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MIROSLAV ROŽNOVSKÝ:
OBEC MÁ DOSTATEČNOU FINANČNÍ REZERVU I PRO PŘÍPADNÉ SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ
Jak žijete v době koronavirové
krize?
Špatně, protože to na nás přišlo
z ničeho nic. Respektujeme veškerá
nařízení vlády, např. hygienické normy. Všechno děláme hlavně s ohledem na zdraví a bezpečnost občanů.
Má obec k dispozici ochranné
pomůcky?
Ano, máme. Teď se situace naštěstí
zlepšila. Roušky a respirátory tak můžeme rozdávat např. lékařům, proda-

vačům, zaměstnancům obce a do Villy
Martha. V současné době jsme totiž
získali zásilku asi sto kusů ochranných
pomůcek od kraje. První měsíc a půl
jsme nedostali od státu absolutně nic.
To, co jsme předtím mohli distribuovat, bylo z vlastních zdrojů obce nebo
od dobrovolníků. Tímto bych chtěl
poděkovat občanům za jejich aktivitu.
Jste informováni krajem nebo
státem o dalším vývoji situace nad
rámec běžných informací z médií?

ptala se Eva Kadlecová

V podstatě nám posílají pouze
nařízení vlády společně s metodickými pokyny, která vydávají především
v souvislosti s uvolňováním v současné době.
Jak krizová situace ovlivnila
chod obecního úřadu?
Obecní úřad především omezil přístup občanům. Momentálně máme
kromě pondělí a středy zamčeno
a občané si v případě potřeby mohou
zazvonit. Občané musí mít zakrytý
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nos a ústa a vydesinfikované ruce prostředkem, který je připraven u vstupu.
Preferujeme online komunikaci prostřednictvím e-mailů a telefonu.
Občané byli informováni, že
splatnost poplatků byla odložena.
Zůstává toto opatření v platnosti?
Splatnost nebyla odložena. Zastupitelstvo by muselo přijmout vyhlášku, kterou by změnilo termín
splatnosti. Takže jsme to vyřešili šalamounsky. Rada přijala usnesení, že
bude respektovat zaplacení poplatků
do 30. června bez sankce. Obec neplánuje toto období prodlužovat. Samozřejmě nevíme, zda se situace znovu
nezhorší a my nebudeme muset znovu přijmout nová opatření.
Obec se zřejmě bude potýkat
s nižším příjmem, než původně
předpokládala, a to v souvislosti
s poklesem výběru daní. Přijali jste
již nějaká opatření?
Já jsem zatím vydal interní pokyn
snížit jakékoliv nákupy na nezbytné
minimum. Počítám s tím, že se změna projeví až v měsíci červenci nebo
srpnu, do té doby pro jistotu nebudeme rozjíždět žádnou větší akci. Zatím
máme spočítané, že pokud by se příjmy obce z daní snížily o 10 %, znamenalo by to ztrátu pěti až šesti milionů,

pokud o 20 %, tak deseti až dvanácti
milionů korun. Takže musíme korigovat výdajovou stránku rozpočtu a sledovat vývoj výběru daní. Na srpnovém
zastupitelstvu bychom už mohli pracovat s konkrétními výsledky poklesu
obecních příjmů. Máme výhodu v tom,
že jsme v minulých letech uměli čerpat
evropské dotace, takže jsme si mohli
z vlastních prostředků vytvořit finanční rezervu. Naštěstí nejsme v situaci, že
bychom museli něco akutně řešit.
Pokračovat bude samozřejmě stavba sokolovny a jsme připraveni zahájit
stavbu rybářské chaty. V tomto případě se to stejně byrokraticky pozdržuje
tím, že dosud není vydáno stavební
povolení. Myslím si, že se bude muset
odložit oprava vozovky ke hřbitovu,
výstavba komunikace na ulici Stávání,
vybudování přechodu na křižovatce Komenského-Tyršova-Hybešova.
Rádi bychom i v této situaci vybudovali úpravnu vody na Sídlišti či opravili studně, protože nám hrozí akutní
sucho. Zatím bych nechtěl snížit dotace spolkům na letošní rok. Je ale
nutné počítat s tím, že to obec ovlivní
i v příštím roce.
Řeší obecní policie některé případy porušování nařízení vlády?
Ano, řeší. Velmi nám pomáhá kamerový systém. Nejčastěji řeší pří-
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pady, kdy si občané zakoupí alkohol
a ve skupině ho popíjejí na veřejném
prostranství. Obecní policie již uložila
v této souvislosti i několik pokut.
Jak to vypadá s kulturními akcemi, které běžně spolupořádá obec?
Obávám se, že kulturní akce vezmou za své, například Babské hody
a Železný muž se už pořádat nebudou. A myslím si, že budou zrušeny
i tradiční hody v srpnu. V dubnu se
nekonala veřejná připomínka osvobození obce, takže někteří zastupitelé
pouze položili k pomníku věnec.
Jaký je váš osobní tip, jak dlouho
budou opatření trvat?
Bojím se, že budou trvat dlouho,
protože se zjišťuje, že velká část lidí,
kteří nemoc prodělali, nemají vybudované protilátky. Bojím se, že přijde
druhá vlna pandemie.
Máte vy osobně ze vzniklé situace strach?
Nemám, protože to beru jako přirozenou opakující se záležitost. Spíše
se bojím dopadu pro určitou skupinu
lidí, protože jim to může přinést existenční problémy. Strach ničemu nepomůže, protože pak propadáte do
pocitu beznaděje, navíc strach demoralizuje.

Zajímavé údaje z evidence obyvatel za rok 2019
Hana Svobodová
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 (vč. cizinců)

3602

Přistěhovaní do obce 2019

119

Vystěhovaní z obce 2019

124

Počet narozených

25

Počet zemřelých

19

Přestěhování uvnitř obce

22

Počet obyvatel k 1. 1. 2020 (vč. cizinců)

3603
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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 (www.hrusovanyubrna.cz/index.php/ dokumenty)






Rada obce schvaluje:
 objednávku projektové dokumentace na „Stavební úpravy bytu Hrušovany u Brna č. p. 56/1“ v ceně 65.000
Kč vč. DPH od Ing. Roberta Lišky, IČO
66548349 (úpravy rodinného domu
v majetku obce tak, aby se vytvořily
dvě obyvatelné a samostatné bytové
jednotky);
 smlouvu o dílo na VZMR Modernizace bytů I NP č. p. 223 – byt č. 3 a č. 4
se spol. Svoboda a syn, s.r.o. za cenu
2.669.319,55 Kč vč. DPH (vlhkostní
izolace a opravy sítí u bytů v obecním
bytovém domě na ul. Vodní);
 příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na zakázku Modernizace
bytů I NP č. p. 223 – byt č. 3 a č. 4 se
spol. Domia s.r.o. v ceně 87.120 Kč vč.
DPH;
 objednávku na strojní čištění komunikací u spol. FALKY, spol. s r.o.
v předpokládané ceně do 25.000 Kč
vč. DPH;
 objednávku celoroční údržby vybraných záhonů u Ing. Martina Dratvy,
IČO: 69759944 v ceně max. 50.000
Kč (neplátce DPH);
 objednávku celoroční údržby vybraných záhonů u pí Jitky Sedláčkové,
IČO: 01712829 v ceně max. 40.000
Kč (neplátce DPH);
 objednávku deratizace v obci u spol.
Deratizace4D v předpokládané ceně
85.000 Kč vč. DPH;
 poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Historické Hasičské Sdružení, z. s. ve výši 20.000 Kč
(oprava historického hasičského vozidla);
 objednávku projektové dokumentace na ozelenění plochy sportovního











areálu na Jízdárenské ulici od Ing.
Evy Doleželové, IČO: 73286672 za
26.500 Kč (neplátce DPH);
objednávku na desinfekci objektů
ZŠ Masarykova a budov MŠ Hrušovany u Brna u firmy F.A.D s.r.o.
v předpokládané ceně 23.300 Kč;
nesankcionovat nezaplacení místních
poplatků v termínu do 30. 6. 2020;
realizaci veřejné zakázky na zajištění
klimatizace pro MŠ Jízdárenská na
základě předloženého průzkumu
trhu;
prodloužení termínu pro podávání
nabídek v rámci konkurzního řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Hrušovany
u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023229 do
15. 5. 2020;
objednávku na terénní úpravy v Kelblově jámě v hodnotě 65.824 Kč
vč. DPH u p. Bohumila Tomana, IČO
13373081;
objednávku na opravu havarijního
stavu vybavení fotbalového stadionu u p. Tomáše Procházky, IČO
72485086 v hodnotě 47.180 Kč bez
DPH;
darovací smlouvu na materiální
dar 28 ks respirátorů FFP2 pro Villu
Marthu, Betánie – křesťanská pomoc, z. ú. v celkové hodnotě 6.972
Kč vč. DPH;
objednávku opravy sekačky u společnosti GARDEN Studio, s.r.o. v ceně
35.800 Kč vč. DPH.

Rada obce vzala na vědomí:
 oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 38550/2020
– Rozšíření těžebny Moravia Tech;
 informaci starosty o záměru aktualizace plánu investic a rozpočtu obce
tak, aby reagovaly na vývoj poklesu
příjmů.
Rada obce rozhodla:
 o přerušení provozu MŠ Hrušovany
u Brna s výjimkou pro děti lékařů,
zdravotních sester, lékárníků a pracovníků záchranných složek – s účin-

ností 17. 3. 2020 – do odvolání – max.
15 dětí ve třídě.
Zastupitelstvo obce schválilo:
 uzavření kupní smlouvy mezi obcí
Hrušovany u Brna (jako kupujícím),
jejímž předmětem je koupě pozemků;
 parc. č. 582 o výměře 685 m2,
druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba –
budova s č. p. 214; objekt občanské
vybavenosti;
 parc. č. 583/1 o výměře 3377 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň;
 parc. č. 584 o výměře 616 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, to vše zapsáno na LV
č. 1802 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov,
pro katastrální území a obec Hrušovany u Brna, a to za kupní cenu ve
smluvené výši 14,3 mil. Kč s tím, že
po převodu vlastnického práva na
obec bude uhrazena část kupní ceny
bance (zástavnímu věřiteli) za účelem umoření dluhu prodávajícího
a následný výmaz zástavního práva
smluvního, jež v současné době na
kupovaných pozemcích vázne, a teprve po výmazu zástavního práva
z katastru nemovitostí bude zbylá
část kupní ceny vyplacena prodávajícímu. (Odkup Bauerovy vily od Adolfa Loose a souvisejících pozemků);
 uzavření kupní smlouvy mezi obcí
Hrušovany u Brna (jako kupujícím),
jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. 592/26 o výměře 33
m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha, zapsaného na LV č. 1802 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, pro katastrální území
a obec Hrušovany u Brna, a to za
kupní cenu ve smluvené výši 100
tis. Kč (Odkup pozemku určeného
pro stavbu garáže v lokalitě ul. Loosova od stejného vlastníka jako byla
Bauerova vila).
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Fungování úřadu v období pandemie
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec
V souvislosti s pandemií koronaviru
Covid-19 vyhlásila vláda opatření na
zpomalení či zamezení šíření této nemoci. To se dotklo fungování celé země
a samozřejmě i našeho úřadu.
Dne 16. 3. byl provoz obecního úřadu výrazně omezen pro veřejnost, a to
na dobu v pondělí a ve středu od 14 do
17 hod. Vstup byl možný pouze jednotlivě a po telefonické domluvě. Samozřejmostí byla i další opatření, jako např.
roušky či zvýšená hygienická pravidla.
Současně bylo schváleno, že lidé mohou platit poplatky až do 30. 6. 2020
bez jakýchkoli sankcí. Osoby v nouzi
se mohly obrátit na obec, aby jim byly
zabezpečeny nákupy a další nezbytné
potřeby.
Prvotní uvolnění se týkalo provozu
systému Czech POINT v původní stabilní úřední době.
Stav omezeného provozu úřadu pro
veřejnost trval až do 20. 4., kdy došlo
k obnovení úředních hodin obecního
úřadu pro veřejnost na dobu pondělí
a středa 6:30 – 17:00. Stále je však potřeba dodržovat pravidla - do budovy
úřadu je možné vstupovat pouze jednotlivě a je-li obsluhován jiný klient, je
třeba čekat před budovou. Dříve byli

