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Přejeme Vá
Vám mnoho krásných chvil prožitých
v příjem
příjemné atmosféře Vánoc, v novém roce
hhodně radostných dnů, pevné zdraví
a spokoje
spokojenost v osobním i pracovním životě
Obecní úřad Hrušky
Výsledky voleb do z
zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce bývají voličům nejbližší. Zvolení
zastupitelé
é je v dalších
ší
ččtyřech
ř
letech zastupují při rozhodování o
dalším rozvoji a směřování obce.

To vše však musí činit s ohledem
na finanční možnosti, právní řád
a mnohdy protichůdné zájmy různých skupin obyvatel. Počet získaných hlasů jednotlivých volebních

stran a jejich kandidátů, jenž jim
v kombinaci s jejich pořadím v
rámci volebního uskupení zajistil
účast v nejvyšším orgánu obce,
ukazuje následující přehled.

Okrsek č. 1 účast
51,82 %
pořadí volebních stran a získané
hlasy
KDU-ČSL
1 749
Sdružení občanů Hrušek
943
Prosperita pro Hrušky
885
Hasiči Hrušky
359
KSČM
325

Okrsek č. 2 účast
60,26 %
pořadí volebních stran a získané
hlasy
KDU-ČSL
1 858
Prosperita pro Hrušky
1 589
Sdružení občanů Hrušek
1 145
KSČM
651
Hasiči Hrušky
468

Celá obec
účast
56,45 %
pořadí volebních stran a získané
hlasy
KDU-ČSL
3 607
Prosperita pro Hrušky
2 474
Sdružení občanů Hrušek
2 088
KSČM
976
Hasiči Hrušky
827

Zvolení zastupitelé
Volební strana
Sdružení občanů Hrušky
Sdružení občanů Hrušky
Sdružení občanů Hrušky
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
Hasiči Hrušky
Prosperita pro Hrušky
Prosperita pro Hrušky
Prosperita pro Hrušky
Prosperita pro Hrušky
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Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
V souladu s právními předpisy bylo do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb svoláno ustavující zasedání,
kde zvolení členové složili slib, byla provedena volba starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedů kontrolního a finančního výboru a zástupců obce
ve společnostech, v nichž má obec majetkový podíl
(Hantály, a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.).
V naší obci se ustavující zasedání uskutečnilo v pondělí 10. listopadu 2014, do svých funkcí byli zvoleni:

starostka
místostarosta
členové rady obce

Bc. Jana Filipovičová
Josef Trecha
Mgr. Svatava Bradávková
Jan Nešpor
Ing. Jaroslava Rajchmanová
předseda kontrolního výboru
Mgr. Stanislav Helešic
předseda finančního výboru Ing. Lenka Marcinková
Ondrášková
Ve společnostech, v nichž má obce majetkový podíl,
ji bude zastupovat starostka a místostarosta.

Slovo starostky
Vážení občané,
v komunálních volbách jste rozhodli o složení obecního zastupitelstva
v Hruškách. My jsme pak ze svého
středu volili starostu, místostarostu a radu obce. Byla bych ráda,
kdybychom všichni táhli za jeden
provaz a v rámci finančních možností uspokojili potřeby nás všech.
Věřím, že najdeme společnou řeč
při realizaci jednotlivých projektů, stavebních oprav a investic,
či podpoře dobrovolné činnosti v
obci. Dali jste nám důvěru, kterou
nechceme zklamat.
Naším prvořadým úkolem na počátku příštího roku bude dokončit
rozdělanou práci, tj. výstavbu tělocvičny. Realizace zmiňované akce
se nevyvíjí dle našich představ, ani
dle smluvního ujednání s firmou,
která vyhrála výběrové řízení. Přes
veškerou snahu a uplatnění penali-

začních prostředků zakotvených ve
smlouvě o dílo se nám nedaří firmu
přinutit k pružnější práci. Přesto,
že v těchto dnech probíhají vnitřní
práce (pokládka podlahy, instalace
zásuvek, vypínačů a malování) a
zároveň venkovní úpravy v podobě
příjezdových cest a chodníků, si
troufám předpovědět, že poslední
slibovaný termín kolaudace, 6. ledna 2015, nebude splněn.
Co se týká plánovaných akcí na první rok nového volebního období,
naším záměrem je započít s výstavbou chodníků, dořešit parkování u
mateřské školy a dokončit nevyhovující dopravní značení v obci. Samozřejmě plánů a záměrů je více,
ale jak už to tak bývá, vše se odvíjí
od finančních možností. Ty se budou
v průběhu roku měnit v závislosti na
přislíbených a obdržených dotacích,
které chceme maximálně využívat.

