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Rybářské závody na rybníku Vodárna

DUŠAN KNOFLÍČEK:
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN STANOVÍ, JAK BUDE V BUDOUCNU USPOŘÁDÁNO ÚZEMÍ OBCE
Účinnosti nabyl nový územní
plán obce. Mohl bys vysvětlit, co
je to územní plán a jaký je jeho význam?
Územní plán byl vydán usnesením zastupitelstva obce a je účinný
od dubna 2019. Jeho důležitost je
pro obec značná. Jedná se o základní koncepční dokument, který mimo
jiné říká, kde se smí stavět a případně
za jakých podmínek. Jde o poměrně podrobný popis toho, jak bude v
budoucnu uspořádáno území obce,

a to s ohledem na ochranu životního
prostředí a na hospodárné využívání
zastavěného území. Rovněž usiluje
o dosažení souladu veřejných i soukromých zájmů a nastavuje pravidla
pro rozhodování stavebního úřadu
při posuzování záměrů případných
stavebníků. Jinými slovy lze říci, že
územní plán je pro obec jakýmsi rozvojovým kodexem, podle kterého se
bude řídit současná generace, aniž
by ohrožovala životní podmínky generací budoucích.

ptala se Eva Kadlecová

Jaké další kroky budou následovat z hlediska územního plánování?
Jak již bylo naznačeno, územní
plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ale nesmí obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem
regulačnímu plánu, územní studii
nebo územnímu rozhodnutí. Chce-li
obec využít nástroje, které podrobněji vyřeší území nebo zajistí dosažení jejich zájmů, tak má hned několik
možností. Jsou to již zmíněné územní
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studie, předkupní práva, pozemkové
úpravy apod.
Cílem územní studie je navrhnout
a posoudit možné varianty podrobného řešení vybraného území. Přestože územní studie není závazným
podkladem pro územní rozhodování, je neopominutelným podkladem
pro rozhodování. Obec již v minulosti rozhodla o pořízení takové studie,
a to pro lokalitu ulice Stávání a lokalitu
pod tovární budovou bývalé cukerní
rafinérie. V současnosti je zpracovávaná studie jižně od rybníku Na Vodárně. Dále počítáme s pořízením studie lokality Pod Střediskem a lokality
u Sídliště (tj. území vymezené plochou
Sídliště, obchvatu obce a hl. sjezdem
do ul. Komenského).
Co se týče předkupního práva
(dále jen PP), tak je možné říci, že
tento nástroj obec již využívá. Podle
stavebního zákona má obec PP k pozemku určenému územním plánem
pro veřejně prospěšnou stavbu nebo
veřejné prostranství a ke stavbě na
tomto pozemku. Nejde o „klasické“ PP,
jak jej známe z občanského zákoníku.
Oprávněná osoba (tj. obec Hrušovany
u Brna) totiž nemusí akceptovat cenu,
za kterou je ochoten pozemek či stavbu koupit jiný zájemce a může se domáhat jejich koupě za obvyklou cenu
dle znaleckého posudku.
Komplexní pozemkové úpravy
(dále jen KPÚ) jsou jedním z klíčových
nástrojů pro rozvoj venkova. V pod-

statě jde o možnost nápravy majetkových křivd, ke kterým došlo po roce
1948 na základě předpisů vydaných
brzy po nástupu totalitní moci. Vlastnictví k pozemkům bylo tehdy zcela
potlačené. Citlivý přístup ke krajině
zcela chyběl, čímž se obraz zemědělské krajiny výrazně změnil. KPÚ ve
veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují je nebo
dělí a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby
se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. Současně
se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu
a zúrodnění půdního fondu, pro vodní hospodářství a zvýše¬ní ekologické
stability krajiny. Jelikož již obec získala zákonem požadované souhlasy
většiny vlastníků výměry zemědělské
půdy, bude v brzké době prostřednictvím usnesení zastupitelstva iniciovat
zahájení procesu KPÚ.
Jak často se takový územní plán
mění? Jaká je jeho platnost? Jak
dlouho trvá vypracování nového
územního plánu a v čem je tento
proces náročný?
Podle stavebního zákona předkládá úřad, který územní plán pořizuje, zastupitelstvu obce minimálně
jednou za čtyři roky zprávu o uplatňování územního plánu. Čili zprávu
o tom, jak se územní plán osvědčil
a co je potřeba změnit, zrušit, nově
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vymezit, atd. Pokud zpráva obsahuje
pokyny pro zpracování návrhu změny
ÚP, postupuje se dále podobně jako
v případě pořízení nového ÚP. Teoreticky je tedy možné dosáhnout změny
územního plánu minimálně jednou za
čtyři roky, platný ale může být i více
jak patnáct let.
Územní plán vzniká poměrně dlouho, celý proces trvá dva až tři roky.
V našem případě tento proces trval
téměř pět let. Důvodem byly zejména
komplikace související s vymezením
využití ploch těžby nerostných surovin, komplikace na straně pořizovatele související s novelou stavebního
zákona, digitalizací katastrálních map
a proces schvalování zásad územního
rozvoje JMK.
Občany zajímá plánovaný projekt úpravy křižovatky Hybešova
-Tyršova-Komenského. Mohl bys
objasnit, co se zde bude měnit a kdy
bude tento projekt realizován?
Bude upravena trajektorie komunikací v křižovatce s cílem lepších
rozhledů a nájezdových poloměrů.
Rovněž dojde k vybudování míst pro
přecházení ve směru od Sídliště do
středu obce a též na protější stranu
asfaltové komunikace ve směru ke
kostelu Panny Marie Královny. Věříme,
že díky těmto úpravám bude tato křižovatka mnohem bezpečnější. V každém případě budeme usilovat o realizaci již v letošním roce.

Důležité upozornění na splatnost a vymahatelnost
obecních poplatků
Jana Seďová
Oznamujeme, že již uplynula splatnost poplatků – hřbitovní poplatky, poplatky za psa, za vyhrazené parkování.
Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je
splatnost 31. 5. 2019!
V průběhu měsíce června jsou rozesílány upomínky, nebudou-li poplatky zaplaceny ani v náhradním
termínu a ve správné výši, vyměří dlužníkovi obecní
úřad poplatek platebním výměrem a poplatek zvýší
na dvojnásobek.
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V případě, že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením ve lhůtě určené platebním výměrem, bude tento
spis předán soudnímu exekutorovi, jehož služeb využíváme.
Poplatek je možné uhradit v úředních hodinách na
obecním úřadě nebo na účet obce.
Číslo účtu: 2022877339/0800, variabilní symbol je číslo
popisné, do poznámky uveďte jméno poplatníka.
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Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ
Níže uvedená schválená usnesení považujeme za nejzajímavější a nejdůležitější pro život v obci. Jedná se pouze
o velmi stručný výběr, zájemci o kompletní výpisy usnesení je naleznou na
webových stránkách obce v záložce
Úřad, v kapitole Dokumenty. (https://
www.hrusovanyubrna.cz/index.php/
dokumenty).
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
x darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 60.000 Kč
pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Rajhrad;
x darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 70.000 Kč
pro Město Židlochovice - Pečovatelskou službu Židlochovice;
x darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč
pro BETÁNII – křesťanskou pomoc
z. ú. - VILLA MARTHA;
x darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro
UNII Roska – Brno venkov;
x zastupitelstvo obce Hrušovany
u Brna projednalo a vydává dle
stavebního zákona Územní plán
Hrušovany u Brna jako opatření
obecné povahy. Nabytím účinnosti
Územního plánu Hrušovany u Brna
pozbývá platnosti Územní plán
obce Hrušovany u Brna schválený
zastupitelstvem obce Hrušovany
u Brna dne 9. 11. 1998 včetně všech
jeho později schválených či vydaných změn č. I, č. II, č. III, č. IV a č. V.