lidé zvyklí, že úřad byl pro
občany v pracovní době
otevřený, což nyní zatím
neplatí a mimo úřední
dny se budova zamyká.
Upřednostňujte telefonický nebo elektronický styk (e-mail, datové
schránky). Základní telefonní číslo na podatelnu
je 547 236 117 a e-mail
je podatelna@ouhrusovany.cz. Veškeré důležité
kontakty naleznete na
webu obce hrusovanyubrna.cz. Osobně choďte na úřad pouze v případě nutnosti.
Znovu bych upozornil na možnost
platby veškerých poplatků převodem
na účet obce 2022877339/0800. Jako
variabilní číslo uveďte číslo popisné vaší
domácnosti a do poznámky uveďte
jméno poplatníka. Tento způsob je velmi snadný, pohodlný a ušetříte si cestu
na úřad.
Při vstupu do budovy je k dispozici
dezinfekce na ruce, gumové zdravotnické rukavice a před budovu úřadu
je umístěna bedna, ve které si lidé mohou vyzvednout roušku. Snažíme se ji

průběžně doplňovat, aby tam vždy pár
kusů bylo. Prvotní zkušenost, kdy jsme
do bedny dali větší množství roušek, se
bohužel neosvědčila. Pokud v bedně
zrovna žádnou roušku nenaleznete, neváhejte na to pracovníky úřadu upozornit, oni je ochotně doplní.
Tyto roušky obec získala především
od milých spoluobčanů, kteří je dobrovolně a nezištně vyrábějí a poskytují pro
ostatní. Všem lidem, kteří se jakýmkoli
způsobem podílejí na výrobě a distribuci roušek, patří obrovské poděkování.
Jsem překvapen, kolik lidí je do výroby
zapojeno, a velmi potěšen, s jakým zápalem se do této činnosti mnozí pustili.

Vliv nouzového stavu na ekonomickou situaci obce
Miroslav Rožnovský
Již nyní je zcela jasné, že nouzový stav a s tím spojený ekonomický stav bude mít zásadní vliv na rozpočet roku 2020,
ale i na rozpočty roků 2021, 2022. Daňové příjmy jsou již fikcí
a zatím nelze odhadnout propad příjmů. Ve spolupráci s odbornou ekonomickou obcí odhadujeme možnou hodnotu
propadu:
1/ propad ve výši 10% znamená výpadek 5 – 6 mil. Kč v příjmech
2/ propad ve výši 20 % znamená schodek 10 – 12 mil. Kč
Bude-li propad ještě vyšší, tak to bude na pováženou. Vydal jsem příslušné pokyny k hospodaření obce a připravíme
změnu Plánu investic 2020 a změnu rozpočtu na rok 2020.
Jelikož jsem tušil, že podobná situace může přijít, byl úvěr
na splácení výstavby sokolovny koncipován tak, abychom
byli schopni splácet své závazky i v době nejhorší finanční
krize.
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Jsme schopni uhradit i kupní cenu za Loosovu vilu a zahájit přípravy na rekonstrukci a budoucí provoz této kulturní
památky.
Obec Hrušovany u Brna uměla stoprocentně čerpat dotační tituly a zajistila si dostatečný finanční polštář pro budoucnost. Nikdo dnes však nedokáže říci s jistotou, co nás
čeká. Jsem však přesvědčen, že tuto situaci překonáme za
cenu omezení výdajové stránky rozpočtu obce.
Místní spolky chci ubezpečit, že zatím nebudu navrhovat
škrty v dotačním programu obce. Upozorňuji však na možnost,
že v příštím roce by k omezení a snížení podpory mohlo dojít.
Nařízení vlády a podmínky nouzového stavu stanovují, že
jsou akce, které se nebudou konat. Oslava osvobození obce
byla již zrušena. Obávám se, že budou zrušeny i Babské hody
a v ohrožení jsou i tradiční hody. Zde si však budeme muset
počkat na budoucí vývoj situace a vyčkat, jaké podmínky krizový štáb a vláda nastaví.
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Upozornění na splatnost 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. 2020.
Vzhledem k současné situaci rada obce rozhodla, že do konce června 2020 nebudou poplatníci sankciováni.

Upozorňujeme, že je možné poplatky hradit převodem na
účet 2022877339/0800, VS – číslo domu a do poznámky příjmení. Před zadáním platby si prosím ověřte telefonicky výši
poplatků – tel.: 547236117 – pí Seďová.
Doporučujeme veškerý kontakt s obecním úřadem
směřovat buď telefonicky, nebo e-mailem.

Nové výsadby v Hrušovanech u Brna
Pavla Dratvová, foto: Pavla Dratvová
V druhé polovině března 2020 bylo
v naší obci vysazeno 65 nových stromů a 91 keřů. Výsadby byly provedeny
jako kompenzace ekologické újmy za
dřeviny vykácené z důvodu akce „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany
u Brna – Židlochovice“. Výsadby provedla firma Florstyl, s.r.o., která zajistí
i dvouletou následnou péči potřebnou
k řádnému ujmutí výsadeb.
Všechny keře (muchovníky, trnky,
dříny, hlohy, ptačí zoby, růže) a 9 stromů
(3 borovice lesní, 1 olše, 2 vrby, 2 třešně
„Napoleon“ a 1 dub bahenní) byly vysazeny v lokalitě u rybníka Vodárna dle
projektu „Obnova lesoparku na Vodárně v Hrušovanech u Brna“, kterou pro
obec vypracoval autorizovaný zahradní architekt Ing. Ondřej Remeš v červnu 2017. Kromě muchovníku se jedná
o domácí dřeviny, které zajistí potravu

hmyzu a ptactvu, na muchovníku si pochutnají i ostatní.
5 okrasných třešní bylo vysazeno
u autobusové zastávky na sídlišti, jako
pokračování stávající mladé sakurové
aleje.
10 javorů bylo vysazeno ve dvouřadém stromořadí podél cesty v lesoparku u Šatavy.
41 kusů dřevin javoru mléče „Olmsted“, javoru babyky „Elsrijk“ a jeřábu
ptačího „Edulis“ bylo umístěno podél
průmyslového obchvatu. Kultivary domácích dřevin s užší korunou byly zvoleny proto, aby se v budoucnu předešlo
kolizi dřevin s projíždějícími kamiony.
Všechny stromy byly opatřeny zálivkovými vaky, které pojmou dostatečné
množství vody, která z pytle pomalu
vykapává a zaručí pomalé zasakování
veškeré vody.
Nové stromy v lesoparku u Šatavy

Jak funguje systém třídění odpadu
Pavel Kadlec, Petr Březina
Občas se na obecní úřad obrátí lidé s tím, že by chtěli vysvětlit fungování systému svozu a třídění odpadů v naší obci.
To, že si každý může od obce požádat o poskytnutí nádob na
tříděný odpad (plast a papír) pro svoji domácnost, už snad
vědí všichni, ale jak samotný systém funguje?
Každá nádoba je opatřena čipem, který nese základní
informace: číslo domu, ke kterému patří, objem nádoby
a druh vyváženého materiálu. Při svozu se načte čip a pracovník svozové firmy pohledem posoudí naplněnost nádoby a zadá do evidence svozové společnosti příslušnou hodnotu: 1 – čtvrt nádoby naplněno odpadem, 2 - půl nádoby
naplněno odpadem, 3 – tři čtvrtiny nádoby naplněno odpadem, 4 – celá nádoba naplněna odpadem, 5 – plná nádoba

a další odpad mimo popelnici (např. pytel s odpadem vedle
popelnice).
Jak se počítá úroveň třídění pro slevu na poplatku?
Po svozu jsou známé dvě základní hodnoty: celkový objem svezeného odpadu (daný součtem objemu odpadu ze
všech nádob) a celková hmotnost odpadu ve svozovém voze.
Na základě těchto údajů se spočítá průměrná hmotnost odpadu a ta se zpětně rozdělí ke každé vyvezené nádobě na základě zadané naplněnosti. Pokud se tedy např. zjistí, že auto
vyvezlo z popelnic 50.000 l odpadu (součet objemu vyvezených popelnic) a jeho hmotnost je 5 tun, vychází průměrná
hmotnost 0,1 kg na litr odpadu. Tím pádem se ke klasické
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stodvacetilitrové popelnici, která byla při vývozu plná (stupeň naplněnosti 4), přiřadí 12 kg odpadu.
Jinými slovy, hmotnost odpadu u domácnosti je vypočítávána z celkové hmotnosti odpadu ve svozovém autě, která
je vydělena součtem objemu svážených odpad, a následným
přepočtem dle odhadu naplněnosti nádoby.
Na základě přepočtené hmotnosti nádob u každé domácnosti se dále počítá koeficient vytřídění stanovený jako podíl
hmotnosti vytříděných odpadů (papíru + plastu) na celkovém množství odpadu domácnosti (papír + plasty + směsný
komunální odpad).
Ve výsledku tedy nezáleží na počtu vývozů nádoby, je úplně jedno, jestli se nádoba naplněná z jedné čtvrtiny vyveze
čtyřikrát nebo jestli se plná popelnice vyveze jednou. Výsledný objem u takové nádoby bude stejný, pokud nedojde ke
špatnému označení naplněnosti nádoby.
Z osobních zkušeností je lepší nechat vyvážet plné nádoby, a to co nejméně v roce. Minimálně proto, že když je nádoba plná, odpadne potřeba kontrolovat správně zadanou
naplněnost ze strany svozové firmy, ale také to může člověka
psychologicky nutit k lepšímu třídění a šetření místem v nádobě.
Podstatnou výhodou je také fakt, že tímto způsobem
eliminuje domácnost chybu při odhadu naplněnosti nádoby – v mnoha případech se totiž stává, že je naplněnost nádoby označena pracovníkem svozové firmy zcela
nesprávně – tedy v nádobě je jeden pytlík na odpadky,
ale tato je označena stupněm naplněnosti 4. Viz dále.
Jak průběžně kontrolovat úroveň třídění vlastní domácnosti?
Na průběžný výsledek svého třídění se může každý podívat na portálu svozové firmy. O přístupové údaje si můžete
požádat u místostarosty Vladimíra Lazara nebo u tajemníka
Pavla Kadlece. Po přihlášení do portálu můžete vidět informace o každém provedeném svozu.
Jistě je vhodné si překontrolovat, zda jsou přiřazené
správné nádoby k vaší domácnosti dle unikátního kódu RFID
a jejich odpovídající objem. Dalšími údaji tabulky jsou naplněnost vyvezené nádoby a přepočtená hmotnost odpadu.
Klíčovou informací je „% třídění č. popisné (koeficient)“ udá-

vající váš stupeň třídění, podle kterého se následně hodnotí
možnost dosažení slevy. Ukazatel „% třídění obec (koeficient)“ vyjadřuje celkový průměrný podíl třídění v obci.
Na jednu stranu bychom chtěli požádat o shovívavost
k práci zaměstnanců svozové firmy, pokud se zadaná naplněnost nádoby bude lišit o jeden stupeň: je jistě nejednoznačné rozhodnout, jestli je nádoba naplněná např. ze tří čtvrtin
nebo jestli už je plná, zvlášť pokud tyto údaje musíte během
jednoho dne hodnotit třeba u tisíce nádob. Rozdíl v tomto
případě je stejně zanedbatelný. Na druhou stranu je možné
reklamovat stanovenou naplněnost v případě, že se bude lišit
třeba o 2 nebo 3 stupně. Pro tyto účely můžete použít reklamační formulář na svém uživatelském profilu.
Pro předcházení konfliktních situací je možné si před
svozem vyváženou nádobu vyfotit nebo, jak je již uvedeno výše, nechat vyvážet nádobu, až když je zcela naplněná. Pracovníkům svozové firmy se tím zjednoduší vyhodnocování a občané budou mít jistotu, že k jejich množství
odpadu není navíc přidána poměrná část odpadu na základě rozpočítané váhy a počtu vyvezených nádob.
Zastupitelstvo obce schválilo slevy pro domácnosti, ve
kterých bylo dosaženo hodnoty třídění nad 35 % a 55 %.
V prvním případě je sleva 100 Kč na osobu a ve druhém 200
Kč na osobu. Na základě výsledků třídění mělo nárok na slevu
154 domácností. Zatím podíl vytříděného odpadu v naší obci
rok od roku roste, což je potěšující.
Jak nejsnadněji dosáhnout na slevu?
Aby měla domácnost nárok na slevu, je třeba dosáhnout
uvedeného procenta vytříděnosti (minimálně 35 %). Je nezbytné důsledně třídit odpady, snažit se vyvarovat neseparovatelnému odpadu, kombinovat i další způsoby třídění odpadů (třídit sklo do příslušných kontejnerů, kovy na sběrném
dvoře, bioodpady např. v domácím kompostu, na sběrném
dvoře nebo v určených kontejnerech po obci atd.)
Jednoznačně doporučujeme sledovat údaje na portálu
svozové firmy. Nejjednodušším a nejspolehlivějším opatřením proti nesprávnému stanovení naplněnosti (chybou pracovníka svozové firmy) je tedy přistavit popelnici ke svozu
v okamžiku, kdy je zcela plná. Odpadne tak nutnost zpětně
kontrolovat naplněnost nádoby na portálu svozové firmy.

