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Vážení spoluobčané,
Je mi ctí Vás uvítat na stránkách prvního vydání Hru

šovanského zpravodaje po volbách do zastupitelstev 
obcí �0. 10.  �1. 10. �006.

Pevně věřím, že změny, které po volbách nastaly, 
přinesou do naší obce nové impulsy pro další rozvoj. 
Při této příležitosti jsem chtěl ještě jednou poděkovat 
bývalému starostovi Václavu Kameníkovi i celému 
minulému zastupitelstvu za obětavou práci ve 
prospěch obce .

Samozřejmě, že konečné slovo v hodnocení práce 
nového zastupitelstva budete mít Vy  občané Hrušovan u Brna. Proto hned 
na začátku tohoto nového volebního období Vás chci požádat, abyste se 
co nejvíce zapojili do života v naši obci a našli si čas a odvahu sdělit nám 
své náměty a požadavky. My ze své strany slibujeme, že Vaše připomínky 
nezapadnou do zapomnění a že se budeme snažit, aby styk mezi občany 
a zastupiteli byl co možná nejjednodušší.

Blíží se konec roku a s ním i Vánoce - svátky radosti a naděje.

 Přeji Vám i jménem zastupitelstva, rady a obecního úřadu 
příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

Slovo starosty

Internetové	stránky	Hrušovanského	zpravodaje
Počínaje tímto číslem si budete moci přečíst náš Zpravodaj také internetu, 

a to na adrese www.zpravodaj.me.cz. A nejen to, budete moci komentovat 
naše články, účastnit se diskusí, využívat kalendáře akcí a posílat nám své 
vlastní články, pozvánky a aktuality. Doufáme, že tak vznikne portál, na kterém 
budou začínat všechny vaše cesty při hledání informací o naší obci. Neváhejte 
a vyhledejte naše stránky co nejdříve.
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Informace obecního úřadu

Usnesení	z	ustavujícího	zasedání		
Zastupitelstva	obce	Hrušovany	u	Brna,	

které	se	konalo	1.	11.	2006	v	zasedací	místnosti	obecního	úřadu

 I .  Z astupitelstvo obce  zvol i lo  v souladu s § 8� odst.� zákona č.1�8/�000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

 1. starostu obce:   Rožnovský Miroslav
 �. místostarostu obce:   Kameník Václav
 �. další členy rady obce:  Ing. Edler Miroslav
       Ing. Valoušek Josef
       Ing. arch. Dušan Knoflíček
 �. předsedu finančního výboru: Rožnovská Marie
 5. předsedu kontrolního výboru: Ing. Šnajnar Jan
  a pověřuje místostarostu obce řízením obce do konce měsíce listopadu �006.

II .  Z astupitelstvo zř izuje
 1. kontrolní výbor
 �. finanční výbor

III .  Z astupitelstvo bere  na vědomí
 1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. � zákona o obcích

IV.  Z astupitelstvo schvaluje
 1. odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva dle 

nařízení vlády č.50/�006 Sb.
 �. svolání jednání zastupitelstva obce dne 9. 11. �006 v 18 hodin.

Usnesení	č.	2/ZO/06		
Zastupitelstva	obce	Hrušovany	u	Brna	

konaného	dne	9.	11.	2006	v	zasedací	místnosti	obecního	úřadu

I .  Z astupitelstvo bere  na vědomí:
 1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 1. 11. �006
 �. Složení slibu člena zastupitelstva – Petr Halász

II .  Z astupitelstvo obce  schvaluje :
 1. Za ověřovatele zápisu o průběhu �.jednání zastupitelstva obce Hrušovany 

u Brna Ing.arch. Dušana Knoflíčka a ing. Josefa Valouška
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 �. Program jednání zastupitelstva obce, tak jak byl předložen a který tvoří 
samostatnou přílohu zápisu

 �. Návrh změny č. III ÚP obce Hrušovany u Brna (rozšíření výstavby RD v ul. 
Sušilova, lokality pro výstavbu veřejných hřišť – za MŠ Sídliště a mezi potokem 
Šatava a průmyslovou silnicí, vybudování sběrného dvora, hasičská zbrojnice)

 �. Návrh Změny č. IV ÚP obce Hrušovany u Brna, s tím že lokalita označená jako 
Z IV/� bude i nadále určena pro výstavbu RD jak je dáno ve Změně č. I ÚPO 
Hrušovany u Brna

 5. Rozpočtové provizorium na rok �007. Text je samostatnou přílohou zápisu
 6. Pověření Zastupitelstva obce pro radu obce  k provedení možného rozpočtového 

opatření dle předloženého návrhu , který je samostatnou přílohou zápisu
 7. Obecně závaznou vyhlášku č.�/�006, kterou nezrušuje obecně závazná 

vyhláška č.5/�005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 8. Obecně závaznou vyhlášku č.5/�006, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

 9. Jednací řád Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
 10. Stanovení počtu členů výborů zastupitelstva obce na 5, včetně předsedy 

výboru

III .  Z astupitelstvo obce  rozhodlo:
 1. Zadat vypracování Regulačního plánu pro lokality, které jsou určené územním 

plánem pro výstavbu 
 �. že při vydávání územního rozhodnutí pro výstavbu v lokalitách označené ve 

Změně č. IV ÚPO jako Z IV/1 a ZIV/� je nutné postupovat podle podmínek 
daných budoucím Regulačním plánem

 �. Zadat vypracování Strategického rozvojového plánu obce Hrušovany u Brna

IV.  Z astupitelstvo obce  uk ládá:
 1. starostovi – svolat jednání zastupitelstva obce na 19. �. �007 v 19,00 hod. 

a vypracovat terminář jednání ZO na rok �007
 �. radě obce – předložit ZO rozpočtová opatření k projednání
 �. komisi stavební – sledovat napojení na inž. sítě  a kapacity, tak aby nezatížili 

sítě v obci (lokalita Pod střediskem)
 �. radě obce – zadat vypracování Regulačního plánu obce a zadat vypracování 

Strategického rozvojového plánu obce

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Zastupitelé	obce	Hrušovany	u	Brna
ve	volebním	období	2006	–	2010

 1. Rožnovský Miroslav, Masarykova 124, KDU-ČSL
starosta obce a předseda komise pro  výchovu a vzdělávání
tel. 5�7 ��6 �0�, 60� 766 �88

 2. Kameník Václav, Viniční 486, Sdružení nestraníků,
místostarosta
tel. 5�7 ��6 117, 60� 55� �88

 3. Edler Miroslav,ing., Žižkova 629, Mladá změna podruhé
radní a předseda komise životního prostředí
tel. 606 708 �9�

 4. Knoflíček Dušan, ing. arch., Sídliště 513,Mladá změna podruhé
radní a předseda komise stavební a plánovací
tel. 775 075 058

 5. Valoušek Josef, ing., Havlíčkova 191, KDU-ČSL
radní a předseda redakční rady
tel. 7�8 1�6 575

 6. Dvořáčková Lenka,Mgr.,Malinovského 275, ODS

 7. Halász Petr, Vodní 406, Sdružení nestraníků

 8. Harašta Bohumil, Hybešova 344, Sdružení nestraníků
předseda komise pro bezpečnost a ochranu majetku

 9. Hodec Pavel, Havlíčkova 632, Sdružení nestraníků

 10. Horr Martin, Masarykova 19, ČSSD
předseda komise pro mládež, kulturu, sport a společenské organizace

 11. Kališ Karel, Vodní 393, KSČM

 12. Najman Ladislav Bc., Jízdárenská 397, KDU-ČSL

 13. Pospíšil Stanislav, Tyršova 257, KSČM
předseda komise bytové a sociální

 14. Rožnovská Marie, Masarykova 124, KDU-ČSL
předsedkyně finančního výboru

 15. Šnajnar Jan, Ing., Vodní 395, Mladá změna podruhé 
předseda kontrolního výboru
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Složení	komisí	a	výborů
Komise Předseda, adresa a telefon předsedy,

členové
den, kdy se bude scházet

Komise stavební a plánovací Knoflíček Dušan, ing. arch., Sídliště 513, tel. 775 075 058,
Sklenář Michal, Kocman Tomáš,
Ing. Mikulinec Martin, Havlík Jan
třetí úterý v měsíci

Komise bytová a sociální Pospíšil Stanislav, Tyršova 257, tel. 547 236 275,
Ing. Táborská Hana, Houserová Jana, Kalábová Marie, 
Rožnovská Marie
první středa v měsíci

Komise životního prostředí Ing. Edler Miroslav, Žižkova 629, tel. 606 708 392
Hodec Pavel, Krepl Miroslav, Ing. Karbanová Markéta, 
Mgr. Dvořáčková Lenka, Polách Pavel
druhé úterý v měsíci

Komise pro mládež, 
kulturu, sport a společenské 
organizace

Horr Martin, Masarykova 19, tel. 602 552  476
Ing. Šnajnar Jan, Malý Miroslav, Sklenář Jiří, 
Blahofská Karin, Mirošová Miroslava, Kudera Rudolf, 
Langová Jarmila, Ing. Edler Miroslav

Komise pro bezpečnost 
a ochranu majetku

Harašta Bohumil, Hybešova 344, tel. 608 888 008,
Boháčová Petra, Kárník Zdeněk, Veis Jan, 
Vrána Jaroslav
druhý čtvrtek v měsíc

