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Bourání sokolovny (září 2019)

Miroslav Rožnovský:

Svoboda je pro mě úplně všechno
V těchto dnech si připomínáme
30 let od listopadových událostí
v roce 1989. Co se vám vybaví,
když se řekne sametová revoluce?
Vybaví se mi, že jsem u toho
přímo byl, a to dokonce i u pražských
akcí. Vybaví se mi jméno Václav
Havel. Čekal jsem celý život, kdy
už konečně skončí ten nesmyslný
a nešťastný režim, který potíral
tvořivost a vnášel do společnosti
strach. Po změně politické situace

v Polsku a díky postoji Jana Pavla II.
jsem si už byl jistý, že se to musí
změnit.
Jak na požadavky Občanského
fóra v Praze a dalších městech reagovali hrušovanští občané?
Na základě výzvy celostátního
Občanského fóra vznikla i u nás iniciativa OF, já osobně jsem v něm působil pod hlavičkou KDU-ČSL (tehdy
ještě pod názvem Československá

ptala se Eva Kadlecová
strana lidová). Tehdy fungovaly tzv.
kulaté stoly, kde byla řešena hlavně
otázka, zda měnit tehdejší vedení
MNV. U nás nakonec došlo ke kooptaci, tedy k okamžité výměně lidí
ve vedení obce, a to především na
funkci tehdejšího předsedy MNV. Já
sám jsem byl proti této výměně, chtěl
jsem, aby byly pozice změněny až na
základě voleb. V Hrušovanech byl kooptovaný pan Klajba, v OF byl hodně
aktivní pan Jarolím a pan Dujsík.
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Jakou změnou podle vás prošly
Hrušovany za posledních třicet let?
Podle mě se celá situace změnila
k lepšímu zejména po ekonomické
stránce, a to jak občanů, tak obce. To
můžeme vidět na tom, co všechno
se podařilo vybudovat. Naopak
podle mě ztrácíme schopnost
spolu mluvit, vytrácí se empatie
a sociální vnímavost. Problém je, že
někteří lidé nezvládli nově nabytou
ekonomickou svobodu a neustále
přibývá exekucí.

spousta lidí, kteří potřebují vést za
ruku. Velkou roli v tom hraje strach
z budoucna, z toho, co je čeká. Takže se raději spokojí s tím, že se o ně
někdo postará. Část lidí prostě nedokáže rozhodovat sama o sobě. Pro
spoustu lidí bylo důležitější to, že
byla prakticky povinná práce, takže
měl každý zajištěnou jakousi práci
a jakési bydlení. Vždycky bude skupina lidí, která bude potřebovat pomoc
rodiny, obce či státu. Dnes je největší
problém určit, kdo je ten potřebný.

Jak se vyrovnáváte s tím, že
podle celostátního průzkumu odpověděla více než třetina lidí starších čtyřiceti let, že za komunismu
bylo lépe?
Já tomu rozumím, byť s tím nesouhlasím. Je to dáno tím, že je

Hrušovany měly vždy přízvisko
komunistické vesnice. Myslíte si,
že to má vliv i na současnost?
Myslím si, že ani ne. Bylo to dáno
tím, že to byla průmyslová obec, kde
navíc bylo vystaveno sídliště. Byt zde
často dostávali členové komunistické

strany, mnohdy odjinud, kteří se sem
přistěhovali za prací, a proto došlo
k narušení tradice, která je patrnější
ve vesnicích na Slovácku.
Co pro vás znamená svoboda
a demokracie?
Svoboda pro mě znamená úplně
všechno a demokracie je podle
mě možnost být svobodný člověk.
Jde především o vnitřní stav, kdy je
člověk srovnán sám se sebou. To ale
neznamená, že nemám povinnosti,
ale mám právo se projevovat,
cestovat, podílet se na správě obce.
V této souvislosti si rád připomínám
citát Dostojevského: „Lhostejnost
zabíjí“. Pokud se stáhneme do ulity
a bude nás zajímat jen to, zda máme
krásný dům a auto, tak to je trochu
málo.

Místní knihovna

Jarmila Kresová, knihovnice

Novinky:

Pozor! Knihovna bude
zavřená:

Vondruška

Právo první noci - historický román

Dán, D.		

Básník, Něžná fata morgána - detektivky

19. - 22. listopadu
10. prosince
23. prosince - 2. ledna

Riley, L.		

Sestra s perlou, 4. díl Sedm sester

Picouldová

Záblesk života, - psychologický román

Mason		

Zimní voják - krásný román z 1.svět. války

V novém roce zahájíme provoz 3. ledna 2020.

Weaver		

Žena mého života, - další ze série krimi románů

Hicková

Veterinářka, - humorný příběh

Jacobsová

Venkovské sídlo

Půjčovní doba:
Pondělí
8 - 12

13 - 17:30

Úterý
8 - 12

13 - 16:00

Pátek
8 - 12

13 - 17:30

Cesta na sever, 151 dní pacifickou hřebenovkou, Lásky a lijavce – vzpomínky
Antonína Přidala…
Pro děti:
Červený panáček, Rybářské pohádky, knihy od Veroniky Válkové - Japonsko,
Marie Terezie, Mezi Indiány, Rudolf II., Terezínské ghetto, Vikingové, Karel IV…
Brněnské podzemí:
25. listopadu v 17:30 proběhne v knihovně další z přednášek Aleše Svobody
Brněnské podzemí, tentokrát na téma Dominikánské náměstí.
Přeji vám pěkné svátky a pohodu s dobrou knihou.

Informace ze samosprávy

Místní knihovna Hrušovany Vás zve
na přednášku Ing. Aleše Svobody z cyklu

Brněnské podzemí
25. listopadu 2019
v 17.30 hodin
v knihovně
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. (www.
hrusovanyubrna.cz/index.php/ dokumenty)
Rada obce schvaluje:
• souhlasné stanovisko obce pro
SŽDC k realizaci náhradních výsadeb dle návrhu SO 80-00-01.1 k. ú.
Hrušovany u Brna (náhradní výsadby za pokácené stromy podél opravené železniční trati do Židlochovic);
• na návrh Komise pro kulturu a sport
rozšíření seznamu prioritních akcí
obce o Vánoční jarmark;
• kupní smlouvu na nákup víceúčelového vozidla od společnosti AGROTEC a.s., IČO 00544957, za cenu
2.226.158 Kč vč. DPH (posypový vůz
pro zajištění zimní údržby);
• nesouhlasné vyjádření k uzavírce
místní komunikace (průmyslový
obchvat) v souvislosti s akcí Pochod
čertů;
• objednávku vybudování stání pro

•
•

•

•

•

kola u bytových domů na Sídlišti
522-525 a 518-521 u Bohumila Tomana, IČO 13373081, v předpokládané hodnotě 69 tis. Kč vč. DPH;
realizaci generálního úklidu společných prostor zdravotního střediska;
smlouvu o dílo dle VZMR – Oprava
ploch garáží 1, 2, 3 Sídliště – Hrušovany u Brna mezi obcí Hrušovany
u Brna a p. Bohumilem Tomanem,
IČO 13373081, za 1.667.012,26 Kč vč.
DPH (zpevnění prostoru mezi garážemi u hřbitova);
darovací smlouvu mezi obcí a spol.
BUILDSTEEL, s.r.o., v hodnotě 69 000
Kč jako příspěvek na vybudování
dětského hřiště v lokalitě Pod Střediskem;
objednávku havarijní opravy keramické dlažby v restauraci fotbalového stadionu a opravy vstupního
schodiště;
záměr směny pozemků obce Hrušovany u Brna č. p. 744/22, 1476/9,
744/23, 744/24 a 744/25 v k. ú. Vojkovice (jedná se o pozemky u sádek
za rybníkem Šejba).

Rada obce jmenuje:
• nového místopředsedu Klubu rybá-

řů a člena rybníkářské stráže dle návrhu předsedy Klubu rybářů ze dne
8. 9. 2019.
Rada obce ukládá:
• tajemníkovi vypsání výběrového řízení na pozici strážníka obecní policie.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností, dnem 21. 10.
2019, včetně sazebníku;
• pravidla finanční spoluúčasti investorů na rozvoji obce Hrušovany
u Brna;
• pravidla pro pronajímání pozemků,
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna;
• kupní smlouvu na pozemek p. č.
21/2, k. ú. Hrušovany u Brna, dle geometrického plánu 1640-122/2019,
za cenu 58.500 Kč (pozemek pro zajištění prostupu k budově ZŠ ze strany od Šatavy);
• dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
mezi obcí a spolkem Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. (výpůjčka místnosti v Obecním domě, doposud
využívané jako třída a družina ZŠ).
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Výzva Mediální komise:
Využíváte INFOKANÁL?
Naše obec sdílí společně s Židlochovicemi a Vojkovicemi regionální kabelovou televizi, tzv. infokanál.
Ten je možné sledovat v televizi nebo
na internetu. Najdete na něm různé
zprávy z obce i úřadu, fotografie z akcí
a pozvánky.
Mediální komise pořádá průzkum
využívání infokanálu, žádáme vás
o zodpovězení jednoduchých otázek.
Přispějete tak ke zlepšení a zefektivnění komunikace obce s jejími občany.