Odpovědi na vybrané dotazy o třídění odpadů aneb Kam s ním?
Pavel Kadlec
Občas se vyskytnou nejasnosti
kolem správného třídění některých
druhů odpadu. S ohledem na to, že
každá svozová firma může mít trochu
jiná pravidla, obrátil jsem se s častými otázkami přímo na naši svozovou
firmu FCC Česká republika, s.r.o.
Určité nejasnosti panují kolem
drobnějších „papírových“ odpadů:
použité kapesníčky a ubrousky, rulič6

ky od toaletního papíru a klasická
plata od vajec se nemají dávat do
nádob na papír. Je ale dobré vědět,
že uvedený odpad se může kompostovat v domácích kompostérech
nebo vermikompostérech. Účtenky z
obchodů patří do nádob na směsný
komunální odpad.
Je známá věc, že víčka od PET lahví mají na trhu plastových odpadů

větší hodnotu. Je proto vhodnější je z
lahví oddělit a vhodit do plastu. Nicméně doba, kdy byly výrazně cennější, je asi již nenávratně pryč.
Hliníkové plechovky od nápojů
a víčka od jogurtů je možné házet
do nádob na plasty. Doporučuje se
však víčka od jogurtových kelímků
oddělit. Ještě lepší řešení je donést
vytříděný hliník na sběrný dvůr. Co se

týká samotných kelímků, není potřeba je důkladně vymývat, stačí běžné
vyškrabání lžičkou. Dalším běžným
odpadem, který se může dávat do
plastu jsou dobře vymačkané tuby
od zubní pasty. V případě CD, DVD,
VHS platí, že sice nejsou tak úplně
vhodný materiál do plastů, ale vhodit je tam můžete. Rovněž nápojový
karton, stejně jako veškeré odpady
označené C/PAP (C/PP) se vhazují do
nádob na plasty.
Naopak molitan do nádoby na
plast nepatří, můžete ho odevzdat

na sběrném dvoře. Mezi plastový odpad by se rovněž neměly dávat novodurové trubky, umaštěné sáčky od
jídla nebo celofán.
Mnoho lidí vyhazuje plastový odpad zabalený v pytlích. Není to úplně
ideální způsob. Zavázané sáčky stejně většinou při slisování prasknou a
plasty se vysypou. Pokud se ale přesto dostane nějaký nevysypaný sáček
z neprůhledného materiálu na třídící
linku, většinou se už nerozbaluje a
řeší se jako netříděný plastový odpad. Lze tedy doporučit obsah pytle

do kontejneru na plasty vysypat. Dojde díky tomu k důkladnějšímu protřídění na separační lince.
Často také dochází k tomu, že se
plasty různě skládají do sebe, aby
bylo v popelnicích místo. Pokud je
např. čirá PET v čiré PET, nejedná se o
jakýkoli problém, pokud jsou to však
různé druhy plastů a barev, nikdo je
od sebe na třídící lince „násilím“ odstraňovat nebude. Tím, že jsou pak
plasty různých druhů a barev v sobě,
musí do barevně směsného PET odpadu.

Co nedávat do nádob na plasty nebo papír

Kam s ním?

Mastné sáčky od jídla

Nádoby na směsný odpad

Molitan

Sběrný dvůr

Novodurové trubky

Sběrný dvůr

Použité papírové kapesníčky a ubrousky

Domácí kompostér, vermikompostér

Klasická plata na vajíčka

Domácí kompostér, vermikompostér

Ruličky od toaletního papíru

Domácí kompostér, vermikompostér

Účtenky z obchodů

Nádoby na směsný odpad

Celofán

Nádoby na směsný odpad

V případě konkrétních dotazů na způsob třídění odpadů se můžete obrátit na obecní úřad.

Vyschneme?
Pavel Kadlec
Podle posledních statistických
údajů je současné sucho zřejmě nejhorší za posledních pět století. I kratší
období dešťů může sice snadno zažehnat tzv. zemědělské sucho, které
ohrožuje produkci plodin, ale ve větších hloubkách půdy, kde se voda doplňuje pomaleji, je problém mnohem
větší. V některých oblastech naší země
podle ministerstva životního prostředí
za dobu posledních šesti let chybí více

než jeden celý roční úhrn srážek. Je to
něco, co žádná ze současných generací
lidí nikdy nezažila. Problém je dle ministra Richarda Brabce nejen v nižším
množství srážek, ale i ve vyšší průměrné teplotě a vyšším výparu.
Mnohé obce už mají reálné problémy se zásobováním pitnou vodou, nejedná se tedy o něco abstraktního, ale
dotýká se to konkrétních obcí a konkrétních lidí. A může se to časem týkat

i nás a našeho systému vodovodů.
Každý z nás by se měl snažit dle
svých možností přispět k nápravě. Lidé
by měli šetřit vodou, především nenapouštět bazény pitnou vodou. Také je
vhodné snažit se použitelnou odpadní
vodu zachycovat a třeba ji používat na
zalévání zahrady. Je jasné, že se úsilí
jedince může zdát významné asi jako
kapka v moři. Ale když už neprší, aspoň
že kape…
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Sucho a stromy
Pavla Dratvová
V nouzovém stavu slyšíme ze všech médií jen o tom, že
nám hrozí koronavirus. Ale málo se mluví o tom, že nám
hrozí sucho. Už teď je nasycenost půdy vodou minimální
a to je teprve duben. A chceme žít v příjemném prostředí.
Kam chodíme rádi v létě? Někam do stínu.
Každý může přiložit ruku k dílu a snažit se pomoci alespoň v nejbližším okolí. Všimli jste si, kolik je kolem mladých stromů? Ty bez zálivky uschnou. Samozřejmě, máme
obecní četu a ta už teď zalívá. Ale není v jejich silách uzalívat vše v extrémním suchu, které už teď nastává. Co kdyby si každý vybral nějaký mladý strom ve svém okolí a ten
jednou týdně zalil? Nemusíte se nikoho ptát, zda můžete,
neostýchejte se a zalívejte. Je lépe zalévat méně často, ale
pořádně, aby si stromy vytvořily hluboké kořeny a nejen
ty mělké, které suchu odolají nejméně. Ale každá kapka je
lepší než nic.
Moc děkujeme všem, kteří tak už činí. Např. ovocná alej
podél Šatavy u Wembley, kterou sázeli žáci zdejší ZŠ, už byla

dobrovolnicky nejen zalita, ale stromům byly obnoveny výsadbové mísy, aby se voda lépe vsakovala.
Vhodná jsou i pítka pro hmyz a ptáky. Ta můžete snadno
vytvořit z jakýchkoliv, ideálně mělkých nádob, které budete
průběžně doplňovat vodou.
Děkujeme.
Víte, že:
- vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody a z ovzduší tak odčerpá téměř 280 kWh tepelné energie?
- tato energie se uvolní v noci při kondenzaci páry; vznikne rosa.
- pod stromy lze proto ve dne naměřit až o 3º C nižší teplotu než v okolí, v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší.
- vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí?

Představujeme zastupitele obce: Roman Pospíšil
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Roman Pospíšil
 Pracuje jako pevnostní výpočtář ve
firmě, která vyrábí parní turbíny.
 Zájmy: hlavně hasiči, dříve hrával
volejbal, na který už nyní nemá tolik času.
 Není a nikdy nebyl členem žádné
politické strany a ani o tom neuvažuje.
 Po třetí kandidoval do zastupitelstva, ale poprvé byl zvolen jako
nestraník za Mladou změnu.
 Ve volebním období 2010-2014
byl členem výboru pro ochranu
majetku.
 Momentálně pracuje v komisi pro
mládež, kulturu a sport.
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
Romanem Pospíšilem.
 Má 38 let, je rozvedený a bez dětí.
 Celý život žije v Hrušovanech.
 Po střední škole vystudoval obor
energetika na Strojní fakultě VUT
v Brně.
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Proč jsi kandidoval do zastupitelstva?
Už před deseti lety, když jsem kandidoval poprvé, jsem chtěl, aby se toho
v Hrušovanech dělalo víc pro mladší.
Tehdy u nás bylo i míň spolků a sportovišť. Také jsem chtěl mít přehled, co se
děje na obci. Přišlo mi totiž, že i informovanost byla pro občany horší. Nyní je to
lepší díky zpravodaji, je přehlednější
a lépe se v něm orientuje. Díky tomu, že
jsem zastupitel, se z materiálů dozvím

mnohem více a také jsem častěji v kontaktu se starostou.
Jaké jsou tvoje priority v tomto
volebním období? Co je pro tebe důležité, aby se prosadilo?
Trnem v oku je pro mě činžák na Loosově ulici. Myslím, že by se ta lokalita
měla nějakým způsobem řešit. Ale není
to obecní majetek, takže obec asi ani nebude mít prostředky na tom něco změnit. Myslím, že ten dům je také ve špatném stavu, je zanedbaný a podle mě by
bylo nejlepší ho zbourat jej a postavit
důstojnější bydlení. Byl bych pro to, aby
ho obec případně koupila od majitele
a objekt nějakým způsobem řešila.
Krok správným směrem je budování
sportovních prvků na sportovním areálu, ale myslím, že tu chybí organizované
vyžití pro děti do pěti let. Líbilo se mi
mateřské centrum Sluníčko, které tady
dřív fungovalo.
Jsi hasič, jak ses k tomu dostal?
Dostal jsem se k tomu přes rodiče asi jako většina nás hasičů. Chodím do
hasičů prakticky od narození, protože
naši byli vedoucí mládeže, a když tam
chodili, brali mě s sebou.