Blíží se Vánoce, svátky klidu a míru.
Je to doba, kdy máme příležitost
se na chvíli zastavit a zklidnit.
Celý rok se za něčím více či méně
potřebným plahočíme a nezbývá
nám čas věnovat se svým blízkým.
Všichni cítíme, jak nás dnešní doba
mění. Člověk může přijít o všechno, ale nesmí přijít o své prožitky,
přátelé a hlavně svoji rodinu. Doba
Vánoc je k takovémuto rozjímání
ideální. Zamysleme se nad životem, který žijeme. Přehodnoťme
si své životní cíle a priority. Dokud
žijeme, je vždy příležitost něco
změnit.
Přeji Vám tedy, ať si vánoční atmosféru vychutnáte v kruhu svých nejbližších ve vzájemné úctě a lásce,
do nového roku pak pevné zdraví,
spokojenost, štěstí a ať po celý rok
potkáváte jen dobro …
Bc. Jana Filipovičová

Projednávání nového územního plánu má svá úskalí
V předcházejících číslech našeho zpravodaje jste měli
možnost se dočíst, že zastupitelé obce v minulém volebním období rozhodli o pořízení nového územního plánu,
vysvětlili jsme co to územní plán je a jakým procesem
jeho pořízení prochází. Jaký je jeho současný stav a v jakém stádiu projednávání se nyní nachází vám přiblíží následující řádky.
Prvním krokem bylo pořízení a schválení zadání, což proběhlo v druhé polovině loňského roku a počátkem tohoto
roku, zastupitelstvo obce zadání schválilo 3. února 2014. Na
jeho základě byl zpracován návrh územního plánu, zpracování bylo dokončeno v měsíci červnu. Tento návrh má mimo
jiné vymezenu územní rezervu pro budoucí rozšíření komunikace I/55 procházející podél severovýchodního okraje
obce a zároveň řeší napojení obce na tuto komunikaci mimoúrovňovým křížením v místě křižovatky u „tabačárny“.
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Téměř souběžně s návrhem byla z podnětu Ministerstva
dopravy zpracována studie celé trasy rozšíření silnice I/55,
jejíž představení proběhlo v měsíci srpnu. Z této studie
vyplynulo, že umístění mimoúrovňové křižovatky u Hrušek není v souladu s normovými hodnotami, které určují
minimální vzdálenosti mezi těmito křižovatkami. Studie
počítá s umístěním mimoúrovňového křížení v souladu s
příslušnou normou, tedy u Břeclavi a u Moravské Nové Vsi.
V současné době probíhají jednání zástupců obce a Ministerstva dopravy o způsobu křížení silnic a do této chvíle
nebyl stanoven jednoznačný závěr. Z tohoto důvodu nebylo zahájeno ani projednání návrhu územního plánu, neboť
navržená varianta mimoúrovňového křížení by podléhala
vydání výjimky ze strany Ministerstva dopravy, což se v
tuto chvíli nejeví jako reálné.
Ing. Jaroslava Rajchmanová
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Parkování na chodnících
V poslední době si mnozí občané
stěžují na bezohlednost svých spoluobčanů, kteří si dělají z chodníku
parkoviště či nechávají minimální prostor na průchod pro chodce.
Chůzi mají ztíženou zejména maminky s kočárky. Nejhorší je, když
se musí auto obcházet přes vozovku. Je to nepříjemné a nebezpečné!
Zákon o provozu na pozemních komunikacích říká, že jiní účastníci
provozu na pozemních komunika-

cích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat. Málokdo však tuto povinnost dodržuje.
S přibývajícím počtem automobilů
se situace zhoršuje, a protože se
tento přestupek v řadě obcí netrestá, zvyšuje se i troufalost řidičů.
V obci jsou místa, kde parkování nikomu nevadí a naopak místa,
kde je parkování naprosto nevhodné a přesto tam auta parkují. Jistě si mnozí položí otázku, kde tedy

parkovat? Ale to je přece problém
majitelů automobilů. Když si někdo
koupí automobil musí vědět, kde
bude parkovat. Stejné je to i u jiných věcí. Když si je koupíte, tak
taky musíte vědět, kam je dáte.
Zkusme se nad tímto problémem
zamyslet, a jestliže budeme nuceni
svůj automobil zaparkovat v chodníku, ať je to jen na dobu nezbytně
nutnou.
Bc. Jana Filipovičová

Schválený rozpočet obce na rok 2015
Zastupitelstvo obce na svém druhém zasedání dne
11.12.2014 schválilo rozpočet obce na rok 2015. Kromě
běžných příjmů a výdajů byly schváleny investiční výdaje
v rámci výstavby tělocvičny ZŠ, kde je nutné z důvodu
rozloženého financování počítat se splátkami na investičních položkách. Dále je rozpočtována výstavba parkovací
plochy před mateřskou školou, výstavba 1. fáze bezbariérových chodníků, rozšíření veřejného osvětlení na ulici

Sklepní a usazení WC buněk pro veřejnost v areálu fotbalového hřiště.
Ve financování jsou zohledněny pravidelné splátky úvěru
dle smluvního ujednání s bankovní institucí a použití vytvořené rezervy z předcházejících let. S přijetím nového
úvěru se nepočítá, kapitálové výdaje budou hrazeny z
vlastních zdrojů, popřípadě z přijatých transferů.

