. 

1900 Vykopány byly všechny lesy v okolí Hrušovan. Na zoraných pozemcích 
se  začala pěstovat cukrovka.

 V  obci bylo 182 domů, 1289 obyvatel – 1138 národnosti české 
a 130 národnosti německé. Z toho 64 rolníků, 110 domkařů.

 V Hrušovanech bylo v tomto roce 0,53 ha vinohradů.
 Ve šk. roce 1900/1901 navštěvovalo základní školu 218 žáků. Správcem 

školy byl Alois Trnka.
 V tomto roce opustil úřad starosty  František Doležal. Jeho nástupcem 

se stal Bartoloměj Sopoušek.

1910 Obec má 226 domů, 1431 obyvatel a  z  toho 712 mužů a  719 žen. 
Domovským právem bylo v  Hrušovanech 889 obyvatel, z  jiných 
obci našeho okresu 172  obyvatel, z  jiných obci jiného hejtmanství 
266 obyvatel.

 V obci se chovalo 93 koní, 337 hovězího dobytka, 309 prasat, 2044 slepic, 
315 husí a bylo 29 úlů.

 Ve školním roce 1910/1911 navštěvovalo školu 206 dětí. Správcem školy 
byl Alois Trnka.

 Starostou obce byl Augustin Jaroš. 

Použitá literatura:
Václav Kubíček – Kronika obce Hrušovan 1252-1925, Brno
Karel Ryšánek- Kronika Hrušovan u Brna (rukopis)
Josef Skutil – Soupis lochů na Moravě, Olomouc 1949
Josef Jakubec – Kronika 
Zdeněk Koníček – Historie hrušovanské cukerní rafinerie, Hrušovany 
2002
Ing. Augustin Weis – Z historie dobrovolných hasičů

Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
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KomiseKomise pro občanské záležitosti

Vítání občánků 28. 3. 2010



Školy Základní škola T. G. Masaryka

Také v  jarních měsících byli naši žáci 
úspěšně zapojeni do různých soutěží: reci-
tačních, sportovních, výtvarných. Největší 
úspěchy zaznamenali sportovci. V  domá-
cím prostředí získali v  turnaji ve  vybíjené 
O pohár hrušovanské školy 2. místo. V okrs-
kovém kole celostátní soutěže ve vybíjené 
Preventan Cup obsadili 2. místo.

Fotbalové družstvo žáků 3 . – 5. ročníku 
zvítězilo v  okrskovém kole Mc Donald´s 
Cupu. Další žáci závodili v atletice. Nejprve 
vyhráli 1. kolo Šmoula Kids Cupu, ve dru-
hém kole obsadili 3. místo.

Úspěšní byli také na  atletické olympiá-
dě družstev okolních škol v Rajhradě, kde 
skončili jako třetí.

Vybraní žáci 3. ročníku se zúčastnili pla-
veckých závodů 3. tříd v Hustopečích.

Všichni žáci se zapojili do „Čtenářského 
maratonu.“

Stejně jako loni zorganizovala školní 
družina úklidovou akci v parku u obchod-
ního domu.

Sešlo se 40 dětí a na pomoc přišli i rodiče 
a mladší sourozenci. V parku vyhrabali su-
chou trávu, posbírali odpadky a zametali.

Každá třída oslavila Den Země. Všichni 
byli v přírodě, plnili nejrůznější úkoly spo-
jené s ochranou přírody.

18. května připravili hrušovanští hasiči 
již podruhé pro žáky naší školy celoden-
ní program. Akce byla zahájena cvičným 
poplachem v  8 hodin. Žáci se přesunuli 
na parkoviště. Viděli ukázku hasičské tech-
niky a výcviku. Dále si prohlédli hasičskou 
zbrojnici, program probíhal také v  letním 

„Povídali jsme si o  naší Planetě, ráno 
jsme ji pozdravili a zazpívali jí písničku.

Děti přemýšlely nad tím, co je na  na-
ší planetě dobré a krásné a co jí naopak 
škodí, co je špatné.