Informace ze samosprávy
Chodíš rád v hasičské uniformě?
Ano. Je to slavnostní uniforma, takže
ji nosím při speciálních příležitostech,
jako jsou schůze, výročí, pohřby. Několikrát jsem stál i čestnou stráž. V Hrušovanech má slavnostní uniformu asi dvacet
hasičů a hasiček.
Jaké aktivity má Sbor dobrovolných hasičů v Hrušovanech? Jak se
angažuješ v tomto spolku?
Už 15 let jsem starosta hasičů, takže spolek řídím. Je kolem toho hodně
administrativy, ale nedělám to sám, ale
hlavně s Milanem Weisem.
Činnost spolku je především zaměřena na děti, které se schází pravidelně
dvakrát týdně. Kromě toho pořádáme
vždy 8. května soutěž, která letos samozřejmě nebude. Každý rok tuto soutěž
organizujeme v Přísnoticích společně
s tamním SDH, protože se u nás budovalo fotbalové hřiště a byli jsme nuceni
tam tuhle soutěž přesunout. Organizaci
si díky tomu můžeme rozdělit, takže to
tak necháme i pro příště. Dále pořádáme ve spolupráci s jednotkou SDH preventivní programy pro veřejnost a děti
ve 2. a 5. třídách s programem, který
se jmenuje HASÍK. Na podzim se pravidelně koná soutěž v uzlování, které se
účastní kolem 400 dětí z celého Jihomoravského kraje. Také každoročně organizujeme hasičský ples.
Kromě toho se scházíme jednou
měsíčně na výborové schůzi a jednou
za čtvrt roku na valné hromadě. Máme
kolem 80 členů – zhruba půl dětí a půl
dospělých. Pro své členky a pro manželky hasičů pořádáme MDŽ, to jsme letos
ještě stihli.
Jaký je rozdíl mezi Sborem dobrovolných hasičů a Jednotkou sboru
dobrovolných hasičů?
To je věc, ve které se málokdo orientuje. SDH je sdružení, které patří pod
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Je to samostatná nezisková organizace,
spolek jako každý jiný zaměřený na hasičský sport. Jednotka je zřízena obcí,
každá obec má povinnost zabezpečovat požární ochranu v obci, tedy buď
mít vlastní jednotku, nebo spolupracovat s jinou obcí, která jednotku má.
Jsou to dvě rozdílné organizace, které
jsou na sobě nezávislé. Členstvo u nás je

ale samozřejmě propojené.
Úkolem jednotky je vyjet v situaci, kdy ji zavolá operační
středisko JMK, například při
požáru, nehodě, povodních,
úniky plynu a podobně.
Hasiči získávají od obce
velké částky na provoz. Myslíš si, že je to obhajitelné?
Určitě. Většina těch prostředků je určena především
na energie a vybavení, především ochranné pomůcky
pro hasiče. Hlavně speciální
obleky jsou drahé a musí se
při jakémkoli poškození vyměnit. Dále dýchací přístroje
a jiné ochranné prostředky
musejí mít revize. Hasičské
auto je navíc v obecním majetku a primárně s ním disponuje jednotka. Spolek ho
může využívat pouze po do- Roman Pospíšil v zásahovém obleku
hodě, která vyplývá z plánu
aktivit SDH. Po použití spolek vždy hradí fouká vítr. Asi děláme dobře prevenci. V posledních letech byl větší požár
pohonné hmoty.
v pískovně a u myslivecké chaty.
Nebylo by tedy efektivnější, aby
Změnil se tvůj život v době nouhasiči byli plně profesionalizovaní?
Efektivnější by to nebylo, náklady na zového stavu? Omezuje tě aktuální
profesionální hasiče by byly mnohem situace?
Mě konkrétně omezil nouzový stav
větší. Při větším požáru jsou potřeba
desítky hasičů a to jedna profesionální v práci a v činnosti spolku SDH, protože nemůžeme pořádat žádné akce. Já
jednotka nemůže zajistit.
sám chodím dva dny do práce a zbytek
Staráte se také o historické hasič- týdne pracuji z domu.
Zatím ta omezení osobně nevníské vozidlo, které je v hasičce?
mám
jako nějaký zásadní problém.
Ne, o to se stará samostatný spolek
- Historické hasičské sdružení. Lidé se Situace není stále bezpečná, lidé by
ale prolínají, někteří byli v minulosti čle- se měli snažit dodržovat všechna pranové sboru a někteří jednotky. Auto má vidla, která stát nařizuje. Myslím si ale,
nyní v majetku obec a tento spolek ho že hrušovanští občané jsou uvědomělí
a docela pravidla dodržují.
udržuje.
Jaký největší požár jsi hasil? A jak
často vyjíždíš?
Asi požár lesa v Bzenci. U nás je velký problém Výhon, kde hoří nejčastěji.
Jeden rok jsme dokonce vyjížděli 35x,
z toho já jsem vyjížděl tak 25x. Teď už to
není tak hrozné.

Nemáš obavy, že budou mít Hrušovany problém s rozpočtem v souvislosti s poklesem výběru daní?
Obavy jsou vždy, ale já myslím, že
to zvládneme. Budeme se muset jako
obec uskromnit, ale předpokládám, že
nám to větší problémy nezpůsobí.

Jak jsou na tom Hrušovany s požáry?
U nás požáry moc nejsou, lidé jsou
uvědomělí a nerozdělávají ohně, když

Co bys ty osobně vyškrtl z plánu
investic a co bys tam chtěl ponechat?
Samozřejmě bych ponechal ty akce,
které se už rozjely, jako například stav9

Informace ze samosprávy / Ze života obce
ba sokolovny. Je samozřejmě problém
škrtnout investici, se kterou někdo
počítá, třeba jiný spolek. Byl bych rád,
kdyby se nesáhlo na dotace pro spolky,
ale na druhou stranu se to dá očekávat.
Kdyby SDH nedostal žádné dotace,
museli bychom se hodně uskromnit,
ale ustáli bychom to i tak. My jsme
naštěstí měli příjem z letošního plesu,
který se ještě mohl konat.
Bydlíš na ulici Stávání. Jak vnímáš stavbu protihlukové zdi? Máš
pocit, že to ve vaší lokalitě snížilo
hluk?
Já osobně vnímám, že to ten hluk
snížilo. Ale už jsem slyšel stížnosti některých obyvatel Sídliště, že jim to naopak hluk zvýšilo. Ale já tu žiju od mala
a jsem na ten vlak zvyklý, takže mi nevadilo, že tu ta protihluková stěna nebyla, ale současně mi nevadí, že tu teď
je.
Budeš kandidovat znovu do zastupitelstva? A přijal bys případně

pozici radního, místostarosty nebo
starosty?
Kandidovat budu. Funkci starosty
či místostarosty bych ale určitě nevzal,
protože si myslím, že by tam měl být
někdo zkušený. Někdo, kdo je v zastupitelstvu déle než já, a nebo někdo, kdo
byl už v radě a ví o tom víc. A hlavně by
k té práci už měl být někdo vedený. Já
mám kromě toho ještě další cíle, protože budou volby do okresního sdružení
hasičů Brno-venkov a chtěl bych kandidovat na pozici místostarosty. Navíc
jsem i starosta okrsku, kam spadá asi
11 sdružení z našeho okolí. Takže bych
na pozici starosty nebo místostarosty
už neměl čas. Jako radní – to by bylo
na hraně, to bych se asi rozmýšlel. Záleželo by také na složení zastupitelstva.
Vnímáš hledání nového starosty
pro Hrušovany jako problém?
Problém to asi bude, protože si myslím, že je laťka nastavena vysoko. Lidi
se tam asi nepohrnou. Podle mě ale
neplatí, že je někdo nenahraditelný,

protože se každý nakonec nahradit dá.
Jsi člen kulturní komise, jaké aktivity vyvíjí tato komise?
Momentálně žádné, poslední akcí
byl vánoční jarmark. Spolupořádáme
také Železného muže, který se letos
konat nebude. Ale projednávalo se
rozdělení dotací pro spolky na letošní
rok.
Máš svůj tip na příštího starostu?
Koho bys podporoval?
Myslím si, že by to měl být I. místostarosta Vladimír Lazar. Je v pozici
místostarosty, takže si myslím, že nabírá zkušenosti. Pokud se nenajde někdo
jiný, kdo třeba ani není v zastupitelstvu. Myslím si, že by to měl být člověk,
který o tom aspoň něco ví.
Chtěl bys něco vzkázat na závěr
občanům?
Hlavně bych chtěl vzkázat, ať přežijí
tuhle dobu. Ať ještě vydrží, myslím si,
že přijdou světlejší zítřky.

Oslavy 75. výročí osvobození obce Hrušovany u Brna
Vlasta Kadlecová, Michaela Žáková, foto: Josef Valoušek
Vážení spoluobčané, letos 17. dubna tomu bylo 75 let od važovala jistota, že dny nenáviděného okupačního režimu,
osvobození naší obce od nacistické okupace. Oslavy osvo- ponižování a utrpení našich lidí jsou sečteny. Neváhejme
bození obce každoročně probíhaly za účasti veřejnosti, při- si sobě a mladším připomenout, že počátek této jistoty se
zvaných významných hostů a historické vojenské techniky. rodil teprve po přepadení Sovětského svazu v červnu roku
V letošním roce byla situace zcela jiná. S ohledem na naří- 1941, a že tato jistota sílila každým jeho vítezstvím, o nichž
zení vlády v souvislosti s pandemií koronaviru byla oslava jsme se dovídali z českého vysílání moskevského i londýnpro veřejnost zrušená. Pietního aktu se u pomníku padlých ského rozhlasu a naučili se číst mezi řádky zfašizovaného
zúčastnil pouze starosta Miroslav Rožnovský a místostaros- protektorátního tisku. Od památného 6. října 1944, kdy přeta Vladimír Lazar.
kročila sovětská vojska spolu s čsl. armádním sborem v obAtmosféru osvobození obce si můžeme připomenout lasti Dukelského průsmyku naši hranici, byly tyto zprávy pro
z výňatku projevu Ing. Vladimíra Uminského zapsaného v kronice obce v r. 1985 při oslavách k 40.
výročí osvobození obce.
…. „Právě před 40 lety bylo u nás také jaro,
a pokud si vzpomínám, pokročilejší než letos, stromy byly v plném květu, pole a meze se zelenaly.
Ale obyvatelé naší obce měli jiné starosti, starosti
o osud naší obce, které se mísily s pocity jistoty,
že dunění děl, které se každým dnem ba hodinou
blížilo, přinese naší obci a našemu lidu svobodu.
V očích našich občanů visely tentokrát nezodpovězené otázky: nezastaví se fronta právě v naší obci,
vydrží naše sklepy jako kryty, nebudou mít ustupující nacisté čas mstít se na našich lidech a na jejich
majetku? Všechny tyto a podobné obavy však vy- Pietní akt u příležitosti 75. výročí osvobození obce
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každého z nás zvláště radostné. 28. března byla osvobozena
Bánská Bystrica, 4. dubna Bratislava, 11. dubna Lanžhot, 13.
dubna Hodonín a 16. dubna Břeclav.
A pak přišel pro Hrušovany tak významný 17. duben
1945, který dal odpověď na obavy obyvatelů naší obce.
Postup Rudé armády byl tak rychlý, a její údery tak překvapivé a silné, že se fronta u nás nezastavila a že ustupující
nacisté neměli čas na mstu, jako tomu, bohužel, bylo. Díky
postupu sovětských vojsk byla naše obec po krátkém pouličním boji, vedeném převážně ručními zbraněmi, ušetřena větších škod na majetku a zdraví lidu. Dovolte mi,
abych v této souvislosti ocitoval část půlnoční operační
zprávy sovětské informační kanceláře, která byla vysílána

Ze života obce
v moskevském rozhlase dne 18. dubna 1945 ráno: „Vojska
2. ukrajinského frontu útočící na brněnském směru (1.
Gazdova jezdeckomechanizovaná skupina a 53. armáda)
úspěšně pokračovala v útoku proti úporně se bránícímu
nepříteli a v průběhu dne osvobodila řadu měst a osad,
mj. Hrušovany u Brna, Hustopeče, Křepice, Medlov, Popice,
Starovice, Těšany, Vranovice a přiblížila se od jihu k Brnu na
vzdálenost 12-15 kilometrů.“ … Potud výběr z projevu Ing.
Vladimíra Uminského.
V katastru obce padlo v bojích nebo zemřelo na zranění
celkem 15 sovětských vojáků. Tuto událost si připomněla
obec odhalením pomníku padlých II. světové války dne 16.
dubna 1986.