x

x

x
x

x

x

pro spol. Sázíme stromy, z. ú. ve
výši 10.000 Kč;
smlouvu o dílo na VZMR – modernizace bytů I NP č. p. 231 byty
č. 1 a 2 pro společnost Svoboda
a syn, s.r.o., Jahodová 524/62,
620 00 Brno, IČ 25548531, a to za
cenu 2.497.728,25 Kč vč. DPH;
smlouvu o dílo dle VZMR „Nábytek
a mobiliář pro přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna“ mezi obcí Hrušovany
u Brna a spol. KOVO, výrobní družstvo,
IČ 00030325 v ceně 1.034.213 Kč;
výzvu k podání nabídky VZMR
„Oprava ulice Palackého“;
smlouvu na zhotovení Územní studie – „Hrušovany u Brna – plochy jižně od rybníků“ s Ing. arch. Zbyňkem
Pechem za cenu 169.400 Kč vč. DPH;
darovací smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,
z.s., Základní organizací Brno-venkov, p.s. na částku ve výši 5.000 Kč;
kladné stanovisko obce k územnímu řízení k projektu „Hrušovany u Brna, obnova NN – objekty
SO 01-venkovní vedení, 02-kabelové rozvody“, jehož investorem

je E.ON Distribuce, a.s. (přesun
vzdušných kabelů nízkého napětí do země a odstranění sloupů
v ulicích Havlíčkova, Stávání a Jana
Koziny);
x výzvu VZMR na dodávku obytné
buňky pro nouzové bydlení.
rozhoduje:
x o ukončení ukládání neupravených stavebních odpadů na terénní úpravy v katastrálním území
Hrušovany u Brna v lokalitě „Kelblova jáma“.
zamítá:
x žádost o odkup pozemku 1656/107,
k. ú. Hrušovany u Brna o výměře
15.862 m² (tzv. Červené vrchy 3).
bere na vědomí:
x souhlas MěÚ Židlochovice s provedením ohlášené stavby „Hrušovany u Brna, rekonstrukce křižovatky
Komenského – Hybešova“;
x záměr výsadby ovocných dřevin
na mezi podél cesty do pískovny.

Rada obce
schvaluje:
x Statut obecního zpravodaje dle
upraveného návrhu Mediální komise;
x předání finančních darů nově narozeným občánkům obce ve výši
1.500 Kč a knihu v hodnotě 300 Kč
na základě darovací smlouvy;
x žádost ředitelky o uzavření Mateřské školy v termínu 1. 7. – 4. 7.
a 12. 8. – 30. 8. 2019;
x darovací smlouvu na finanční dar
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Zeptali jsme se zastupitelů
ptala se Eva Kadlecová
Obec Hrušovany u Brna zvažuje
rozšíření třídění bioodpadu. Nabízí
se dva základní způsoby: pořízení
samostatných nádob, které by byly
vyváženy svozovou firmou, nebo poskytnutí kompostérů do domácností
(případně kombinace obou variant).
Podpořili byste rozšíření třídění
bioodpadu? Pokud ano, k jakému
způsobu separace bioodpadu byste
se přikláněli?
Osloveni byli všichni zastupitelé,
zde uvádíme odpovědi těch, kteří se
vyjádřili.
Lubomír Šimovec: Dobrá varianta
je kompostér v domácnosti. Hlavně
u majitelů rodinných domků. Jelikož
ale bydlím na Sídlišti, těžko budu chtít
mít kompostér např. v obýváku…?!
Jsem pro variantu samostatných nádob dostupných v blízkosti, které by
se vyvážely k tomu určenou firmou.
Pavel Uminský: Jsem jednoznačně pro třídění a svoz bioodpadu
v hnědých popelnicích. Ukládání tohoto odpadu na skládku je zbytečné
a nehospodárné.
Karin Blahofská: Určitě je přínosné třídění bioodpadu a byla bych pro
formu černé popelnice.
Roman Pospíšil: Třídění a recyklace odpadu je velké téma pro stát,
města a obce, firmy i jednotlivé domácnosti. Co se týče bioodpadu
v naší obci, jsem pro rozšíření třídění tohohle odpadu. Preferoval bych
kombinaci svozu bioodpadu svozovou firmou a poskytnutí kompostérů
do domácností. Ne každý může mít
kompostér umístěný doma na zahradě. Tady jsou zahrádkáři ve výhodě.
Kompostování je prostředek, jak vrátit do půdy živiny, které se z ní neustále vytrácejí.
Vladimír Lazar: Bioodpad bych
řešil stávajícím způsobem + rozšířil
obecní kontejnery ze 2 kusů na 4 až
5 kusů po obci.
Ladislav Najman: Jednoznačná
odpověď na otázku ohledně bioodpadu asi není v Hrušovanech možná.
Na jedné straně je zde velká skupina
občanů v rodinných domech se za4

hradami, pro něž je samozřejmostí
ukládat drobný bioodpad do kompostu na zahradě, takže jeho svoz nepotřebují (mezi ně patřím i já). A na
druhé straně tady máme velké sídliště, jehož obyvatelé by potřebovali
pro třídění bioodpadu vhodné nádoby na svoz, například u popelnic na
směsný odpad. Osobně jsem zastánce veškerého třídění odpadu, nejlépe
už na samém začátku v domácnosti.
Lukáš Zekl: Já osobně jsem určitě
pro, aby se rozšířilo i třídění bioodpadu v naší obci. Co se týče uložení
odpadů do kontejnerů, my doma
tuto možnost využíváme a chodíme
bioodpad vyhazovat do kontejneru
na ulici Malinovského. Všiml jsem si,
že téměř vždy je kontejner úplně plný
a lidé se naučili jej využívat. Jestliže
uložení na kompostárně je levnější
než na skládce, vyplatí se zainvestovat do nádob na bioodpad - hnědé popelnice. Podle mého názoru
již občané stále více a více využívají
modré a žluté popelnice a snažíme
se odpady třídit, je to i díky motivaci ve formě nižšího ročního poplatku
za odpady. Nová hnědá popelnice by
přispěla ještě k další možnosti třídění
domácností, a to bioodpadu.
Pavla Dratvová: Pokud mám
vybrat z varianty kompostér nebo
popelnice na bioodpad, jsem pro
kompostér. Ale jinak jsem pro klasický kompost, ohrazený dřevěnými
deskami, na který není potřeba žádný plastový „obal“. Kompost nesmrdí
a jeho spodní zetlelá část se dá využít
do záhonů k obohacení o organickou
složku, která pomůže i v boji proti suchu, protože dobře jímá vodu a milují ji žížaly. Kdo má kompost, nemusí
kupovat žádné substráty a hnojiva,
kompost vše zařídí sám. Kompost
prostě patří do každé správné zahrady. A ještě ušetříme za svoz odpadu.
Marie Rožnovská: Podporuji třídění bioodpadu a přikláním se
k hnědým popelnicím do domácností. Pro občany je jednodušší vyvézt
popelnici ve svozové dny. Co se týká
kompostérů, nejprve bych zjistila od

občanů, zda o ně mají zájem. Na vyvážení už to mají náročnější. Nyní
kompostují někteří spoluobčané
sami, ale jen ti, kteří mají zahrádky.
Do obce bych kontejnery nedávala,
pouze v obytných zónách. Tito občané jiné prostory, kam bioodpad dávat, nemají.
Kateřina Šnajnarová: Za mě je
každé třídění odpadu smysluplné. Dívám-li se ale na to, co lze jako bioodpad třídit, myslím si, že většina obyvatel se zahradou již tento odpad ukládá
na svůj vlastní kompost, a co se jim do
něj nevleze, ukládá do obecních kompostérů. Jsem tedy pro jejich rozšíření
na více míst v obci a zvětšení kapacity,
která není dostatečná. Ohledně hnědých popelnic do domácností mám
za to, že smysl mají spíše jen kontejnery pro občany žijící v bytech, kteří
svoji zahradu nemají a nemají takto
možnost bioodpad ukládat na vlastní
kompost. U rodinných domů se obávám, že by nebyly využívané.
Miroslava Šebelová: Ano, rozhodně bych třídění bioodpadu podpořila. Já osobně bych se přiklonila
k tomu, aby si každá domácnost zvolila vlastní způsob třídění. Bydlím na
Sídlišti a zhruba 60 % domácností
tady odpad netřídí. Myslím, že i kdybychom naservírovali kompostéry
na každý roh, tak je využije jen těch
40 %, co už i teď třídí, a zbytek se
bude dál chovat tak, že se jich to netýká. Domácnosti, které jsou v RD,
to mají už teď vyřešené kompostéry,
takže by mělo být na nich, zda chtějí
mít další nádobu u domu.
Markéta Karbanová: Rozšíření
třídění bioodpadu vítám a rozhodně
podpořím. Přikládáním se ke kombinaci obou navrhovaných variant tak,
abychom uspokojili většinu občanů.
Dušan Knoflíček: Osobně jsem
třídění bioodpadu velmi nakloněn
a doporučuji kombinaci obou variant. Tedy pro domkaře možnost poskytnutí nádob do domácností a pro
ostatní umístění hnědých kontejnerů
na vhodných místech po obci (tj. zejména v blízkosti bytové zástavby).
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Zprávy z Komise životního prostředí
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec
Adoptujte stromy!
Stále pokračuje možnost pro aktivní občany adoptovat si některý z
mladých stromů vysazených v obci
a pomoci s jeho údržbou – zalévání,
udržování závlahové mísy a vytrhávání plevele kolem ní. V loňském roce
si občané adoptovali 13 stromů a je
patrné, že se těmto stromům daří o
poznání lépe než ostatním. Pro více
informací nebo v případě zájmu kontaktujte Pavlu Dratvovou (tel. 776 270
740, pavla.dratvova@email.cz) nebo
Pavla Kadlece (tel. 602 158 895, tajemnik@ouhrusovany.cz).

