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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
listopad 2020 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ: ptala se Eva Kadlecová

DĚKUJI VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ DODRŽUJÍ VŠECHNA NAŘÍZENÍ 

VĚTŠÍ NELZE

V průběhu první vlny koronaviro-

vé krize jste zmiňoval horší dostup-

nost informací a nedostatek ochran-

ných pomůcek pro obce. Změnilo se 

něco v tomto ohledu? Poskytuje kraj 

a stát nějakou podporu obcím?

Musím říct, že se oproti jaru zlepši-
la dostupnost informací. Prostřednic-
tvím krizového řízení ORP Židlocho-
vice dostáváme informace ohledně 
průběhu šíření onemocnění COVID 
19, a  to jak v  regionu Židlochovice, 
tak v  naší obci samotné. V  současné 
době se jedná o nekontrolované šíře-
ní a nejsme na tom dobře. Je to dáno 

velikostí obce, tj. velkým počtem oby-
vatel. Žádné ochranné pomůcky ale 
nedostáváme, každá obec si je má 
pořídit vlastní cestou a  z  vlastního 
rozpočtu.  Chci touto cestou požádat 
naše spoluobčany, aby dobrovolně 
dodržovali to klasické: noste roušky 
a  chraňte zejména sebe a  své blízké, 
dodržujte dvoumetrové rozestupy 
a  poctivě si myjte ruce. Počet pozi-
tivně testovaných neuvěřitelně roste 
a s tím také počet hospitalizovaných. 
Nepodceňujme tuto situaci. Pomůže-
me tím zejména zdravotníkům, kte-
rých se v nemocnicích nedostává.

Jakým způsobem zareagoval 

obecní úřad na vládní opatření? Jak 

se změnil chod úřadu a dalších orga-

nizačních složek a institucí (knihov-

na, Klub rybářů, Klub seniorů, sběr-

ný dvůr atd.)?

Obec zareagovala na krizová opat-
ření tím, že uzavřela veškerou činnost 
Klubu seniorů, Klubu rybářů, obecní 
knihovny a  dalších organizačních slo-
žek, které jsou v  gesci obce. Sběrný 
dvůr odpadů jede v normálním režimu, 
neboť má výjimku z nařízených opatře-
ní. Chod úřadu se řídí vládním naříze-
ním a pro veřejnost jsou tedy vyčleněny 
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

pouze dva úřední dny. V našem přípa-
dě se jedná o pondělí a středu vždy od 
12:00 do 17:00. Apelujeme na občany, 
aby využívali hlavně elektronickou for-
mu kontaktu a po dobu krizového stavu 
chodili na úřad co nejméně. 

Rada obce dále schválila možnost 
home offi  ce, tj. práci z domu u pracov-
níků OÚ, kteří nejsou z povahy své práce 
v přímém kontaktu s občany. Snažíme 
se tak minimalizovat osobní kontakt 
mezi pracovníky a tím snížit pravděpo-
dobnost, že se nakazí. Je faktem, že i nás 
se dotkla nákaza, řada pracovníků je po-
zitivně testována a řada jich je v karan-

téně, takže jedeme takzvaně na doraz. 
Základní škola jede v  režimu spádové 
školy, kam mohou docházet děti zdra-
votnických pracovníků a  pracovníků 
v  integrovaném záchranném systému, 
tzn. hasičů, policistů, záchranářů a  po-
dobně. Jsem moc rád, že po krátkém 
přerušení v  měsíci říjnu opět funguje 
mateřská škola v plném rozsahu.

Chci touto cestou poděkovat všem, 
kteří zabezpečují provoz všech klíčo-
vých institucí. Současně děkuji všem 
občanům, kteří dobrovolně dodržují 
všechna nařízení. Doufejme, že to brzo 
skončí.

Ovlivňuje současný nouzový stav 

nějakým způsobem výstavbu rybář-

ské chaty, sokolovny, popř. jiné in-

vestice obce?