Užíváte infokanál? (zakroužkujte odpověď)
• Ano, pravidelně.
• Ano, nepravidelně.
• Pouze zřídka.
• Nesleduji.
Pokud sledujete, a to alespoň
zřídka, tak jaké médium převažuje?
(zakroužkujte odpověď)
• Převažuje televize.
• Převažuje internet.
• Sleduji na internetu i v televizi
přibližně ve stejném poměru.

V případě, že byste chtěli něco
vzkázat, máte možnost níže nebo
na druhé straně letáčku.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat na obecním úřadě tajemníkovi.
Je možné odpovědět i elektronicky
na odkazu https://forms.gle/F8CWm4c1pCMBXVSP9 nebo na webu obce.

Představujeme zastupitele obce: Kateřina Fraňková
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Kateřina Fraňková
tika, snowboarding, hraje první ligu
amerického fotbalu v týmu Brno
Amazons, ráda hraje na kytaru
• Není a nikdy nebyla členem žádné
politické strany a ani o vstupu neuvažuje
• V zastupitelstvu je první volební období jako nestraník za Mladou změnu, ale kandidovala už i minule
• Je členkou Komise sociální a bytové

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
zastupitelkou Kateřinou Fraňkovou.
• 29 let, je vdaná, bezdětná
• Bydlí v Hrušovanech od narození, za
svobodna se jmenovala Šnajnarová
• Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity
• Pracuje jako advokátní koncipientka
• Zájmy: turistika, ruční práce, cyklis4

Pracuješ jako advokátní koncipientka. Co to konkrétně znamená?
Když se právník chce stát advokátem, musí splnit povinnou tříletou
praxi v advokátní kanceláři, během
níž by se měl setkat prakticky se všemi
oblastmi práva. Takže někdy obhajuji
u trestního soudu, zastupuji u rozvodu, zabývám se úpravami rodičovské
odpovědnosti, ale nejčastěji řeším pohledávky obchodních společností. Na
konci této praxe bych měla složit advokátní zkoušky. Zatím se mi líbí pestrost této práce.
Jsi nyní čerstvě vdaná. Jak se díváš na manželství? Je to podle tebe
přežitek?
Já mám ráda tradice a tohle beru
jako jednu z nich. A zvyky neberu jako
přežitky. Zatím mi dělá problém změna
příjmení, ale určitě si brzy zvyknu.

Proč jsi kandidovala do zastupitelstva?
Kandidovala jsem už i v minulém
volebním období. Dostala jsem nabídku, a protože jsem aktivní člověk, který nerad zůstává mimo dění, tak jsem
souhlasila.
Jsi jedna z nejmladších členů zastupitelstva, má to nějaké výhody
nebo nevýhody?
Mezi nevýhody určitě patří, že mi
chybí zkušenosti. Ale na druhou stranu
můžu nabídnout nový, mladistvější
pohled na věc. Musím ale dodat, že
jsem se zatím nesetkala s žádnými
zpátečnickými názory zastupitelů.
Myslím si, že díky práci v Tábornících
mohu vidět, jaké potřeby mají děti.
A samozřejmě mohu uplatnit svoje
povolání.
Jsi členkou komise sociální a bytové. Jaká je náplň činnosti této komise?
Zatím jsme rozhodovali pouze
o návrhu na přidělení obecních bytů.
Úkolem komise je posoudit jednotlivé
žádosti a vybrat nejvhodnějšího nájemce a toho doporučit radě obce, která je kompetentní rozhodnout o přidělení bytu. Všichni žadatelé musí splnit
určité podmínky a poté vybíráme nájemce podle předepsaných kritérií.

Jaký je tvůj názor na garantované
obecní bydlení? Měla by jej obec poskytovat?
Myslím, že ano. Sama řeším otázku
svého bydlení a není to příjemné,
zvlášť pokud po škole nemá člověk
vysoké příjmy. Přijde mi líto, že se mladí
hrušovanští občané, kteří tu vyrostli,
musí stěhovat mimo obec.
Souhlasila bys tedy s tím, že by obec
upřednostňovala při výběru žadatelů
o obecní byt mladé občany?
Byla bych pro to, aby měla obec
k dispozici vedle standardních obecních
bytů a sociálních bytů také byty určené
pro mladší občany – tzv. startovací byty.
Je ale pravda, že délka nájmu obecního
bytu není v současné době nijak
limitovanáaužsenikdyznovunehodnotí,
zda potřebnost u konkrétního občana
trvá. U startovacích bytů by však doba
nájmu limitovaná být měla. Nejvíce by
se mi líbilo, kdyby bylo možné po určité
době tento byt odkoupit za současného
zřízení předkupního práva ve prospěch
obce.
Myslíš si, že by se měly Hrušovany
více rozšiřovat?
Teď se o tomto hodně mluví i na
zastupitelstvu. Myslím, že padlo i číslo
3800 obyvatel. Podle mě by bylo fajn,
kdyby Hrušovany neztratily vesnický
charakter. Byla bych ráda, kdyby se dále
nerozšiřovaly.
Myslíš si, že by zákony a vyhlášky
měli tvořit pouze právníci?
Nemusí to být právníci, ale měli by
to být lidé, kteří alespoň trochu ovládají
právnický jazyk. Myslím, že například
vyhlášky na obci nemusí být dokonale
napsané, pokud je z textu zřejmé, o co
autorům šlo. Když si čtu naše vyhlášky
a říkám si, že bych třeba něco napsala
jinak, tak to neznamená, že by to další
právník nenapsal zase jiným způsobem.
Protože každý právník má trochu jiný
styl.
Co všechno máš na starosti v Tábornících, ve kterých jsi aktivní?
Vedu jednu družinu dvanácti holek.
Naší náplní je získávání tábornických
dovedností jako například uzlování,
morseovka, poznávání stromů. Hrajeme
hry, tvoříme výrobky, pořádáme různé
akce jako například drakiádu a podobně.
Táborníci mají pět družin, do kterých se
děti dělí podle věku. Snažíme se, aby

jim schůzky časově vyhovovaly. Jednou
týdně má každá družina dvouhodinové
setkání a potom mezi ně vkládáme
víkendové akce, průměrně jednou do
měsíce. Největší akcí je samozřejmě
stanový tábor v létě. Letos máme asi
80 dětí, trend je spíše narůstající. Je
důležité, že máme velkou základnu
vedoucích, byli bychom schopni přidat
i další družinu. Jsme moc rádi, že máme
od letoška k dispozici druhou místnost
v obecním domě.
Čím je podle tebe způsoben fakt, že
máte tolik vedoucích?
Je to hlavně skvělou partou. Když
s námi děti jezdí od 2. do 9. třídy, tak
už jim to opravdu přiroste k srdci.
Když jsou na táboře děti naposledy,
často pláčou, že už nebudou moci
jet. A pak se rozhodnou, že se stanou
vedoucími. U nás to funguje tak, že
máme mezistupeň, tzv. praktikanty,
kteří fungují jako taková výpomoc pro
vedoucí. Když jich dřív bývalo více, měli
dokonce samostatné schůzky, kde se
mohli dále vzdělávat v práci s dětmi.
Něco takového jako škola pro vedoucí.
Jaké jsou děti v Hrušovanech?
Jak které. Velká změna nastala v souvislosti s moderními technologiemi,
většinou s mobily. Nelíbí se mi, když
někam jedeme a děti vytáhnou mobily
a začnou si s nimi hrát. Těžko se jim to zakazuje, protože s nimi i fotí. Ale je to úkol
pro nás vedoucí, abychom na to nějak
reagovali. Je velká výzva je zaujmout,
nabídnout jim víc, než mají ve svém telefonu.
Jak ses dostala k Táborníkům?
Já jsem v nich vyrostla, protože je
vede můj taťka. Jezdila jsem odmala,
už předtím, než jsem mohla jezdit jako
účastník. A plynule jsem pokračovala
jako praktikant a vedoucí.
Nevadí ti, že máš taťku v Tábornících i v zastupitelstvu?
Nemám s tím žádný problém. Jsme
hodně podobní, máme podobné
názory. Spíše si notujeme, především
v zastupitelstvu. V Tábornících většinou
taky, a pokud ne, tak je to náročné,
protože jsme oba dva tvrdohlaví býci
a neradi ustupujeme.
Budeš kandidovat v příštích volbách do zastupitelstva?
Nevím, protože to závisí na tom,
jestli budu bydlet v Hrušovanech.