Papír se rovněž třídí v Brně na recyklační lince. Část následně putuje
do papíren na nové zpracování, zbytek, nekvalitní papír, umaštěný papír
apod. se obdobně jako nepoužitelný
plast také použije pro výrobu energie.
Bioodpad ze sběrného dvora a z kontejnerů rozmístěných po obci se vozí
do žabčické kompostárny, kde se vytváří tzv. průmyslový kompost používaný pro rekultivace – na překrytí
starých skládek.
Odpad z tzv. černých popelnic,
do kterých vyhazujeme netříděný,
směsný komunální odpad, se již žádným způsobem nezpracovává, nedotřiďuje a bez jakéhokoli užitku se
vyváží na žabčickou skládku. Nevytříděný odpad, který se nám hromadí
prakticky za humny, je velkou zátěží
pro naše životní prostředí a je finančně nákladný. Třídit odpad se vyplatí.
Ukliďme Česko
Letošní celostátní dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ se v Hrušovanech zúčastnilo opět mnoho
dobrovolníků. Táborníci uklidili ve
svém tradičním revíru: podél průmyslového obchvatu a cyklostezky

„Adoptovaný“ stromek

Co se děje s odpadem z popelnic?
Víte, co se děje s odpadem, který
zmizí v popelnicích?
Papír z modrých a plast ze žlutých
nádob čeká podobný osud. Nejprve
směřují do Brna na dotřiďovací linku.
Plasty se zde rozdělí na několik skupin, např. PET lahve se dělí podle své
barvy, další skupinu tvoří tzv. duté
plasty, což jsou různé obaly od pracích prášků apod. Zbývající část tvoří
především měkké obaly (mikrotenové
sáčky, igelitové tašky atd.). Zatímco
PET lahve a duté plasty se využijí znovu, měkké obaly a další poslouží pro
energetické účely ve vápenkách a cementárnách.
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Účastníci akce „Ukliďme Česko“ na cestě do Unkovic

na Židlochovice. Skupina kolem Komise životního prostředí pokračovala v práci započaté loni a dokončila
úklid podél cesty k Unkovicím. Další
dobrovolník samostatně uklízel podél cesty od hřbitova k rybníku a následně podél obchvatu od rybníka
směrem k „Výzkumu“. Dvojice dívek
zase napravila to, co nepořádníci
napáchali u železniční trati a podél
cesty směrem k pískovně. Děkujeme
všem účastníkům této akce za hezčí
a čistější Hrušovany. Ještě větší dík
patří těm občanům, kteří uklízejí
odpadky v krajině, a to nezávisle na
akci „Ukliďme Česko“ a v průběhu
celého roku.
Přestože je „Ukliďme Česko“ velmi
pozitivní a svým způsobem příjemná
akce, těšíme se z myšlenky, že se třeba
jednou tato akce zruší pro nadbytečnost a že už nebude co uklízet.
Chtěl bych za celé vedení obce
Hrušovany u Brna poděkovat všem,
kteří zajistili akci „Ukliďme Česko“:
Komisi životního prostředí, Táborníkům a všem dobrovolníkům a zaměstnancům obce.
Děkuji Miroslav Rožnovský

Informace ze samosprávy

Místní knihovna
Jarmila Kresová, knihovnice
Otvírací doba knihovny:
pondělí
8:00 – 12:00 (pro školu) 13:00 – 17:30
úterý
8:00 - 12:00
13:00 – 16:00
pátek
8:00 – 12:00
13:00 – 17:30
Na naše webové stránky se dostanete přes úvodní stránku obce (Home) - úplně dole.
Odkazem O naší knihovně se dostanete na stránky knihovny.
Informace o novinkách a o svých výpůjčkách najdete v on-line katalogu.
Své výpůjčky si můžete přes tento katalog prodloužit!
V knihovně stále probíhá úspěšný cyklus přednášek o brněnském podzemí.
Děti soutěží už ve 4. ročníku soutěže Lovci perel. Účastní se 50 dětí, které přečetly 260 knih a zatím nasbíraly 260 perel.
V březnu jsem pozvala na besedu naše staré známé Márovy, kteří nám povyprávěli o své cestě do Barmy a Vietnamu.
Nejnovější knihy:
Chadwicková, E.
Letní královna, Podzimní trůn, Zimní koruna - historické romány
Viewegh, M.
Muž a žena
Fielding, J.
Špatná dcera - romány pro ženy
Tudor, C.J.
Kříďák - thriller
Mayne, A.
Hračkář - krimi
Bryndza,R.
Chladnokrevně, Smrtnící tajnosti - krimi romány
Dán, D.
Na podpatcích, Mucholapka - detektivky
Srdcová královna, Okno do dvora, Léto divokých květin, Olga, Hortenziová zahrada, Půlnoční růže, Pokoj bez dveří,
Nezničitelná, Holčička, kterou tam nechali - romány

Představujeme zastupitele obce: Pavel Uminský
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Josef Valoušek a Pavel Uminský
Je jich patnáct a rozhodují o podobě a směřování obce. Jaké mají záliby, postoje a zkušenosti? V následující rubrice bychom Vám rádi postupně představili jednotlivé hrušovanské zastupitele. V seriálu pokračujeme se zastupitelem
Pavlem Uminským.
•

•
•
•

•

•
•

56 let, má manželku Irenu a tři dospělé dcery (Kristýna, Karolína, Kamila)
Celý život žije v Hrušovanech
Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity,
kde později získal doktorát v oboru
hospodářská politika a správa

Pracuje jako auditor a daňový poradce, přednáší na odborných seminářích pro veřejnost a na Akademii STING
Zájmy: historie, příroda, vesmír, ornitologie, politika
Není a nikdy nebyl členem žádné
politické strany
V zastupitelstvu je již šesté volební
období, po revoluci byl dokonce
radní, v minulosti pracoval v řadě
komisí (např. v zemědělské komisi,
či finančním výboru), dnes je členem kontrolního výboru

Vaše příjmení nezní zrovna česky, odkud pochází vaše rodina?
Moje rodina pochází původně
z Polska, před více než sto lety se do
Hrušovan přistěhoval můj praděde-