Komise pro občanské 
záležitosti

Mgr. Krausová Jarmila, Jízdárenská 554, tel. 776 094 692
Musilová Jarmila, Doleželová Zdeňka, Seďová Jana, 
Sopoušková Marie, Bc. Ladislav Najman
každá poslední středa v měsíci

Komise pro výchovu 
a vzdělávání

Rožnovský Miroslav
schází se podle potřeby

Redakční rada Ing.Valoušek Josef, Havlíčkova 191, tel. 728 146 575,
RNDr. Franců Marie, Adamová Vlasta, 
Ing. Masteika Gediminas, Boháčová Petra, 
Schmidt Rudolf, Sklenář Jiří
každé první úterý v měsíci

Výbor finanční Rožnovská Marie, Masarykova 124, tel. 776 768 173

Výbor kontrolní Ing.Šnajnar Jan, Vodní 395, tel. 603 485 865

Rada školy Hodec Pavel
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Přehled	obecních	poplatků,	
které	hradí	občané	obecnímu	úřadu	v	Hrušovanech	u	Brna	pro	rok	2007

1 Poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování  komunálních odpadů

470,-	 Kč osoba/rok

2 Hřbitovní poplatky

nájem hřbitovního místa 4,-	 Kč m2/rok

služby spojené s provozem 55,-	 Kč m�/rok

3 Poplatky za psa

a) za prvního psa v rodinném domě 150,-	 Kč/rok

b) za druhého a každého dalšího v RD 250,-	 Kč/rok

c) za prvního psa v bytové jednotce 450,-	 Kč/rok

d) za druhého a každého dalšího v BJ 900,-	 Kč/rok

e) za prvního psa – důchodci v RD 50,- Kč/rok
f) za druhého a každého dalšího psa  

důchodci v RD 100,- Kč/rok

g) za prvního psa důchodci v BJ 200,- Kč/rok
h) za druhého a každého dalšího psa  

důchodci v BJ 300,- Kč/rok

4 Poplatky z pronájmu  

- pozemků a zahrádek dle smluv

5 Poplatek za vyhrazené parkování

Všechny výše uvedené poplatky jsou splatné vždy do 31. 3. běžného roku !

Veškeré poplatky se vybírají vždy v úřední dny:
pondělí 6.�0 – 17.00 hodin
středa 6.�0 – 17.00 hodin

Upozorňujeme na povinnost majitelů nemovitostí udržovat chodníky v zimním 
období, která plyne ze Zákona o pozemních komunikacích, §�7, odst. �: 

Vlastník  nemovitosti, která v  zastavěném  území obce hraničí se  silnicí nebo s místní 
komunikací, odpovídá  za škody, jejichž příčinou byla závada  ve schůdnosti na přilehlém 
chodníku, která vznikla  znečištěním, náledím nebo  sněhem, pokud neprokáže, že nebylo 
v mezích jeho možností tuto závadu  odstranit; u závady způsobené  povětrnostními  
situacemi  a  jejich  důsledky  takovou závadu zmírnit.
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Nový	cestovní	pas	České	republiky
s	biometrickými	údaji

Od 1. září 2006 se občanům starším 
5 let začínají vydávat cestovní pasy se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji.

Biometrickými údaji jsou údaje 
o zobrazení obličeje a údaje o otiscích 
prstů.

Údaje o zobrazení obličeje budou 
obsahovat cestovní pasy vydávané od l. září 
2006, oba biometrické údaje cestovní pasy 
vydávané od května 2008.

Biometrické údaje se budou ukládat do 
nosiče dat (čipu).

O vydání cestovního pasu s bio
metrickými údaji bude možné v České 
republice požádat jen u obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností podle místa 
trvalého pobytu občana a u tohoto úřadu lze 
rovněž cestovní pas převzít.

Správní poplatek za vydání tohoto 
cestovního pasu činí 600,Kč, u občanů ve 
věku od 5 do 15 let 100,Kč.

Do všech typů cestovních pasů nebude 
možné od 1. 9. 2006 zapisovat děti (občany 
mladší 15 let).

Cestovní pasy vydané do 31. srpna 
2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich 
uvedenou. Jeli v cestovním pasu zapsáno 
dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s 
rodičem i po l. září 2006, nejdéle však do 
dovršení 15 let věku dítěte.

DÍTĚ  MLADŠÍ  5-TI  LET

Žádost podává zákonný zástupce na MěÚ 
Židlochovice

Lhůta pro vydání – �0 dnů

Předloží:
 žádost o vydání cestovního pasu 
 � fotografie
 rodný list dítěte
 platný občanský průkaz zákonného zástupce
 doklad o státním občanství (osvědčení 

o státním občanství nebo platný cestovní pas 
dítěte)

 poplatek 50, Kč
Platnost pasu: 1 rok

Žádost o „Osvědčení o státním občanství“ 
k vydání 1. cestovního pasu pro občana 

mladšího 15ti let

Žádá zákonný zástupce
Předloží v originálech:
 rodný list dítěte
 oddací list a rodné listy zákonných zástupců
 občanský průkaz
 správní poplatek 100, Kč

JE VÁM  5 - 15 LET?

Zákonný zástupce a dítě se dostaví na MěÚ 
Židlochovice

Předloží:
Ve lhůtě 30 dnů
 platný občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 doklad o státním občanství (osvědčení 

o státním občanství nebo platný cestovní pas 
dítěte)

 poplatek 100, Kč
Platnost pasu: 5 let
Ve lhůtě kratší
 žádost o vydání cestovního pasu
 platný občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 doklad o státním občanství (osvědčení 

o státním občanství nebo platný cestovní pas 
dítěte)

 �x fotku
 poplatek 1.000, Kč 
Platnost pasu: 6 měsíců

Pokud již vlastníte cestovní pas, při vydání 
nového CP se neplatný cestovní pas vrací.

Vydávání	cestovního	pasu



10

JE VÁM  15 – 18  LET?

Žadatel a zákonný zástupce  se dostaví  
na MěÚ Židlochovice

Předloží:
Ve lhůtě 30 dnů
 platný občanský průkaz žadatele 

a zákonného zástupce
 rodný list žadatele 
 poplatek 600, Kč
Platnost pasu: 10 let
Ve lhůtě kratší
 žádost o vydání cestovního pasu
 platný občanský průkaz žadatele a 

zákonného zástupce
 rodný list žadatele 
 �x fotku
 poplatek 1.500, Kč 
Platnost pasu: 6 měsíců

Pokud již vlastníte cestovní pas, při vydání 
nového CP se neplatný cestovní pas vrací.

JE VÁM  VÍCE NEŽ 18 LET?

Žadatel se dostaví na MěÚ Židlochovice

Předloží:
Ve lhůtě 30 dnů
 platný občanský průkaz 
 poplatek 600, Kč
Platnost pasu: 10 let

Ve lhůtě kratší
 žádost o vydání cestovního pasu
 platný občanský průkaz 
 �x fotku
 poplatek 1.500, Kč 
Platnost pasu: 6 měsíců

Pokud již vlastníte cestovní pas, při vydání 
nového CP se neplatný cestovní pas vrací.

Fa. DaD  Jana Dolejšová
Bytový textil 

Prošívané přikrývky
Provádí čištění peří a šití přikrývek a polštářů
Šití záclon
Zakázková výroba
Po domluvě odvezeme – dovezeme 

V naší prodejně Vám nabízíme další sortiment zboží :

Polštáře a přikrývky péřové i z dutých a dutých kuličkových vláken
Zdravotní polštáře
Povlečení a prostěradla
Záclony
Dekorativní doplňky do bytu
Galanterie

adresa:
Masarykova 101 (nádraží), Rajhrad 664 61
Tel: 547 229 102,  603 228 076

9 – 12    13 – 17 hod

e-mail:  dolejsova.j@seznam.cz













inzerce
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1. Asi nejzásadnější změnou je již dlouho požadovaná možnost spoluvlastníků nemovitostí 
přiznávat si samostatně svůj podíl na předmětných nemovitostech, když dosud měla 
povinnost přiznávat celou nemovitost pouze jedna osoba, tzv. společný zástupce. 
Přiznání spoluvlastnického podílu však má řadu omezení:
• týká se pouze pozemků (nikoliv staveb)
• musí se jednat o pozemky nezastavěné stavbou
• pozemky se nesmí nacházet v tzv. zjednodušené evidenci
• minimálně jeden ze spoluvlastníků musí podat přiznání na svůj spoluvlastnický podíl, 

a to do konce zákonné lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí, tedy 
do 31. 1. 2007.

 Ve všech ostatních případech bude za spoluvlastníky nemovitostí vystupovat vůči 
správci daně – finančnímu úřadu – opět jen jeden společný zástupce.

 Finanční úřad, pokud do 31. 1. 2007 obdrží přiznání minimálně jednoho spoluvlastníka, 
ve kterém se objeví spoluvlastnický podíl na pozemku, bude postupovat dále tak, že 
všem ostatním spoluvlastníkům, kteří svůj odpovídající podíl sami nepřiznali, zašle 
platební výměr, ve kterém daň ze spoluvstnického podílu vyměří z moci úřední.

 U přiznání spoluvlastnických podílů je dále nově zaveden institut minimální daně, která 
činí 50 Kč, a to zejména z důvodů hospodárnosti daňového řízení. To má pro Vaše 
občany ten dopad, že ne vždy pro ně bude využití možnosti přiznání spoluvlastnického 
podílu výhodné.