Rádi bychom si s manželem postavili
domek a přemýšlíme kde. Zatím si moc
neumím představit, že bych bydlela
jinde, protože jsem velký patriot.
Přijala bys funkci starostky, místostarostky nebo radní?
Nemohu to vyloučit. Ale jelikož jsem
v zastupitelstvu první volební období,
tak se na to rozhodně necítím. Pro mě
je důležité, aby na těchto pozicích byl
zkušený člověk. Já se s chodem obce
teprve seznamuji.
Kdo by podle tebe měl být starosta?
Myslím, že starosta není povolání, ale
životní poslání. Měl by mít zkušenosti,
být schopný vycházet s lidmi, být
otevřený nápadům a kritice ostatních
lidí. Měl by být této funkci oddaný 24
hodin denně. A to je asi důvod, proč
bych nemohla být starostka.
V těchto dnech je to 30 let od sametové revoluce. Co pro tebe znamená
svoboda?
Tím, že jsem zažila jen svobodu, to
asi nedokážu úplně zhodnotit. Pro mě
je svoboda standard a nezbývá než si
přát, aby nám to vydrželo. Vadilo by
mi, kdybych nemohla projevovat své
názory, poslouchat, co chci, a neměla
možnost vycestovat.
Chtěla bys něco k rozhovoru doplnit, vzkázat občanům?
Doporučila bych našim občanům,
aby navštěvovali akce, které pro ně
místní spolky připravují, a aby se nebáli
podat zpětnou vazbu, protože to
organizátory vždycky posunuje dál.

Kateřina Fraňková jako hráčka amerického fotbalu
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Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
Dárcovství krve je v dnešní době už poměrně známé téma. Darovat se dá také krevní
plazma, která je pro záchranu lidských životů
neméně důležitá. Více než jeden milion dětí
a dospělých po celém světě potřebuje léky
vyrobené z plazmy.
Na otázky ohledně darování krevní plazmy
nám odpověděl vedoucí lékař společnosti Cara
plasma, s.r.o. MUDr. Jan Richter.
Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?
Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá se
nijak uměle vyrobit a slouží pro výrobu nenahraditelných léků. Léky z krevní plazmy se
využívají například při velkých operacích, po
vážných nehodách, pomáhají při léčbě rakoviny,
hemofilie a u lidí s poruchami imunity. Každý
váš odběr tudíž může někomu zachránit život.

Kdo a jak často může darovat krevní plazmu?

každý odběr a další benefity.

Darovat může zdravý člověk ve věku 18-60 let
s váhou mezi 50 až 130 kg. V intervalu až 1x
za 14 dní. Pokud chodíte darovat i krev, je třeba
pamatovat na rozestupy mezi odběry. Mezi krví
a plazmou jsou to minimálně 4 týdny a mezi
plazmou a krví to jsou týdny dva.

Kam můžu jít darovat?

Budu mít nějaké výhody?
Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu
benefitů. Například si za každý odběr můžete
odečíst 3000 Kč od základu daně z příjmu do
výše až 15% tohoto základu, zároveň máte
nárok na den placeného volna anebo Vám
nabídneme náhradu nákladů ve výši 600 Kč za

Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Palacha
36 nebo do brněnské Olympie – vchod od
Olympia parku. Objednat se můžete online na
stránkách www.darujplazmu.cz.
Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může
udělat každý z nás, stačí jen chtít. A věřte, ten
pocit, že jste pomohli, ten je k nezaplacení. ;)
Nebuďme lhostejní k tomu, co budeme potřebovat třeba někdy všichni. Přijďte darovat a
pomůžete. Děkujeme za to, že pomáháte. Pomáhat je lidské.

Bolí to?
To je častá otázka prvodárců krevní plazmy.
Nebolí a je to velmi podobné odběru krve. Při
každém odběru plazmy dárce prochází lékařskou zdravotní prohlídkou společně s krevním
obrazem. Také vás otestují a zjistí, zdali netrpíte nějakým infekčním onemocněním (HIV,
žloutenka, syfilis, atd.). Máte tedy pravidelný
přehled o svém zdravotním stavu. Celý proces
odběru plazmy je zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. Aby byl čas strávený darováním
plazmy příjemný, můžete se bavit čtením, koukáním na filmy nebo poslechem hudby.

Inzerce

Hrušovanské okruhy

Vladimír Lazar, foto: Josef Valoušek

Poslední sobota v září letos patřila
již XVII. ročníku Hrušovanských okruhů. Ve všech věkových kategoriích se
na start závodů postavilo na 180 účastníků. Letos byla k vidění i sportovní
klání mladých registrovaných děvčat
a chlapců, kteří závodí na celorepublikové úrovni. Jako každý rok nezklamala
ani kategorie recesistů. Děkuji všem,
kteří se na uspořádání závodů podíleli,
hlavně Táborníkům.
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HRUŠOVANSKÉ OKRUHY 2019, XVII. ROČNÍK
VÝSLEDKY
Nejmladší účastník: Tobiáš Nakládal
kategorie
trať 50 m
nejmladší
ročník 2017 a mladší
trať 100 m
dívky ročník
2015 - 2016
trať 100 m
kluci ročník
2015 - 2016
trať 150 m
dívky ročník
2013 - 2014
trať 150 m
kluci ročník
2013 - 2014
1 okruh (800 m)
dívky ročník
2011 - 2012

závodník(-ice)
Jakub Pavlas
Tobiáš Nakládal
Lukáš Kelbl
Denisa Tománková
Jolana Vrbová
Ema Zoubková
Daniel Dvořák
Radek Fila
Andrej Saitl
Justina Kavická
Natálie Škvařilová
Milena Vybíralová
Viktor Kysela
Adam Hrdina
Matyáš Karban
Kateřina Vránová
Lea Franzbergerová
Valerie Karásková

umístění
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1 okruh (800 m)
kluci ročník
2011 - 2012
2 okruhy (2x800 m)
dívky ročník
2009 - 2010
2 okruhy (2x800 m)
kluci ročník
2009 - 2010
3 okruhy (3x800 m)
dívky ročník
2007 - 2008
3 okruhy (3x800 m)
kluci ročník
2007 - 2008
4 okruhy (4x800 m)
dívky ročník
2004 - 2006
4 okruhy (4x800 m)
kluci ročník
2004 - 2006
HLAVNÍ ZÁVOD
MUŽI

Mikuláš Bernat
Jakub Meluzín
Michael Schmid
Lucie Vrbová
Barbora Lazarová
Kateřina Richterová
Matěj Marek
Kryštof Súkeník
Matyáš Cyprián
Daniela Suchánková
René Franzberger
Šimon Vrba
Oskar Suchán
Marie Kudělková
Matyáš Hanek
Adam Slovák
Michal Buršík
Petr Herman
Petr Klasa
Luděk Usnul

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Mateřská škola

Karolína Vymazalová, foto: Šárka Skácelová
Začátek školního roku proběhl ve všech budovách školy ve
znamení adaptace nově přijatých děti do jednotlivých tříd MŠ.
Děti si zvykaly na nové kamarády, prostředí, režim dne, společně
si stanovovaly a učily se dodržovat pravidla ve třídách. Občas některým, hlavně novým dětem i nějaká slzička ukápla, ale to je již
minulostí a již se těší, co je ve školce čeká nového, protože je pro
děti i v letošním školním roce připraveno plno zážitků.
Jednou z prvních akcí bylo vystoupení kouzelníka Michala,
který dětem předvedl spoustu kouzel, ale byl i tak hodný, že naše
děti zapojil do kouzlení. Děti byly moc nadšené a ještě dlouho si
povídaly o tom, jak si zakouzlily.
V měsíci říjnu je již v naší školce zvykem Podzimní tvoření s rodiči. Děti se svými maminkami, tatínky i sourozenci tvořily z dýní,
větviček, šípků a dalších přírodních materiálů nejrůznější přírodní
dekorace a zároveň tak strávily příjemně společný čas nad kávou,
čajem a různými moučníky z podzimního ovoce, které nám upekly šikovné maminky a babičky.