Postupně jsme se dostali k  tomu, co 
naši Zemi zatěžuje a to jsou odpady.

Děti si poslechly pohádku o  zemi, 
ve které lidé vyhazovali odpadky do ulic, 
lesů, řek i  potůčků a  nakonec všechno 
zapálili. Oblak dýmu zahalil Slunce, one-
mocněla zvířátka i lidé. 

Děti měly této zemi pomoct.
Část příběhu jsme si zahráli ve  třídě. 

Děti přinesly do  školy obaly od  různých 
věcí, obaly rozházely po  třídě, zkrátka 
udělaly pěkný nepořádek. Dětem se to 

nelíbilo, a  proto obaly roztřídily a  daly 
na správné místo. 

Nakonec z  obalů vytvořily své kama-
rády – roboty, kterým daly jména ( Od-
paďáček, Voňavka – robot vytvořený 
z obalu od aviváže,opravdu velmi voněl, 
Nesquik, Willy).

Obaly, které jsme nepoužili při výrobě 
robotů, jsme roztřídili do  tašek. Ty jsme 
si vzali sebou na  procházku. Prošli jsme 
místa, kde se nacházejí kontejnery a oba-
ly jsme vyhodili. Nakonec jsme se šli po-
dívat ke sběrnému dvoru. 

Děti si uvědomily, jak málo stačí k  to-
mu, aby byla naše Země krásná, čistá 
a spokojená.“ 

Markéta Dvořáková, tř. uč.

Novinky ze základní školy
Jarmila motlíčková, ředitelka školy 

Jak prožili Den Země v I.B ?
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Turnaj ve vybíjené

Úklid v parku
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kině a  tělocvičně. Děkujeme 
za  pěkný den a  zajímavé zá-
žitky.

Také místní policie ve spo-
lupráci s panem místostaros-
tou B. Haraštou zorganizovali 
pro žáky 3. – 5. ročníku velice 
potřebnou akci zaměřenou 
na  dopravní výchovu. Nejpr-
ve proběhla teoretická část 
zakončená testem, poté si 
žáci vyzkoušeli jízdu zručnos-
ti na kole a koloběžce. Obec-
ní policii a  panu Haraštovi 
děkujeme a budeme se těšit 
na další spolupráci.

Den matek jsme oslavili 
druhou květnovou neděli 
v  tělocvičně školy. Žáci MŠ 
i ZŠ vystoupili s pěkným kul-
turním programem. Následo-
valo pohoštění a posezení při 
pěkné hudbě.

Besídku pro svoje mamin-
ky připravili také žáci I.B s pa-
ní učitelkou M. Dvořákovou. 

Den Země

Den s hasiči

Svátek matek



31Hrušovanský zpravodaj Červen 2010

Tito naši nejmenší žáci ukázali, 
co se již naučili, v ukázkové ho-
dině pro rodiče.

Žáci obou prvních tříd při-
vítali ve  škole svoje kamarády 
z  mateřské školy, kteří k  nám 
nastoupí po prázdninách. Spo-
lečně si vyzkoušeli různé čin-
nosti a hry.

Pro rodiče předškolních žáků 
jsme připravili informativní 
schůzku.

Školní jídelna nám celý týden 
zdravě a chutně vařila. Probíhal 
„Zdavý týden“. Děti nejvíce oce-
nily ovesnou kaši s jahodami.

Den dětí jsme letos oslavili 
netradiční akcí. Žáci bojova-
li o  poklad ukrytý v  tajemné 
pevnosti Hrušoard. Po  skupi-
nách procházeli stanoviště, 
za získané body obdrželi 3 klíče 
k  pokladu a  indicie potřebné 
k  uhodnutí hesla. Po  splnění 
úkolů byli všichni odměněni.

V  současné době jezdíme 
na  výlety a  školu v  přírodě. 
Školní rok ukončíme ve  středu 
30.  června. Předtím se žáci 
5.  ročníku rozloučí s  hrušovan-
skou školou na obecním úřadě. 
Setkají se zde s  panem staros-
tou M. Rožnovským a předsed-
kyní Komise pro občanské zále-
žitosti paní J. Krausovou.