Mateřská škola v době nouzového stavu
Petra Dohnalová, foto: Eva Urbánková, Zdeňka Doleželová
Naše mateřská škola se uzavřela
v úterý 17. března 2020 z preventivních
důvodů. Rodičům dětí tak na základě
potvrzení vznikl nárok na ošetřovné při
péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. Děti zůstaly doma
a paní učitelky, školnice a kuchařky nezahálely a daly se do úklidu. Vše se dezinfikovalo (hračky, stavebnice, nábytek...).
Na budově MŠ Havlíčkova byly provedeny malířské práce v celé budově.
Na MŠ Sídliště se pustily paní učitelky
také do natírání hracích prvků na školní
zahradě (průlezky, lavičky, vláček).
Na budově MŠ Sídliště jsme už 20.
března otevřeli malou třídu pro děti ro-

Učitelky z MŠ se také zapojily do šití roušek

dičů zdravotníků. U dětí se střídají paní
učitelky a paní školnice. I když je počet
těchto dětí malý, je jim věnována veškerá péče.
Paní učitelky, které mají malé děti,
čerpají ošetřovné. Zbývající paní učitelky a ostatní zaměstnankyně se pustily
do šití roušek. Dosud jich ušily cca 600
kusů a předaly na obecní úřad.
Většinu akcí, které se měly nebo mají
konat, jsme bohužel museli zrušit, jelikož vůbec nevíme, kdy a za jakých hygienických podmínek se naše mateřská
škola otevře.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví
a těšíme se na brzké shledání.
Nově natřené prolézačky v MŠ na Sídlišti

Všechny hračky byly vydesinfikovány
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Ze života obce

Základní škola Hrušovany u Brna
Foto: rodiče žáků

Edukativní skupinky v ZŠ

Básničky od našich žáků

Iveta Bidrmanová

Iveta Bidrmanová

Ve čtvrtek 5. března se v odpoledních hodinách uskutečnily edukativní skupinky pro budoucí prvňáčky. Na akci přišli rodiče se svými dětmi. Pro velkou účast byly vytvořeny tři
skupiny.
V průběhu jedné hodiny se všichni seznámili s prostředím
školy a ukázkami výukových programů v oblastech: jemné
motoriky a grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,
řeči a rozvoje myšlení, orientace v prostoru a čase a základních matematických představ.
Děti plnily úkoly s velkým nadšením a činnosti byly provázané pohybovými aktivitami. Hravou formou si vyzkoušely
výukové programy na interaktivní tabuli. Rozvíjely své schopnosti a dovednosti, včetně práce v kolektivu.
Akce byla jistě přínosná pro každého z nás. Byla radou, inspirací a motivací pro další vzdělávání. Děti se těší, až 1. září
nastoupí do prvních tříd se svými kamarády.

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno
Martina Hanzlíková
Na pátek 6. března jsme se ve 2. B všichni moc těšili. Jeli
jsme totiž do brněnského planetária na program Život stromů. Ráno jsme se sešli ve škole, odkud jsme se vydali na nádraží v Hrušovanech. K velké radosti dětí jsme totiž jeli vlakem a tramvají. V planetáriu jsme se usadili do pohodlných
křesílek, vyzkoušeli si, jak se dají položit, abychom viděli úplně všechno a čekali jsme, co se bude dít. Na úvod nám pan
průvodce pustil hvězdnou oblohu, dozvěděli jsme se něco
o Slunci, Měsíci a souhvězdích. Nakonec jsme „nasedli“ do rakety a proletěli se vesmírem. Potom už začala naše pohádka.
V animovaném příběhu, kterým nás provázeli broučci Dorotka a Mirek, jsme se dozvěděli, jak rostliny získávají sluneční
potravu, proč rostou, jak pijí vodu a hlavně - jak je to všechno
vlastně možné? Po představení jsme nakoupili pár nezbytných suvenýrů a vydali se na zpáteční cestu do školy. V planetáriu se nám moc líbilo a slíbili jsme si, že se tam na podzim
zase znovu podíváme.

Učíme se tělesa a tvary
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Tak už je tu zase jaro,
v karanténě máme zdravo.
Bez kámošů jsem tu sám,
spoustu hraček tady mám.
Celý den dělám úkoly,
když nechodím do školy.
Píšu úkol, co kdyby,
jsem to měl někdy bez chyby.
Venku slunce, venku zima, větru stále neubývá.
Chceme jít ven, hrát si tam, radovánky užívat.
Jenže je v tom malý háček, ven jen v rouškách na čumáček.
Máma nám je ušila, pro všechny jsou potřeba.
Jaro přišlo a s ním vir, koronavir vše zarazil.
Karanténu všichni máme, a tak školu zavíráme.
Chceme svoji učitelku a ne elektrickou Telku!
Hlava se nám z toho točí a máma na nás pořád vrčí:
„Běž se učit andílku, namáhej si hlavinku!“
Koronavir přišel s jarem,
není pro nás vhodným darem.
Boží pomoc potřebujem,
bojovat s ním nepřestanem.
Roušky, šátky nasadíme,
my tě šířit nebudeme.
Sněženky, pak narcisky,
bledulky, pak fialky,
jsou to kvítka jarních dní,
srdéčka všem rozjasní.

Výtvarná výchova v karanténě

Ze života obce

Dlouhé zamyšlení o „krátké“ pracovní době
učitelky aneb Pozvání na cestu do hlubin učitelské duše na počátku doby mimořádných
opatření
Jitka Coufalová

dí, dáme si ji v úterý. Vlastní děti sice nadšené nejsou, ale
manžel ano, díky za vděčné strávníky. Večer uklidňuji svého
syna, kterému se hroutí svět, protože kromě povinností do
školy přichází téměř o vše, co ho baví. Hledáme spolu smysl
života pro další dny a měsíce.
Středa – odjíždím autem do práce nachystat všechny
sešity a pomůcky, které si žáci nechali ve škole a budou je
následující měsíce potřebovat. Slunečné počasí využiji ke
krátké procházce venku, psychohygiena je důležitá. Práce
na mě stejně počká, vybafne na mě, sotva otevřu počítač
nebo zapnu data na mobilu. Dopisuji seznam didaktických
her, posílám ho svým kamarádkám, které také učí. Proč
bychom si nepomohly. Opět odpovídám na zprávy rodičů
a s radostí si prohlížím přílohy, které mi žáci poslali: obrázky,
výtvory, vzkazy, básničky, pozdravy, díky za ně. Rodiče zareagovali v diskuzi a napsali, kdy je možné je kontaktovat přes
Messenger: od 8 hod ráno, v poledne, po obědě a nejlépe
po 17. hodině po návratu z práce. Hm, tak to by chtělo dobře si rozvrhnout vlastní pracovní dobu. Začínám mít pocit,
že pracuji pořád.
Čtvrtek – zkouška spojení s rodiči přes Messenger. Je to
báječné zase vidět své žáčky, popovídat si s nimi, naslouchat
radostem a strastem rodičů a poslechnout si, jak jde dětem
čtení. Odpoledne zadávám školní práci na další den, kontroluji stav odevzdané práce – první vlaštovky již přilétají
online. Sleduji nahraná videa se čtením žáků, píši pochvaly
a doporučení pro další čtenářský rozvoj, povzbuzuji k vytrvalosti. Uf, sociální vyčerpání, potřebuji únik do přírody, to mě
nabíjí. Mám pocit, že se mi roztříští hlava starostmi. Ještě, že
můžu své starosti vložit na toho, kterému na mně záleží, díky
Ti, Bože. Chtěla jsem si dnes ještě nachystat přípravy na další
týden, ale to jsem už nestihla. Také ještě musím aktualizovat
plány učiva, protože neodpovídají současné situaci. Co jsem
nestihla přes den, doženu v noci. Ty noční hodiny, kdy se mi
v hlavě přemítají starostlivé myšlenky na mé děti v přechodné péči, jak někdy nazývám své žáky, se do pracovní doby asi
nezapočítávají. Bylo by jich moc.
Pátek – ranní pravidelná kontrola Edookitu, rychlé odpovědi na dotazy a honem ven z bytu. Málem bych zapomněla,

Pátek – začíná můj sedmidenní učitelský pracovní týden.
Tvořím přípravy na zadání školní práce žákům. Naštěstí jsem
už vypátrala, jak mohou rodiče vkládat přílohy ke kontrole
zadané domácí práce. Hozeni do vody – „Edookite, raď!“ – se
rázem potřebujeme učit více věcí, než nám doposud stačilo.
Kontroluji práci žáků, kterou mi již někteří rodiče poslali. Stahuji a otevírám množství příloh, píši zpětnou vazbu do komentářů, děkuji, povzbuzuji, dávám doporučení, co napravit
a jak.
Sobota – nedá mi to, myslím na děti, jak se mají, že se jim
stýská. Mně taky. Natáčím videopozdrav. Víc nic.
Neděle - den odpočinku, hurá. Krásné volné odpoledne
s rodinou. No jo, ale minulé pondělí byla síť přetížená, nedalo
se téměř připojit na Edookit, natož vložit zadání práce. Tak to
raději udělám teď večer, včetně sestříhání videopozdravu.
Pondělí - s elánem do nového dne otevírám PC a kontroluji zprávy. Prostředí bytu za mimořádných opatření, kde jsou
zavřeni puberťáci, žena v přechodu a muž s doporučením ke
karanténě po návratu z cest, nabízí ideální cvičné podmínky k aplikaci „jemných sociálních dovedností v komunikaci“.
Právě začíná přímý přenos s ministrem školství. Jak dlouho
že budou zavřené školy? Skoro až do června? Bude to běh na
dlouhou trať. Konzultuji situaci s paní ředitelkou a zástupkyní,
díky za ně. Začínám chystat seznam didaktických her k lepšímu osvojení učiva. Záplavu odkazů na online procvičování už
rodiče mají. Mezitím se věnuji kontrole zbývajících prací žáků
s vděčností, že jsou všichni rodiče schopni se mnou komunikovat přes internet. Večer zkoumám možnosti propojení více
lidí na videochatu na Messengeru. Ještě, že se v tom mé děti
vyznají, díky za ně.
Úterý – kladu si otázku, jakým způsobem s rodiči asi
komunikují kolegyně. Několika
z nich zatelefonuji. Každá má svůj
osobitý přístup, můžeme si poradit a povzbudit se, to je dobře. Je
dobře mít kamarádku a kolegyni
v jednom, díky za ni. S kolegyní
z paralelní třídy a se školní psycholožkou dáváme dohromady,
jaké množství práce zadávat a jak
udržet žáky motivované. Co dva
týdny budou mít žáci nárok na Happy day neboli den bez úkolů. Píšu
zprávu rodičům, abych je uklidnila,
že jsme ubrali, co šlo, ale více už
nemůžeme. Je poledne, málem
jsem zapomněla zajistit domácí
variantu školní jídelny. V pondělí jsme vždy mívali rybu, neva- Výtvarná výchova v karanténě podle zadání paní učitelky