Do konce roku 2019 nás čeká ještě spousta příjemných zážitků jako je třeba Martinské svícení, divadlo Kejkle, Mikuláš a Vánoční besídky.
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Základní škola Hrušovany u Brna

Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ

Školní rok je již v plném proudu.
Všichni jsme stále nadšeni novou přístavbou. Konečně máme dostatek
vhodných výukových prostor, velkou
počítačovou učebnu a učitelé novou
krásnou sborovnu. Po podzimních akcích se pomalu připravujeme na zimu.
10. 12. proběhnou ve škole již tradiční
vánoční dílny, na které veřejnost srdečně zveme.

i letos jsme se společně s dětmi a jejich
rodiči i prarodiči setkali při halloweenské akci. Vydlabávali jsme dýně, představili své kostýmy, ochutnali výborné
pochoutky, zazpívali písničky o strašidlech a vytvářeli mumie. Užili jsme si
spoustu legrace a načerpali energii pro
další podzimní dny.

Naše kočka loví myš,
ta je hebká jako plyš.
Kočku to však nezajímá,
protože ji k obědu má.
D. Š.

Říjen v 1. A

První básnické pokusy
žáčků 2.B

Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

Vladimíra Oulehlová

Máme doma krávu,
ta jí jenom trávu.
Pusou pořád mele,
loni měla tele.
Je opravdu velká,
říkáme jí Terka.
V. H.

Krásné babí léto využila třída
1.A k podzimní vycházce do okolí školy
se sběrem přírodnin. Vyzkoušeli jsme, jak
létají ve škole vyrobení papíroví motýlci,
potom jsme si s nimi procvičovali matematické počty. Z kamínků a dřívek žáci
vytvořili naučená písmenka. Proběhli se
kolem rybníku, zvládli slalom a přeskakování kamenů. Nezapomněli jsme ani
na poučení, jak mají bezpečně přecházet vozovku před školou po dobu přestavby sokolovny. Měnící se podzimní
přírodu můžeme pozorovat také díky
krásnému výhledu z oken třídy.
Nasbírané přírodniny jsme využili
k výrobě skřítků a výzdobě třídy. Šípková
Růženka s šípkovými plody a skřítek Matýsek s listím a kaštany nám pomáhali
s procvičováním počtů a porovnáváním
čísel. S housenkou Agátou jsme si zkoušeli diktát písmen a slabik na destičky.
Prvňáčci už zvládnou přečíst jednoduché věty, jsou to pilní mravenečci. Interaktivní tabule k procvičování čtení, počtů i angličtiny je výbornou pomůckou.
Ještě potřebujeme více uvolňovat ruku,
aby nám pomohla psát krasopisná písmenka. Kromě trénování mysli učením
se písniček a básniček trénujeme i tělo.
Rozcvičky s míčem, švihadlem, obručí,
tyčí a jinými pomůckami nás baví, natož
přeskoky, přelézání, plazení a přihrávky,
protože písmeno P je v pořadí příště.

Šušky, šušky u hrušky,
šuškají si berušky.
O čem si to šuškají?
Co taková muška jí.
T. D.

Máme doma králíka,
ten nám pořád utíká.
V noci skoro nespí,
salát má rád čerstvý.
S. CH.

Podzimní „dýňování“ ve 2.A
Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková
Konec října, nádherné babí léto,
nový školní dvůr… byla by škoda nevyužít těchto krásných podmínek. Proto
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Koťata se honila,
přes vodu se brodila.
Byla celá mokrá,
jako kdyby zmokla.
Potom obě papala,
pořádně se nacpala.
K. M.
Milujeme tancování
je to krásný sport,
stačí jenom otáčení
a pak hop a skok.
M. V.
Máme hezký domeček,
v něm je malý zvoneček.
Na zvonku je vločka
a venku je kočka.
Na stole je hruška
a v penále tužka.
Poblíž je les,
tam běhá pes.
E. S.
Máme doma psa,
ten nám utek do lesa.
Tam potkal domeček
a v něm stoleček.
U stolečku ulička
a v ní babička.
Štěknutím ji pozdravil
a domů se vypravil.
T. H.

Páté třídy v botanické
zahradě

Jiří Mrázek a Monika Betášová, foto: Jiří Mrázek
V pátek 27. září navštívili žáci pátých
tříd botanickou zahradu u přírodovědecké fakulty. Zúčastnili se komentované prohlídky skleníků, kde si prohlédli
floru tropických i subtropických oblastí
různých částí všech našich světadílů.
Největší zájem vzbudily masožravé
rostliny, množství kaktusů a obrovské
palmy. Škoda jen, že leknín Viktorie královská byl již zazimován.

Rytířská výprava do říše
Zlatého hada
Kristýna Jandíková, 3. oddělení ŠD

V polovině října jsme z naší královské schránky vylovili nové číslo
Královských novin. Hned na první
straně v rubrice inzeráty se náš pan
král dočetl, že byl unesen jeho dlouholetý kamarád, král Chudomír ze
spřáteleného Chudého království.
Inzerát nabízel možnost zúčastnit se
záchranných akcí na osvobození krále
Chudomíra, avšak podrobnější informace pravděpodobně většinu zájemců odradily, neboť šanci zvítězit nad
velmi mocným nepřítelem prý mohla

Ze života obce
mít pouze silná rytířská družina, která
dokáže držet pohromadě a táhnout
za jeden provaz. Náš pan král si byl ale
jist, že jeho rytíři přesně vyhovují popsaným kritériím, a v jeho hlavě se začala rodit myšlenka na dobrodružnou
záchrannou výpravu.
Nejmenovaný reportér královských novin, který celou kauzu sledoval již od počátku, vše pečlivě zaznamenával a zveřejnil v Královských
novinách celý příběh krále Chudomíra.... Bylo nebylo jedno malé království. Vládl zde spravedlivý a moudrý
král Chudomír, který se staral hlavně
o blaho svých poddaných a byl k nim
tak štědrý, že dával chudým peníze
z královské pokladny. Po několika
letech králova obdarovávání ale nezbylo v pokladně nic než myši. Král
Chudomír brzy dlužil téměř všem
okolním panovníkům, a protože nebyl schopen své dluhy splácet, hodlali

Třída 1.A vyrobila papírové motýlky

Podzimní dýňování ve 2.A

mu někteří z nich vyhlásit válku. Zcela
bezradný se uchýlil k nejhoršímu řešení. Poslal posly do sousedního Zlatého království s prosbou o pomoc.
Zde vládl Zlatý had - mocný, ale krutý
a nelítostný panovník, který byl obdařen neobyčejnou silou a kouzelnými
schopnostmi. Jeho říše byla bohatá,
rozprostírala se na velkém území a zahrnovala souš i četné vodní plochy.
Zlatý had ve své vypočítavosti slíbil
králi Chudomírovi půjčit peníze, avšak
na oplátku požadoval, aby mu král
Chudomír podepsal dlužní úpis. Pokud se králi do roka a do dne nepodaří dluh splatit, padne celá jeho říše do
rukou Zlatého hada a král Chudomír
i všichni jeho poddaní se navždy stanou jeho oddanými služebníky. Když
uplynul rok a král Chudomír stále neměl peníze na zaplacení dluhu, kletba
se naplnila.
Další důležité informace pro pří-

padné zachránce krále Chudomíra
připojilo Oddělení Královské policie
zabývající se bojem se zákeřnými
bytostmi a záchranou unesených
členů královských rodin. Dle jejich
pozorování nemohou zajatci ze Zlatého království sami uniknout, neboť byli očarováni speciálním hadím
kouzlem, které způsobilo, že ztratili
paměť, a jsou tudíž Zlatému hadovi
zcela oddáni. Pro zachránce rozmístil Zlatý had na různá místa Zlatého
království strážce a každý, kdo by přes
ně chtěl proniknout, musel by splnit
zapeklitý úkol. Poblíž každého stanoviště ukryli agenti Královské policie
svitky s instrukcemi, které zachránce
navedou na správnou cestu a poradí
jim, co mají dělat. Pokud by se rytířská družina dostala až k poslednímu
stanovišti a splnila závěrečný úkol,
kletba Zlatého hada by byla zrušena,
jeho síla by klesla na úroveň běžného
hada první kategorie, jeho království
by bylo zničeno a všichni zajatci osvobozeni.
Naše mise byla nakonec úspěšná.
Po vysilujícím souboji s vojáky Zlatého hada a po splnění všech náročných úkolů jsme se mohli s klidným
svědomím vrátit zpět do našeho Družinového královstí.
Druhý den byly všechny královské
sdělovací prostředky zahlceny informacemi o hrdinné rytířské výpravě,
díky které má Chudé království zpět
svého panovníka a všechny poddané. A král Chudomír? Tomu připadlo
celé území Zlaté říše i se všemi jeho
poklady. A samozřejmě se nám nezapomněl štědře odvděčit. Pro nás bylo
ale nejcennější to, co jsme v ten velký
den zažili.