ček, který začal pracovat v cukrovaru. Původní varianta našeho příjmení
byla Uminski, podle vesnice Umień
v Polsku. Já sám se považuji za hrušovanského patriota.
Proč jste kandidoval do zastupitelstva v Hrušovanech a jaké jste
měl očekávání?
Kandidoval jsem, protože si myslím, že obec je současným vedením
řízena správně, a tak jsem se na tom
chtěl trochu podílet a přispět podle svých možností. Kandidoval jsem
na osmém místě, takže jsem neměl
vůbec žádná očekávání, ani jsem se
z časových důvodů netoužil stát zastupitelem. Ale byl jsem připravený se
funkce ujmout, což se také stalo, protože jeden ze zastupitelů se funkce
vzdal a já jsem byl náhradník.
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Již podruhé jste se tedy do zastupitelstva dostal jako náhradník.
Neuvažujete, že byste příště kandidoval na vyšším místě?
Já jsem úmyslně chtěl být napsán
na kandidátce až ve druhé polovině,
protože můj volný čas je z pracovních
důvodů omezený. Ale jelikož byla taková poptávka ze strany voličů, tak
jsem se funkce ujal. Těžko bych zvládal časově náročnější funkci.
Co byste v Hrušovanech rád
změnil? Co podle vás v obci chybí?
Byl bych rád, kdyby zde vzniklo
centrální náměstíčko, aby Hrušovany dostaly ráz městyse nebo města,
ale je to běh na dlouhou trať. Dále
bych byl pro zřízení 2. stupně ZŠ
v Hrušovanech. Současně mě mrzí, že
nejstarší historická památka v Hrušovanech, tzv. smírčí kříž, je na tak nevyhovujícím místě. Doporučil bych jeho
originál přesunout před kostel nebo
na hřbitov, případně bych uvažoval o
zřízení turistické značené trasy k jeho
současnému umístění. Problém ale
je, že pozemky v jeho těsném sousedství nejsou v majetku obce. Jako
velký problém v Hrušovanech vnímám internát a jeho okolí. Byl bych
určitě pro jakékoliv schůdné řešení
situace, včetně odkoupení budovy do vlastnictví obce za rozumnou
cenu. Rád bych zatraktivnil Hrušovany turisticky, jsem pro zřízení naučné stezky s informačními tabulemi,
kde by byl popis historie obce. Když
se dělal obchvat, tak se tam odhalily
velmi zajímavé archeologické nálezy.
U garáží nedaleko železničního mostu se našlo pohřebiště a nikde o tom
není veřejná zmínka. A není to ani
investičně náročné. Rozhodně bych
podpořil vybudování cyklostezky do
Vojkovic, která by mohla navázat na
blučinskou trasu.
Co naopak považujete za výhodu Hrušovan, co se vám zde líbí?
Rozhodně umístění v blízkosti
Brna, dopravní spojení a všechno,
čeho se po revoluci dosáhlo. Líbí se mi
nejen výstavba, ale i to, jak se pečuje
o zeleň.
Jaké to je být zastupitel? Zastavují vás občané s dotazy?
Občas ano, ale někdy jsou ty dotazy takové, že se na ně těžko od8

povídá, protože se často vztahují
k něčemu, co obec nemůže ovlivnit.
V současné době občany zajímá vybudování protihlukové stěny u železničního koridoru, což ale není investice obce.
Co si myslíte, že by občané chtěli
změnit?
Myslím si, že je nejvíce trápí oblast
od starého autobusového nádraží
směrem na ulici Vodní. V obci je navíc
dost vysoká kriminalita, ačkoliv teď je
podle zprávy Policie ČR situace o trošku lepší než v minulosti.
Jak si myslíte, že by obec měla
řešit kriminalitu?
Důslednou prací obecní a státní
policie. U nás jsou velkým problémem
drogy. Myslím, že na to by se policie
měla především zaměřit. Hlavně kolem vlakového nádraží je situace velmi špatná.
Co si myslíte o stále se zvyšujícím zadlužování občanů v Hrušovanech? Je to podle vás téma obce?
Podle mě je to především téma občanů, kteří se zadlužují. Téma obce by
to mělo být v okamžiku, kdy to začne
být problémem pro společnost. Myslím si, že je to věc, která by se měla řešit na úrovni parlamentu. Určitě bych
nechtěl, aby obec podporovala na
obecních plochách zveřejňování reklam, které nabízejí pochybné půjčky
a souhlasím se zákazem podomního
prodeje.
Jak jste spokojen s nabídkou služeb v obci, měla by obec do nabídky služeb nějak vstupovat?
S nabídkou služeb nejsem spokojen. Ale obec toto řešit nemůže, je to
věc soukromých podnikatelů. Velká
část z nich si otevře obchod, který se
dlouhodobě neuživí. Chybí mi zde
především specializované obchody.
Co si myslíte o nově budovaném
vlakovém spojení do Židlochovic?
Myslím, že je to investice, která se nikdy nemůže
vrátit. Na vybudování tratě
jsou sice dotace, ale domnívám se, že by se měly
využívat na důležitější projekty.
Ve srovnání s minulým obdobím klesl počet

Informace ze samosprávy
kandidátů do zastupitelstva obce,
ačkoli počet obyvatel spíše stoupá.
Čím je to podle vás dáno?
Domnívám se, že je to dáno nechutí občanů. Práce v zastupitelstvu je
služba, která nemusí být pro spoustu
lidí finančně dostatečně ohodnocena.
Navíc v současné době je velký nezájem kandidovat za politické strany.
Myslím si, že se mladá generace obecně bojí přijímat zodpovědnost. Projevuje se to tím, že nechtějí vstupovat
do manželství, nechtějí žádné závazky. A já kandidaturu do zastupitelstva
vnímám jako závazek. Spousta lidí si
také řekne, že nemohou nic změnit.
Každopádně je to škoda.
Měly by se podle vás Hrušovany
dále územně rozšiřovat?
Myslím si, že už není moc kam. Další rozšiřování už není příliš reálné. Činnost by se měla zaměřit do stávajícího
jádra obce.
Přijal byste v příštím období
funkci starosty?
Nepřijal. Protože si myslím, že
nesplňuji vlastnosti, které by starosta měl mít. Chybí mi především čas
a nejsem dostatečně razantní v prosazování některých věcí.
Čeho si na sobě naopak nejvíc
vážíte?
To je těžká otázka. Jsem člověk,
který je schopný se dohodnout, který
ctí zákony a nastavená pravidla. A myslím si, že mám odborné zkušenosti
v oblasti ekonomiky a financí.
Chtěl byste na závěr něco vzkázat občanům?
Byl bych rád, kdyby se občané nebáli kandidovat a podílet se na správě
obce. Mohou se podle svých schopností a zájmů zapojit do jakékoli komise i jako nečlenové zastupitelstva.
A tím mohou přispět k tomu, abychom se všichni cítili v obci dobře.

Ze života obce

Ze života myslivců
Antonín Černý, foto: Antonín Černý
Nástup jara přináší myslivcům nemalé starosti. Po skončení zimy musí
dezinfikovat krmná zařízení, opravit
zásypy a krmelce, vyčistit napáječky. Zajišťovat klid v honitbě, kde už
v měsíci březnu přivádí zaječky na svět
malé zajíčky, v dubnu nasedají bažantí slepice a v květnu rodí mláďata srny.

Chtěl bych apelovat na majitele psů,
kteří s nimi chodí na vycházky do mysliveckého revíru, aby své čtyřnohé
miláčky nepouštěli na volno. Když
bažantí slepici vyženou několikrát po
sobě z hnízda, ta hnízdo opustí. Založí si jiné, ale s menší snáškou vajec. To
stejné je i se zajíci, když mladého za-

jíčka odeženete z prostoru, kde ho zaječice odložila, tak se může stát, že ho
máma nenajde a zajíček uhyne (zaječice ho nehledá po čuchu, ale očima).
V měsíci únoru jsme z důvodu zazvěření vypustili do revíru 75 bažantích slepic a již s předstihem nemalé
množství bažantích kohoutů.

Den dětí a oslava měsíce myslivosti 1. června na myslivně
Myslivecký spolek Lípa Hrušovany
u Brna pořádá každoroční oslavy Dne
dětí na myslivecké chatě. Zveme všechny děti i s doprovodem 1. června 2019
od 9 hodin k setkání v přírodě se spoustou atrakcí nejen pro děti. Na malé i velké soutěžící čeká například střelba ze
vzduchovky, živý lovecký dravec nebo
hasičská technika. Děti čeká po absolvování zábavných soutěžních stanovišť,
připravených hrušovanskými táborníky,

občerstvení a odměna zdarma. Pro doprovod je zajištěn zvěřinový guláš, vepřové steaky, pivo a limo.
Po skončení her, vyhlášení vítězů
a předání diplomů bude na chatě pokračovat oslava Červen - měsíc myslivosti. Na návštěvníky čeká dobré jídlo
a pití, k poslechu a tanci je připravena
reprodukovaná hudba. Doba ukončení
oslav je otevřena a přizpůsobí se zájmu
účastníků.

Přijďte si 1. června užít Den dětí a letní
noc s myslivci a přáteli přírody. Všechny
srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Den dětí na myslivně

V Sokole se daří volejbalu!
Pavel Kadlec, foto: Vladimíra Volcová, Karolina Vymazalová
Smíšený volejbalový tým dosáhl
velkého úspěchu, když uspěl ve finále
3. ligy brněnské Amatérské volejbalové ligy a postoupil do 2. ligy. Volejbalovému týmu mládeže se také na jaře
velmi dařilo, na turnaji v Pohořelicích
zvítězil ve všech čtyřech zápasech
a celý turnaj senzačně vyhrál. Počet
mladých volejbalistů, a hlavně volejbalistek, se nám stále zvyšuje a sou-

Smíšený volejbalový tým postoupil do 2. ligy AVL Brno

časným šampionům pomalu dorůstají
posily a nástupci. Především pro začínající volejbalisty je určený plánovaný
turnaj v přehazované, který bychom
chtěli uspořádat na sokolovně v sobotu 18. 5.
Kromě volejbalu nelze opomenout zmínit účast na atletických
závodech v Brně, kde naši jednotu úspěšně reprezentovali Daniela

Halounová (3. místo) a Eliáš Karban
(7. místo).
V neděli 2. 6. se na sokolovně uskuteční závody ve speciálním víceboji.
Tím se naše jednota zapojí do projektu MOVE WEEK, což je jedna ze stěžejních akcí celoevropské kampaně
zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit pořádané Mezinárodní
asociací pro sport a kulturu (ISCA).