Covidový stav se projevuje i na stav-
bách, které se v obci budují. Zatím to 
vypadá, že budeme muset prodloužit 
termíny dokončení staveb. Je to způso-
beno především karanténou pracovní-
ků fi rem, ale i zpožděním v dodávkách 
subdodavatelských prací, včetně zdr-
žení v  dodávkách materiálu. Celkově 
to lze však hodnotit tak, že k posunům 
sice dojde, ale stavby budou úspěšně 
dokončeny.

Níže uvedená schválená usnesení 
považujeme za nejzajímavější a  nejdů-
ležitější pro život v obci. Jedná se pouze 
o  velmi stručný výběr, zájemci o  kom-
pletní výpisy usnesení je naleznou na 
webových stránkách obce v  záložce 
Úřad, v  kapitole Dokumenty (www.hru-
sovanyubrna.cz/index.php/dokumenty).

Rada obce schvaluje:

 objednávku přenosného dopravní-
ho značení u společnosti ARAPLAST 
spol. s r.o. v ceně 28 980 Kč vč. DPH;

 smlouvu na výstavbu rybářské chaty 
s fi rmou Svoboda a syn, s.r.o., Jaho-
dová 524/62, Brno, IČO: 25548531 
v ceně 5 086 306 Kč vč. DPH;

 objednávku střešního hydroizolační-
ho nátěru u spol. IZOLACE B a V s.r.o., 
IČO: 28271424, v ceně 54 000 Kč vč. 
DPH na opravu havarijního stavu 
střechy budovy Loosova 214;

 příkazní smlouvu o výkonu technic-
kého dozoru investora a koordináto-
ra BOZP na stavbu „Rybářská chata 

 Slovo starosty
Miroslav Rožnovský

Vážení a milí spoluobčané, 
procházíme velmi těžkým obdo-

bím, kdy všichni víme, že nás ohrožuje 
infekční onemocnění způsobené vi-
rem COVID-19, který se velmi rychle 
a  nekontrolovaně šíří. Navíc vzniká 
obava, že zde bude i třetí vlna. 

Je mou povinností starosty oslovit 
své spoluobčany, abychom nyní v této 
době stáli při sobě a  chránili jeden 
druhého, a to tím, že budeme dodržo-
vat to, co je pro nás nejjednodušší. Bu-
deme zodpovědně nosit roušky, dodr-
žovat hygienu, rozestupy a nescházet 
se tajně v  soukromí ve větším počtu 
osob při oslavách a jiných akcích. Jako 
Váš starosta Vás  prosím  - dodržujme 
společně tato nařízení.

Naše obec hospodařila v minulých 
obdobích velice zodpovědně a vytvá-

řela si během konjuktury polštář pro 
zlé časy. Nyní musíme zodpovědně 
stanovit predikce obecního rozpočtu 
na rok 2021, tj. stanovit příjmy, stano-
vit výdaje a  rozpočtovou rezervu. To, 
že se budeme muset uskromnit, je 
nabíledni. Důležitý bude také střed-
nědobý fi nanční výhled. Prvotně 
musíme zajistit fungování obce, škol, 
úhradu úvěrů, zajistit pomoc pro fun-
gování spolků atd. 

Chci věřit tomu, že vláda bude ob-
cím kompenzovat daňové výpadky 
a obce budou moci dále investovat, vy-
pisovat veřejné zakázky, a to plošně po 
celé zemi. Máme zde přes 6000 měst 
a obcí. Ty mohou spolu s kompenzací 
od státu, s  vlastními úsporami, dota-
cemi (jak národními, tak evropskými) 
a úvěry zajistit zaměstnanost a vytvá-

řet podmínky pro to, aby lidé měli na 
nájem, na živobytí a na splácení hypo-
ték. Chci věřit, že vláda to zohlední při 
tvorbě státního rozpočtu.