Návštěva Botanické zahrady
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Ohlédnutí za zájezdy Klubu seniorů

Eliška Kubová, foto: Petra Teturová, Eliška Kubová

V posledním čtvrt roce absolvovali členové
Klubu seniorů několik zajímavých zájezdů.
V červnu jsme se vydali do východních Čech
na prohlídku zámků Hrádek u Nechanic a Litomyšl. Hrádek u Nechanic je zámek z 19. století
postavený v novogotickém stylu, obklopený anglickým parkem. Romantická podoba zámku je
zajímavá pro české i zahraniční filmaře.
Odpoledne jsme navštívili zámek v Litomyšli.
Patří mezi památky Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Je zajímavý
sgrafitovou výzdobou fasád a štítů a arkádami
na nádvoří. Kromě jiných akcí se zde od roku
1949 pravidelně pořádá hudební festival Smetanova Litomyšl.
Prožili jsme společně krásný den.

Zájezd do Litomyšle

V září jsme zamířili za památkami jihovýchodní Moravy. Nejdříve jsme si prohlédli zámek
Milotice (také nazývaný perlou jihovýchodní
Moravy). Jedná se o unikátně zachovaný komplex barokních staveb a zahradní architektury
z 1. poloviny 18. století. Po obědě v Hodoníně
jsme odjeli do Mikulčic navštívit velkomoravské
slovanské hradiště. Ocitli jsme se na místech odkrývajících stavby a hroby z 8. a 9. století, spjatých s počátky naší státnosti a možným působením slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
V říjnu zorganizoval pan Pospíšil zájezd do
Kroměříže na zahradnickou prodejní výstavu
Floria Podzim - Dušičky a na zámek do Chropyně.
V Kroměříži nás okouzlily pavilony tematicky
vyzdobené tisíci květin. Výjimečná byla expozice
Dušičky v květech, která představila květinovou
výzdobu a služby spojené se smutečním obřadem při loučení a uctívání památky zesnulých.
V dalším pavilonu byla krásná expozice Hanácký
statek, výstava tradičního ovoce a zeleniny.
Druhou část dne jsme věnovali prohlídce
zámku Chropyně. S tímto zámkem je spjata
pověst o hanáckém králi Ječmínkovi, který spí
v Ječmínkově sále v noze stále prostřeného stolu. Na zámku je expozice věnovaná chropyňskému rodákovi, kubistickému malíři Emilu Fillovi.
Děkujeme panu Stanislavu Pospíšilovi za
obětavou organizaci zájezdů a těšíme se na další zájezdy v roce 2020.
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Zájezd na zámek Chropyně
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Postřehy z krakovského festivalu

Blanka Vítková, foto: Blanka Vítková

Ve dnech 2. – 5. října 2019 se zúčastnil Dětský sbor Židlochovice pod
vedením sbormistryně Valerie Maťašové 11thCracovia Music Festival
2019, organizovaného MRF Baden-Baden. Bylo to naše první mezinárodní
vystoupení a po soutěži v Olomouci
v roce 2017 nám to umožnilo podívat se, jak na tom po našem tříletém
zkoušení jsme. Rozhodně jsme to
v mezinárodní konkurenci zvládli na
výbornou. Přípravy na tento festival
už začali asi před půl rokem – zasílali
jsme různé materiály o sboru, hlavně
zvukové nahrávky, zvládnutý repertoár atp. Byli jsme vybráni pořadateli
jako jediný dětský sbor. Mezi ostatní
účastníky pak patřily sbory a orchestry z Litvy, Lotyšska, Itálie, Ekvádoru,
Rumunska, Kypru, Slovinska, Chorvatska a Portugalska. Rozdílnost v úrovni
vystoupení jednotlivých sborů byla
veliká. Osobně si po této zkušenosti
dovolím tvrdit, že sbor je tak dobrý
jako jeho sbormistr a naše amatérské
dětské hudební těleso se připravuje
se skvělou profesionálkou a má velice vysokou pěveckou úroveň. Nové
zážitky s dalšími účinkujícími z celého
světa nám potvrdily, že hudba sbližuje a jedná se o univerzální nadnárodní
společný jazyk. I když jazyková vybavenost dnešních dětí a mládeže je na
velmi dobré úrovni (rozhodně lepší
než moje), tak třeba
společné vyťukávání
rytmů na dveře hotelového pokoje s Ekvádorci mělo fantastickou
hudební komunikativní úroveň.
Nejvíce nás asi trápilo chladné a deštivé
počasí. I přesto se nám
podařilo ve čtvrtek
v nabitém festivalovém programu alespoň
v poledne (a dokonce
se sluníčkem) poznat
Krakov i z jiné stránky.
Prohlédli jsme si Wawelský hrad a katedrálu, vzali to přes kostel

Sv. Petra a Pavla, kde jsme si dali neoficiální generálku až na hlavní náměstí
Rynek Glowny. Večer jsme pak byli nasát atmosféru festivalu v muzeu Manggha, kde jsme slyšeli sbory Kybartai
Small Orchestra z Litvy, Tempus z Lotyšska, Su Cuncordu Benaresu z Itálie
a nejvíce se nám líbil sbor z Ekvádoru
Coro Polifónico UTE.
Pátek pak byl náš hlavní den, kdy
jsme absolvovali naše oficiální vystoupení. Byla dvě – jedno společné
se všemi zúčastněnými sbory a orchestry v kostele Sv. Petra a Pavla a pak
naše hlavní festivalové v Muzeu Manggha, kde nás na klavír doprovodila
paní Galina Aleshkevich. Repertoár
jsme postavili především na představení českých skladatelů Petra Ebena,
Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka
a Ctirada Kohoutka. Nejvíce se publiku líbilo provedení Lavečky, Messe
Breve, Sluneční švihadlo a Lesní muzika. Všechno si skvěle sedlo a celý
ansámbl byl jedinečný. Přivezli jsme
domů náš první zahraniční úspěch
a skvělý zážitek.
Velký dík patří všem dětem. Opravdu nás velmi mile překvapily. Už tím,
že v autobuse jsme o nich skoro nevěděli, na hotelu se chovaly kultivovaně a na vystoupení byly perfektně
připravené. Navíc si ještě těsně před
festivalovým vystoupením dolaďova-

ly samy dobrovolně a ve vlastní choreografii pohyb k písni Lesní muzika
od Ctirada Kohoutka. Jedni z rodičů
se dojeli na naše páteční vystoupení
podívat a díky nim máme pořízen velmi krásný záznam našeho vystoupení. Děti zpívaly úžasně, srozumitelně,
s radostí a lehkostí a na pódiu si to
velice užily. Reakce diváků vypovídaly
o tom, že si je náš sbor získal.
Program festivalu a diplom z této
akce bude do konce roku umístěn
v infocentru města Židlochovice
k prohlédnutí. Pokud nás chcete slyšet, tak věřte, že pilně pracujeme na
vánočním koncertu, který se uskuteční 25. prosince v kostele v Židlochovicích.

Moje zážitky z Krakowa
Svatopluk Navrátil
Seděl jsem v autobuse a koukal
z okénka. Povídali jsme si a pouštěli jsme si hudbu. Přemýšlel jsem nad
tím, jak to tam bude vypadat. Jenom
to, že si představíte, že reprezentujete
ČR je zážitek na celý váš život. Strašně
jsem se bál, ale stálo to za to.
Pátek 4. 10. 19:30 – Tak je to tady!
Budeme vystupovat na pódiu. Hned
jak jsme tam nabíhali, jsem viděl
úsměv v lidských tvářích. Myslím, že
se nám to povedlo. Mám z toho dobrý
pocit. Děkuji, že jsem tam mohl být.
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Ze života obce

Spolek Mišlenka slaví první rok existence

Lenka Horrová, foto: Lenka Horrová

Spolek Mišlenka na podzim oslavil svůj první rok, ale jako skupina lidí, která pořádá různé
akce, fungujeme již dlouho. Za ten rok se nám
povedlo uspořádat spoustu akcí a na některých
jsme se podíleli, máme za sebou čarodějnice,
dětský den, letní dětský tábor atd. V zimě nás
čeká ještě Čertova cesta pro děti a spolu s Táborníky Vánoční jarmark. Na závěr bych chtěla
našemu spolku popřát plno dalších povedených akcí a spokojených dětí.
Letní tábor Mišlenka

Fotbal v Hrušovanech
Slovo předsedy FK1932 – tak naposledy…
Igor Bogľarský, foto: Igor Bogľarský
Rozhodl jsem se opustit „imaginární“ křeslo předsedy klubu, proto
píšu naposledy a rád bych se s vámi
podělil o několik informací, jak to
bylo, je a snad bude.
Z pozice odcházím k 31. 12. 2019,
tedy tak, abych mohl dokončit finanční rok. Nepřišlo to jako rána
z čistého nebe, pomalu se sbíraly
střípky a nadešel čas, který jsem si
12

vlastně již tak oproti původnímu záměru prodloužil.
Na poslední volební schůzi jsem
se rozhodl ještě zůstat ze tří důvodů.
Zaprvé se rýsovalo, že bychom mohli
mít obsazeny téměř všechny dětské
a mládežnické kategorie v soutěžích. Zadruhé jsme věděli, že budeme posilovat družstvo mužů a měl
by se začít hrát fotbal s následným

postupem do vyšší soutěže. To se
ukázalo jako solidní tah, jelikož jsme
mimořádným postupem postoupili již pro letošní ročník a družstvo
mužů dokazuje, že při vší skromnosti má dokonce na vyšší soutěž. Jsem
přesvědčen, že pokud nebudeme
ztrácet body hlavně v domácích zápasech, budou Hrušovany u Brna
bojovat na špici o postup do OP.