Mladí volejbalisté zvítězili na turnaji v Pohořelicích
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Klub rybářů
Lukáš Zekl, foto: Marie Rožnovská, Lukáš Zekl

Rybářské závody

Péče o životní prostředí v obci

V sobotu 27. 4. 2019 závodili dospělí, zúčastnilo se 60 závodníků. Na prvním
místě se umístil pan Milan Lamač s počtem 346 bodů, druhý skončil pan Petr
Malý s celkovým počtem 294 bodů. Jsme moc rádi, jelikož oba dva páni jsou
z Hrušovan u Brna. Na třetím místě skončil pan Zdeněk Reim ze Židlochovic
s počtem 259 bodů. Největší ulovenou rybou byl kapr obecný, který měřil
72 cm, kapra ulovil pan Martin Goldammer.
V neděli 28. 4. 2019 závodili mladí rybáři do 15 let a ženy od 16 let. Celkem
se zúčastnilo 40 závodníků. Na prvním místě s počtem 244 bodů se umístila Julie Klouparová. Opět máme radost, jelikož reprezentovala naši domácí půdu, a to
Hrušovany. Na druhém místě se umístil Jiří Minařík z Rajhradu s počtem 227 bodů
a třetí místo obsadila s počtem 193 bodů Mila Bartoňová ze Židlochovic. Největší
ulovenou rybou byl kapr obecný, který měřil 76 cm, kapra ulovil Jiří Minařík.
Na prvním místě v kategorii ženy se umístila slečna Natálie Ludvíková
z Unkovic s celkovým počtem 146 bodů.
Všem moc gratulujeme! Děkujeme za pěknou účast na závodech a těšíme
se opět v červnu!

Společně s panem Bedřichem Štěrbou, který je členem Klubu rybářů,
jsme umístili kolem rybníka na stromy
budky pro ptáky a hmyzí hotýlek pro
hmyz. S nápadem přišel pan Bedřich
Štěrba, který sám budky a hotýlek vyrobil. Chceme tímto krokem podpořit životní prostředí a přispět k výskytu různého druhu živočichů kolem rybníka.

Dětské rybářské závody

Bedřich Štěrba představuje vlastnoručně vyrobené ptačí
budky

Mezinárodní den žen v Klubu seniorů
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová
Klub seniorů uspořádal ve středu dne 6. 3. 2019 pro své
členky oslavu MDŽ.
Paní Ludmila Kremláčková připravila nástěnku k MDŽ
i k nadcházejícím velikonočním svátkům. Na stole byla připravena zajímavá výzdoba.
Do Klubu seniorů přišla se svým vystoupením skupina dětí Hruščata pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty
Dvořákové. Děti zazpívaly a zahrály moc pěkné a veselé
písničky. Vystoupení se všem moc líbilo. Jako odměnu za
vystoupení Hruščata obdržela velkou čokoládu.
Po vystoupení dětí se zábavy ujal muzikant František
Sedláček, popřál ženám k jejich svátku, zahrál a zazpíval
k tanci a k poslechu. Za námi ženami přišli muži z Klubu Ženy z Klubu seniorů ukazují tašky se znakem obce
10

Ze života obce
a předali nám primulku v květináči a blahopřání k MDŽ.
Potom bylo podáno občerstvení - bramborový salát a řízek. Po tomto pozdním obědě za námi přišli starosta obce
pan Rožnovský a místostarosta obce pan Lazar. Donesli
členkám Klubu plátěné tašky se znakem obce Hrušovany

u Brna a mužům čepice-kšiltovky. Tašky každé člence předal vedoucí Klubu pan Pospíšil. Obdržely jsme je, abychom
prezentovaly obec Hrušovany u Brna na zájezdech pořádaných Klubem seniorů.
Velice dobře jsme se pobavili, zatančili a zazpívali si.

Pálení čarodějnic
Lenka Horrová, foto: Josef Valoušek
V úterý 30. 4. uspořádal spolek Mišlenka na dvoře místní sokolovny Pálení čarodějnic. I když nás počasí trošku
potrápilo, na zábavě to vůbec nebylo
poznat. Děti plnily tematické úkoly
na různých stanovištích. Absolvovaly
slalom na koštěti, hod pavoukem, přenášení balonku na čarodějnickém pařátu, hod na plechovky nebo hledaly
překvapení ve slizu. Po splnění úkolů
si vylovily v tajemné krabici odměnu
a mohly si vytvořit ze své kresby odznáček či nazdobit perník. Nejen děti,
které měly vše splněno, ale i dospělí si
mohli s velkou čarodějnicí zatancovat,
zasoutěžit nebo se naučit vyrábět zvířátko z balónků. Na závěr celého odpoledne jsme se rozloučili se zlobivou
a zlou čarodějnicí, kterou jsme nakonec
upálili. Po shoření čarodějnice jsme na
jejím ohýnku opékali špekáčky.

Na celé akci se podílela celá řada lidí,
kterým tímto moc děkujeme za pomoc.

Další akce pro děti, Dětský den, proběhne opět na sokolovně 8. června.

Pálení čarodějnic na sokolovně

Zahájení soutěží v hasičském sportu
Milan Weis, foto: Lenka Česlíková
Již tradičně sbor uspořádal při příležitost MDŽ 9. března posezení v hasičské zbrojnici, jemuž předcházelo bowlingové klání. Tato tradiční akce pro členky sboru se jako
vždy vydařila.
Sbor se 28. dubna zúčastnil prvního kola požárního
sportu kategorie dospělých, které se uskutečnilo v Moutnicích. Jednalo se o základní soutěž, jejíž vítězové postoupí do vyšších kol završených mistrovstvím republiky. Náš
sbor se této soutěže zúčastnil s družstvem mužů i žen
v disciplínách požární útok a štafeta 4x100 m. V kategorii
mužů jsme obsadili páté místo a družstvo žen, i přes zranění na požárním útoku, získalo bronzovou příčku. Podle
postupového klíče obě družstva postoupila do okresního
kola, které se uskuteční 26. 5. v Přísnoticích.
Kroužek mladých hasičů se schází v kategorii přípravka vždy v pondělí od 17 hodin, kategorie mladších
a starších žáků se připravuje na soutěže za sportovním
areálem vždy v pátek od 16 hodin. Od začátku dubna na
tartanové dráze probíhá každé pondělí od 17 hodin také
sportovní příprava dorostu na okresní soutěž, která se
uskuteční 18. května v Hrušovanech.

V nadcházejícím období bude sbor soutěžit a aktivně se
podílet na pořádání hasičských soutěží, a to 8. května v Přísnoticích, poté 18. května na okresním kole dorostu a 15. června na okresním kole nejmenších hasičů, kategorie přípravky.
Také společně se SDH Starý Lískovec sport budeme zajišťovat
13. července soutěž s republikovou působností - v běhu na
100 m překážek dorostu a 14. července 60 m překážek v kategorii přípravky, mladších i starších žáků. Budeme velmi rádi,
pokud nás na tyto soutěže přijdete podpořit. Při té příležitosti
můžete zhlédnout výkony závodníků z celé republiky.

Účastníci soutěže v Moutnicích
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Táborníci
Marek Doležal

Ukliďme Česko aneb Sběr odpadků
Dne 6. dubna jsme se v 8.30 sešli
před klubovnou Táborníků, abychom
v rámci akce Ukliďme Česko i letos pomohli se sběrem odpadků. Po provedení instruktáže, kontrole a doplnění
pomůcek všech 31 sběračů jsme se
vydali směrem k železničnímu přejezdu na obchvatu, kde jsme začali. Naším
cílem bylo posbírat nepořádek podél
obchvatu až k přechodu, kterým začíná
chodník na Židlochovice a dále podél
tohoto chodníku pokračovat až do Židlochovic. Bohužel nám ale práci znepříjemnila tráva mokrá po ranním dešti,
jehož vinou měl leckdo již zanedlouho
v botách pořádný rybník. Po krátké svačince v půli cesty tak bylo rozhodnuto,
že letošní sběr předčasně ukončíme ještě před druhým přechodem přes silnici
na Židlochovice. Na závěr jsme se tedy

vydali směrem k sokolovně, kde na nás
již čekal rozdělaný oheň, u kterého jsme

se ohřáli, opekli si nachystané špekáčky
a poté se rozešli domů.