 Jen pro úplnost doplňujeme, že ti občané, kteří výše uvedené možnosti nebudou chtít 
využít, a nedojde u nich oproti předchozímu roku ke změně, žádné daňové přiznání 
podávat nemusí.

2. Nadále zůstávají v platnosti úlevy (viz. Pokyny D279 a D280) pro poplatníky 
nově přiznávající pronajaté pozemky dříve přiznávané k dani z nemovitostí nájemci, 
v souvislost s obnovou katastrálního operátu dokončenou v roce 2006. Ovšem využití 
úlevy dané pokynem D280, tedy prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 
30. 4. 2007, znamená pro vlastníky pozemků znemožnění uplatnění spoluvlastnického 
podílu na pozemku ve svém daňovém přiznání (viz. bod 1).

3. Další podstatná změna nastává v placení daně z nemovitostí.
• Povinnost hradit daň jednorázově do 31. 5 se nýní týká poplatníků s daní vyměřenou 

do 5000 Kč včetně. Dříve tato hranice činila 1000 Kč.
• Při překročení hranice 5000 Kč mají poplatníci daně z nemovitostí možnost hradit dan 

ve dvou splátkách splatných do 31.5. a 30.11. Dříve existovala možnost splátek čtyř.
• Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají posunutou první 

splátku daně na 31.8., zde zůstává zachován stav jako před novelou zákona o dani 
z nemovitostí.

 Vzhledem k letošním nejasnostem při placení daně z nemovitostí daňovou složenkou 
uvádím správné číslo Finančního úřadu Brnovenkov včetně předčíslí k dani z nemovitostí: 
77557624641/0710. Stejně jako v letošním roce budou i v roce 2007 distribuovány tzv. 
„daňové složenky“, tedy složenky, jejich placení nebude zpoplatňováno.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., Finanční úřad Brno-venkov, ředitelka

Změny	v	zákoně	o	dani	z	nemovitostí	
platném	od	1.	1.	2007
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Vážení spoluobčané, vrcholí předvánoční čas a tato doba je rájem pro 
kapsáře a zloděje.

Máme pro Vás několik rad, jak se vyhnout nepříjemnostem a zkaženým 
svátkům, na které se všichni těšíme.

Při procházkách a nákupech na vánočních tržištích se vyplatí rozdělit 
peníze na menší částky, uschovat a nosit je odděleně.

Nikdy nenechávejte peněženku a doklady navrchu kabelky či nákupní tašky. 
V nákupním centru, obchodech a obchodních domech nikdy nenechávejte 
tašku či kabelku v prostoru nákupního vozíku a už vůbec ne v sedátku pro 
dítě.

Buďte ostražití v prostředcích městské hromadné dopravy (vlak, autobus, 
tramvaj), kde je v předvánočním čase neustále nával. Kapsáři zde “pracují” 
buď samostatně nebo ve skupinách (tři až pět lidí, slušně oblečených), což 
je nebezpečnější. Vyvolají zmatek, natlačí se k vytipované osobě, někdo z 
nich ukradne peněženku, předá jí dalšímu, který jí schová. Skupina se tváří, 
jako by k sobě nepatřila. Vystupují ale většinou společně a ke krádežím 
zneužívají i děti.

Ženám doporučujeme mít ruku na zipu kabelky či tašky.

Mládež by si měla dát pozor na své batohy. Batoh na zádech v tlačenici 
není v bezpečí. 

Mužům doporučujeme uložit peníze a doklady do náprsní kapsy bundy či 
kabátu, která je na zip.

Při delším cestováním vlakem či autobusem platí stejná pravidla. 
Svá zavazadla musíte mít i zde neustále pod kontrolou, spát rozhodně 
nedoporučujeme. Je vhodné využít k ochraně zavazadel například i osobní 
alarm. Při nedovolené manipulaci se zavazadlem spustí osobní alarm sirénu 
(přeruší se kontakt). Doporučujeme se vyhýbat lidem, kteří jsou zjevně pod 
vlivem alkoholu, drog nebo jsou agresivní. Ve vlaku neseďte v kupé nikdy 
sami.

Komise pro bezpečnost a ochranu majetku
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Při výběru finanční hotovosti z peněžního bankomatu je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti. Nedopusťte, aby vás zde někdo při zadávání PINu rušil (opravář, 
správce bankomatu či někdo cizí nahlížel přes rameno). Všímejte si i 
nestandardně fungujících a vypadajících bankomatů (např. nějaké přídavné 
čtecí zařízení, miniaturní kamera apod.). Pokud si něčeho takového všimnete, 
raději z bankomatu peníze nevybírejte.

  Při bezhotovostních platbách v obchodě, restauraci apod. zadávejte 
PIN tak, aby jej nikdo nemohl vidět, nepouštějte platební kartu z dohledu 
a pozorně si zkontrolujte doklad o provedení transakce. Doklady od 
provedených transakcí včetně potvrzení výběrů z bankomatů nevyhazujte, 
ale uchovejte je alespoň po dobu 3 měsíců.

Co	dělat	při	okradení?
  Okamžitě je nutné provést blokaci platební karty u peněžního ústavu, 

který vám ji vydal. 

Při odcizení peněženky, dokladů nebo karty je nutné neprodleně vše nahlásit 
na Policii České republiky, nejlépe v místě, kde došlo odcizení případně na 
linku 158. Je třeba zachovat pokud možno klid, uvést vaše jméno a telefonní 
číslo, vaši přesnou adresu a popsat stručně událost. Policii bude zajímat co 
nejvíce důležitých údajů o události a pachateli (pohlaví, věk, výška, účes, 
barva očí, fyzické zvláštnosti, chůze, tiky, oblečení, způsob řeči). Policie 
s vámi následně sepíše na služebně protokol.

Policie ČR v tomto období posiluje speciální týmy kriminalistů, které 
kapsáře a zloděje sledují. Váš popis uvedený v protokolu může být důležitý 
pro konečné zadržení a usvědčení těchto pachatelů.

Závěrem mi dovolte, popřát Vám 
i Vašim blízkým krásné svátky, plné 
štěstí, radosti a pohody.

Do Nového roku hodně zdraví a abyste 
se nikdy nedostali do situací, které zde 
byly popsány.

Za komisi pro bezpečnost a ochranu majetku 
Bohumil Harašta
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Mateřská škola

Úterní ráno 5. prosince bylo u nás ve 
školce ve znamení očekávání příchodu 
čerta a Mikuláše s andělem. Úmyslně 
na prvním místě jmenuji čerta, neboť 
přestože od Mikuláše děti očekávaly 
dárky, čert v nich vzbuzoval větší respekt 
a především u těch našich čertíků ve 
třídách strach, co kdyby…

Po svačince se ozval zvoneček 
a skutečně, bytosti svaté i s pekelníkem 
byly ve školce. Děti, některé s odvahou, 
jiné se strachem, zarecitovaly básničky, 
zazpívaly, ale nutno podotknout, že 
ukápla i sem tam nějaká slzička. „Hodní“ 

byli Mikulášem pochválení, zatímco 
„zlobivci“ slibovali polepšení, a pak už 
nebránilo nic, aby Mikuláš, anděl i čert 
rozdali balíčky se sladkostmi a ovocem. 
Děti poděkovaly, rozloučily se a pozvaly 
všechny tři, aby příští rok za námi opět 
přišli. Poté už nic nebránilo tomu si 
něco z balíčku ujíst…

Moc děkujeme panu Bělíkovi 
(svatému Mikuláši) za zprostředkování 
těchto zážitků a především všem třem 
bytostem za čas a ochotu s námi strávit 
mikulášské dopoledne.

Milý Mikuláši,
víš, že je čas,
abys k nám do školky
zavítal zas.

Vždyť už je prosinec
a s ním tvůj svátek.
Prosíme alespoň
perníku plátek.
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Poděkování
Děkuji jménem našich dětí, celého kolektivu mateřské školy i jménem svým paní 

Ireně Krupkové za sponzorské dary.

Paní Krupková poskytla naší MŠ hodnotný finanční dar, který jsme využili k nákupu 
dárků pod vánoční stromečky ve třídách. Mimo to přispívá různými sladkostmi pro 
děti během roku a  ze značné části financovala  mikulášské balíčky.

Další dárky dětem darovala paní Hana Nentvichová a pan Chudosovcev, ale také 
všichni ti, co se zapojili do „našeho sběru papíru“, za něž se mohla koupit spousta 
drobných hraček. 

Velice si této, v dnešní době ojedinělé, sponzorské činnosti vážím a touto cestou 
všem velice děkuji. 

Vážení občané, dovolte, abych jménem svým i celého kolektivu  Vám všem 
popřála příjemné svátky vánoční bohaté především láskou, pohodou a krásnými 

Jarmila Komínková, ředitelka MŠ

Teď už se ve školce těšíme na 
Ježíška a také na vánoční besídky, 
které se uskuteční postupně ve 
všech  třídách ve dnech 12., 13. 
a 14. prosince, vždy od 15.00 hodin. 
Děti rodičům i dalším členům 
rodiny zarecitují, zazpívají i zahrají 

představení. Ve středu 20. prosince 
pak se svým vánočním programem 
navštívíme klub důchodců. 