Ze života obce
Třetím důvodem bylo, že jsem byl
dotázán z OÚ, jestli bychom mohli
participovat a podpořit hrušovanské hody za stadiónem s tím, že by
klub a sportbar hráli důležitou roli
v rámci podpory, což by i pro mne
osobně byla veliká výzva a nemalá
finanční injekce do rozpočtu klubu.
I když klub dosahuje relativně
dobrých výsledků, máme lepší propagaci a několik nových sponzorů,
myslím, že by bylo lepší, kdyby ho
vedl někdo, kdo tomu bude moci
věnovat více času a sil. Mně už se to
nedaří tak, jak bych plnohodnotně
chtěl.
Jen pro zajímavost, když jsme
přebrali velení s novým výborem,
neměl klub formálně ani jednoho
sponzora, nyní nás čtyři roky podporují čtyři sponzoři a letos přibyl další,
se kterým jsme podepsali smlouvu
na tři roky.
Klub jsme přebírali s počtem
kolem 80 až 85 aktivních členů, do
konce roku 2015 se nám „tábor“ rozrostl na 114 členů, z toho 77 dětí
a mládeže do 18 let. Ke konci roku
2016 jsme se dostali na počet 138,
v roce 2017 jich bylo 136, v roce
2018 bylo 133 členů a ke dni 1. 11.
2019 máme 178 aktivních členů klubu. Člen nemusí být zákonitě i hráč,
ke dnešnímu dni máme registrovaných 152 hráčů. Jen pro ty, kdo kdysi
před 5 lety mluvili o černých duších,
což byl jeden z prvních e-mailů, které jsem jako nový předseda obdržel
na uvítanou – neaktivní hráč dle
nového FAČR systému automaticky
ztrácí statut hráče, pokud za 12 měsíců nenastoupí alespoň k jednomu
soutěžnímu zápasu.
Pro ty, kteří to v roce 2016 nezaregistrovali, chci připomenout, že
s podporou formou dotace z MŠMT
jsme se v roce 2017 přihlásili a zúčastnili mezinárodního turnaje ve
Vídni, celkem vycestovala reprezentovat klub a obec tři dětská družstva.
Co se týče reprezentace klubu
a obce, tak mimo benefičních zápasů starých pánů jak s Bolkovou,
tak s Menšíkovou jedenáctkou pro
mne bylo třešničkou na dortu odehrání Ondrášovka Cupu v kategorii
U9 minulý měsíc, kdy jsme hostili

tyto týmy ligových, druholigových
a divizních klubů. Toto byla pro mne
„fajnovka“ nakonec a stálo to za to.
Pokud jde o hospodaření, klub
jsme přebrali s dluhem 145 000 Kč,
což jsme měli splácet nějakých 7 let,
ale za veliké pomoci předchozího
sekretáře Petra Tesaře (Peťo, děkuji),
jsme první rok v podstatě ve dvou
tahali sportbar a dokázali jsme dluh
splatit za 1,5 roku. A tak jsme se dostali do kladných čísel a za pravidelné podpory obce, sponzorů a výnosů ze sportbaru dokážeme od roku
2017 fungovat v „zelených“ číslech.
Zmínil jsem pomoc obce, bez té by
to fungovalo velice těžko, proto děkuji všem zastupitelům v čele s panem starostou za podporu, která je
pro sportovní činnost určená dle zákona pro děti a mládež do 18 let. Jen
pro představu, podpora vychází na
cca 80 Kč za měsíc na člena do 18 let,
smlouvy jsou samozřejmě nahrány
na stránkách obce.
Jen pro představu, do dnešního
dne jsme letos utratili za míče pro
pět družstev 19 349 Kč, jenom za
míče. A budou potřeba i do haly a na
jaře další, to je fakt spotřební zboží.
Na mnohé dotace jsme nedokázali
dosáhnout, byly vázány na majetek
a rozvoj klubu v tomto směru. Jenže
klub není majitelem žádné nemovitosti, ani tráva nepatří klubu, je to
obecní majetek, na provoz a údržbu
přispívá vlastník, tedy obec. My jako
klub do toho investujeme práci, to je
náš vklad.
Mohl bych toho napsat ještě hodně, ale bylo by to zbytečné. Je potřeba si to, kdo má chuť, čas a odvahu,
vyzkoušet. Ani já neodcházím úplně
pryč. Rád bych se v rámci možností
postupně věnoval sportovní činnosti, možná pomohl některému trenérovi u malých dětí, hýbal se trochu
se starými pány a stále častěji se
otevírá téma družstva mužů „B“. Tak
pokud by byl zájem o nějakou podporu, pokusím se pomoci.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem spolupracovníkům, aktuálním,
i těm, kteří pomáhali v minulosti, nemůžu nevzpomenout pár lidí – Jara
Hádlík a celý výkonný výbor, Petr
Plavec, Jara Veselý, Mirek Kudělka,

jak mladší, který již mezi námi není,
tak starší, se kterým jsme se rozloučili po dlouhých letech, již výše zmíněný Petr Tesař ml. Děkuji všem trenérům, rodičům, kteří nás podporují
v rámci tréninků a zápasů i přímo na
hřišti. Nebylo to se mnou vždycky
lehké, ale východňár, beran, horká
krev, tak to je složitá kombinace.
Děkuji již výše zmíněným zastupitelům obce, pár si jich dokonce
našlo cestu na stadión a na fotbal.
Dokonce jsme měli jednou zápas
staří páni FK1932 vs. „starostové
Židlochovicka“. Dále chci poděkovat
lidem z obecní „čety“, kteří nám kolikrát na zavolání na poslední chvíli pomohli s údržbou hlavně kolem
hřiště, dovezli a odvezli, co kdy bylo
potřeba. Vztahy byly vážně nadstandardní a komunikace nebyla nikdy
problém.
Děkuji sponzorům, p. Matúši
Levrincovi – jednateli firmy LEMAEC,
p. Ivo Karbanovi – jednateli EL-INSTA, p. Zdeňku Jarolímovi – jednateli CANS, p. Suchomelovi – řediteli marketingu firmy XELLA/Ytong
i společnosti TUBOTECH, spol. s r. o.
Věřím, že budete nadále podporovat, co jsme společně budovali
a budujeme, je to nikdy nekončící
příběh. Stále je komu a čemu se věnovat a co podporovat.
Závěrem, jelikož se nezastavitelně blíží konec kalendářního roku,
bych chtěl všem popřát bohatého
Ježíška, pokojné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, štěstí a trpělivosti do nového roku 2020.

Předseda FK 1932 Igor Bogľarský

13

Družstvo Minipřípravka
Jaroslav Kafka
Družstvo nejmenších hráček a hráčů se pravidelně schází každou středu a pátek na stadionu, kde se učí základy chodit, běhat a pracovat s míčem. Máme tam už téměř 25
dětí od 2,5 roku až po šestileté. Od listopadu nás čeká zimní
příprava v hale, kam budeme chodit každou středu od 17
do 18 hodin. V zimní přípravě máme naplánované i nějaké turnaje, kde bychom rádi nastoupili s těmi nejstaršími
a nejšikovnějšími, protože od příštího roku již budou hrát
pravidelně soutěže. Proto je naší prioritou připravit dostatek
hráčů, vytvořit podmínky pro stavbu dvou nebo i tří týmů
a hlavně udržet děti u sportu.
Chci poděkovat všem aktivním rodičům a pomocníkům,
protože bez nich to nepůjde.