Všichni se těšíme na prázdni-
ny a doufáme, že nás čekají dny 
plné tepla a sluníčka, volna, od-
počinku a krásných zážitků. Dě-
kujeme všem , kteří nám pomá-
hají a podporují nás a přejeme 
pěknou dovolenou.

Den dětí

Návštěva z mat.školy
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V  rámci tohoto projektu ve  ško-
le od  září do  června pracovali žáci 
ve třech kroužcích.

Do  logopedického kroužku se při-
hlásilo 17 žáků 1. – 4. ročníku. Dva žáci 
přestali do kroužku docházet, u zbýva-
jících se řečové vady podařilo odstra-
nit u 10 žáků, 5 žáků zůstává v logope-
dické péči i pro příští školní rok. Zlepšili 
se všichni, důležitá je soustavná práce 
a spolupráce s rodiči, kteří s dětmi den-
ně slova procvičují.

Do  kroužku „Čeština hrou 1“ bylo 
přihlášeno 9 žáků 2. a 3.  ročníku. Dva 
z nich měli časté absence, ostatní do-
cházeli pravidelně. V kroužku se p. uči-
telka zaměřila na procvičování zrakové 
a sluchové koordinace, délky samohlá-
sek, tvarově podobná písmena, nácvik 
správné techniky čtení. Ze strany školy 
se jedná o  jednu z  forem pomoci žá-
kům, kteří to potřebují. Samozřejmě 
je nezbytná soustavná spolupráce 
s rodiči. Uvítáme, když rodiče kroužek 

navštíví a  některé metody si s  dětmi 
vyzkoušejí. Usnadní jim to domácí 
procvičování.

Do  nově otevřeného kroužku „Češ-
tina hrou 2“ pro žáky 4. a  5.  ročníku 
bylo přihlášeno 14 žáků. Pan učitel se 
zaměřil na procvičování látky probíra-
né v  hodinách českého jazyka, např. 
vyjmenovaná slova, orientace v textu, 
čtení – technika, čtenářský zisk apod. 

Také dvoudenní práce v  měsíci 
se speciálním pedagogem se velmi 
osvědčila. Žáci tak měli možnost dal-
šího procvičení učiva, rodiče se mohli 
poradit nebo získat kontakt na odbor-
ná pracoviště. Paní učitelka spolupra-
covala také s třídními učiteli.

Jedna třída absolvovala čtyřdenní 
školu v  přírodě se speciálním peda-
gogem, který cíleně pracoval s kolek-
tivem třídy.

Kroužky končí svoji činnost v  před-
posledním červnovém týdnu. Pracovat 
začneme opět v září.

Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby
Jarmila motlíčková, ředitelka školy 

Jak bylo uvedeno v březnovém zpravodaji, v tomto školním roce úspěšně 
probíhá činnost školního poradenského pracoviště v rámci projektu „Školní 
poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad“. Naše 
škola se projektu účastní jako škola partnerská. Projekt spadá do Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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Obrazem: Rozloučení s předškoláky 17. 6. 2010
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Další školní rok se blíží ke konci...
mgr. Jana hochmannová, ředitelka mš 

Další školní rok se blíží ke  konci a  děti 
i dospělí se těší na prázdniny a dovolené.

Měsíce květen a červen jsou v mateřské 
škole plné oslav a výletů.

V  květnu jsme oslavili Den	 matek. 
V  jednotlivých třídách si děti připravily 
pro maminky pásmo písniček, básniček 
a  pohádek. Samozřejmě nechyběl ani 
vlastnoručně vyrobený dáreček pro 
maminku.

Strážníci obecní policie společně 
s  panem Haraštou připravili pro děti 
zajímavý program z  oblasti dopravní	
výchovy. Děti měly možnost prohlédnout 
si policejní auto a vyzkoušet si „co takové 
auto všechno umí“, zábavnou formou 
strážníci s  dětmi procvičili a  upevnili 
znalost dopravních značek, správné 
přecházení přes silnici. Děti také zvládly 
jízdu zručnosti na  koloběžkách. Za  své 
znalosti a  dovednosti byly odměněny 
diplomy a omalovánkami.