Maminka se připravuje na šití roušek
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že mám i vlastní děti. Jedeme se alespoň na tři hodiny izolovat do lesa, projít se a popovídat si, tam nám to jde dobře.
Hlavně vzít s sebou svačinky a pití. A ještě KMB (klíč od auta,
mobil, brýle) - tato mnemotechnická pomůcka by v současnosti měla být doplněna o čtvrtého krále z legendy, možná
začínal na R (rouška). Tento týden jsem zjistila, jak důležitá je
aplikovaná fyzika, botanika a další vědy. No, řekněte, k čemu
vám je otvírák na konzervu, když ani poučka kliky či páky vám
nepomůže se dostat k obsahu konzervy. I otevírání konzervy
musí děti někdo naučit. Zkoušeli jste to někdy ve škole? A co
takhle neplést si fialku s jaterníkem, nebo sýkoru s vrabcem?
Je na čase učit se životem a v terénu. Teď je k tomu vhodná doba… A už se stejně těším na odpolední videohovory
s žáky, že je zase budu moci pochválit za kus poctivé práce,
kterou spolu s rodiči odvedli, díky za ně.
Své zamyšlení končím výzvou: Přemýšlejme o všem, co je
pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co
má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Distanční výuka v 1. B
Iveta Bidrmanová
V současné době nám distanční výuka poskytuje nové
vzdělávací příležitosti. Jedná se o formu samostudia, kdy
výuka probíhá v rodinném prostředí a klade na nás nemalé
nároky, jak ze strany rodičů, žáků, ale i pedagogů. Žák si za
pomoci rodičů určuje režim své výuky, což si klade vysoké nároky na vůli a osobní kázeň při plnění úkolů.
Komunikace s rodiči a žáky probíhá pravidelně formou
telefonických rozhovorů, přes Edookit, e-mail, SMS, využíváme on-line individuální konzultace a komunikace přes aplikaci Messenger a WhatsApp. Rodičům je poskytována soustavná metodická podpora. Žáci využívají k výuce podpůrné
on-line výukové programy www.matyskova-matematika.cz/
vyukova-videa; www.skolakov.eu a na ČT2 televizní vysílání
UčíTelka. Při výuce využíváme učebnice „ČJ, M, Prvouky“, pracovní sešity, písanky a nakopírované pracovní listy, které jsou
u žáků velmi oblíbené.
Učivo je zadáváno do Edookitu denně s podrobným komentářem v sekci „domácí úkoly“ a s termíny jejich plnění.
Splněné učivo zasílají rodiče nakopírované přes Edookit
a Messenger ke kontrole. Natáčí videa svých dětí při čtení,
dokonce někteří čtou už i pohádkové knížky. Rodičům je průběžně zasíláno do Edookitu slovní hodnocení za každý předmět. Využíváme pochvaly jako motivaci. Pravidelně zařazujeme „HAPPY DAY“ (šťastný den), který nám slouží k dokončení
a procvičování učiva.
V době volnočasových aktivit dle sdělení rodičů žáci sportují, jezdí na kolečkových bruslích, na kole, počítají konvalinky, pasou koně, vyrábí papírové masky, malují obrázky ze
čtených pohádek a maminky šijí roušky.
Ráda bych poděkovala rodičům za spolupráci a komunikaci, jak v nelehké době přistupují ke vzdělávání svých dětí.
Stále hledáme nové možnosti a programy on-line výuky, které by rozvíjely sociální interakci a zlepšovaly vzdělávání dětí.
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Krátké shrnutí
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy
Uzavření školy přišlo jako blesk z čistého nebe, zaskočilo
nás všechny. Na poslední poradě jsme se dohodli na pravidlech vzdělávání a nastaly dny vzájemného ladění a dorozumívání se s žáky, rodiči i mezi sebou navzájem. Každý se s výukou vyrovnával po svém. Výhodou byl již zavedený komunikační systém Edookit. Těch, kteří by s ním měli problém (rodičů nebo žáků), bylo velmi málo a rychle se zdokonalili. Tištěné
materiály do výuky pro ty, kteří možnost tisku doma nemají,
jsou k dispozici ve škole v úředních dnech. Prvotní nadšení
z neplánovaného volna se pro většinu z nás proměnilo v pořádného strašáka: jak vše stihnout, jak zajistit vysvětlení učiva,
jeho procvičení, boj s ponorkovou nemocí, zaměstnání, péči
o domácnost, vaření,… a přiznejme si, že sebelepší technika
vzájemný kontakt s kolegy nebo kamarády nahradit nedovede. Stýská se nám všem.
Také zápis do 1. ročníku nabyl zcela jiné podoby, než
jsme původně zamýšleli. Děti, na které jsme se moc těšili, musely zůstat doma a místo nich do školy dorazily pouze formuláře. Milí předškoláčci, nebojte se, víme o vás, těšíme se na vás
a věříme, že vás po obnovení provozu ještě před začátkem
prázdnin ve škole přivítáme.
Velkou pochvalu zasluhují všichni zúčastnění: moje kolegyně a kolegové, kteří neúnavně komunikují se žáky, rodiči, mezi sebou navzájem a učí dle svých sil a možností, naši
žáci, kteří se vytrvale učí u počítačů a telefonů, rodiče, kteří to
všechno vydrží a vyučují, seč mohou, kolegyně a kolegové,
kteří pomáhají šít roušky, dezinfikovat, udržovat školní budovu i dvůr, zřizovatel, který nám poskytuje podporu. Doufáme,
že už vidíme světlo na konci tunelu – věříme, že se ve zdraví dočkáme otevření a postupného obnovení normálního
provozu. Vyhlášku MŠMT o hodnocení ve 2. pololetí školního roku již máme k dispozici, další pokyny snad dostaneme
v nejbližších hodinách. Všem přejeme hlavně pevné zdraví
a brzký návrat do normálních kolejí.

Jarní obrázkový atlas
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Den Země 22. dubna 2020
Berenika Kronovítová, Julie Hradská, Lucie Kejdušová
Lidi si myslí, že příroda je skládka. A přitom to tak vůbec není. Letošní akce ,,Ukliďme Česko“ se bohužel nekonala, protože je doba koronavirová. Proto jsme se rozhodly uklízet samy. Posbíraly jsme 1,2,3,4,5 pytlů odpadků, dva rezavé kbelíky,
a dokonce i pneumatiku a kosti zvířat, byl to náš nejlepší nález. Je to skvělý pocit, cítily jsme, jak se příroda nadechla. Krásné
jaro všem!

Velikonoční přáníčka
pro seniory z Villy Martha
Julie Hradská, Lucie Kejdušová, Berenika Kronovítová,
foto: Petra Kejdušová
Letos je všechno vzhůru nohama. Všechno je zavřené, nikam se nemůže, ale i tak se máme fajn. Horší to mají starší lidé, kteří jsou doma sami nebo jsou
v domovech důchodců. Tam nesmí žádné návštěvy.
Před Velikonocemi nás napadlo, že vyrobíme přáníčka pro dědečky a babičky z Villy Martha. Vyráběly
jsme je z papíru a ještě jsme je ozdobily. Maminka Lucky pak upekla velikonoční beránky, aby bylo něco i na
zub. Super nápad měly paní Mirka Šebelová a Vlaďka
Suchánová, když před bránu Villy Martha daly velkou
větev kroucené vrby a lidé ji mohli zdobit kraslicemi,
mašličkami a tím alespoň trošku vytvořit velikonoční
náladu.
Máme radost z toho, že to udělalo radost babičkám, dědečkům i zdravotním sestřičkám.

Vrba před Villou Martha
Vlaďka Suchánová, foto: Petra Kejdušová
Omezení volného pohybu, shromažďování a návštěv se dotklo nás všech. Nejvíce však naší ohrožené
skupiny, našich seniorů. Zvláště ti ve Ville Martha osamocenost nesli velmi těžce. Na žádost ošetřovatelek
o nějakou podporu, případně dáreček, jsme společně
připravili velkou vrbovou větev, kterou jsme navázali na
plot jako strom. Postupně jsme ji s pomocí rodičů a dětí
z naší obce ověsili před velikonočními svátky stuhami,
mašlemi a velikonočními vajíčky. Původní místo na
středu oplocení domova bylo změněno a vrbička byla
posunuta blíže k hlavnímu vchodu areálu. Tak, jak přibývaly stužky a vajíčka na vrbě, přibývaly i obrázky šikovných dětí na naší facebookové konverzaci. Některé
děti dodaly i obrázky, vajíčka a dárečky, kterými se senioři mohli potěšit osobně. A ze zpráv a ohlasů z „izolace“ víme, že skutečně potěšila každá drobnost.
A závěrem - i autorky myšlenky upřímně čekaly na
každý obrázek a ohlas a každý udělal radost i nám. Veliký dík!
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Šijeme roušky. Doma. Na koleně. Všichni. Stále...
Hana Furchová, foto: Hana Furchová
Když jsme ve druhé polovině března, přesně 19. března 2020, byli všichni
donuceni nosit roušky či jiné zakrytí
nosu a úst, všichni jsme přišli na to, že
není, kde je brát...
Začali jsme za spolek Mišlenka šít.
Postupně se připojili i lidé „zvenčí“.
Někdo pomáhá se stříháním, jiný se
šitím, navlékáním, další donesli či poslali materiál. Obecní úřad nakupuje
šňůry a šňůrky, nitě. Je neuvěřitelné,
kolik pracovitých rukou a dobrých
srdcí se najde. Do činnosti se zapojují
mladí i staří. Je opravdu povznášející
vidět, když i malé děti podají pomocnou ruku. Nejedno z nich to s maminkou zkusilo u šicího stroje a pak, to už
ve velkém, pomáhalo navlékat šňůrky
nebo skládat roušky. Za tu dobu, co
šijeme, se postupně staly naše byty
a chodby překladišti materiálu, střižnami, šicími dílnami i kompletačními
místy.
Mně šití pomáhá, konkrétně pomyšlení, že můžu udělat něco pro druhé,
že nemusím myslet na vlastní trápení

a bolest. Když mi před pár dny umřela
maminka, nepřestala jsem šít. Nemůžu. Ta představa, že okolo jsou stále
lidé, kteří potřebují pomoci, je silnější
a žene mne dál. Doteď si vybavuji chvíle, kdy jsem ve tři hodiny ráno přemýšlela, jestli už jít spát, protože to znamená, že ušiju o dvacet roušek míň...
Dodali jsme roušky do Villy Martha,
do Úrazové nemocnice v Brně, na poš-

tu, denně dodáváme na obecní úřad
i do drogerie v obchodním domě.
I nás samotné napadá myšlenka, kolik
roušek jsme vyrobili. Nevím. Někde na
třech tisících jsme přestali počítat...
Mnozí se zapojili. Je těžké všechny
vyjmenovat a bylo by nespravedlivé na
kohokoli zapomenout, a tak děkuji za
podporu, snahu i úsměv pod rouškou
vám všem.

Vynucená přestávka v Sokole
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec
V současné době jsou aktivity Sokola utlumeny na
minimum. Před vyhlášením nouzového stavu stihla
naše volejbalová mládež v pátek 6. března odehrát přátelské utkání ve Vranovicích, které zvládla vítězně a navíc nabrala důležité zkušenosti. Týden po tomto utkání
jsme v důsledku nouzového stavu vyhlásili dočasné
ukončení všech našich kroužků, které trvá dosud.
V posledních dnech probíhá uvolňování zavedených opatření, což bedlivě sledujeme a zvažujeme,
zda bude možné ještě do konce školního roku činnost
obnovit a za jakých podmínek. Aktuálně se nejvíce zabýváme možností pokračovat ve volejbalu pro mládež
formou plážového volejbalu.
Pro zahnání nudy vyhlašujeme pro děti soutěž
v malování obrázků se sportovní tématikou. V čem
to spočívá? Děti by měly nakreslit obrázek související
s jejich sportovní činností v Sokole nebo také, jak by
chtěly v Sokole sportovat. Tyto obrázky mi odevzdají
do 30. 6. Hezké obrázky budou odměněny! Následně
vytvoříme výstavu v digitální podobě na internetu
a možná i ve fyzické podobě. Velmi se těšíme na výtvory!
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Z kroniky Sokola v Hrušovanech u Brna
Pavel Kadlec, foto: archiv jednoty
Historie Sokola v naší obci je
dlouhá již 108 let a podrobnosti
jsou popsány v dochované kronice.
Prvotní impuls pro založení samostatné jednoty souvisel se školním
představením. Škola uspořádala na
zahradě radnice pěvecké a tělocvičné vystoupení svých žáků, což zaujalo publikum natolik, že byl učitel,
který jej s dětmi připravil, osloven,
aby založil v obci Sokol. Přípravných prací se ujali Václav Kubíček
a Ludvík Flodr. Zmiňovaný učitel
odjel do Brna k župnímu jednateli
s žádostí o spolupráci při založení
jednoty.
Hrušovanský Sokol byl založen
7. července 1912 nejprve pouze
jako odbor mateřské jednoty v Židlochovicích, kam se také chodilo na
cvičení. Po necelém měsíci již byl
odbor prohlášen samostatnou jednotou. Byla svolána valná hromada
a na ní zvolen stálý výbor. Prvním
starostou se stal Ludvík Flodr.
V té době to hrušovanský Sokol
neměl úplně snadné. Založení bylo
vnímáno také politicky a ideologicky a nesetkalo se s jednoznačnou
podporou. V kronice je výslovně
uvedeno: „Nutno se zmíniti, jak uvítáno založení Sokola v české naší
obci. Spílání, tupení a čeho všeho
se Sokol dočkal!“ Vztahy se dočasně
ještě přiostřily po založení místní

Cvičení chlapců (fotka z roku 1915)

organizace konkurenčního Orla.
Zázemí pro Sokol zajistil pan K.
Šmíd, který ochotně poskytl sál pro
Sokol za roční nájemné 300 korun.
V prvním roce a půl pořádali Sokolové dvě veřejná cvičení, sedm
vzdělávacích přednášek, několik
divadelních představení, tanečních
zábav, silvestrovskou zábavu a několik dalších akcí. Zároveň se členové zúčastnili několika veřejných
cvičení v okolních jednotách.