Poslední prosincový týden si 
kouzla Vánoc vychutnáme všichni 
doma a ve školce, plní zážitků se 
shledáme 2. ledna roku 2007.
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Krásný podzim nepozorovaně přešel v nezvykle mírnou zimu. Během tohoto 
období udělali žáci i zaměstnanci školy velký kus práce. Prvňáčci si pomalu zvykli 
na nový režim, starší žáci zopakovali loňské učivo a postupují dál. Učitelé se pilně 
vzdělávají v kurzech pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Všichni se 
společně připravujeme na první vánoční jarmark.

Naši žáci 5. ročníku reprezentovali školu ve sportovní soutěži Želešická růže 
a žáci 4. a 5. ročníku vybojovali 2. místo ve fotbalovém turnaji v Žabčicích. Žáky 
připravoval a doprovázel p. uč. Šimovec. Žáci 3. ročníku ukončili plavecký výcvik, 
v současné době jezdí plavat žáci 2. ročníku. Proběhlo školní kolo přehlídky 
vánočních písní, do okrskového kola v Židlochovicích postoupili 4 žáci. 

5. 12. naši školu navštívili Mikuláš 
a čert s andělem. U rozsvěcování 
vánočního stromu účinkovali i naši 
žáci z kroužku hry na flétnu s paní uč. 
Šnajnarovou. Žáci také vystoupili 6. 
12. v Klubu důchodců a v úterý 19. 12. 
dopoledne na nám. Svobody v Brně. Obě 
vystoupení připravují p. uč. Šnajnarová a 
p. zást. řed. Mrázek.

V rámci otevírání se školy veřejnosti 
a budování vzájemných vztahů pořádá 
opět hrušovanská základní škola zájezd 
na představení „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ inscenovaný na hudební 
scéně Městského divadla Brno. Představení se koná ve středu 13. 12. 2006 v 17:00 
a na 92 účastníků čekají autobusy v 15:45 naproti OÚ.

Na 12. ledna připravujeme další turnaj ve vybíjené pro žáky okolních škol. 
V týdnu od 15. do 19. ledna proběhne zápis do prvního ročníku. 31. ledna ukončíme 
1. pololetí školního roku.

Děkujeme našim sponzorům:  Xella, s. r. o., Hama, s. r. o. a Adosa 
Židlochovice. 

Za všechny zaměstnance i žáky školy přeji všem občanům a příznivcům naší 
školy krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, vánoční pohody a úspěšný rok 
2007.

Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Základní škola
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Knihovna
Rekapitulace na konci roku

Blíží se konec roku a s ním i čas na 
jeho malou rekapitulaci:

V letošním roce, tak jako každý rok 
v březnu a dubnu proběhly  v knihovně 
besedy se žáky ZŠ a MŠ, při kterých 
se seznámili s provozem a možnostmi 
knihovny, naučili se hledat knihy 
v katalogu na počítači a zkusili si je 
i obalovat. Tento cyklus besed jsme 
zakončili besedou se spisovatelkou 
Věrou Řeháčkovou.

V květnu přišli i Táborníci a pomáhali 
mi s přebalováním knih, které se 

poškodily při stěhování. Také mi velmi 
pomohly slečny Jarmila Procházková, 
Eva Bombelová a Gábinka Mikysková.

V červenci zakoupila obec pro 
knihovnu nový počítač – takže nyní 
tu máme dva počítače pro čtenáře, 
připojené na internet, který je u nás 
zdarma.

V říjnu v „Týdnu knihoven“ 
proběhla čtenářská amnestie, kdy mohli 
zapomětliví čtenáři bezplatně vrátit 
knihy.

V listopadu přišel k nám do knihovny kouzelník, který se svá první kouzla učil 
z knih z naší knihovny. Byl tu i loni, takže jsme měli možnost porovnat, co se za ten 
rok naučil. Se svou asistentkou nám předvedli kouzla a pobavili děti soutěžemi.

A to nejdůležitější na konec – každou chvíli bude zprovozněn ONLINE  
KATALOG naší knihovny. 

Pěkné a pohodové svátky vám přeje Jarmila Kresová
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AZ
Občasník kronikáře prosinec 2006

Stavební	rozvoj	obce	v	minulosti
Při procházce obcí vidíme kolem sebe čilý stavební  ruch. Ne vždy tomu 

tak bylo v minulosti. Možnost stavby domu v nejstarších letech brzdila 
nemožnost získání stavebního pozemku. Grunty byly tehdy nedělitelné, 
a tak bylo pro chudé bezzemky finančně nemožné pokusiti se o to, aby 
získali povolení k oddělení stavební parcely od gruntu. Až zákon o svobodné 
dělitelnosti selských gruntů  ze dne ��. září 1869 umožnil jejich dělitelnost.

Původní obec Hrušovany měla jednu ulici s dvěma řadami domů proti 
sobě obrácenými. Za nimi byly na vnější straně vybudovány stodoly. Ne vždy 
byly všechny domy osídleny. Často se stávalo,  jako například po třicetileté 
válce, kdy v roce 1656 bylo �� gruntů osídlených a �1 pustých. Později v roce 
167� bylo obydleno �8 gruntů a �6 pustých.

Pohlednice Hrušovan na počátku 20.století
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Schéma	vývoje	půdorysu	obce
I. Nejstarší část obce měla dvě ulice  Hlavní (dnes Masarykova ul.) a Za humny 

(dnes Havlíčkova ul). Domy se zde stavěly až do konce 17. století (domy č. 1 až 
č. 8�).

V roce 1768 měly Hrušovany asi 350 obyvatel.

číslo vývoj půdorysu v době
I. do konce 17.století
II. přes konec 18.století
III. do roku 1918
IV. Niva od roku 1921
V. ul. Sušilova od r.1927

VI. U jízdárny od r.1933

II. Další část, kde se v obci 
stavělo, byla tzv. Kuzina, dnes 
ul J. Koziny.  Zde byl již před 
1�. stol. panský dvůr s dvěma 
lány polí a ovčírnou. Domky se 
zde stavěly počátkem 19. století 
(181�–1817). Severní dráha 
postavila v roce 18�8 dům 
č. 100 (Nádražní ul.). O něco 
později v letech 18�950 byla 
povolena  parcelizace zahrady 
domu č. 6� na stavební místa 
(dnes ul. Kosmákova).  Ke konci 19. století (188�) se začínalo se stavbami 
domů na obecních postvinách, dnešní ulice Havlíčkova. 

V roce 1812 měly Hrušovany 113 domů a 470 obyvatel. 

V roce 1880 měly Hrušovany 811 obyvatel.
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III. Velká změna nastala stavbou cukrovaru. Ten byl postaven na 
vykoupených pozemcích, patřících hrušovanským rolníkům. Pro své 
úředníky postavil cukrovar domy v r. 1881 na ul. Nádražní č. �1�, v r. 188� na 
ul. Loosova  č. �1� a dům č. ��� na ulici J. z Poděbrad. Pro větší počet dělníků 
byly postaveny v roce 19111� domy na Vodárně. Ke konci 19. století (188�–
1898) se stavěly domy na dnešní ulici Jiřího z Poděbrad. Pro své úředníky 
postavila v roce 188� Severní dráha naproti nádraží dům č. 16�. 

V roce 1888 měly Hrušovany 1 000 obyvatel.
V roce 1910  226 domů a 1430 obyvatel.

IV. V roce 19�0 bylo založeno stavební družstvo, které započalo stavbu 
rodinných domků na pozemcích Nivy, dnes ul. Tyršova.

V roce 1920 měly Hrušovany 1650 obyvatel.

V. Od roku 19�7 začíná  stavba domků na ulici Sušilove.

VI. Od roku 19�� se staví i „U jízdárny“, dnes ul. Vodní.

V roce 1930 měly Hrušovany 1839 obyvatel

použitá lit.: A. Weis, Náčrt vývoje půdorysu obce
Fr. Doležal: Hrušovanské domy (rukopis) 

Ulice Tyršova (snímek je z 30.let 20.století)
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Okénko	do	historie		
společenských	organizací

Rybářský	spolek
Místní rybářský spolek byl založen na ustavující schůzi 7. září 19�0. Čtrnáct 

zakládajících členů zvolilo za svého předsedu  pana Aloise Vítka.

V padesátých letech byl spolek přejmenován na „Lidový rybářský spolek 
v Hrušovanech u Brna“. Později „Lidový rybářský spolek Jiřího Mahena 
v Brně, pobočka Hrušovany u Brna“.

Klubovna rybářského spolku u obecního rybníka (foto z roku 1964)
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V šedesátých letech  �0.století  patřila organizace do Československého 
svazu rybářů, Brno 11, místní skupina Hrušovany u Brna. Měla 5� členů, 
předsedou byl pan Jindřich Brabec. Členové odpracovali mnoho hodin při 
zpevňování hrází rybníka a stavbě své rybářské chaty. V jarních měsících 
prováděli sběr železného šrotu (1978 �6 990 kg). Každý rok pořádali na 
obecním rybníku rybářské závody v lovení ryb.
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Pomozte	při	pátrání	...
Při své práci kronikářky se snažím získavat fotografie, které po zkopírování 

opět vracím. Získané kopie si zakládám a eviduji. Ráda bych zde uveřejňovala 
pravidelně ty fotografie, na kterých nemohu poznat nejen osoby, ale 
i vyobrazená místa Téměř na každé fotografii chybí důležitý údaj – datum 
vzniku fotografie. Proto myslete na tento důležitý údaj při archivaci svých 
fotografií. Ráda uvítám spolupráci se všemi čtenáři, kteří by na uvedených 
snímcích poznali jakékoliv údaje a sdělili by mi je.