Družstvo Mladší přípravka
Jiří Horký, foto: Jiří Horký

Ze života obce
kují ve své další fotbalové kariéře. Budeme rádi, když nás
přijdete podpořit a případně se k nám i připojíte a posílíte
naše týmy.

Družstvo Starší přípravka
Tomáš Ludin a Michal Povolný
Na začátku podzimní sezóny jsme přivítali několik
nových hráčů, ať už příchozí z ml. přípravky nebo zcela
nové hráče a hráčky. Většina hráčů nastupovala jak za st.
přípravku, tak i za ml. žáky, takže fotbalově byli vytíženi
každou sobotu a neděli - což se v budoucnu jistě projeví.
Podzimní sezónu jsme zakončili s bilancí 4 výher a 5
porážek. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Heicker: 11
gólů. Za mužstvo nastupovali Jonáš Povolný, Nikola Malá,
Ondra Glomb, Sam Bodó, Štěpán Šifel, Tomáš Heicker,
Max Baráth, Kuba Bína, Jan Konštacký, Matyáš Studený,
Kuba Motyka, Patrik Ludin, Emilie Nováková, Ríša Zemek,
Vojta Duchoň. V zimní přestávce nás čekají tréninky
každé pondělí v tělocvičně ZŠ a ve středu v hale na areálu.
A tradičně se zúčastníme Zimní halové ligy v Žabčicích.
Stále hledáme a velice rádi přivítáme každého nového
hráče nebo i hráčku.

Družstvo Mladší žáci
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

Fotbalisté mladší přípravky

Podzimní část přípravy jsme zahájili na konci letních
prázdnin třídenním soustředěním formou příměstského
tábora na fotbalovém stadionu. Snažili jsme se užít si konce
prázdnin s hrami a fotbalem v nezvyklých a zábavných formách. Sezónu jsme zahájili vítězstvím v prvním utkání s Rajhradicemi. Hned v prvních týdnech září se k nám připojila
spousta nových hráčů. Někteří přišli z mladší kategorie, jiní
se přihlásili jako čerství nováčci. Od začátku jsme se snažili
zařadit do sestavy všechny hráče, i když to nejdřív bylo docela složité. Jsme ale rádi, že se postupně podařilo všechny nováčky do hry úspěšně zapojit. Jejich zapojení se sice
zpočátku částečně podepsalo na výsledcích, ale mnohem
důležitější pro nás bylo, že se tým podařilo rozšířit o další
platné hráče. Jejich výkony totiž zápas od zápasu rostly
a ve zbytku podzimu byly pro tým posilou. V závěru podzimní části jsme sehráli za sebou tři výborná utkání se třemi
nejsilnějšími týmy naší skupiny. Přesto, že jsme ani v jednom z nich nezvítězili, výsledky byly velice solidní a výkony
celého týmu se postupně zlepšovaly a jsou tak příslibem
lepších výkonů a výsledků do jarní části sezóny. V zimním
období tréninky přesouváme do školní tělocvičny. Plánujeme také účast ve dvou halových ligách, ve kterých chceme
dávat střídavě šanci všem hráčům tak, aby jejich vytížení
bylo rovnoměrné a aby získali co nejvíc zkušeností, a to
i přesto, že jsou ligové soupisky omezené. Také se zúčastníme několika turnajů se zajímavým obsazením, na kterých,
jak věříme, získají děti další cenné zkušenosti, které zužit14

Mladší žáci

Momentálně tvoří tým mladších žáků 4 hráči, kteří ještě letos na jaře hráli za starší přípravku. Abychom kategorii mladších žáků zachránili, doplňujeme
tým hráči ze starší přípravky. Podle toho také vypadají
dosavadní výsledky v podzimním kole, kdy dostáváme i 20
branek. Věřím, že jde pouze o přechodné období. Díky tvrdé práci na trénincích sleduji, že kluci jdou nahoru zápas od
zápasu, a to jak herním projevem, tak i konečnými výsledky
v posledních zápasech. Nyní nás od 30. 10. čeká zimní příprava, během níž absolvujeme i několik turnajů, a pevně věřím, že na jaře budeme silným soupeřem pro ostatní týmy!
Momentálně máme na trénincích 16 - 18 kluků, ale i 2 dívky,
což je hodně pozitivní, zájem o fotbal v Hrušovanech stále je a navíc stále roste. Chtěl bych poděkovat rodičům za
skvělou spolupráci, zejména co se týče odvozu dětí na venkovní zápasy, a komunikaci s trenéry. Hlavně bych chtěl
poděkovat trenérovi Romanu Bínovi a trenérům ze starší
přípravky Tomáši Ludinovi a Michalu Povolnému za výbornou spolupráci při trénincích a za doplňování týmu
mladších žáků.

Ze života obce

Družstvo Muži
František Obořil, foto: František Obořil
Před podzimní částí se v našem mužstvu udělalo, spíše
odehrálo, pár významných změn. Přišli noví hráči, a tím pádem vznikl tlak na každý post v kabině A mužstva a někteří
hráči odešli. Nebylo to lehké období, ale ustáli jsme to. Soutěž jsme začali domácí výhrou a všechno nasvědčovalo tomu,
že je vše tak, jak má být. Ale přišla venkovní utkání, kde jsme
zjistili, že je před námi ještě moře práce. Po sérii několika remíz a ne zrovna pohledných zápasů jsme si v kabině vysvětlili
co a jak dál. Kluci začali poslouchat pokyny, začali pracovat
a hlavně se vybudovala parta lidí, kteří hrají jeden za druhého. Nesmím zapomenout na obrovskou podporu fanoušků,
kteří za námi jezdí i na venkovní zápasy. Mužstvo se ustálilo
a přišly výsledky, které nás katapultovaly na nejvyšší příčky
tabulky. Touto cestou chci za sebe i za hráče poděkovat vedení klubu, které nám vytváří podmínky a komfort, které dostáváme. Čeká nás zimní příprava a já doufám, že vám na jaře
budeme zase zpříjemňovat sobotní odpoledne. Ještě jednou
děkujeme za podporu!!!

Tým mužů

T.J. Sokol Hrušovany – úspěšná reprezentace
na atletických závodech
Pavel Kadlec, foto: Petr Haloun
V novém školním roce byly opět zahájeny oblíbené sokolské kroužky pro
děti a mládež: volejbal, cvičení všestrannosti, moderní gymnastika. Po demolici
sokolovny jsme se zabydleli ve výborně
vybavených halách, a to na ul. Jízdárenské a ve školní tělocvičně.
Mladí volejbalisté se připravují na
turnaj na konci listopadu v Ořechově,
čeká je tak první konfrontace proti dospěláckým týmům. Jistě to bude cenná
zkušenost a velmi se těšíme. Těmto hráčům, z nichž mnozí ukončili povinnou
školní docházku, uspokojivě dorůstají
následovníci především z řad páťáků
a šesťáků. Přestože se tréninky konají třikrát týdně, mnoho mladých volejbalistů
chodí pouze jednou, takže se jen pomalu
objevuje potenciál, který v nich dřímá.
Cvičení všestrannosti pro děti rovněž
běží třikrát týdně. Šest našich sokolíků
jednotu úspěšně reprezentovalo na atletických závodech v Jedovnicích, kde
jako tým vybojovali třetí místo a dosáhli velkých individuálních úspěchů. Na
stupních vítězů stanuli Matyáš Karban
(3. místo), Eliáš Karban (2. místo), Daniela Halounová (2. místo) a Lukáš Demel
(1. místo), těsně pod nimi skončila Lucka

Kejdušová (4. místo). Statečně bojovala
také Valentýnka Karbanová (6. místo),
jakožto benjamínek naší družiny. Velmi
nás těší aktivní přístup cvičitelů, kroužky
již nejsou závislé na jednom nebo dvou
vedoucích. Náš cvičitelský tým také např.
vypomáhal s organizací židlochovické
Noci sokoloven.
Tréninky moderní gymnastiky se konají v pondělí a ve čtvrtek na sportovní
Hrušovanští reprezentanti na závodech v Jedovnicích
hale na Jízdárenské.
Smíšený volejbalový tým definitivně
rozšířil svou činnost na dva tréninky týdně, aby bylo možné se lépe připravit na
tuhé boje ve 2. lize brněnské Amatérské
volejbalové ligy. O tom, že je to dobrý
a potřebný krok, jsme se přesvědčili na
přípravném volejbalovém turnaji, kde
náš tým obsadil 9. místo, přičemž jej porazily pouze týmy z 1. ligy.
V nejbližší době se chystáme zlepšit
podmínky činnosti našich sportovních
kroužků, a to nákupem nového vybavení, které můžeme pořídit zejména díky
financím získaným z dotace MŠMT. Věříme, že ještě více přispějeme k tomu, aby
si zejména děti v našich kroužcích užívaly radost z pohybu a mohly rozvíjet tělo
i ducha.
Hrušovanské děti na stupních vítězů
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Ze života obce