Přestože je dnešní doba úplně
jiná, stále minulost Sokola může nabídnout velkou inspiraci i pro nás.
Pokud máte jakékoli informace
nebo materiály o minulosti Sokola a byli byste ochotni je zapůjčit, nebo dokonce věnovat, prosím ozvěte se (Pavel Kadlec, tel.
732 916 191, e-mail: kadl.pav@seznam.cz). Zároveň děkuji Martinu
Horrovi za poskytnutí mnohých archivních materiálů.

Hrušovanští sokolové (foto z roku 1912)

Ženy z hrušovanského Sokola (fotka z roku 1915)
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TJ Jiskra Hrušovany u Brna
Tomáš Kolegar, foto: Tomáš Kolegar
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem
sportovního spolku TJ Jiskra Hrušovany popřál všechno nejlepší a v této
složité době především pevné zdraví.
Přeji si, abychom se již během prázdnin opět setkávali při tradičních akcích,
které pořádají jednotlivé spolky, jež
v naší obci působí. Také pevně věřím
tomu, že se děti vrátí zpět do mateřských i základních škol a druhá polovina roku 2020 bude opět taková, na
jaké jsme byli doposud zvyklí.
Když byl 12. března tohoto roku
v ČR vyhlášen stav nouze, všichni jsme
doufali, že to nebude trvat moc dlouho a brzy se vrátíme do hal, abychom
mohli pokračovat ve sportovní činnosti. Nestalo se tak, ale já doufám, že
nyní, když čtete tento můj článek, jsou
sportovní haly opět otevřené a všichni
sportovci se už mohli vrátit ke sportování, jak v halách, tak především na hřištích či stadionech.
Náš oddíl stolního tenisu letos
oslavil svoji jubilejní 50. sezonu a měl
zastoupení ve třech mužských okresních soutěžích – A družstvo hrálo
okresní přebor I. třídy, B mužstvo
okresní přebor IV. třídy a družstvo C
se účastnilo okresní soutěže. Sezona probíhala poměrně klidně, ovšem
s příchodem koronavirové pandemie
byla předčasně ukončena a konečné
výsledky byly vyhlášeny po odehraných utkáních.

Mistrovské utkání Hrušovany A - Moravské Bránice A
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Mužstvo A nastupovalo v sestavě
Tomáš Kolegar st., Jan Kukla, Zdeněk
Krupica, Oldřich Škarda a Vít Odložilík, který se vrátil do našeho oddílu
po svém návratu ze zahraničí, a jak
se ukázalo v průběhu soutěží, výrazným způsobem pomohl jak družstvu
A, tak i družstvu B. Ambice družstva
A byly poměrně skromné, hlavním
úkolem bylo zachránit se a udržet se
v okresním přeboru I. třídy i pro sezonu 2020/2021. Tento cíl byl nakonec
splněn a družstvo obsadilo v tabulce
konečné 9. místo. Tahounem družstva byl opět Tomáš Kolegar st., který
byl v tabulce úspěšnosti soutěže na
6. místě, když dosáhl 79,20 %. Tento
výsledek nebyl špatný, ale ve srovnání
s loňským rokem to bylo horší a bohužel nedokázal mužstvu pomoci tak, jak
si před začátkem sezony představoval. Na druhém místě byl s úspěšností
53,95 % Jan Kukla, třetí byl Vít Odložilík, který se zlepšoval zápas od zápasu
a bez jeho příspěvku by se záchrana
zřejmě nepodařila. Na čtvrtém místě
byl potom Zdeněk Krupica, na pátém
Oldřich Škarda. Hráči Krupica a Škarda se celou sezonu potýkali se zdravotními potížemi, což také ovlivnilo
výsledky družstva a celkovou pohodu.
Doufám, že další sezona bude klidnější a družstvo se bude pohybovat ve
vyšších patrech konečné tabulky.
Družstvo Hrušovany B se v sezoně
2019/2020 zúčastnilo soutěže Okresní

přebor IV. třídy a i díky pomoci Víta Odložilíka, který patřil mezi nejlepší hráče
celé soutěže, obsadilo konečné 5. místo, když to jednu chvíli vypadalo, že
by se mohli poprat i o postup do vyšší soutěže. To se nakonec nepodařilo,
ale páté místo lze určitě považovat za
úspěch, neboť v loňské sezoně do poslední chvíle bojovali o záchranu. Dalšími hráči mužstva B byli Pavel Hodec,
Jan Havlík, Aleš Karban, Zdeněk Kijac
a Jiří Přidal. Hlavními oporami byli kromě Víta Odložilíka především Pavel Hodec a Jan Havlík. Ostatní hráči se svými
výsledky asi moc spokojeni nebyli, ale
v celkovém součtu to přineslo paté
místo a s tímto umístěním jistě panuje
spokojenost.
Družstvo C bylo opět sestaveno
po velmi dlouhé době a pozitivní je,
že bylo tvořeno mladými hráči, kteří
by se měli stát zárukou toho, že stolní
tenis v Hrušovanech bude stále reprezentovat obec na sportovním poli. Stálými členy družstva byli David Pirožek,
Adam Zabloudil, Tomáš Pirožek a Petr
Pirožek. V několika utkáních nastoupil
za družstvo C i Jiří Přidal. Družstvo C se
sice umístilo až na předposledním 9.
místě, ale hráči jsou mladí a mají další
perspektivu se zlepšovat. Nejlepším
hráčem byl ten nejzkušenější – Jiří Přidal, který nastupoval i za družstvo B, za
ním se hráči seřadili v pořadí David Pirožek, Tomáš Pirožek, Adam Zabloudil
a Petr Pirožek. Pokud mladí hráči vydrží

Mistrovské utkání Hrušovany A - Rebešovice C

a budou pravidelně a tvrdě trénovat,
lepší výsledky se určitě dostaví. Musíme
přihlédnout i k tomu, že polovina z nich
je ještě v žákovském věku a ostatní dva
jsou ve věku dorosteneckém.
Oddíl stolního tenisu se bude i nadále snažit, aby co nejlépe reprezentoval naši obec, a vynaloží maximální
možné úsilí, aby k tomuto krásnému
a velmi napínavému sportu přilákal
další mladé adepty, kteří budou pokračovat ve více jak 50leté tradici a hrušovanský stolní tenis bude i nadále patřit

k těm lepším na okrese Brno-venkov,
i když teď, co se týká kvality, jsme spíše
na ústupu. Tímto bych chtěl apelovat
na rodiče, aby při uvažování, jakému
sportu by se jejich dítě mohlo věnovat,
se rozhodli právě pro stolní tenis, který
je díky našim partnerům a především
díky obci Hrušovany u Brna velice solidně materiálně zabezpečen. Rádi předáme naše zkušenosti malým adeptům této hry. Tréninky žáků jsou každé
úterý v době od 17- 19 hodin. V případě zájmu se můžete obrátit na pana

Ze života obce
Tomáše Kolegara, tel. 606 668 901, e
– mail: tom68kol@seznam.cz.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem našim partnerům, především však obci Hrušovany u Brna, bez
jejíž pomoci bychom nemohli existovat. Dále pak firmám EL-INSTA CZECH,
s.r.o, Tymet real estate s.r.o, České Štěrkopísky, s.r.o. a BKE a.s., díky kterým
může fungovat celá TJ Jiskra Hrušovany u Brna, kterou tvoří kromě oddílu
stolního tenisu ještě oddíl volejbalu
a tenisu.

Táborníci
Oddílovka
Valerie Philippi, foto: Tomáš Franěk
Oddílová schůzka pořádaná dne 2. března se uskutečnila ve školní tělocvičně základní školy. Tématem
oddílovky byly zimní olympijské hry. Zahráli jsme si hry
jako tulení závody nebo biatlon. Vyzkoušeli jsme si také
několik disciplín z překrásného krasobruslení či drsného hokeje. Takhle jsme si užili trochu radosti ze zimních
sportů alespoň v naší verzi. Mezi jednotlivými disciplínami jsme si také připomněli několik našich táborových
písní a na závěr jsme se s touto oddílovou schůzkou rozloučili pokřikem.

Táborníci si vyzkoušeli zimní olympijské sporty

Činnost oddílu Táborníci Hrušovany u Brna, z.s., za nouzového stavu
Petr Tesař, foto: kolektiv vedoucích
Dne 11. března, kdy byly uzavřeny školy, jsme se s vedoucími sešli na
pravidelné poradě. Kromě běžných
bodů porady bylo hlavním tématem,
zda přerušit schůzky, na čemž jsme
se nakonec shodli. Následně bylo vyhlášeno omezení pohybu, takže to
naše rozhodnutí utvrdilo. Zároveň to
byla poslední porada, na které jsme se
s ostatními vedoucími sešli.
Aby děti nebyly úplně bez Táborníků a taky pro zkrácení dlouhé chvíle doma, jsme od pátku 13. března
spustili projekt s názvem Táborník do
domu. Jedná se o powerpointové prezentace rozesílané dětem na e-maily
rodičů. Táborník vychází třikrát týdně,
a to v pondělí, ve středu a v pátek. Každé vydání začíná fotkou z dětství jedno z vedoucích s malou zašifrovanou

nápovědou. V každém čtvrtém čísle
je pak vyhlášeno jméno vedoucího,
který byl na fotce. Dále děti mohou
v prezentacích procvičovat tábornické
znalosti a dovednosti. Občas je to šifra,
občas uzel nebo poznávání přírodnin
či památek. Setkat se mohly už i s typy
ohňů a se zvuky a stopami různých
zvířat. Každá naučná část Táborníka je
vyvážena i obsahem jen pro pobavení.

Objevují se rébusy a kvízy, tipy na hry,
texty oblíbených táborových písní,
odkazy na fotky a videa z akcí, návody na rukodělnou výrobu, pohybové
aktivity a spoustu dalšího. Ve tvorbě
prezentací se vedoucí střídají, a jak je
každý vedoucí jiný, tak je i každá prezentace trošku odlišná, protože každý
si tam dá kousek toho svého.
Během nouzového stavu vzala za

Během nouzového stavu se u Táborníků uklízelo

Vedoucí zvládli i vymalovat klubovnu
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Ze života obce
své spousta akcí. Barevné kostýmy
broučků a všelijaké havěti zůstaly ve
skříních, jelikož první zrušenou akcí
byla Louka plná broučků. Následovat
měl sběr odpadků v rámci akce Ukliďme Česko. Tato celostátní akce byla
přesunuta na podzim, takže i u nás
možná ještě proběhne. Poslední dubnovou sobotu jsme se měli s dětmi
sejít na myslivně v rámci branných
závodů. Počasí nám přálo, o to víc
nás mrzelo, že jsme nemohli prověřit
naše dovednosti na trati okolo myslivny. Nejlepší hlídky z branných závodů
mají možnost postupu na celostátní
branné závody ZZZ, které jsou letos
také zrušeny. Uvidíme do budoucna,
které akce se uskuteční a v jaké podobě.
Vše zlé je k něčemu dobré platí
i u nastalé situace. Pauza v činnosti
nám umožnila směřovat čas na práce,
které jsme už dlouho odkládali. Hlavní z nich byla důkladná výmalba klubovny. Která za plného vytížení nebyla
možná. Do klubovny jsme vyráželi po
jednom a u dvojic, které spolu žijí, i po
dvou, abychom neporušovali vydaná
omezení. Vždy v odstupu několika dní
si každý udělal svůj díl práce a předal
pomyslnou štafetu dál. Klubovna se
postupně vyklidila, vše se zalepilo,
opravily se dírky ve zdech, vymalovalo se a teď se bude vše důkladně
čistit a stěhovat zpět do klubovny. Po-

Ukázka z programu Táborník do domu
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stupně se plní i další úkoly související
s úklidem a opravou prostor přilehlých
ke klubovně.
Od konce března jsme naplno rozběhli pokračování příprav na tábor.
Pomocí videokonferencí se dvakrát
Inzerce

do týdne spojujeme a pracujeme na
přípravě tábora a celotáborové hry.
Online rokování doplňujeme o plnění
„domácích úkolů“ a už se těšíme, až se
zase sejdeme v klubovně všichni pohromadě.