PŘÍJMOVÁ ČÁST:
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Neinv. přijmové transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnných dotačních vztahů
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Převody z rozpočtových účtů
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
První stupeň základních škol
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
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2 920 000 Kč
190 000 Kč
330 000 Kč
2 950 000 Kč
1 200 000 Kč
7 100 000 Kč
690 000 Kč
28 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
60 000 Kč
240 000 Kč
50 000 Kč
2 210 000 Kč
281 100 Kč
226 900 Kč
95 000 Kč
172 500 Kč
800 000 Kč
30 000 Kč
24 000 Kč
8 000 Kč
13 000 Kč
12 000 Kč
5 000 Kč
330 500 Kč
2 500 Kč
1 625 000 Kč
10 000 Kč
76 000 Kč
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Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

14 000 Kč
17 000 Kč
21 750 500 Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST:
Ozdrav. hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Předškolní zařízení
První stupeň základních škol
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Ostatní záležitosti požární ochrany
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM

20 000 Kč
4 000 Kč
155 000 Kč
3 520 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
868 000 Kč
1 200 000 Kč
4 520 000 Kč
258 000 Kč
12 000 Kč
55 000 Kč
52 000 Kč
200 000 Kč
254 000 Kč
130 000 Kč
20 000 Kč
131 000 Kč
355 000 Kč
28 000 Kč
5 000 Kč
320 000 Kč
1 436 000 Kč
150 000 Kč
30 000 Kč
682 000 Kč
245 700 Kč
250 000 Kč
15 000 Kč
103 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč
393 000 Kč
20 000 Kč
1 072 900 Kč
2 529 000 Kč
210 500 Kč
110 000 Kč
95 000 Kč
1 250 000 Kč
10 300 Kč
20 789 400 Kč

FINANCOVÁNÍ:
Splátka úvěru
Použití finanční rezervy

2 160 000 Kč
1 198 900 Kč

Zveřejnění smutečního oznámení
Obecní úřad oznamuje, že smuteční oznámení je možno nyní zveřejnit také na vývěsce obecního úřadu u prodejny
COOP. Zájemci mohou oznámení předat na obecním úřadě, který vyvěšení zajistí.
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Ten vánoční čas, už je tady zas …
Už od listopadu se v mateřské škole pilně připravujeme na Vánoce a těšíme se na dárečky, které „možná“
najdeme u nás ve školce pod stromečkem. Maminky se
také snažily a pomohly nám vyrobit vánoční přáníčka pro
sponzory, abychom si mohli pohrát s novými hračkami, za
což tímto maminkám moc děkujeme.
Ale i my jsme pro rodiče připravili „Vánoční besídku“.
Abychom si toto odpoledne zpestřili, pekli jsme s rodiči
vánoční cukroví. Je to naše každoroční oblíbená činnost.
Rodiče si připravili doma těsto a jedno odpoledne jsme
ve škole vyvalovali a vykrajovali cukroví. Letos jsme museli pečení rozdělit na dva dny, aby nám ho paní kuchařky
stačily upéct. Koťátka pekla vanilkové rohlíčky, Kuřátka
linecké cukroví a Berušky zase perníkové medvídky. Ve

středu 19. a ve čtvrtek 20. listopadu se tedy školka rozvoněla vánočním cukrovím a už jsme se nemohli dočkat vánočních besídek. Ty proběhly od 2. do 4. prosince v jednotlivých třídách. V Beruškách se na besídce pořádané 2.
prosince s názvem „Čertí dovádění“ rojili čertíci, zato v
Koťátkách ve středu 3. prosince poletovali andílci na besídce „Andělská nadílka“ a ve čtvrtek 4. prosince s názvem
„Od jara do zimy“ básničkami a písničkami potěšily děti ze
třídy Kuřátek. Zato v pátek 5. prosince jsme se strachovali,
zda nám Mikuláš, čert a anděl donese mikulášskou nadílku.
Dočkali jsme se. Náramně jsme si vše užili a už se těšíme
na nadílku doma pod stromečkem i na to, jak si užijeme
letošní vánoční prázdniny.
MŠ Hrušky

Vánoční divadlo v MŠ
Protože ke každým Vánocům patří pohádka, nebylo tomu jinak ani
v naší mateřské škole. Letos mezi
nás přijely pohádkové a písničkové
„Tetiny z Brna“. Pohádkou „Tetiny o
Vánocích“ dětem připomněly vánoční tradice a zvyky. Na toto vánoční
představení jsme pozvali i děti ze
základní školy a tak mezi nás opět

přišli naši staří známí prvňáčci, kteří
spolu s námi a s Tetinami zpívali koledy a vánoční písně.
Mateřská škola Hrušky děkujeme
všem sponzorům, kteří jí v letošním
roce přispěli svými dary. Získané
příspěvky využijeme na nákup vybavení 3. třídy a na nákup hraček k
Vánocům.