Poznáváte místo, kde byli kluci vyfoceni? (nebo znáte i další údaje)

Vlastimila Adamová 
kronikářka obce 

e-mail: hrusov@volny.cz
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Hrušovanský	historický	kalendář	2006
1956 – K užívání hrušovanským fotbalistům bylo dáno nové hřiště za 

vodárnou
 • �7. 1�. byl ustanoven přípravný výbor nového JZD s předsedou 

Janem Lemonem
 • Na příkaz ONV Brnovenkov byl 16. �. předán okresnímu archívu 

v Rajhradě všechen archivní materiál, uložený doposud na MNV.
 • Předsedou MNV byl pan Alois Vysloužil.
 • Základní školu navštěvovalo 199 dětí a mateřskou školu 70 dětí.

1966 – Byla dokončena rekonstrukce „Světlíkovy vily“ na ul. Nádražní 
(dnes zdravotní středisko). Vzniklo zde zařízení pro nejmenší – jes
le. Provoz byl zahájen �7. srpna.

 • Byla dokončena oprava silnice na ul. Malinovského a Hřbitovní 
(dnes Malinovského).

 • Předsedou MNV byl Eduard Pospíšil.
 • Závod Moragro vybudoval montované sklady a společně s n. p. Svit 

vybudoval v areálu závodu vlečku.
 • Z rozestavěné traktorové stanice byly pro Ústav základní agrotech

niky dokončeny laboratoře, administrativní budova, čtyři bytové 
jednotky a svobodárna.

 • Ve školním roce 1966/67 navštěvovalo základní školu 1�7 dětí 
a mateřskou školu 50 dětí.

1976 – V tomto roce byla dokončena výstavba mateřské školy na sídlišti.
 • Na ulici Jízdárenské (dříve Fučíkova čtvrť) byly ukončeny inženýr

ské práce a zahájena výstavba prvních rodinných domků.
 • �7. června pořádalo myslivecké sdružení akci „Červen – měsíc 

myslivosti“. Jako každoročně se pořádala pro děti i dospělé soutěž ve 
střelbě. Večer se konala oblíbená zábava, při které hrála Bopovanka. 
Pobavit se přišlo �00 lidí, kteří zkonzumovali  � srnce, �0 kg klobás, 
50 řízků a vypili  900 litrů piva a 700 sodovek.
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 • V tomto roce navštěvovalo mateřskou školu na Nivě 60 dětí, na ulici 
Havlíčkové �0 dětí a na ulici J. z Poděbrad 5� dětí. Základní školu 
navštěvovalo 19� dětí.

 • Předsedou MNV byl pan Karel Kališ.

1986 – Byl uspořádán přebor TJ Jiskry ve sportovní gymnastice. Přeboru se 
za velkého zájmu diváků zúčastnilo �� závodnic.

 • Hrušovanské gymnastky se zůčastnily okresního i krajského přebo
ru. V okrese získaly všechna prvenství. V krajském přeboru  získa
ly v soutěži jednotlivkyň šest prvnínch míst z dvanácti a všechna 
vítězství v soutěžích družstev.

 • V květnu se konal přebor Hrušovan v lehké atletice. Soutěžilo se  
v pěti věkových kategoriích. Celkem se zúčastnilo 1�6 závodníků. 
Atletický oddíl byl v okresím přeboru nejúspěšnější.

 • Letní kino v tomto roce uvedlo 110 představení, které navštívilo 
�5 �75 diváků, kteří viděli 85 filmů.Tržba činila  �19 1�7 Kčs. Ve 
dnech 1�.��. června byl uspořádán Filmový festival pracujících.

 • Předsedou MNV byl v tomto roce Stanislav Pospíšil.
 • Knihovna měla �67 čtenářů, kteří si vypůjčili �� 1�� knih. Knihov

na vlastnila 8 000 svazků knih.
 • Základní školu navštěvovalo ve školním roce 1986/87 �09 dětí.

1996 – V září se uskutečnila beseda s L. Šimovcem, úspěšným cyklistickým 
závodníkem. Vynikající sportovec vzpomínal na X. Letní parao
lympijské hry v Atlantě, kde získal stříbrnou medaili v cyklistickém 
závodě.

 • V tomto roce byl starostou obce pan  Václav Kameník
 • V říjnu byla otevřena v budově zdravotního střediska lékárna
 • Ve školním roce 1996/97 byla zahájena výuka jazyka anglického a 

německého
 • Byla položena hlavní trasa kabelu pro podzemní vedení digitální 

telefonní sítě, rovněž se řešila možnost položení kabelu pro kabelo
vou televizi.

zpracovala Vlastimila Adamová 
kronikářka obce
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Komise pro občanské záležitosti

Vítání	občánků
15.	10.	2006

Eliška Düringerová
Milena Hodovská
Zuzana Hodovská

Petr Kurečka
Romana Opluštilová

Jan Mikoláš
Tomáš Špergl
Michael Saitl

Nicole Zitková
Viktor Veselý

Richard Veselý

V roce 2006 bylo v naší obci na 
vítání občánků uvítáno 38 dětí, 
z toho 19 chlapců a 19 děvčátek. 
Z toho 11 dětí narozených koncem 
roku 2005:  5 chlapců a 6 děvčat.

V roce 2006 k 12. 8. bylo narozeno 
27 dětí – 14 chlapců a 13 děvčat.

V letošním roce se  v Hrušovanech 
u Brna narodila 4x dvojčátka: 

Martina a Jan Novákovi
Adam a Adéla Bohatcovi
Milena a Zuzana Hodovských
Richard a Viktor Veselých

Všem dětem i jejich rodičům 
přejeme vše nejlepší do nového 
roku.

Za KPOZ Mgr. Jarmila Krausová

KPOZ žádá rodiče nově 
narozených dětí, aby přicházeli 
na obecní úřad s rodným listem 

k přihlášení dítěte. 

První vítání občánků v roce 
2007 bude 25. března.
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Nadační fond Hrušovany

Bohoslužby	o	vánocích	v	kostele	Panny	Marie	Královny
24.12.2006 v 22.00: Půlnoční mši bude sloužit gen. vikář Mons. Jiří Mikulášek.
25.12.2006 v 11.00: Sváteční bohoslužba slova, P. Miroslav Kubíček,  

Církev československá husitská.
30.12.2006 v 18.00: Mše svatá, brněnský děkan P. Václav Slouk,
1. 1. 2007 v 16.00: Mše svatá, P. Pavel Römer

Ostatní	bohoslužby	v	Židlochovické	farnosti:

Tříkrálová	sbírka
6. ledna od 13.00 do 19.00 bude v kostele probíhat Tříkrálová sbírka, kterou 

organizuje z pověření České biskupské konference Sdružení Česká katolická 
charita se sídlem v Praze, které sdružuje Charity v celé České republice  tedy i na 
území brněnské diecéze.

Sbírka představuje návrat tříkrálové tradice, která nepochybně obohacuje veřejný 
život v našich městech a obcích. Tato charitativní akce umožňuje veřejnosti podílet 
se spolu s Diecézní charitou Brno na pomoci sociálně slabým či trpícím.

MO KDU-ČSL děkuje za Váš zájem, 
účast ve volbách a hlasy pro naše kandidáty. 

Zároveň si dovolujeme 

popřát šťastné a veselé vánoce, 
mnoho lásky, co srdce pohladí.
rodinu, přátele co nikdy nezradí.

Židlochovice Unkovice Vojkovice Hrušovany
Sobota 23.12. ----- ----- ----- 18.00
Neděle 24.12. 09.00   24.00 ----- 10.30 22.00
Pondělí 25.12. 09.00   18.00 10.30 07.30 11.00
Úterý 26.12. 09.00 10.30 07.30 -----
Středa 27.12. ----- ----- ----- 18.00
Čtvrtek 28.12. ----- ----- 17.00 -----
Pátek 29.12. 08.00 17.30 ----- -----
Sobota 30.12. ----- ----- ----- 18.00
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Sokol 
Helloweenská diskotéka

TJ Sokol Hrušovany u Brna 
uspořádal pro naše děti ve středu 
dne 1. 11. 2006 v 17.00 hodin 
v sokolovně „Helloweenskou 
dětskou diskotéku“.

Sešlo se zde kolem 80 dětí 
ve strašidelných maskách. Byli 
tady např. upíři, oživlé mrtvolky, 
čarodějové, čarodějky, prostě vše 
co patří ke strašidelné zábavě.

Chtěli jsme jen dětem ukázat, 
že se nemusí bát těchto strašidel. 
Hlavní ukázkou byl náš „Albert“, 
který měl opravdu velký respekt 
(umělá lebka) u všech dětí 
i dospělých.

Celou naší akci doplňovala 
atmosféra ozdob z dýňových 
lampiček a strašidýlek. Nechybě
la ani různá tajemná svíčkami 
osvětlená zákoutí.