Za  dětmi se přišli podívat členové 
kynologického	klubu se svými kamarády 
„pejsky“. Předvedli nám, co všechno umí, 
jak jsou šikovní a  jak pomáhají svému 
pánečkovi při práci „hlídání objektů“. Děti 
si mohly pejsky pohladit a  dokonce se 
s nimi přetahovaly o jejich hračku. Byla to 
ohromná legrace, děti se nebály a  byl to 
pro ně velký zážitek.

Návštěva	v ZŠ. Předškoláci si vyzkoušeli 
roli školáka.

Ve čtvrtek 3. června se uskutečnil v MŠ 
„Námořnický	 bál“. Manželé Trnkovi 
si pro děti připravili pásmo písniček, 
soutěží a pohybových her doprovázených 
burácivým pozdraven námořníků „Ahóóój“. 
Výborně se bavily nejenom děti, ale i paní 

učitelky. A všichni si zábavu náramně užili.
Další zajímavá akce proběhla hned 

následující týden. Za  dětmi přijel člen 
záchranné	 stanice v  Rajhradě. Dětem 
přivezl živého sokola a  sovu a  spoustu 
zajímavých informací o  životě dravých 
ptáků. Děti si vymalovaly obrázek sokola, 
poslechly si pohádku a  zasoutěžily si. 
Za  odměnu si mohly pohladit sovu. 
A  všechny děti si správně zapamatovaly, 
že sova se hladí jenom po bříšku.

Na vycházku do Židlochovského	parku 
si děti nabalily batůžky a  šly se podívat 
na zvířátka a kvetoucí přírodu .Na zpáteční 
cestě se odměnily kopečkem zmrzliny.

Akcí jsme měli pro děti naplánovaných 
mnohem víc. Bohužel nám pro jejich 
uskutečnění nepřálo počasí. Jakmile se 
počasí „umoudří“, mohou se děti těšit 
na setkání s hasiči, na školní výlet.

Informace o zápisu dětí do MŠ 
na školní rok 2010/2011

Zápis dětí pro školní rok 2010/2011 se 
konal dne 27.  4.  2010. Rodiče zapsali 78 
dětí. Potvrzených žádostí bylo odevzdáno 
76. Do mateřské školy bylo přijato 29 dětí. 
Přijaty byly všechny děti navštěvující MŠ 
poslední rok před vstupem do  základní 
školy a  dále děti zaměstnaných rodičů 
( upřednostněny byly starší děti ).

Od  září 2010 bude mateřskou školu 
navštěvovat 115 dětí.

Rozloučení s předškoláky
Již tradiční rozloučení s  předškoláky 

se konalo 17. června 2010 ve  14. hod 
v  budově mateřské školy na  Havlíčkové 
ulici. Děti si připravily krátké pásmo 
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básniček a  písniček. Každý předškolák byl slavnostně představen všem přítomným, 
ostužkován a obdržel několik dárečků.

Se svojí básničkou se přišly se staršími kamarády rozloučit i mladší děti.

Poděkování
Kolektiv zaměstnanců děkuje všem rodičům a spoluobčanům, 

kteří nám po celý školní rok pomáhali.

Děkujeme panu Nováčkovi za údržbářské práce,
manželům Hábovým za pomoc při údržbě zeleně,
paní Čaňkové a paní Hodovské za sponzorský dar,
panu Chudosovcevovi za hezké dárečky pro děti,
panu Studenému za hračky,
paní Kiowské za krásné růže,
panu starostovi, místostarostovi i všem zaměstnancům obecního 

úřadu za vstřícnost a ochotu při řešení provozních 
záležitostí.

Na závěr bychom Vám chtěli všem, dětem i dospělým, 
popřát prázdniny plné klidu a pohody a snad i sluníčka.