Táborníci
Drakiáda
Valérie Philippi, foto: Tomáš Franěk
Dne 12. října 2019 proběhla jako
každý rok drakiáda pořádaná oddílem Táborníci Hrušovany u Brna, z. s.
Sešli jsme se v hojném počtu u kostela, kde proběhla první část drakiády,
a to soutěž o nejkrásnějšího ručně vyrobeného draka. Jako každý rok děti
vyrobily krásné draky, a proto bylo
rozhodování velmi těžké. Nestranná
porota se ale tohoto nelehkého úkolu zhostila a verdikt byl následovný:
družina laněk se umístila na krásném
3. místě, družina ještěrek na místě
druhém a v soutěži o nejkrásnějšího
draka zvítězil Adam Procházka. Po téhle aktivitě jsme na poli vypustili draky do vzduchu, k čemuž nám pomohl
mírný podzimní vítr. Ohodnotili se
i nejlépe létající draci, což byli draci
Lukáše Demela, Tomáše Cejpka a Mikuláše Duchoně.
Příští rok se na vás budeme těšit
zase.

Podzimní výlet
Marek Doležal, foto: Tomáš Franěk
Na tradiční podzimní výlet letos
Táborníci odjížděli v pátek 25. října
v odpoledních hodinách a naším
cílem byly Beskydy, přesněji chata
Třeštík. Tam pravidelně jezdíváme
na zimní výlet, ale tentokrát jsme si
chtěli okolí užít i bez sněhové pokrývky. Na chatu nás autobus dovezl
pozdě večer, a tak se všichni již jen
ubytovali, navečeřeli a po krátkém
seznámení s pravidly pobytu šli spát.

Drakiáda v Hrušovanech
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Druhý den jsme se probudili domovu. Cestou bylo pro děti přido slunečné soboty. Teploty měly praveno překvapení v podobě zapodle předpovědí atakovat 18 °C, stávky na Pustevnách, kde jsme natakže se již každý těšil na krásnou vštívili stezku Valašku. Teploměr na
procházku. Výchozím bodem so- vrcholu stezky hlásil 0 °C a tak jsme
botního výletu byla vodní nádrž byli rádi za každou vrstvu oblečeHorní Bečva, kam nás dopravil au- ní, která nás zahřála. Po procházce
tobus. Cílem výletu pak bylo vrátit v korunách stromů a na prosklese do chaty a cestou se porozhléd- né vysuté lávce jsme zamířili zpět
nout po krajině z rozhledny Milo- k autobusu, který nás po snězení
ňová. Samotná trasa nebyla až na svačiny odvezl zpátky do Hrušovan.
návštěvu rozhledny pevně daná,
a tak se každá družina mohla toulat
krásnou podzimní přírodou podle
svých schopností. Po návratu do
chaty nás již čekal pozdní oběd
v podobě polévky a kuřete s rýží.
Poté se po krátkém volnu sešly děti
v jídelně, kde do večerky hrály pod
vedením vedoucích hry a za doprovodu kytary zpívaly táborové písně.
Neděle byla oproti sobotě zamračenější a chladnější, ale ani to
nás neodradilo vyrazit na výlet. Společná fotka před horskou chatou Třeštík
Opět nás autobus ráno odvezl pryč
od chaty a my se měli odpoledne
vrátit. Tentokrát jsme byli vysazeni u jihozápadního cípu vodní nádrže Šance. Odtud se pak družiny
vydaly směrem k obci Bílá, kde navštívily místní obůrku s lesní zvěří.
Dále nás cesta vedla kolem sirného
pramene Smradlava přes hraniční přechod Bumbálka až na chatu.
Po teplé polévce a výborném řízku s bramborovou kaší si mohly
děti na chvíli odpočinout. Poté již
Táborníci na výletě v Beskydech
následovalo vyhlášení nového ročníku fotosoutěže pro členy spolku
a promítání příběhu „Putování se
sobíkem“. Po jeho konci se pak děti
s bříšky plnými popcornu odebraly
do hajan.
Poslední den se nesl v duchu
všeobecného balení a příprav na
cestu zpět domů. Pro zabavení již
sbalených dětí pak posloužily různé deskové, karetní a vědomostní
hry. Po naložení všech věcí do autobusu a vyfocení skupinové fotky
před chatou, jsme se vydali vstříc Prosklená vyhlídka na Pustevnách

Ze života obce / Kultura

Tradiční myslivecký ples 15. února 2020

Antonín Černý, foto: Antonín Černý

Přípravy na zimní období jsou u našeho
Mysliveckého spolku Lípa v plném proudu.
Chystá se doplnění zásob krmení pro zvěř
nebo příprava dřeva na topení. Hlavní akcí
zimní sezóny bude již tradičně únorový
Myslivecký ples, jemuž se věnuje nejvyšší
pozornost. Datu konání 15. 2. 2020 předcházejí rozsáhlé přípravy, abychom spolu
s dechovou kapelou HORNOBOJANI z Horních Bojanovic vytvořili pro návštěvníky
plesu příjemnou atmosféru. Připraveno
bude výborné občerstvení, bohatá tombola a zábava od 20 do 3 hodin ráno. Předprodej vstupenek bude opět v obchodě
u Mášů za cenu 200 Kč. Srdečně zvou a těší
se na setkání pořadatelé, Myslivecký spolek
Lípa Hrušovany u Brna.

Kapela na loňském mysliveckém plese

Kalendář akcí listopad 2019 – leden 2020

Rubriku připravuje: Eva Kadlecová
Listopad
25. 11. 2019

Přednáška z cyklu Brněnské podzemí (knihovna)

Prosinec
3. 12. 2019
Čertova cesta (Mišlenka)
4. 12. 2019
Mikulášská besídka (Táborníci)
5. 12. 2019
Rozsvícení vánočního stromu a příjezd Mikuláše (T.J. Sokol Hrušovany u Brna)
7. 12. 2019
Vánoční jarmark (Mišlenka, Táborníci)
8. 12. 2019
Znovu vlakem do Židlochovic, slavnostní otevření vlakové tratě
			Židlochovice-Hrušovany
14. 12. 2019
Vánoční besídka (Táborníci)
18. 12. 2019
Vánoční besídka (Klub seniorů)
23. 12. 2019
Živý betlém
24. 12. 2019
Betlémské světlo a vyřezávané jesličky v kostele
Leden
12. 1. 2020
25. 1. 2020
31. 1. 2020

Tříkrálová sbírka (T.J. Sokol Hrušovany u Brna)
Hasičský ples
Ples (SPCCH) invalidů
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Hrušovany
u Brna
Letos nově na
prostranství
za kostelem
Hrušovany u Brna

živí herci, Svatá rodina s Ježíškem a domácí zvířátka
poslech tradičních vánočních koled
pro všechny bude připraven teplý nápoj na zahřátí a pro děti sladká odměna
s sebou si vezměte rozsvícené lucerničky
po akci bude otevřený kostel a možnost odnést si v lucerničkách Betlémské světlo
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Přijďte spolu s dětmi prožít vánoční příběh,
zazpívat si koledy a svátečně se naladit

pondělí 23. 12. 2019 v 16.30 hodin
Letos nově na prostranství za kostelem
Hrušovany u Brna

živí herci, Svatá rodina s Ježíškem a domácí zvířátka
poslech tradičních vánočních koled
pro všechny bude připraven teplý nápoj na zahřátí a pro děti sladká odměna
s sebou si vezměte rozsvícené lucerničky
po akci bude otevřený kostel a možnost odnést si v lucerničkách Betlémské světlo
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Hrušovany ve fotografiích

Pobožnost za zemřelé na hrušovanském hřbitově (foto Josef Valoušek)

Hrušovanské okruhy v září 2019 (foto Josef Valoušek)

Podzimní výlet Táborníků (foto Tomáš Franěk)

Vítání občánků v říjnu 2019 (foto Josef Valoušek)

Žáci první třídy se učí písmenka (foto Jitka Coufalová)

Oprava vjezdů ke garážím na Sídlišti (foto Pavel Kadlec)

Podzimní tvoření v MŠ (foto Zdeňka Doleželová)

Rekonstrukce vlakového nádraží (foto Marie Rožnovská)
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