Mirka Mirošová
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Akce měsíce 
Čertovské rejdění po Hrušovanech

Každý rok nástává jeden 
den, na který se všechny 
děti těší, ale ze kterého 
mají i tak trochu strach. Je 
to jediný den v roce, kdy 
mohou rodiče své ratolesti 
alespoň trochu postrašit. 
U našich dveří k večeru 
zazvoní čertíci společně 
s Mikulášem, a také hodný 
andílek, který dává našim 
dětem sladkou odměnu, 
pokud byly celý rok hodné. 

Letošní Mikuláš byl 
trochu jiný, než ty ostatní.
Ve vysílání kabelové televi
ze a v hlášení místního 
rozhlasu byla už dlouho 
dopředu ohlašovaná akce 
místního Sokola pod 
názvem „Čertovské rejdění 
po Hrušovanech.“ Děti byly 
pozvány do sokolovny, kde 
mělo probíhat namaskování 
a příprava potenciálních 
čertů a jiných pohádkových 
bytostí.

Příležitosti se chopil 
také pan starosta, který 
v návaznosti na tuto akci 
vyhlásil slavností rozsvícení 
vánočního stromu a příjezd 
nefalšovaného Mikuláše. 
Tak bylo zaděláno na docela 
zajímavé odpoledne.
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Kolem čtvrté hodiny odpolední 
se před naší sokolovnou začali 
scházet lidé, kteří netrpělivě čekali 
na rozsvícení vánočního stromu 
před školou a také na otevření 
dveří sokolovny, ze kterých se 
na nás měly vyhrnout nejdříve 
čertíci a hned po nich Mikuláši 
a také andílci.

A pak to přišlo. Zraky všech 
přítomných, které se před  
základní školou nedočkavě 
upínaly na krásně ozdobený 
vánoční stromeček, se konečně 
dočkaly a stromek se rozsvítil. 
Děti i dospělí tleskali a všichni 
byli šťastní, ale čekalo nás ještě 
jedno veliké překvapení – koňské 
spřežení před sokolovnu přivezlo 
Svatého Mikuláše, kterému náš 
pan starosta slavnostně předal 
klíč od naší obce, aby mohlo 
začít rejdění čertíků, Mikulášů 
a andílků po naší obci.

Malé děti odříkaly Mikuláši 
básničky, zazpívaly písničky 
a dostaly za to sladkou odměnu. 
Poté Mikuláš nasedl na povoz 
a koníčci ho vezli dál, aby mohl 
navštívit další vesnice a města pro 
spokojenost všech dobrých lidí. 

Na setkání se před sokolovnou 
sešla spousta místních občanů, 
kteří spokojeně odcházeli vstříc 
dnům , které nám ještě schází do 
letošních Vánoc. 

Hodně zdraví, štěstí, lásky, 
spokojenosti a splněných přání 
do roku �007.

Petra Boháčová



��
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Fotografie:
M. Rožnovská
J. Valoušek
Více najdete na
zpravodaj.me.cz
valousek.me.cz
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TO Táborníci
Výlet do Bílých Karpat

V pátek 17. listopadu jsme se v 7:30 
všichni sešli před klubovnou. Dětí bylo 
jako smetí a zavazadel ještě víc. Hned 
jak bylo naloženo, vydali jsme se na 
cestu.

Poprvé jsme se zastavili ve vesnici 
Modrá v archeoskanzenu, který 
představuje ideální podobu slovanského 
opevněného sídliště z doby Velké 
Moravy. Naše další kroky vedly do 
vedlejší vesnice Velehrad do baziliky, 
která je významným poutním místem. 

Naposledy jsme se zastavili ve 
Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. 
Tam jsme si prohlédli výstavu Aztékové 
a civilizace starého Mexika a díla 
řezbáře Františka Gajdy ze Strážnice. 

Potom už jsme konečně dorazili na 
chatu Lopata. Než se všichni zabydleli, 
byl večer. Zazpívali jsme si pár 
písniček, zahráli několik her a Michal 
Glöckner nám předvedl něco ze svého 
kouzelnického umění. 

Na následující den byl naplánován 
výlet na rozhlednu Lopeník. Zima nám 
nevadila, všichni jsme se teple oblékli 
a vyrazili na cestu. Neodradila nás ani 

rozblácená cesta na 
vrchol. S rostoucí výškou 
klesala viditelnost a na rozhlednu jsme 
vylezli už jen symbolicky. Málem jsme 
neviděli co je pod námi, natož okolo 
nás. Rozhledna na Lopeníku navíc 
leží na československých hranicích. 
Takže jsme mohli být v naší republice 
a hned nato na Slovensku. Ještě ten 
večer se uskutečnil výlet do aquaparku 
Delfín v Uherském Brodě. Asi vás 
nepřekvapí, že pro děti to byl největší 
zážitek z celého výletu. K dispozici 
byl tobogan, bazén se spoustou atrakcí, 
sauny, 25m dlouhý bazén aj. 

Poslední den jsme šli na výlet do 
Starého Hrozenkova. Měli jsme spoustu 
času, a tak jsme si mohli cestou zahrát 
několik her. Abychom stihli oběd, do 
Hrozenkova pro nás přijel autobus. 
Odpoledne už nám nezbývalo nic 
jiného, než si zabalit a uklidit pokoje. 
Do Hrušovan jsme dorazili za tmy.

Všichni si z této akce zajisté přivezli 
spoustu zážitků a už se určitě těší na 
další podobný výlet. 

Eva Burianová, TO Táborníci

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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Skanzen v Modré

Včelky ve skanzenu

Bukový les v Bilých Karpatech

Cestou na Lopeník Rozhledna Lopeník
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TJ Jiskra Hrušovany u Brna
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2006

Sportovní organizace je zaměřena na soutěžní sporty. V současné době má tři 
aktivní sportovní oddíly : kopaná, stolní tenis, odbíjená. Počet aktivních sportovců 
se v současnosti pohybuje kolem 110. Mimo soutěží pořádá TJ pravidelný dětský 
maškarní ples a v roce �006 otevřelo přístup veřejnosti i na vlastními silami 
vybudované tenisové kurty.

Oddíl	kopané
Nejvíce sportovců je v oddíle kopané, který má v současnosti 5 družstev ve 

� soutěžních věkový kategoriích. Nejpočetnější jsou družstva přípravek, tj. chlapců 
a dívek (�) ve věku od 6 do 10 let. Zde máme ve � soutěžních družstvech (A + B) 
asi �5 chlapců a dívek. Družstva byla nově založena v květnu �006 a od začátku září 
se zapojila do okresních soutěží. S výjimkou prázdnin se trénovalo, resp. trénuje �x 
v týdnu. Tréninky byly pravidelně v středu a pátek od 16:�0 na hřišti za Sportovním 
areálem. Od skončení podzimní části ve školní tělocvičně, vždy v pondělí a středu 
od 16:00. Výsledky ve formě sportovních vítězství zde zatím nejsou očekávány. 
Důležité je, že chlapci a děvčata pravidelně trénují a jejich fotbalové dovednosti se 
tak mohou zlepšovat. Trenéry jsou pan Hádlík Jaromír a Ing. Edler Miroslav.
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Dalším družstvem jsou žáci. I toto družstvo vzniklo v květnu v novém složení, 
když z našich dosavadních žáků jsme (po odchodu poloviny chlapců do dorostenecké 
kategorie) vytvořili družstvo dorostu. I zde zatím neočekáváme „velké“ sportovní 
výsledky. Cílem pro nás je během �� let postoupit zpět do Okresního přeboru, 
kde naši chlapci hrávali v 90. letech v horní polovině tabulky. V družstvu je do �0 
chlapců a účást na trénincích se pohybuje od 11 do 16. V průběhu sezóny družstvo 
trénovalo ve stejné době jako družstva přípravky. Po skončení soutěžního období se 
pak, podobně jako přípravky, trénuje v hale školní tělocvičny v pondělí a středu od 
17:�0. Trenéry jsou pan Hádlík Jaromír a Ing. Edler Miroslav.

Družstvo dorostu bylo obnoveno po 1 roce, kdy naši dosavadní dorostenci byli 
členy „společného“ družstva v Žabčicích. Sami by totiž nemohli pro malý počet (6
7) k utkáním vůbec nastoupit. Někteří z těchto dorostenců se stali členy družstva 
mužů. Zbytek (��), společně s bývalými žáky, je pak základem nového družstva 
dorostu. Vzhledem k (pro tuto věkovou kategorii), nižšímu věku většiny z nich se 
zatím výsledky nedostavují tak často jak bychom si přáli. Trenérem je pan Veselý 
Jaroslav, pomocníkem pan Plavec Petr.

Družstvem posledním, nikoliv však výsledkově, jsou muži. Po nadějném podzimu 
�005 se na jaře �006 nepodařilo dotáhnout – jinak po letech úspěšnou – sezónu do 
konce znamenajícího postup do III. třídy. Pro družstvo je tedy sezóna �006/�007 
třetí v řadě ve IV. třídě. Po omlazení v létě �006 (aktivní činnost ukončil do té doby 
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hrající trenér) se družstvo drží na pozicích ze kterých lze na jaře dosáhnout kýženého 
postupu. Vedení družstva na podzim převzali Ing. Mikulinec Martin a Aleš Jurák.

Činnost oddílu by byla nepředstavitelná bez pomoci našeho správce pana Kudělky 
Jaromíra.