Táborníci se zapojili do akce Ukliďme Česko

Výlet družiny Vlčata na Výhon
V sobotu 23. 3. jsme pro děti z družiny Vlčat uspořádali výlet na Výhon.
Jednalo se o první jarní víkend a počasí
nám velmi přálo. Celý den bylo slunečno a teploty atakovaly 20 °C. Z klubovny
jsme se cestou v polích nejdříve vydali
do zámeckého parku, kde jsme se podívali na zvířátka a na nově zbudovaný
rybníček. Odtud jsme se poté napojili
na naučnou stezku Krajinou Výhonu,
po které jsme se zastávkami u informačních tabulí vyšli až na vrchol Výhon.
Po rozhlédnutí z Akátové věže a snědení svačiny jsme se vydali z kopce dolů
do Židlochovic. Tam jsme se na krátkou
dobu zastavili v cukrárně na náměstí
na zmrzlinu. Poté jsme již zamířili zpět
ke klubovně, odkud jsme se rozešli do
svých domovů.
Družstvo Vlčat na výletě na Výhon

Babí lom – družina Laněk
Veronika Králová
Ačkoliv jsme se 16. března probudili
do deštivého a chladného rána, nebyla
žádná překážka k tomu, aby se družina
Laněk vydala na družinový výlet.
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Sice se nás nesešel plný počet, ale
to nás nezastavilo. Sešli jsme se ráno
na vlakovém nádraží v Hrušovanech,
ale protože byla výluka, museli jsme

jet autobusem. Cestou do Brna jsme
poupravili naši trasu, abychom moc
nezmokli a měli více času na aquapark, který byl vrcholem naší cesty.

Ze života obce
V Brně jsme tedy nastoupili na šalinu, potom přestoupili na autobus
a vystoupili kousek za Brnem v obci
Česká.
Od tam už jsme vyrazili směr obrovský kopec a rozhledna Babí lom.
Vyškrábali jsme se nahoru a odměnou
nám byl rozhled po dalekém okolí. Posvačili jsme a vydali se po skalnatém
hřebenu, který byl dozajista nejzajímavější a nejzábavnější částí pochodu. Celá naše trasa měla asi 10 kilometrů a podmínky nám ztěžoval vítr
a zima. Náš výlet končil v obci Kuřim,
kde jsme se navlekli do plavek a šli si
odpočinout do bazénu. Každý si našel
to, co chtěl - saunu, vířivku, tobogán,
plavecký bazén. Po dovádění v bazénu jsme nastoupili na vlak a vyrazili
domů, směr Hrušovany.

Družstvo Laněk na výletě na Babí lom

Louka plná broučků
Valerie Philippi
V sobotu 30. března pořádal oddíl Táborníků z Hrušovan akci zvanou
Louka plná broučků. Tato akce je každoročně pořádaná u rybníku Šejba. Cílem akce je s dětmi přivítat přicházející
jaro, a to tím způsobem, že se skupiny

dětí s rodiči vydávají na cestu kolem
rybníka, kde je čeká několik stanovišť
s úkoly. Každé stanoviště střeží nějaký
brouček a za splněný úkol předá dítěti
kousek obrázku. Po dokončení všech
disciplín se obrázek složí dohromady a

za odměnu od jednoho z broučků, které dítě na louce probudí zvonečkem,
dostane sladkou odměnu. Na konci
trasy je možné si u ohně opéct špekáček a pokochat se kostýmy broučků
i vodníků, kteří celou akci střeží.

ní stromů, a aby toho nebylo málo,
byly po trati rozmístěny obrázky
památek, souhvězdí a rostlin, které
museli poznat. Poté si děti ještě měly
vyzkoušet stavbu stanu a střelbu ze
vzduchovky.
V devět hodin nastala očekávaná
chvíle a dorazili závodníci. Po registraci a rozdělení do hlídek bylo vše připravené a o půl desáté závody začaly.

Všem závodníkům se podařilo zdolat
okruh a splnit všechny disciplíny. Za
to na ně čekalo občerstvení v podobě opékání špekáčků a také posezení u ohně. Poté proběhlo vyhlášení
výsledků a pro tři nejlepší hlídky byly
přichystány krásné věcné ceny. Gratulujeme vítězům a ostatním zúčastněným za jejich výkony a těšíme se na
shledání i příští rok.

Branné závody
Jimmy Hansgut
Dne 27. 4. 2019 se u hrušovanské
myslivny pořádaly branné závody.
Kolem sedmé hodiny se sešli vedoucí a instruktoři, kteří začali s přípravou trasy a rozličných stanovišť. Na
závodníky čekal náročný okruh, kde
museli využít svých znalostí, dovedností a obratnosti. Byly připraveny
zdravověda, morseovka, uzlování,
topografie, překážky z lan, poznává-

1
2
3

Výsledky mladší kategorie
Nikola Malá
Lucka Vrbová
Tereza Loskotová
Amélie Knoflíčková
Michaela Chovancová
Sára Chudosovcevová
Berenika Kronovítová
Michala Karbanová
Julie Hradská

1
2

Výsledky starší kategorie
Sofie Ondráčková
Zuzana Sadloňová
Sofie Chudosovcevová
Jana Karbanová
Eliška Kvasnicová
Kilián Březina
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MŠ Hrušovany u Brna: Zprávičky z naší školičky
Eva Černíková, foto: Petra Dohnalová
Období přicházejícího jara jsme
s našimi dětmi velice netrpělivě
očekávali. Letos jsme na začátku
března chystali masopust. Děti si se
svými p. učitelkami připravovaly veselé masky, v nichž se na masopustní úterý (5. března) vypravily za
doprovodu harmonikářky Terezky
a zpěvu lidových písniček do průvodu obcí. Další zajímavé téma bylo
pro děti nachystáno ve spolupráci
s brněnským planetáriem. Starší
děti se vydaly do planetária a pro
mladší děti bylo připraveno mobilní planetárium u nás ve školce.
Děti zhlédly netradiční pohádku
a seznámily se s planetami a nejznámějšími souhvězdími. Konec března
byl tak ve znamení pohádek. Další pohádka na naše děti čekala ve
školce. Tentokrát přijeli Mach a Šebestová z Art Agency TS. Pak jsme
se s dětmi vypravili (někteří pěšky, jiní autobusem) na představení
„O včelích medvídcích“ do Židlochovic. Tam jsme si v sále sokolovny
s hlavními představiteli (Čmeldou
a Brumdou) připomněli a zazpívali
písničky ze stejnojmenného večerníčku. Tím uzavřely paní učitelky a děti
téma „březen – měsíc knihy“, kterému
se mimo jiné, v jednotlivých třídách
věnovaly. A už jsme se těšili na nejkrásnější jarní svátky – Velikonoce.
Děti si ve třídách připomněly lidové
zvyky a tradice, učily se říkadla ke koledování, zdobily vajíčka a nemohly se
dočkat velikonočních dílniček, kdy se

k nim připojili rodiče, aby si společně
vytvořili velikonoční výzdobu.
V dubnu naši školku navštívil pan
Jiří Bouda se svými bubínky. Děti si
užily krásné hudbou naplněné dopoledne, aktivně se zapojily a zahrály si na ozvučná dřívka, chrastítka,
rolničky, rumbakoule a malé i velké
bubínky či bubny. Toto představení
se setkalo s velikým ohlasem mezi
dětmi i p. učitelkami. 11. 4. se také
tradičně „otevřely dveře“ naší MŠ
a rodiče s dětmi se mohli přijít podívat, prohlédnout si třídy a zeptat se
p. učitelek na vše, co je zajímá před
nástupem jejich dětí do školky.