Mgr. Jana Hochmannová, ředitelka a kolektiv MŠ
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ČERVENEC
	 10.7.	 –	SOKOL	–	ve	spolupráci:	OBEC	–	KOMISE	PRO	MLÁDEŽ,	KULTURU	A	SPORT
	 TÁBORNÍCI	 –	tradiční	letní	stanový	tábor	ÚJEZD	2009
	 SOKOL	 –	cvičení	dětí	každou	středu	17.00	–	18.30
	 	 	 	 –	AEROBIK	pondělí	-	středa	19.30-	21.00
	 	 	 	 –	Cvičení	ŽENY	–	pondělí	a	čtvrtek	19.00	–	20.00
	 	 	 	 –	Ženy	volejbal	–	pondělí	a	čtvrtek	20:00	–	21:30
	 	 	 	 –	Volejbal	mládež	–	úterý	18.30	–	21.00
	 	 	 	 –	LEZECKÁ	STĚNA	pro	veřejnost	info	na	tel:	602 552 476	

nebo 603 843 065
SRPEN
	 14.8.	 –	SOKOL	 –	nohejbalový	turnaj	trojic	SOKOL	CUP	–	areál	sokolovny
	 20.8.	 –	SOKOL	 –	cimbálová	muzika	při	stavění	máje	–	areál	sokolovny
	 21.8	–	22.8.	–	SOKOL	 –	tradiční	HODY	–	areál	sokolovny
	 28.8.	 –	MORAVSKÝ	RYBÁŘSKÝ	SVAZ	–	Rozloučení	z	prázdninami	
	 	 	 	 –	závody	pro	děti	do	15ti	let
	 29.8.	 –	OBEC	–	KOMISE	PRO	MLÁDEŽ,	KULTURU	A	SPORT
	 	 	 	 –	rozloučení	s	prázdninami	–	RODINNÝ	DEN	–	sokolovna
	 SOKOL	 –	cvičení	dětí	každou	středu	17.00	–	18.30
	 	 	 	 –	AEROBIK	pondělí	-	středa	19.30-	21.00
	 	 	 	 –	Cvičení	ŽENY	–	pondělí	a	čtvrtek	19.00	–	20.00
	 	 	 	 –	Ženy	volejbal	–	pondělí	a	čtvrtek	20:00	–	21:30
	 	 	 	 –	Volejbal	mládež	–	úterý	18.30	–	21.00
	 	 	 	 –	LEZECKÁ	STĚNA	pro	veřejnost	info	na	tel:	602 552 476	

nebo 603 843 065
ZÁŘÍ
	 18.9.	 –	SOKOL	 –	SKA	FESTIVAL	–	hudební	přehlídka	skupin	hrající	styl	muziky	SKA		

–	areál	sokolovny
	 28.9.	 –ZO	KSČM	 –	beseda	s	poslancem	JmK	za	KSČM	v	18:30
	 KLUB	DŮCHODCŮ	 –	autobusový	zájezd	na	zámek	Telč	a	Dačice
	 KDU	–	ČSL	a	ŘKF	 –	Barevný	podzim	–	výstava	ovoce,	květin,	vazeb	–	soutěž	

o nejkrásnější	a	největší	jablko	v	klubu	důchodců
	 SOKOL	 –	cvičení	dětí	každou	středu	17.00	–	18.30
	 	 	 	 –	AEROBIK	pondělí	-	středa	19.30-	21.00
	 	 	 	 –	Cvičení	ŽENY	–	pondělí	a	čtvrtek	19.00	–	20.00
	 	 	 	 –	Ženy	volejbal	–	pondělí	a	čtvrtek	20.00	–	21.30
	 	 	 	 –	Volejbal	mládež	–	úterý	18.30	–	21.00
	 	 	 	 –	LEZECKÁ	STĚNA	pro	veřejnost	info	na	tel:	602 552 476	

nebo 603 843 065
	 STUDIO	SLUNÍČKO	 –	Angličtina	I.	(4-6	let)	od	15.30	–	16.50
	 	 	 	 –	Angličtina	II.	(5-7	let)	od	16:20	–	17:05
	 	 	 	 –	Hodiny	probíhají	ve	čtvrtek	v	základní	škole	v	Hrušovanech