S hlasem vánočních zvonů ať zavítá do Vašeho domova radost a spokojenost a ať s Vámi zůstanou po
celý příští rok.
Za celý kolektiv mateřské školy
přeje Jana Poláchová,
ředitelka MŠ Hrušky

Rodiče čtou dětem
Poslední listopadový týden se v odpoledních hodinách, postupně v první, druhé a třetí třídě, uskutečnilo společné
odpoledne rodičů a dětí nazvané „Rodiče čtou dětem“.
Děti si do školy přivedly hlavně maminky nebo babičky,
ojediněle tatínky. Všichni dospělí se postupně střídali ve
čtení a děti pozorně poslouchaly. V první třídě se četlo z
knihy Astrid Lindgrenové Lotta z Rošťácké uličky. Ve dru-
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hé třídě rodiče četli z knihy Zdeňka Svěráka Tatínku, ta
se ti povedla a třeťáci poslouchali úryvek z knihy Pan
Buřtík a pan Špejlička také od Zdeňka Svěráka.
Ve všech třídách byla příjemná atmosféra a rozcházeli
jsme se s příslibem, že za rok tato odpoledne opět zopakujeme u čtení dalších knih.
Mgr. Marcela Vrzalová
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Byli jsme v divadle Polárka
Dne 26. listopadu 2014 celá hrušecká škola navštívila divadelní představení Pět báječných strýčků, které
podle Františka Nepila upravil Radim Toman a Michal
Sopouch. Divadlo Polárka nás opět nezklamalo. Od začátku do konce se bavili malí i velcí. Inscenace Pět
báječných strýčků vypráví příběh malé Minky, která se
vydá na hory se svým tatínkem. Minka však hned první den na horách onemocní angínou a místo lyžování
musí ležet v posteli. Naštěstí je tady pětice báječných
strýčků a jejich zaručeně pravdivých příběhů. Minčin
souboj s angínou se změní v jedno velké napínavé dobrodružství a Minka se ani chvilku nenudí.
Mgr. Lenka Holečková
A co o divadle napsaly děti?
Bylo to o tom, jak byly Vánoce. A jedna holčička Minka
dostala k Ježíškovi lyže. A druhý den jela na chatu s

tátou a pěti strýčky. A tam dostala angínu, tak ji museli
hlídat ti strýčkové. A ještě jí povyprávěli, co zažili. Ale
moc to tak nebyla pravda.
Lucie Valentová, 2. třída
Dozvěděli jsme se, že pojedeme do divadla Polárka.
Představení se jmenovalo Pět báječných strýčků. Cesta
v autobuse byla zábavná. Seděli jsme a povídali jsme si.
Představení bylo o tom, jak malá Minka dostala k Vánocům lyže a jede se svým tatínkem a pěti strýčky na
hory. Bohužel Minka dostala angínu a nemůže lyžovat.
Ale tatínek si chtěl zalyžovat, takže se u Minky střídali
každý den strýčkové, kteří jí vyprávěli vymyšlené příběhy. Představení bylo velmi hezké a zábavné. Hercům se
to moc povedlo.
Terezie Pyskatá a Bára Faltusová

Výlet do Strážnice
Začátkem prosince navštívili žáci naší
školy Muzeum vesnice jihovýchodní
Moravy ve Strážnici. Pracovníci skanzenu si pro děti připravili zajímavý,
zábavný a poučný program Radujme
se, veselme se…, který byl věnovaný
tradicím adventního a vánočního období na Slovácku. Děti měly možnost
poznat atmosféru těchto svátků tak,
jak je prožívali naši předkové v minulosti. Na začátku děti přivítal Mikuláš a anděl s čerty, nechyběla ani

Lucka a Tři králové. Na děti čekalo
pečení vánočních oplatků a cukroví,
zdobení perníčků, ozdoby z korálků,
výroba papírových ozdob i výrobky
ze dřeva, orobince a také draní peří.
Nechybělo ani vánoční vyprávění,
tradiční moravské lidové koledy a
výstava betlémů. Určitě zajímavé
bylo i vánoční věštění. Ve skanzenu
jsme strávili příjemné chvíle a děti
si s sebou odvážely spoustu zážitků.
Mgr. Hana Janulíková

Terezka Smolárová ze 3. třídy napsala:
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 jsme byli ve
skanzenu. Jako první tam byli Mikuláš, anděl a čerti. Zazpívali jsme jim
písničku a každý dostal jedno sušené jablko. Potom jsme viděli, jak se
dělají oplatky. Viděli jsme dokonce,
jak se dříve slavily Vánoce. Naučili jsme se i novou písničku a mohli
jsme si něco vyřezat ze dřeva. Nakonec jsme potkali Tři krále. Moc se
mi to líbilo.