Hudba je dětem velmi blízká a tak
nás přijeli potěšit ještě žáci ze ZUŠ
v Rajhradě a předvedli nám své umění hry na klavír, housle nebo flétnu
a zazpívali si i s našimi dětmi. Paní
učitelka B. Bártlová pozvala děti, aby
se s rodiči přišly do nové ZUŠ v Rajhradě podívat. Závěr měsíce dubna
byl čarodějný! Děti i paní učitelky se
přestrojily za čaroděje a čarodějnice
a v maskách si užily „čarodějné řádění“ ve svých třídách. Počasí letos nepřálo, tak vatry nevzplály, ale radosti
a veselí jsme si společně užili a nyní
se těšíme na další prima dny v naší
školce.

Základní škola Hrušovany u Brna
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Informace z ředitelství
Zápis do 1. ročníku proběhl 16. 4. K zápisu se dostavilo
57 dětí, přijato bylo 46, udělených odkladů bude 11. Ukončení školního roku bude z důvodu dokončovacích prací na
dostavbě školy v pátek 14. 6. Do 27. 6. bude v provozu školní družina a školní jídelna. Nový školní rok 2019/2020 slavnostně zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin v tělocvičně školy. Na tento den připravujeme Den otevřených dveří.
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Den ZEMĚ v 1. A
Markéta Dvořáková
„ …Zazpívej tam sluníčku, tuhle naši písničku… Na světě je přece krásně…“
Nejen písničkou, ale i povídáním, hrou a tvorbou jsme
oslavili Den Země. Z barevných víček jsme společně poskládali obrázek s přáním, potom jsme vyrazili za sluníčkem do přírody. Užili jsme si krásné dopoledne.

Ze života obce

Střípky z 1. B:
Vladimíra Oulehlová, Martina Hanzlíková
Pasování na čtenáře
Na tento den 19. 3. 2019 jsme se s ,,prvňáčky“ těšili. Jelikož už se žáčci ve škole naučili rozpoznat všechna písmenka
naší abecedy a umí číst, mohli jsme společně navštívit i místní knihovnu. Paní knihovnice nás mile uvítala a po přečtení
krátkých vět byli všichni panem místostarostou pasováni na
čtenáře. Každý také obdržel průkazku čtenáře a od toho dne
začala naše třída pravidelně knihovnu navštěvovat.
Divadlo Včelí medvídci zpívají
27. 3. 2019 se naše třída vypravila do sálu sokolovny
v Židlochovicích na divadelní představení Divadla Věž Brno
- Včelí medvídci zpívají. Oblíbené známé písničky a příběhy z hmyzí říše rozezpívaly a rozveselily nejen nás, ale i děti
z MŠ, které se přišly na pohádku také podívat.
Velikonoční dílna
Velikonoční dílnu jsme si naplánovali na 10. 4. 2019. Po
zvážení a domluvě s pomocníky jsme se pustili do jedné

z technik zdobení kraslic. Děti si
zkrášlovaly vyfouknutá vajíčka
ornamenty pomocí špendlíku namočeného v rozpuštěném vosku,
některé výtvory byly obzvlášť povedené. S maminkou Suchánovou si mohly také nazdobit perníčky s velikonočním motivem
a pochutnat si na nich. Za pěkné
zpestření dne a spolupráci paní
Suchánové děkujeme.
Den Země
Tento zajímavý den jsme si připomněli celodenní vycházkou do židlochovického parku. Vycházka pod názvem
„Jarní detektivka“ byla zaměřena na vyhledávání, pozorování a poznávání rostlin a živočichů jarní přírody. Zopakovali
jsme si, jak se v přírodě máme chovat a jak ji chránit.

Škola v přírodě žáků 2. ročníku
Jitka Coufalová
Ve dnech 23. – 26. 4. 2019 se zúčastnili žáci 2. ročníku školy v přírodě
v Hipocentru Koryčany. Cestou do hipocentra jsme navštívili zříceninu hradu Cimburk, pověděli si krátce zajímavosti z jeho historie a zdramatizovali
dvě pověsti vážící se k hradu.
Dopoledne a částečně odpoledne
probíhal výukový program „Za stády
koní“, při kterém se žáci dozvěděli základní informace o péči o koně, o jejich
výcviku a seznámili se s různými ple-

meny koní. Prohlédli si stáje, sledovali
vyvádění koní na pastvu a ukázku výcviku koní s jejich specifiky. Už poznají
rozdíl mezi cvalem a klusem. Vyrobili si
náramek z kůže a naučili se lasování.
Po odpoledním klidu následovaly odpolední a večerní programy.
Připravily je učitelky a zaměřily je na
podporu vzájemných vztahů žáků,
rozvoj pohybových dovedností a vedení deníku zážitků. Žáci napsali pohled svým rodinám. Jedno odpoledne

bylo věnováno sportovní olympiádě,
při které jsme objevili mnoho talentů.
Další odpoledne v lese děti postavily
domečky pro skřítky a hledaly poklad
formou „stopovačky“ s plněním úkolů. Během večerních programů jsme
hráli hry, zpívali písničky a vyrobili si
hudební nástroje. Každý večer žákům
sovička Sofie přečetla pohádku na
dobrou noc. Žáci byli samostatní, snažili se být ohleduplní vůči sobě navzájem a jedli jako vzorní strávníci.

Výlety IV.B do Předklášteří a na Výhon
Jiří Mrázek
Dobu pobytu některých našich tříd na škole v přírodě
využila IV.B ke dvěma vlastivědně přírodovědným výletům.
Ve středu 24. 4. jsme vyrazili vlakem do Tišnova a v nedalekém Předklášteří jsme navštívili překrásný kostel Nanebevzetí
Panny Marie v areálu cisterciáckého kláštera Porta coeli, kde
na nás dýchla tajemná atmosféra středověku (o kterém se
zrovna učíme ve vlastivědě). V budově klášterního probošství
(sídla Podhoráckého muzea) jsme si pak prohlédli výstavu
o době ještě mnohem dávnější - „Cesty do pravěku aneb Ve
stopách Zdeňka Buriana“ a také stálou výstavu minerálů.
V pátek 26. 4. (v rámci připomenutí Dne Země) jsme si zašli pěšky přes židlochovický zámecký park a Židlochovice na
tradiční vycházku k Akátové věži na kopci Výhonu. Kromě
řady zástupců živé i neživé přírody jsme si také z dálky prohlédli, jak zdárně postupuje stavba nového křídla naší školy.

Výlet do Předklášteří
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Škola v přírodě Prudká (23. - 26. 4. 2019)
Kristýna Jandíková
A bylo to tu zase. Škola v přírodě.
Sbalit pláštěnku, náhradní ponožky,
plavky a jiné nezbytnosti, a můžeme
vyrazit...
Ráno v den odjezdu to před budovou školy vypadalo skoro jako v mraveništi. Není divu, naší školy v přírodě
se letos zúčastnily čtyři třídy – 3. A,
4. A, 5. A a 5. B – a když vezmeme
v úvahu, že každého z dvaaosmdesáti
účastníků doprovodil k autobusu minimálně jeden člen jeho rodiny, bylo
tu opravdu velmi rušno. Po dlouhém
loučení a několikerém zopakování
pravidel slušného chování bylo však
na čase zamáčknout slzu a jet vstříc
dobrodružství...
Asi po hodině cesty jsme dorazili
do rekreačního střediska Prudká. Kromě nutných formalit jako ubytování, vybalování zavazadel či oběd nás
ihned po příjezdu čekalo seznámení
s programem. Již potřetí jsme byli nuceni odpoutat se od světa plného mobilních a sociálních sítí a přesunout se
v čase o několik staletí nazpět. Navlékli jsme haleny, moderní sportovní
obuv vyměnili za kvalitní galoše a vlasy obarvili vápnem (to vše samozřejmě jen v našich představách). Stali se
z nás Galové, zdatní a odvážní bojovníci, kteří věří v moc meče stejně jako
v čarovné síly. Našimi hlavními hrdiny
však nebyli Asterix s Obelixem, nýbrž

Horix, Proxix, Bombax a Margarína.
Prvně jmenovaný představoval v naší
hře moudrého druida, který nás měl
svými radami provázet po celou dobu
našeho pobytu. Proxix, Bombax a Margarína byly zase náčelnicemi našich
galských kmenů. Pod jejich vedením
jsme se připravovali na boj s obávaným Juliem Caesarem. Tato mise však
byla velmi náročná, a proto nestačilo
jen přeleštit zbroj a doufat v zázrak,
popřípadě tučným darem „podplatit“
příslušná božstva zajišťující úspěch
v bitvách. Nic nesmělo být ponecháno náhodě a naše příprava musela
být komplexnější – zahrnovala stavbu
oppid, obstarání potravy a surovin,
trénink boje s mečem či střelbu z luků.