Budování	„Fotbalového	stadiónu“
Do konce roku �00� věc prakticky nepředstavitelná. Oddíl měl nájemní smlouvu, 

jejíž trvání končilo v prosinci �00�. Hrozilo tak i např. to, že by oddíl v létě �00� 
prakticky přestal existovat, protože by v Hrušovanech nebylo hřiště, které by nabízelo 
perspektivu dalšího rozvoje. Zvýšeným úsilím se podařilo dosáhnout změny 
majetkových vztahů a od prosince �00� je vlastníkem celého areálu Obec Hrušovany 
u Brna. Od té doby také zástupci TJ shání prostředky na kompletní přestavbu 
areálu na moderní fotbalový stadion, který by právě výše zmíněnou perspektivu 
nabízel. Největším dílem přispěla Obec Hrušovany u Brna (doposud 1,9 milionu 
Kč), firma Xella Porobeton CZ s. r. o. (500.000, Kč), ČSTV v rámci programu 
„Zelený trávník“ (�00.000, Kč), a Jihomoravský kraj (100.000, Kč). Areál byl v 
průhěhu přestavby oplocen, byla vybudována závlahová studna, zásobník na vodu, 
kompletně „přerovnán“ a vysádován povrch hrací plochy, zrekonstruována přípojka 
elektrické energie. V roce �006 pak terenní oddělení hráze na straně u Loosovy vily 
a  na zásobník vody napojeno a vybudováno liniové odvodnění (sběr dešťové vody 
z celého areálu). Vzhledem ke zdržení na dodavatelských pracech v roce �006 však 
bylo po dohodě s dodavatelem osetí odloženo setí trávníku na jaro �007. V současné 
době se připravuje přestavba šaten tak, aby mohly poskytnout kvalitní zázemí 
a servis jak hráčům a rozhodčím, tak i všem divákům, návštěvníkům. Dlužno říci, 
že nikdy v průběhu realizace nebyly finanční prostředky na všechny práce, které se 
v areálu vykonávají. Žel bohu počet brigádníků z řad dospělých se dá spočítat na 
prstech jedné ruky.

Otevření trávníku předpokládáme v srpnu �007.

Oddíl	Stolního	tenisu.
V roce �006, aspoň v jeho první polovině, oddíl reprezentovala tři družstva mužů: 

Hrušovany A a Hrušovany B a Hrušovany C, a to v soutěžích – Krajský přebor 
�. tř. – družsto A, OP �. tř. družsto B, v Okresní soutěži se zúčastnilo družstvo C. 
V sezoně �006/�007 se soutěží účastní pouze � družstva  A a B v soutěžích OP 1. tř. 
a OP �. tř.

Družstvo Hrušovany “A“ nastupovalo v obou částech roku �006 v sestavě Oldřich 
Vičík, Tomáš Kolegar,  Oldřich Škarda, Škarda Pavel a Richard Skála.

V sezoně �005/�006 se družstvo účastnilo Krajského přeboru �. tř., ale bohužel 
se mu nepodařilo udržet se, i když se hráči snažili ze všech sil. V probíhající sezoně 
�006/�007 hraje družstvo A Okresní přebor 1. tř. a daří se naplňovat předsezónní 
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cíle, kdy po první polovině je bez porážky na prvním místě. Vše se rozhodne ve 
�. polovině sezony, ale hráči jsou odhodláni dotáhnout soutěž do úspěšného konce, 
tedy postoupit do krajské soutěže.

Družstvo Hrušovany “B“ hrálo v sezoně �00�/�005 Okresní přebor �. třídy 
a nastupovalo v sestavě Jan Havlík , Richard Skála, Petr Krul, Zdeněk Krupica, Michal 
Škarda a Petr Vichta. Posledně jmenovaní jsou příslibem pro budoucnost a pokud 
vydrží, mohou postupně nahradit stávající opory. Mužstvo skončilo v loňské sezoně 
na 9. místě a udrželo se v Okresním přeboru �. tř. V probíhající sezoně se družstvo 
B  pohybuje ve spodní polovině tabulky a jeho jediným cílem je se zachránit.

Mužsto Hrušovany C bylo tvořeno mladými hráči   Suchánek Jan, Škarda Michal, 
Vichta Petr, Kolstrunk Petr, Čaňo Tomáš, Pokorný Jan a Pokorný Roman. 

Bohužel toto družstvo vzhledem k malému zájmu hráčů bylo zrušeno a jak již 
bylo řečeno, tak nejlepší z družstva C nastupují pravidelně za družstvo B.

V žákovské kategorii se nám podařilo pro náš sport získat 5 nových adeptů ve 
věku 1� – 1� let, ti se v této sezoně zúčastnili dvou turnajů, a to Okresního přeboru 
žáků v Tišnově a jednoho bodovacího turnaje. Doufáme, že zájem těmto mladým 
hráčům vydrží, a stolní tenis v Hrušovanech bude stále patřit mezi nejlepší na okrese 
Brno – venkov. 

Nové hráče z řad mládeže se snažíme získávat pořádáním otevřených turnajů pro 
mládež.

Ing. Edler Miroslav

Hrušovanský	hudebníček

V Klubu důchodců se dne 15. 1�. �006 uskutečnila závěrečná besídka žáků ve hře 
na zobcovou flétnu, varhany a kytaru. Žáci zahráli svým rodinným příslušníkům 
i známým skladbičky a upravované lidové písně. Vystoupení se setkala s velkým 
ohlasem a všichni se těšíme na další setkání, které se uskuteční zjara.

Jitka Kafková, Jízdárenská 586, Hrušovany u Brna Mob: 605 769 009
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Akci rozjela kapela RHODIAN a se 
svojí frontmankou předala nažhavené 
fanoušky vítězi České rockové ligy 
kapele FOURTH FACE z Prahy. Tato 
řízná hardcorová kapela jasně ukázala 
proč vyhráli celou soutěž vyhledávání 
kapel. Následoval Brněnský ONSET 
jenž stejně jako Face rozjel velice dobře 
zmáknutý hardcore styl. Další kapela 
SILENT STREAM OF GODLEES 
ELEGY je známá už z vystoupení 
před spoustou zahraničních kapel 
a ukázala, že jejich heavygotický styl 
je něco výjimečného. Následovalo 
speciální vystoupení J. Alberta Kronka, 
který přivedl speciální formaci kde 
zahrál i Mirek Horňák, bývalí člen 
kapel TITANIC a KERN.Unplugged, 
vystoupení složené  skladbami, které 
KERN momentálně nehraje, bylo 
zajímavým setem před hlavní hvězdou 
koncertu Láďem Křížkem.  

Láďa Křížek se vrací na rocková 
pódia a pro nás bylo radost vzít ho do 
Hrušovan a ukázat, že jeho hlas je prostě 
v tomto žánru vynikající a výjimečný. 
Láďa připravuje znovuzrození kapely 
KREYSON, a proto byl jeho set složen 
z období právě v kapelách CITRON, 
VITACIT a KREYSON. Jeho vystoupení 
doprovázel na kytaru Radek Kroc a ujal 

se toho mistrně. Hity  jako Čarovná noc 
zněly prostě výborně a závěrečný druhý 
přídavek, ke kterému ho skandující hala 
vyprovokovala, „UŽ COUVÁM“. dal 
jasně ukázat kráse Láďova hlasu.

Večer gradoval vystoupením punkové 
kapely JAKSI TAKSI. Ta vytáhla úplně 
jiné zbraně. Totální nasazení a průrazná 
rychlá hudba rozdivočila první řady 
a jasně ukázala, že punk není mrtvý, což 
přijede dokázat v březnu kapela VISACÍ 
ZÁMEK.

Finále už patřilo kapele FORREST 
JUMP, finalistovi České rockové ligy, 
a Žabčické kapele Mr. DYNABOOM.

Letošní rok jseme do Hrušovan dovezli 
kapely jako HORKÝŽE SLÍŽE, PETRA 
KOLÁŘE, ARAKAIN, DOGA,KERN, 
LÁĎA KŘÍŽEK, ŠKWOR a spoustu 
dalších. Příští rok se nese ve znamení 
tří koncertů 17. �, 1�. 10 a ��. 11, kde 
chceme obsadit festivaly opět českou 
špičkou a hodláme dovést i nějakou 
elitní kapelu.

Děkujeme všem našim partnerům 
a sponzorům, kteří pomohli rok 
zorganizovat a podporovat, a obci za 
propůjčení prostor pro kulturu v obci.

Více na www.falconsrock.com

FALCONS ROCK FEST VOL. XI

Už jedenáctý festival ve sportovní hale se uskutečnil 25. 11. 2006. Tento 
koncert byl namíchán velmi různorodě, a proto si našli to svoje všichni, kdo 
si našli cestu do sportovní haly.
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Fotografie 

Karla Vodáka

www.fotocharlie.cz

Fotografie 
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FALCONS HRUŠOVANY
sportovní klub - hokej - florbal - futsal - cyklo

ODDÍL HOKEJE: Letošní X. ročník 
BHLBrněnská hokejová liga začal pro Hc 
Falcons vítězstvím nad policejním týmem 
PVC 9:�. Další zápasy s ONTARIO Fighters 
(9:�) a s Mamuty Brno (7:�) skončily 
výhrami. Následující utkání s loňským 
třetím týmem bylo nesmírně dramatické 
a tým otočil utkání po prohře 1:� po první 
třetině na konečných 7:6 v závěrečným 
minutách v oslabení. Podobné hektické 
utkání jsme zažili i se čtvrtým celkem Asio 
Jiříkovice. První třetina, kdy nám nevyšlo 
absolutně nic, skončila 1:5, v následujících 
třetinách jsme stáhli výsledek na �:5. Závěr 
byl hektický a ani 1,5min přesilovka 5 na � 
nám nepomohla k vyrovnání. První prohra 
Falcons v nové sezóně, kde se pokusíme 

obhájit čtyři tituly v řadě. Zveme všechny 
fanoušky za utkání, vstup je zdarma, a je 
nově kompletně na nových hokejových 
halách naproti  BOBY CENTRA od �0.�5 
Hod. 