Mikuláš v ZŠ Hrušky
V pátek 5. prosince zavítal do naší
základní školy Mikuláš, kterého doprovázeli čerti a andělé. Ve všech
třídách přečetl Mikuláš z knihy
hříchů, čerti si „zlobivce“ označili, dali jim bramboru. Naštěstí se
nechali uplatit básničkou či písničkou. Ostatní děti dostaly od andělů
sladkou odměnu. Na konci dne jsme
odcházeli ve stejném počtu, peklo
nikoho z dětí nespolklo.
Mgr. Jana Mikolášová
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Čertovský den ve
školní družině
V pátek 5. prosince 2014 proběhl ve
školní družině čertovský den. Děti
se na tuto akci moc těšily, protože
se mohly převléknout do svých kostýmů a vyřádit při různých aktivitách. Vedle čertovské kolíkové honičky podlézaly překážky, hrály hry
při hudbě a na závěr se trefovaly
do Lucifera, který byl rozdělený na
body. Odpoledne uběhlo jako voda
a všichni školní čertíci byli nakonec
odměněni sladkou odměnou.

Sběr papíru
Podzimní sběr papíru pořádaný základní školou letos
proběhl na sběrném dvoře, za což patří dík obecnímu
úřadu, který nám umožnil využít těchto prostor. Celkem bylo nasbíráno 6,4 tun papíru a lepenky. Poděkování patří také všem těm, kteří dětem při této akci
pomáhají.

Mezi nejlepší sběrače patřili:
1. Marek Smutný
462 kg
2. Gabriela Mrázková
444 kg
3. Lukáš Havlík
351 kg

Vánoční veselení 2014
Již čtvrtým rokem se v naší obci
uskutečnilo Vánoční veselení. Letos nám počasí moc nepřálo, ale i
přesto byla návštěvnost poměrně
vysoká. Opět bylo možné dát si něco
dobrého „na zub“ nebo koupit nějakou pěknou maličkost od prodejců, kteří nabízeli své výrobky. Jako
každým rokem byl připraven bohatý
program. Vystoupily mužské sbory
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z Hrušek a Mikulčic, Kytaráci z Moravské Nové Vsi, zazpívaly nám Katka Bízová a Jana Otáhalová, Výběr
z Bobulí spolu s mužským sborem z
Valtic a Pohárek. Dále měly připraveny svůj program děti z MŠ Hrušky,
Šáteček, Nechoránek z Prušánek a
Základní škola Hrušky.
Tímto bych ráda poděkovala všem
účinkujícím a lidem, kteří se s námi

na přípravě podíleli.
Závěrem bych chtěla popřát všem
občanům Hrušek příjemné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví, lásky, porozumění a spokojenosti v novém roce 2015.
Těším se na setkání při dalších akcích 
Za občanské sdružení DRTICHY
Jolana Vališová
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Vánoční výstava
Vlastivědný kroužek při OÚ Hrušky připravil pro zpříjemnění předvánočního času výstavu pod názvem ,,Krása porcelánových panenek‘‘. Poprvé měli návštěvníci možnost shlédnout vystavené exponáty ve dnech 13. a 14. prosince,
další příležitost bude 20. a 21. prosince od 14.00 do 18.00 hodin v klubovně za poštou. Výstava je doplněna prodejem drobných dárečků a malým pohoštěním.
Srdečně zvou členky vlastivědného kroužku

Zhotovování pokrmů ve školních jídelnách a značení alergenů
Směrnice EU platná od 13.12.2014 ukládá výrobcům potravin a provozovatelům veřejného stravování jako např.
jídelnám povinnost označit u výrobku alergen který obsahuje. Značení alergenů má však pouze informační význam.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm s alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé
přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí uhlídat
každý strávník sám. Není možné se věnovat při výrobě
jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má
pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a
pokrmů.
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11EU:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj
Skořápkové plody a výrobky z nich
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid siřičitý a siřičitaný
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
Měkkýši a výrobky z nich
Školní jídelna