Blíží se advent, Vánoce a  v  době, 
kdy tyto řádky píši, se stále více uka-
zuje, že všechny tyto svátky stráví-
me jen v  nejužším rodinném kruhu, 
mnohdy o samotě. Myslím na ty, kteří 
někoho blízkého ztratili a  kvůli kri-
zovým opatřením se s  ním nemohli 
osobně rozloučit. Přijměte prosím 
touto cestou hlubokou účast. V  du-
chu jsem s Vámi. 

Přeji nám všem hodně síly, na-
jděme v sobě víru a naději, že se vše 
v  dobré obrátí. Věřícím spoluobča-
nům přeji požehnané svátky. Kéž je 
v novém roce v našich rodinách zdra-
ví, klid a láska. Držme se!



3

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

– Hrušovany u Brna, vč. přípojek“ se 
spol. Domia s.r.o., IČO 05255686, za 
cenu 173 030 Kč vč. DPH;

 smlouvu o dílo na provedení autorské-
ho dozoru projektanta u  stavby „Ry-
bářská chata – Hrušovany u  Brna, vč. 
přípojek“ se spol. MIMOTO s.r.o., IČO 
27691373 v ceně 189 728 Kč vč. DPH;

 dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 
14. 7. 2020 se společností AVETON 
s.r.o.;

 zařazení území obce Hrušovany 
u Brna do území působnosti Místní 
akční skupiny Podbrněnsko na pro-
gramové období 2021-2027;

 objednávku kolumbárních desek 
u  spol. KAMENA výrobní družstvo 
Brno, IČO: 00030449, v ceně 47 538 
Kč vč. DPH;

 záměr prodeje pozemku p. č. 
2013/12, k. ú. Hrušovany u  Brna 
(pozemek v  oplocené zahradě v  za-
hrádkářské kolonii u železniční trati do 

Židlochovic);
 záměr propachtování části pozem-

ku p. č. 2015, k. ú. Hrušovany u Brna 
o výměře 21 m² (pozemek v oplocené 
zahradě v  zahrádkářské kolonii u  že-
lezniční trati do Židlochovic);

 smlouvu o dílo s dodavatelem Uni-
vers Tech s.r.o. na veřejnou zakázku 
s názvem „Venkovní rolety“ s celko-
vou nabídkovou cenou bez DPH 279 
992,90 Kč; s DPH 338 791,41 Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem;

 účast obce na projektu Zkvalitnění 
nakládání s odpadem na území DSO 
Židlochovicko – III. etapa, vč. fi nanč-
ní spoluúčasti v  roce 2021 ve výši 
407 826 Kč včetně DPH;

 smlouvu zřízení věcného břemene 
č.: HO-014330063129/003 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s., na po-
zemcích obce Hrušovany u  Brna, č. 
p. 595/3, 565, 566, 596, k. ú. Hrušova-
ny u Brna, s doplatkem ve prospěch 

obce ve výši 232 700 Kč bez DPH;
 objednávku na ořezy stromů u  Ing. 

Jiřího Zapadla, IČO 88276023, v hod-
notě 38 640 Kč (neplátce DPH);

 smlouvu o dílo s dodavatelem AVE-
TON s.r.o. na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Prostorová akustika“ s  cel-
kovou nabídkovou cenou bez DPH 
2  276 684 Kč; s  DPH 2  754 788 Kč 
a pověřuje starostu jejím podpisem;

 zavedení home offi  ce pro vybrané 
pracovníky zařazené do OÚ.

Rada obce bere na vědomí:

 dopis praktického zubního lékaře 
o záměru ukončit zubní praxi na hru-
šovanském zdravotním středisku.

Rada obce ukládá:

 starostovi zajistit zpevnění účelových 
komunikací č. U13 a U14 (oprava pol-
ních cest mezi hřbitovem a  rybníkem 
a podél rybníka pod Kelblovou jámou).