Ze života obce

Mezinárodní den žen v Klubu seniorů
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová
Klub seniorů uspořádal ve středu dne 11. 3.
2020 pro své členky oslavu MDŽ. Z důvodu výstavby nové sokolovny byl uzavřen prostor klubovny, který se nacházel ve dvoře Mateřské školy
na Havlíčkově ulici. Proto jsme se sešli v náhradních prostorách obecního úřadu, v klubovně na
letním kině. Tato klubovna je prostorově menší,
takže nebyla možnost pojetí velké oslavy s programem dětí, s muzikantem a s tanečkem, jako
tomu bylo v předchozích letech. Oslava MDŽ
byla pojata jako posezení s pozdním obědem.
Po občerstvení muži z Klubu předali ženám blahopřání a kytičku. Bylo to poslední setkání seniorů před karanténou vládou nařízenou.
Různé

Třígenerační domácnosti v karanténě
Michaela Žáková, Adéla Souralová
V poslední době političtí představitelé, zdravotníci a média
informují o nutnosti dodržovat bezpečnostní opatření. Dodržujeme tak bezpečnou vzdálenost a využíváme různé prostředky (roušky, respirátory, dezinfekční prostředky atd.), jimiž
chráníme zdraví nejen své, ale i svých blízkých a dalších spoluobčanů. V této době je totiž nezbytné svým jednáním minimalizovat riziko přenosu nákazy na potenciálně ohrožené osoby - a těmi jsou především lidé dlouhodobě trpící zdravotními
obtížemi a senioři. Jak ale samotnou karanténu zvládají ti, kteří
žijí pod jednou střechou s dalšími dvěma generacemi? Ti, kteří
své kontakty se svými blízkými nemohou zcela omezit? V rámci našeho výzkumu o třígeneračních domácnostech v České
republice jsme se proto rozhodly oslovit jedince žijící v těchto
typech uspořádání, aby nám vyprávěli o tom, jak karanténní
opatření změnila jejich rodinný život a jak současnou situaci
sami hodnotí. S prvními zjištěními Vás nyní rádi seznámíme.
“Zavedli jsme mezi patry karanténu”, tak začíná vyprávění vnuka Valentýna, který upozornil na vlastní snahu omezit
v zájmu bezpečnosti mezigenerační kontakty, jak tomu nicméně bylo také ve vyprávěních dalších informátorů a informátorek. Toto omezení tak mnoha domácnostem narušilo
každodenní rutinu, na kterou byli po řadu let zvyklí. Společné odpolední rodinné posezení při kávě, víkendové společné obědy, vzájemné návštěvy “mezi patry” a dlouhá večerní
povídání byla náhle ta tam. “Dá jen nákup za dveře, pozdraví
babičku, ale dál už nejde,” uvádí ve svém výroku vnučka Dominika, odkazujíc k charakteru mezigeneračních kontaktů
pod jednou střechou a zároveň k nejčastějšímu typu pomoci
věnované prarodičům. Aby prarodiče nebyli vystaveni riziku
nákazy, zástupci mladších generací jim pravidelně nakupují. A nejstarší generace tuto péči řádně oceňuje, jak ukazuje
také výrok paní Višňové: “S těmi nákupy nám opravdu moc

pomáhají, nepotřebujeme vůbec nikde chodit.”
Na první pohled by se dalo říci, že těmto lidem karanténní opatření vzalo to nejdůležitější - užívat si “přítomnost” těch
nejbližších. Zajímavé zjištění ovšem představují samotná
hodnocení informátorů a informátorek - ti totiž často zdůrazňovali, že přes momentální fyzickou vzdálenost, kterou, byť
pod jednou střechou, zakoušejí, cítí, že si jsou blíže než kdykoli předtím. Tato vzájemná blízkost, kterou dokresluje i zvýšená péče o rodinné příslušníky, je výsledkem momentální situace a strachu o své blízké. Tak tomu bylo i ve vyprávění paní
Dany. Ta jako reprezentantka prostřední generace pracuje
v domově důchodců na místě, které momentálně hodnotí
jako extrémně stresující pracoviště. Zde Dana pracuje přesčas
a zároveň pomáhá své ovdovělé mamince (hlavně s nákupy),
se kterou v rodinném domě žije. Skloubit tyto povinnosti
není snadné, a jak dodává, času na relax se jí momentálně
nedostává. Stresuje jí také to, že by v případě nakažení virem
v místě pracoviště mohla nákazu přenést i na svoji maminku. Obava a strach z nákazy blízkých bylo velmi diskutované
téma také pro další, s nimiž jsme mluvili.
Mediální zprávy v poslední době “straší”, že v důsledku
nařízené karantény se zhorší rodinné vztahy. Naše prvotní
výsledky však ukazují, že v třígeneračních typech soužití se
naopak zvyšuje míra mezigenerační solidarity, která je také
výsledkem pociťovaného strachu o své rodinné příslušníky.
Samozřejmě to ale neznamená, že v takových soužitích nenalezneme problémy, tenze a napětí a že třígenerační soužití
jsou ztělesněním ideálního uspořádání “bez mráčků”. Samozřejmě, i my jsme se setkaly s případy, kterým současná situace změnila již dříve pošramocené rodinné vztahy k horšímu.
Tyto však přesto nepřevyšují počáteční pozitivní výsledky,
které ukazují, jak v problematické době rodina drží pospolu.
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Různé

Co se skrývá pod rouškou… Jak pečovat o svou kůži v době dezinfekční
Markéta Malá
Koronavirus. Tohle slovo většině lidem nahání hrůzu a nutí je častěji a důkladněji mýt ruce. A nejen to. Vzniká
stres. Z nošení roušky, rukavic, z obav
o rodinný rozpočet. A v důsledku se ruce
přesušují, tělo svědí, pod rouškou vznikají pupínky nebo ekzém.
S čím se teď nejvíce setkáváte?
Ženy i muže v tomto období nejvíce
trápí velmi suchá kůže na rukou. Je to
způsobeno velmi častým mytím rukou
a jejich dezinfekcí. Z povrchu kůže odstraníme nejen škodlivé viry a bakterie,
ale bohužel i tu potřebnou vrstvu přátelských bakterií a hydrolipidický film, který nás chrání. To má za následek rychlejší
vysušování horní vrstvy kůže a poté její
praskání a vznik zánětu.
Také časté nošení roušky má neblahý vliv na kůži. Obličej pod rouškou nedýchá, zapařuje se, mohou vzniknout
také otlaky až odřeniny, které vídám
u uživatelů respirátorů. V mnohem větší
míře mi zákazníci volají kvůli vzniklým
Inzerce
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ekzémům, lišejům, periorální dermatitidě a pupínkům právě pod rouškou.
Co s tím?
V prvé řadě je potřeba zklidnit kůži.
Ruce je potřeba nyní pravidelně promazávat, a pokud už jsou praskliny do krve,
tak sáhnout po hojivém krému s antibakteriální a protizánětlivou složkou.
Velmi doporučuji i tzv. bariérové krémy
na ruce. Ty na povrchu kůže vytvoří jemný mikrofilm - efekt druhé kůže a zabraňují poškození na několik hodin. Pokud
to není nutné (např. v zaměstnání), nenoste rukavice déle jak hodinu. Kde to
nutné je, doporučuji pravidelně rukavice měnit po několika hodinách a nechat
chvilku ruce vyvětrat a oschnout.
Na obličej při kožních projevech doporučuji používat šetrné čištění a zklidňující hydratační krémy. Vyvarujte se
přípravků s obsahem mýdla, protože to
kůži ještě více vysuší. Jak na ruce, tak i na
obličej existují speciální hojivé krémy
a balzámy, vhodný přípravek doporu-

čím po konzultaci s konkrétním zákazníkem. Jako prevenci ženám doporučuji
používat na obličej podkladovou bázi
pod make-up. I když pod roušku make-up není potřeba, tato báze vytvoří
ochranný mikrofilm a pleť nebude tak
trpět. Pro tyto přípravky si zajděte do lékárny nebo po telefonické domluvě jsou
k vyzvednutí i u mě.
Co dělat, když mě svědí celý člověk?
To je častý problém při stresových situacích. Vyměňte klasické sprchové gely
za zvláčňující gely bez obsahu mýdla
a sprchové oleje pro suchou pleť s protisvědivým efektem. Místo vany doporučuji spíše kratší sprchování. Kůži po sprše
jemně osušte a ještě vlhkou nakrémujte.
Pozor na přílišnou parfemaci v přípravcích, může vyvolat podráždění. Vhodný
přípravek opět doporučuji v lékárně.
Důležitá je i psychika. Radujte se z každé drobnosti, nastavte na chvilku tvář
slunci, choďte ven na čerstvý vzduch
a zhluboka dýchejte.

Různé

Tento způsob vzdělávání zdá se nám poněkud (ne)šťastným
Sarah Abdel-Malak, studentka septimy Gymnázia Židlochovice
Pod svícnem je prý největší tma.
Momentální stav věcí ve vzdělávání ale
ukazuje, že největší tma je někde trochu jinde… Pořádně daleko od svícnu.
Žádné třídy, žádné lavice a především
žádné svícny, které by žactvu zapalovaly knoty chtě nechtě. Studentstvo je domovem povinné, zodpovědné za to, že
si ohýnek vykřeše každý sám. Otázkou
je, jestli v těchto podmínkách mohou
obstát staré způsoby výuky. A jestli nakonec staré způsoby úplně nenahradí
nové, internetové.

Učitelé se skrze monitory počítačů
snaží poskytnout kameny na křesání a podrobný návod, jak jimi o sebe
udeřit, jenže to samotné nezmůže nic,
pokud je jejich drazí svěřenci odmítnou vzít do rukou. Což mohou, avšak
nemusí, protože onen monitor na ně
nikdy nepoví, že místo studia látky jen
vyhledali odpovědi. Komu by to nevyhovovalo? Na všechno je čas, není jiné
síly, co by je postrčila, než jejich vlastní.
A že by někdo se steskem vzpomínal na
našponované nervy před zkoušením či

testem? To se říct nedá. Na druhou stranu - videonahrávek se ptát nejde, dostat z učebnice kloudnou pochvalu také
nejde a ukázalo se, že milovaná Wikipedie smyslu pro humor nemá, co by se za
nehet vešlo. Na rozdíl od spolužáků.
Je to štěstí v neštěstí, patová situace. Všem, žákům i učitelům, škola chybí a taky jim nechybí vůbec. Výuka po
internetu má kopec výhod, ale kontakt nakonec nahradit nedokáže. A tak
všichni se smíšenými pocity čekají, až
půlroční prázdniny skončí.

Fotosoutěž aneb Znáte Hrušovany opravdu dobře?
Foto: Helena Marková, Pavel Kadlec
Máme za sebou docela dlouhé období, kdy jsme seděli
doma. Pojďte se s námi projít po Hrušovanech a pokuste
se odhadnout, co je zachyceno na fotografiích.
Pokud se chcete zúčastnit soutěže, stáhněte si mapu
na webových stránkách obce nebo na FB obce. Příslušné

1.

5.

číslo označte do mapy přesně tam, kde se objekt na fotce nachází. Mapu odešlete v elektronické podobě na adresu: medialnikomise@ouhrusovany.cz. A pozor! Účastnit
se mohou nejen děti, ale i dospělí. Správní řešitelé budou
odměněni.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
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Hrušovany ve fotografiích

Okrasné třešně na Sídlišti (foto Pavel Kadlec)

Záhony před garážemi u Sídliště (foto Pavel Kadlec)

Betonování stropu sokolovny (foto Pavel Kadlec)

Výstavba sokolovny – květen 2020 (foto Pavel Kadlec)

U rybníka Vodárna to po krátké pauze zase žije (foto Eva Kadlecová)

Prosklené protihlukové stěny u kostela (foto Eva Kadlecová)

Hřiště na Sídlišti má nové oplocení (foto Eva Kadlecová)

Rouška, kam se podíváš (foto Hana Furchová)
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