Dětský národopisný soubor Šáteček
Dětský národopisný soubor Šáteček vystupoval na Vánočním veselení v Hruškách. Po náročné přípravě na vystoupení, kdy trénink probíhal v garážích a
po sklepách, se děti konečně dočkaly
adventního vystoupení, které navodilo
atmosféru Vánoc, na které se všechny
děti jaksepatří těší. Doufáme, že se
snad všem přihlížejícím vystoupení líbilo a budeme se těšit na další kulturní
akci.
Dále oznamujeme svým členům i
případným novým zájemcům, kteří
by chtěli navštěvovat náš souborek,
že po dobu výstavby tělocvičny se
zkoušky Šátečku nebudou konat.
Termín zahájení činnosti vyhlásíme
místním rozhlasem a zveřejníme na
plakátech v MŠ a ZŠ.
Vedoucí souboru
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Ligová kopaná v Hruškách
Stalo se již pomalu zvykem, že do naší obce každý rok
zavítají prvoligoví fotbalisté, aby poměřili síly s hráči Sokola Hrušky. V loňském roce v červnu k nám zavítal celek
FC Slovácko, v letošním roce jsme ve středu 5. listopadu
k nám do Hrušek pozvali pro změnu FC Zbrojovku Brno.
Možná by stálo za to říct, co stojí v pozadí těchto významných sportovních návštěv u nás. Všechno začalo
novým vstupem Sokola Hrušky do fotbalové soutěže v
roce 2011. V uvedeném roce náš fotbalový oddíl přihlásil
předseda fotbalového klubu František Ventrča do již probíhající soutěže „Kopeme za fotbal“ vyhlášené sponzorem kopané pivovarem Gambrinus. Soutěž je rozdělená
v rámci České republiky do tří pásem - dvou v Čechách
a jednoho na Moravě. Sokol Hrušky je začleněn mezi 55
fotbalových klubů v rámci Moravy. Hodnocení soutěže
se zaměřuje do několika oblastí. Tou první je propagace
značky Gambrinus např. používáním dresů s tímto logem, pak neméně důležitým hlediskem pro hodnocení
je počet získaných bodů ze vzájemných střetnutí a v neposlední řadě je to celková popularizace tohoto sportu v
tisku nebo na internetu samozřejmě stále pod hlavičkou
sponzora Gambrinus. V ročníku 2012/13, ale i v letošním
ročníku 2013/14 jsme se umístili v čele moravské sekce.
Jako vítězové máme jednak možnost pozvat do Hrušek
prvoligový celek, dále zorganizovat den s trenérem první
ligy na našem hřišti a jako takový příjemný bonus pro
hráče je soudek piva od sponzora soutěže, který FK ob-
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drží na závěr sezóny.
Pokud se vrátím k letošní návštěvě FC Zbrojovky Brno,
kterou k nám přivedl jejich trenér Václav Kotek, stojí za
zmínku dva významné momenty ze vzájemného duelu. Tím
prvním byl slavnostní nástup obou celků doprovázených na
hřiště našimi nejmladšími fotbalisty, kde hostům předali
malé dárky. Tím druhým momentem aspirujícím na zaznamenání do historie hrušecké kopané je první vstřelený gól
do sítě prvoligového celku, a to v 76. minutě útočníkem
Sokola Hrušky Petrem Janulíkem.
I když výsledek v takových zápasech není důležitý, průběh
hry byl do 15. minuty zcela vyrovnaný a teprve poté se u
hostí prosazovala lepší fyzická a herní zdatnost. Po 90 minutách sice Sokol Hrušky prohrál 14:1, ale proti 11 profesionálům nastoupila parta kluků, kteří se před třemi lety
ještě ani neznali.
Po skončení exhibičního fotbalového zápasu si „zbrojováci“
připravili milé překvapení pro naše nejmladší hráče kopané
v podobě autogramiády. Zájem našich kluků o podpisy byl
tak veliký, že si naši hosté museli připadat jako slavné filmové hvězdy.
Smyslem sportovního odpoledne bylo jednak představit
fanouškům a milovníkům kopané prvoligové hráče při vzájemném duelu s hráči Sokola Hrušky a pak umožnit našim
klukům přímo na hřišti si prověřit svoje fotbalové umění
proti fotbalistům, pro které je kopaná povoláním.
Za Sokol Hrušky Zdeněk Krystián
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Štěpánská ochutnávka mladých vín
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Hrušky a místní vinaři Vás srdečně zvou na Štěpánskou
ochutnávku mladých vín, která se uskuteční v pátek 26.
prosince 2014 od 15:00 hodin ve sklepě pana Blažeje na
ulici U zbrojnice. K příjemné atmosféře jistě přispěje i
Hrušecká cimbálová muzika. Budeme rádi, když přijdete
a vezmete sebou vzorek mladého vína. Na Vaši účast se
těšíme.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na akce pořádané Zahrádkářským svazem Hrušky v roce 2015. V sobotu 28.
března se v tělocvičně základní školy uskuteční Přehlídku vín a sýrů, Putování za vínem - Otevřené sklepy 2015
Vás ke své návštěvě pozvou 4. července a na Vinobraní
se potkáme v sobotu 5. září u Myslivny.
ČZS a místní vinaři