A jednoho dne jsme dokonce byli nuceni porušit večerku a vyrazit do terénu i po setmění, neboť bylo nezbytné
získat zprávy od tajného posla a zjistit,
jak silné vojsko Caesar má. Nakonec,
po usilovné několikadenní práci a tvrdém tréninku jsme se střetli v tváří
v tvář a...... VYHRÁLI JSME!!! Hrdost
byla na místě, vždyť jsme dokázali porazit mocného nepřítele bez použití
moderních prostředků...
Poslední chvíle v naší galské vesnici Prudké jsme si dosyta užívali. Rozloučit se s našimi galskými přáteli bylo
sice těžké, ale domů jsme odjížděli
spokojeni a plni dobrodružných zážitků. Už teď se těšíme, čím nás škola
v přírodě překvapí příště.

Škola v přírodě

ŠKOLNÍ DRUŽINA: Soutěž O nejlepší kouzlo
Kristýna Jandíková
V pátek 8. 3. jsme opět vstoupili do
světa magie, čar a kouzel. Mohlo by se
zdát, že nás svou návštěvou poctil jeden ze světoznámých kouzelníků nebo
že jsme uspořádali maraton spočívající
v nepřetržitém sledování kouzelnické ságy o Harrym Potterovi. Ale i když
to zní lákavě, ani jedna varianta není
správná. A přesto se u nás v družině
děly nevídané, takřka nadpřirozené
věci. Není divu, vždyť se konal v pořadí již několikátý ročník soutěže O nejlepší kouzlo, v níž měli poměřit síly ti
nejlepší kouzelníci naší družiny...
Téměř dva týdny měli všichni kou16

zelníci na přípravu svého vystoupení.
Cvičili pilně, nesměli nic nechat náhodě, a tak leštili svoje kouzelnické hůlky,
oprašovali čarodějné karty, rozbíjeli prasátka ve snaze vybrat vhodné kouzelné
mince, a někteří dokonce pořádali konkurz na nejtalentovanějšího bílého králíka s nadáním pro kouzla v klobouku.
A pak přišel onen slavný pátek. Přestože startovní listina mírně prořídla v důsledku řádění zákeřného chřipkového
bacila, byl počet účastníků celkem utěšený. Mírná nervozita střídala nadšení.
Moderátor uvítal veleváženou porotu
i publikum. A pak už se na pódiu střídali

jednotliví kouzelníci. Karetní triky, levitace, kouzla s mincemi či ponožkami,
to vše a mnohem víc měli naši kouzelníci na repertoáru. Vybrat nejlepšího?
Nemožné. Nakonec se to však zdařilo.
První místo zaslouženě obdržela dvojice Magda Horká-Daniela Suchánková,
které navíc celou svou show vtipně komentovaly. Na druhém místě se umístil
Jonáš Povolný, nejlepší kouzelník roku
2018, a třetí příčku obsadila Mirka Šebelová. Všem kouzelníkům gratulujeme.
Doufáme, že svoje kouzelnické hůlky
nepověsí na hřebík a příští rok nám
zprostředkují další magickou show…

Kultura

Kalendář akcí červen – červenec 2019
Rubriku připravuje: Karin Blahofská
červen
1. 6. 2019
8. 6. 2019
8. 6. 2019
8. 6. 2019
9. 6. 2019
12. 6. 2019
15. 6. 2019
15. 6. 2019

Dětský den, posezení pro občany s hudbou
- myslivecká chata MS Lípa
Dětský den - Mišlenka
Železný muž, žena - obec Hrušovany u Brna
Rybářské závody - dospělí - Klub rybářů
Rybářské závody - mládež + ženy - Klub rybářů
Vítání prázdnin - ZŠ hřiště - FK 1932
Babské hody
Hasičské závody, soutěž přípravky - SDH

21. - 23. 6. 2019 Filmové léto - obec Hrušovany u Brna
Kinematograf bratří Čadíků. Na programu budou tyto filmy:
Čertí brko, Hastrman a Trabantem tam a zase zpátky. Tímto
Vás a Vaše děti zveme na dnes už skoro nevšední zážitek návštěvy letního kina.
22. 6. 2019
Posezení u muziky - Klub rybářů
29. - 30. 6. 2019 Stavění tábora Újezd – Táborníci
červenec
12. - 13. 7. 2019 Letní rybářská noc
21. 7. - 3. 8. 2019 Letní tábor pro děti Mišlenka

Opět i DUATLON DĚTÍ
Dne 8. června, rybník ŠEJBA
Kategorie: Předškoláci (do 2012) 150 m běh, 150 m kolo
1. - 3. třída (2012-2010)
600 m běh, 1 900 m kolo
4. - 6. třída (2009-2007)
600 m běh, 1 900 m kolo
7. - 9. třída (2006-2004)
600 m běh, 1 900 m kolo
Start nejmladší kategorie v 10.00 hodin
Hlavní závod mužů a žen (navazuje na závody dětí):
Podmínky: trvalé bydliště v Hrušovanech u Brna
•
věk min. 15 let (mladší 18 let písemný souhlas zákonného zástupce)
•
NUTNÁ PŘILBA v cyklistické části
•
účast je na vlastní nebezpečí
Délka tratí: plavání 150 m, kolo 4 800 m, běh 1 900 m
Prezentace: od 9.00 hodin
Startuje se za každého počasí.
Pro nejlepší závodníky v každé kategorii jsou připraveny pěkné ceny!
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Gymnázium Židlochovice slaví!
Helena Marková
Na Gymnáziu Židlochovice právě
pomalu končí 25. školní rok od jeho
založení. Uplynulo celé čtvrtstoletí,
během nějž vyrostla nová generace,
a ke studiu se začaly hlásit děti bývalých studentů.
Jak napsal pan Karel Vavřík, jeho
snaha zřídit v Židlochovicích gymnázium se od začátku setkala s pochopením členů městské rady i ředitelů
základních škol v okolí. Po prvním
školním roce 1994/1995, kdy gymnázium sdílelo prostory se ZŠ Tyršova
611, se uvolnila budova na ulici Tyršova 400 a škola se přestěhovala. Nejen
samotná budova, ale i její zahrada během let postupně prošly několika re-
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konstrukcemi. Dnes máme školu moderně vybavenou, na bývalém dvoře
vzniklo sportovní hřiště.
Postupně se nám podařilo vybudovat škole dobré jméno. Zasloužilo
se o něj vedení, učitelé, ale i žáci svými studijními výsledky a úspěchy v
nejrůznějších soutěžích. Nezapomenutelnou osobností gymnázia se stal
především ředitel RNDr. Jiří Kubeš.
V čele školy stál celých dvacet let, a
proto nás hluboce zasáhlo, když loni
o prázdninách nečekaně v 53 letech
zemřel.
Prožili jsme i jiné těžké okamžiky,
kdy jsme museli bojovat za to, aby
škola nebyla v rámci restrukturaliza-

ce sítě středních škol zrušena. V roce
2011 jste nám významně pomohli
podpisem petice za zachování školy
i vy, hrušovanští občané. Moc jsme si
této vaší podpory vážili. Také díky vám
mohlo na gymnáziu dokončit studium za 25 let 91 žáků z Hrušovan.
Našich 243 současných žáků dojíždí celkem ze 44 obcí. Ke studiu ve
školním roce 2019/2020 se přihlásil
rekordní počet 166 žáků. Věříme, že
s těmi nejlepšími z nich, kteří byli ke
studiu přijati, vykročíme úspěšně do
dalšího čtvrtstoletí.
Rádi vás všechny uvidíme 7. června od 17 hodin na Zahradní slavnosti
k 25. výročí založení školy.

Kultura
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Hrušovany ve fotografiích

Rybářské závody (foto Roman Ivičič)

3. místo Daniely Halounové na župních atletických závodech v Brně (foto Hana Halounová)

Přístavba ZŠ, květen (foto Pavel Kadlec)

Dobrovolnice akce Ukliďme Česko (foto Martina Sedláčková)

Hudební dopoledne v MŠ s Jiřím Boudou (foto Petra Dohnalová)

Škola v přírodě (foto Jitka Coufalová)

Táborníci pořádali branné závody (foto Jimmy Hansgut)

Pálení čarodějnic (foto Josef Valoušek)
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