39Hrušovanský zpravodaj Červen 2010

OrganizacePlán akcí

TJ Sokol a Občerstvení na sokecu
Ceník služeb 2010

Info: 602 552 476
Martin Horr

Pronájem hřiště 	 100,–	 Kč/hodinu
	 150,–	 Kč/2 hodiny

Klasický stůl 	 20,–
Židle 	 10,–

Pronájem sálu 
na sport 	 350,–	 Kč/hodinu

Pivní sety dvě lavice 
+ stůl  
(celkem 22 kompletů)

	 100,–	 Kč 
na den

za 1 komplet
Míč na volejbal 	 0,– Chladící zař. na pivo 

+dvě hlavy 	 350,–
Petanque 	 20,–
Zapůjčení míče 
na kopanou 	 0,–

Kompresor 	 50,–
Pronájem malého sálu 
(narozeniny atd.) 	1000,–

Létající talíř 	 20,–

„Vdané proti svobodným“ o přestávce megazápasu Spodek:Vršek
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Organizace Táborníci

Vodácký výlet Sázava 2010
ZáPisky Z lodního deníku

Odjezd: čtvrtek 27.května v 15:00 hodin 
od mateřské základny klubovna 
Táborníků

Směr	cesty: autokemp Týnec nad Sázavou 
(přímo na pravém břehu řeky)

Počet	námořníků: 35 včetně plavčíků 
a kormidelníků

Cíl	výletu:
1. den (pátek 28. 5.)

 splavení na 5 raftech a jedné kanoi 
řeku Sázavu (včetně 5 jezů) ze Zlenic 
na základnu v Týnci, tj. cca 20 km

2. den (sobota 29. 5.)
 pokračování z Týnce do Pikovic (9 

jezů), tj. cca 16 km
3. den (neděle 30. 5.)

 návštěva Vojenského technického 
muzea v Lešanech + přesuna návrat 
domů

Stav	vody: 123 cm (měřeno na vodoteči 
v Nespekách. Uváděný optimální 
stav 65-150 cm)

Teplota	vody: 16 ˚C
Teplota	vzduchu: noc 10-15 ˚C, den oblačno, 

většinou slunečno 21 – 27 ˚C
Příjezd: neděle 30. května v 18:20 hod 

ke klubovně. Návrat v plném počtu.

Závěr: I  přes obavy z  veliké vody a  záplav, 
nepříznivé předpovědi počasí (zima, déšť a 
průtrže), nás tentokrát příroda mile překvapila 
a umožnila nám optimální vodácké podmínky 
ke splavení řeky Sázavy. Obzvlášť plavba z Týn-
ce do  Pikovic, vodáky nejvyhledávanější úsek 
na  Sázavě, prověřila vodácké umění každého 
člena posádky raftů v  16-ti kilometrové trase 
plné peřejí a  jezů ve  skalnatém kaňonu s  pů-
vodními trampskými osadami v okolí Medníku.

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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A je to opět tady „Sokol cvičí na sletu….“
miroslava šeBelová 

TJ	 Sokol	 Hrušovany	 opět	 cvičí		
na  sokolském	 sletu	 a  to	 v  Brně	 dne	
6. června	2010.

Naše děti opět září na  stadionu VUT 
v Brně a to dokonce se dvěma skladbami, 
a to „U vody“ a „Pro radost“.

Skladba U  vody se cvičila s  balonem 
a kruhem na krásnou hudbu od Ivana 
Mládka „Brno je zlatá loď“.

Druhá skladba 

Pro radost byla doprovázena hudbou 
Lucky Vondráčkové, která je více 
temperamentnější a  živější. S  touto 
skladbou budeme také reprezentovat 
Hrušovany na  sokolském sletu 
na Slovensku v Trenčíně, a to ve dnech 26-

27. června 2010.
Obě skladby  nacvičily s  dětmi 

cvičitelky Lenka Balvínová 
a Míša Formanová.
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