Den otevřených dveří na
faře v Moravské Nové Vsi
Třetí adventní neděli se otevřely dveře fary v Moravské
Nové Vsi, aby si zájemci mohli prohlédnout provedené
stavební úpravy a udržovací práce v části stavby. Návštěvníci se podívali nejen do hlavního sálu a prostorů
určených pro veřejnost v rámci administrativní činnost
farnosti, ale také do sklepení a soukromých prostor sloužících pro faráře případně další spolupracující osoby.
Přítomné, kterých byl hojný počet, provázel sám pan
farář a v prostorách, které na svou rekonstrukci teprve
čekají, sdělil, jaké má s nimi záměry, tedy např. i to, že
jedna místnost v suterénu by měla sloužit jako klubovna
pro setkání jakýchkoli věkových skupin.
Věříme, že se práce započatá novým farářem po jeho
příchodu bude dařit i nadále a fara bude sloužit mimo
jiné také pro společenskou činnost.

Práce ve vinici
Cyklus vinohradních prací má ve
všech evropských vinařských oblastech v podstatě stejný charakter a v základních úkonech také
navazuje na staré pracovní postupy známé už ve vinohradnictví
starých Římanů. Mnoho z nás se
setkává pouze s konečným produktem, tedy s lahodným vínem
ve skleničce. Než se však víno dostane do bečky, musí se nejdříve
vykonat spousta namáhavé ruční
práce.
Práce ve vinici byla a stále je
velmi náročná. Jak časově, tak i
fyzicky. Dnes jsou některé práce
10

ulehčeny moderními technologiemi. V dřívějších dobách se však
dělala všechna práce ručně. Ručně
se nejen řezala a tvarovala réva,
ale stejně se i obdělávala půda,
hrozny se z vinohradu odnášely na
zádech, a pokud se hnojilo, tak se
také hnůj roznášel po vinohradech
v nosítkách nebo v zádových putnách.
Vinohradní práce se dříve skládaly
z devíti fází. Jakmile přešly větší
mrazy, mohlo se přistoupit k první
práci, kterou bylo řezání révy. V
postním čase následovala první kopačka, tzv. postnica. První kopač-

ka byla nejnáročnější, protože se
musela po zimě provzdušnit půda
a v kamenitých půdách se muselo
kamení vybírat. Na jaře se provádělo také zarážení kůlů, k nimž se
po druhé kopačce uvazovala réva
slámou, a na podzim se zase ze
země vytahovaly a dávaly na hromadu. Když někdo zapomněl vytáhnout kůly, tak jen kolemjdoucí
s posměškem konstatovali: „Divaj
sa, jak sů zhnilí, nemajů vytáhané kole.“ Po uvázání následovalo
smítání nebo ulamování větviček,
které byly bez květů, třetí kopačka, vinobraní a konečně lisováPROSINEC 2014
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ní. Mimo to bylo nutné vinohrady
hnojit, sřezávat révu, podvazovat
apod. Ve vinohradech se mnohdy
pracovalo celý den a ani k obědu
domů se nechodilo. Obědem dělníků byl většinou jen kus chleba se
slaninou a džbán vína.
Vinohradní práce odpovídala dřívějšímu způsobu pěstování vinné
révy a lišila se značně od dnešních prací, kdy se réva roubuje na
americkou podložku, protože by
jinak podlehla mnohým škůdcům.
Práce ve vlastní vinici jistě každého těšila, ale horší bylo, když

museli poddaní pracovat na panském. Určitý počet dní za rok totiž
museli pracovat v panském vinohradě a za to většinou dostávali
jen naturální mzdu. Jinak tomu
bylo u dělníků, kteří byli na práci
ve vinici najímáni. Pracovníci se
najímali zpravidla na delší dobu.
Pracovní den trval většinou od východu slunce do jeho západu, s
přestávkami na jídlo. Výše mzdy
se stanovovala na schůzích nebo
byla určena perkmistry. Platila se
podle druhu a obtížnosti. Plat na
Břeclavsku v 16. a 17. století se

pohyboval v rozmezí od 24 do 30
denárů. Lehčí práce, jako smítání
a sbírání hroznů, prováděli za nižší mzdu i chlapci pod 15 let a ženy.
Dozor na práci prováděli vincouři,
kteří se i sami účastnili různých
vinohradních prací. S vinohradní
prací také souvisel plat šrotýřů
neboli postihařů, kteří vytahovali
ze sklepa sudy s vínem a nakládali
je na vozy atd.
(Zdroj: Víšková, E.: Z historie
a současnosti vinařství v Moravské Nové Vsi, 2011)