V současné době okupují hráči Falcons 
statistiky celé BHL a letošní ročník svou 
vyrovnaností ukazuje, že získat 5. titulů 
v řadě v deseti ročnících ligy bude nesmírně 
těžké a podpora fanoušků hokeje by určitě 
pomohla. 

Nový web s kompletními informacemi 
o lize i statistiky brankářů a hráčů najdete 
na adrese www.hokej-brno.cz, nejrůznější 
informace o oddílu potom na už vám známé 
adrese www.sweb.cz/hcfalcons.

team záp výh prodl rem pro bil body
1 Bizoni Brno 6 5 1 0 0 31:19 (12) 17
2 Falcons Hrušovany 6 5 0 0 1 43:22 (21) 15
3 Čerti Brno 7 5 0 0 2 27:25 (2) 15
4 Petrov 6 4 0 0 2 30:24 (6) 12
5 ASIO Jiříkovice 6 4 0 0 2 19:13 (6) 12
6 Cyklo Brno 5 3 0 0 2 24:22 (2) 9
7 Mamuti 7 2 0 1 4 36:35 (1) 7
8 Moravian Panthers 6 2 0 0 4 21:24 (-3) 6
9 Medlov 6 2 0 0 4 14:23 (-9) 6

Pondělí 16.10 Falcons Pvc 9:3
Úterý  24.10 Ontario Falcons 2:9
Úterý  7.11 Falcons Mamuti 7:4
Úterý  14.11 Petrov Falcons 6:7
Úterý  28.11 Jiříkovice Falcons 5:4
Čtvrtek  7.12 Falcons Medlov 7:2
Čtvrtek  14.12 Falcons Bizoni
Úterý  2.1 MPanthers Falcons
Čtvrtek 11.1 Čerti Brno Falcons
Úterý 16.1 Falcons Ontario
Úterý 23.1 Pvc Brno Falcons

Čtvrtek 1.2 Falcons Cyklo Brno
Pondělí 12.2 Falcons M.panthers
Úterý 20.2 Bizoni Brno Falcons
Úterý 27.2 Falcons Petrov
Čtvrtek 8.3 Falcons Čerti Brno
Úterý 13.3 Mamuti Falcons
Pondělí 26.3 Falcons Jiříkovice
Čtvrtek 5.4 Cyklo Brno Falcons
Pondělí 16.4 Medlov Falcons
Brno - nové haly STEL-hockey naproti BOBY 
centra vždy	20.45 hodin na ploše NHL.

www.hokejovahalabrno.cz
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Oddíl cyklo:  Probíhají veškeré přípravné práce s uspořádáním závodu XC CYKLO RACE 
 1. ročník horských kol v terénu a BMX speciálů v paralelním sprint závodě a 5. ročníku 
YTONG HRUŠOVANSKÝCH Okruhů, určených široké veřejnosti.

www.falconscyklo.com.

Oddíl futsalu:  Probíhají tréninky na jarní část ligy a přípravy na jarní 1. turnaj Falcons 
Cup �007. FalconsFutsal se po výborném výkonu po podzimní části pohybuje v horní části 
tabulky a v roce �007 bude mimo ligy hrát i ČESKÝ POHÁR a v květnu uspořádá Falcons 
 cup futsalu 1. ročník.

Oddíl florbalu:  Oddíl florbalu pokračuje 
v začaté sezóně ve třetí lize a jeho B tým 
v šesté pod názvem Draci.

Turnaj 2.12, kde tým obsadil perfektní 
druhé místo na turnaji 3. ligy. Výsledky: 
ve skupině kde se sešli první tři týmy 
dlouhodobé části jsou  F:Babice 3:3, F:
Tvořihráz 0:1, F:Ořechov 6:2, ve čtvrtfinále 
F:Koní Hlavy 4:0, v semifinále jsme opět 
narazili na Ořechov 5:1 a prohráli ve finále 
s Tvořihrází 1:3. Na sobotním turnaji tak 
excelovala naše základní skupina. Kdy 
ve vyřazovacích bojích na náhlou smrt 
prošli přes druhou skupinu jak Falcons tak 
Tvořihráz s Ořechovem. Standa Šafr je 
celkově čtvrtý v celém bodování ligy a tým 
se snaží dostat na celkově třetí místo, které 
zaručuje postup do 2. ligy.

Veškeré informace o lize AFL  najdete na 
www.florbalovaprodejna.cz.

Soutěž probíhá již 5.ročník a bodují se 
zápasy ve skupině a K.O. systém turnaje 
samostatně. Systém je turnajový kde spolu 
sehrají utkání ve skupinách po čtyřech 
a následně K.O. systémem až do finále.

Celkově lze získat maximálně 14 bodů 
za turnaj. A sehrát 6 utkání za den. 

Tréninky florbalového oddílu jsou 
v pátek 16.30 až 18.00 hod. na sport. areálu 
Hrušovany.

Dne 26.12 pořádá oddíl Falcons turnaj 
florbalu na sportovním areálu, fanoušci 
jsou zváni od 917.00 občerstvení zajištěno. 
Účast potvrdilo 6.týmů. 

Info na www.sweb.cz/hcfalcons.

tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo body
1 Orel Ořechov 6 14 14 6 40
2 FbC DODO Tvořihráz 6 10 11 12 39
3 TJ Sokol Babice nad Svitavou 14 7 6 4 31
4 Redblack 11 3 6 6 26
5 HC Falcons Hrušovany u Brna 5 3 5 8 21
6 TJ Sokol Zastávka 3 5 3 6 17
7 Koní hlavy 2 3 2 4 11
8 Fbc Komáři Bošovice 0 3 1 2 6

Jméno Tým G A B
1 Šafr Stanislav HC Falcons 24 12 36
2 Polický Tomáš FbC DODO Tvořihráz 22 9 31
3 Smrž Jakub Orel Ořechov 15 13 28
4 Kubiš Jan Orel Ořechov 19 7 26
5 Kadlec Bohuslav FbC DODO Tvořihráz 14 10 24

Jméno Tým G A B
6 Juriga Martin TJ Sokol Babice 16 3 19
7 Pelikán Tomáš Redblack 14 4 18
8 Bouda Libor Orel Ořechov 11 7 18
9 Psota Tomáš HC Falcons 8 9 17

10 Vašínek Lukáš Orel Ořechov 11 5 16

Kanadské	bodování	3.	liga

Tabulka	3.	ligy	po	4.	kole
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Kulturní a sportovní akce
v naší obci v měsících lednu, únoru a březnu 2007

LEDEN
13. 1. – SOKOL – zahájení provozu lezecké stěny, spojené s promítáním filmu s lezeckou 

tématikou  sokolovna
20. 1. – SOKOL – LANPARTY – počítačové hry  sokolovna
26. 1. – Svaz PCCH – tradiční ples  sportovní areál
27. 1. – SOKOL – Kouzelník na sokolovně pro děti od 15 hod a pro dospělé ve 20 hod 

– sokolovna
 KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT + TJ SOKOL – provoz ledního kluziště

ÚNOR
3. 2. – ZO ČZS – hodnocení vín pro místní výstavu   klub důchodců
3. 2. – SOKOL – Sokol na cestách – zájezd do Pelhřimova na vystoupení sokolských 

hudebních skupin do klubu Sklep  pod názvem „OKOLOBRNĚNÍ“ 
přihlášky 602552476 nebo email:  horr@seznam.cz

10. 2. – ZO ČZS – místní výstava vín – sportovní areál 
10. 2. – SOKOL – divadlo – sokolovna
11. 2. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – dětský maškarní ples 

– sokolovna
17. 2. – SOKOL – sokolský ples – sokolovna
24. 2. – SOKOL – hudební koncert – sokolovna
SOKOL  diskotéka na Valentýna
KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT + TJ SOKOL – provoz ledního kluziště

BŘEZEN
7. 3. – KPOZ – oslava svátku žen – klub důchodců
9. 3. – ZO KSČM – oslava mezinárodního dne žen  klub důchodců
10. 3. – SOKOL – country bál  hraje PARADOX – sokolovna
17. 3. – FALCONS ROCK FEST – koncert – VISACÍ ZÁMEK, PEHA, PROPAGANJA a 

další – sportovní areál
23. 3. – SOKOL – Přednáška o prevenci drog  sokolovna
25. 3. – KPOZ – vítání nových občánků
31. 3. – TÁBORNÍCI – pochod broučků
31. 3. – SOKOL – PAINTBALL   zájezd na bojovou hru do ARMY PARKU  

Ořechov u Brna 
přihlášky na tel: 602552476 nebo email: horr@seznam.cz

SOKOL  Veřejná hodina

Na všechny akce hrušovanské občany srdečně zvou pořadatelé.

Martin Horr, předseda komise pro mládež, kulturu, sport a spol. 