Povídání smrkové
Krásný podzimní den. Období předvánoční je dnes často prezentováno jako období shonu, stresu a nákupního
šílenství. Ale hloupost, pokud chceme, může vypadat
docela jinak. Příkladem nám k tomu může být jeden
krásný jehličnatý strom. Abychom od něj mohli čerpat
energii a inspiraci, stačí za ním zajít, nejlépe vylézt na
nějaký pěkný kopec, a zaposlouchat se do jeho klidného, rozvážného šumění...
Smrk ztepilý, elegantní jehličnan, v současnosti nejrozšířenější strom u nás vůbec, si své „příjmení“ bezesporu zaslouží. Vždyť může dorůst výšky až 50 metrů, to
už je pořádná „rozhledna“ a co se týká stáří, můžeme
v jeho přirozených porostech, třeba na Šumavě, nalézt
až 400 let staré stromy. Kromě smrku ztepilého u nás
můžeme často potkat smrk pichlavý (stříbrný smrk) a
nebo krásný štíhlý smrk omorika, který pochází z malého území na rozhraní západního Srbska a východní Bosny. Oba jsou často vysazovány v parcích. Smrk pichlavý,
pro svou odolnost vůči znečištěnému ovzduší, byl vysazován například v Krušných horách, kde měl nahradit
zničené porosty smrku ztepilého. Stala se ovšem zvláštní věc, kvalita ovzduší se zlepšila a milé smrky pichlavé
začaly usychat. Napadla mě podobnost s kuřákem, který umřel, když nedostal svou dvacítku cigaret denně...
Příroda je holt nevyzpytatelná!
Smrk je strom, který u nás dříve nebyl zdaleka tak rozšířen jako dnes. Patří spíše do vyšších horských poloh,
kdybychom si představili přirozený porost, který našemu území dominoval v minulosti,
pak by se jednalo o smíšený porost jedle a buku. Jedle bohužel
začala postupně vymírat, buk
roste pomaleji a nemá tak široké
využití. A tak se nakonec nejvýznamnějším našim stromem, co
se zpracování dřeva týká, stal
smrk. K tomu byl předurčen svým
poměrně rychlým růstem, vysokým rovným kmenem a širokým
využitím jeho dřeva, o čemž se
zmíním za chvíli. Byly tak vysáPROSINEC 2014

zeny rozsáhlé jednodruhové porosty smrku (monokultury), a to i do nižších nadmořských výšek. To s sebou
časem přineslo řadu problémů, které vidíme nyní, jako
náchylnost ke kůrovcovým kalamitám, polomy nebo vývraty od větru a těžkého sněhu, špatná akumulace vody
v půdě a tím vliv na vznik povodní atd. Proto je snaha
vysazovat nové lesní porosty pestřejší, aby se blížily
přirozeným lesům, které zde rostly v minulosti. Příroda
se totiž, jak by bylo konečně moudré pochopit, našemu
jednostranně ekonomicky zaměřenému myšlení nikdy
nepodřídí...
Smrk je stromem léčivým, jako ostatně všechny ostatní
stromy, nejléčivější je pobývat v jeho přítomnosti a dýchat vzduch prosycený pryskyřičnými silicemi, naše plíce nás za to pochválí. Chutný a zdravý je například sirup z mladých smrkových výhonků, pomáhá proti kašli,
zmírňuje revma, bolesti končetin, podporuje prokrvení
kůže. V případě zájmu nějaký recept jistě najdete na
internetu, nakonec - kdo se moc ptá, málo googlí... 
Smrkové dřevo je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Jeho dřevo je poměrně měkké, ale
přesto pevné a pružné. Vyrábí se z něj trámy, podbití, bednění, skříně, židle, stoly, podlážky lešení, celé
domy (sruby), hračky, dobře se s ním topí a to i s jeho
šiškami. Ze dřeva tzv. rezonančního smrku se lepí horní, ozvučné desky houslí, viol, kytar, mandolín atd. A
kdoví, na co všechno jsem ještě zapomněl...
Předvánoční čas může být opravdu klidný, rozjímavý a příjemně odpočinkový. Stačí vyhodit
všechny reklamní letáky, vypnout
na pár týdnů televizi ze zásuvky,
koupit blízkým to, co je potěší a
udělá radost i nám. A nemusí to
být nutně nic obrovského ani nákladného. Čas, trávený putováním
po nákupních centrech, můžeme
nahradit časem, tráveným putováním po přírodě. Zkusme přitom
poslouchat veselé šumění smrků a
třeba si s nimi i popovídat.
Filip Šumbera
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