 Ozelenění dětského hřiště Pod Střediskem
Pavla Dratvová, foto: Silvie Zouharová, Kateřina Dratvová

Herní prvky na novém dětském hřišti v lokalitě Pod Stře-
diskem už jsou hotové. Ale jeho okolí nikoliv. Aby plně slou-
žilo své funkci, je potřeba prostor kolem něj zútulnit a do-
plnit jej zelení, aby mohl být využívaný nejen dětmi, ale byl 
příjemný i pro ostatní. 

Při plánování rozmístění herních prvků byl ponechán 
volný pás podél soukromých pozemků široký 2 m na výsad-
bu izolační zeleně ve formě keřů. Keře plánujeme vysadit až 
v  příštím roce, po řádné úpravě pozemku. V  letošním roce 
budou vysázeny stromy. Ze severozápadní strany pozemku 
bude umístěno 5 ks okrasných jabloní kultivaru „Wintergold“ 
v přibližné řadě tak, aby stínily herní prvky ze západní strany. 

Tyto jabloně v květnu rozkvetou bílými květy a v zimě budou 
zářit jejich drobná žlutá jablíčka. Z  jižní strany bude použi-
ta okrasná třešeň „Taihaku“, kvetoucí bílými květy v  dubnu. 
V prostoru hřiště bude solitérně umístěn javor mléč, kultivar 
„Cleveland“, jehož listy budou na podzim zářit žlutě až oran-
žově. Na protější straně budou umístěny dvě okrasné jablo-
ně „Liset“, které v dubnu kvetou sytě růžově a v zimě prostor 
ozdobí drobnými červenými jablíčky. Oba druhy okrasných 
jabloní jsou umístěny tak, aby vytvořily soukromí rodinným 
domům v blízkosti hřiště. Bylo více možností, jaké druhy zvo-
lit, ale nakonec převládla snaha vytvořit dojem venkovské za-
hrady se sadem, která na venkov patří.

Jabloň Liset Jabloň Wintergold Podzimní jabloň Liset
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 Představujeme zastupitele obce: Pavla Dratvová
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Simona Lvovská, Roman Ivičič

Je jich patnáct a rozhodují o podo-
bě a směřování obce. Jaké mají záliby, 
postoje a  zkušenosti? V  následující 
rubrice bychom vám rádi postupně 
představili jednotlivé hrušovanské za-
stupitele. V seriálu pokračujeme se za-
stupitelkou Pavlou Dratvovou.
• Má 43 let, je vdaná a má tři děti (Jiří 

15 let, Kateřina 12 let, Jindřiška 2,5 
roku).

• Narodila se v  Ostravě, kde bydlela 
až do roku 2004. V Hrušovanech by-
dlí 15 let.

• Vystudovala obor Zahradní a kraji-
nářská architektura na Zahradnic-
ké fakultě Mendelovy zemědělské 
a  lesnické univerzity v  Lednici. 
Pracuje jako zahradní architektka, 
nyní je na rodičovské dovolené. 
V  minulosti pracovala jako refe-
rentka odboru životního prostředí 
na Magistrátu města Ostravy.

• Zájmy: turistika, běžkování, čtení, 
ruční práce a příroda.

• V zastupitelstvu je třetí volební ob-
dobí. Je předsedkyně komise život-
ního prostředí, členkou komise pro 
územní plánování a  členkou škol-
ské rady základní školy.

• Členkou komise životního prostředí 
byla i předtím než kandidovala do 
zastupitelstva.

• Není a nebyla členem žádné politic-
ké strany a ani to neplánuje. Kandi-
dovala jako nestraník za TOP 09.
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 Projekt ozelenění plochy za sportovní halou na Jízdárenské ulici

 Sázení u kynologického klubu

Pavel Kadlec

Pavla Dratvová

Obec pořídila projekt ozelenění plochy za sportovní 
halou na Jízdárenské ulici, kde se bude postupně budovat 
rozsáhlé hřiště a  plocha pro rekreaci, sport a  odpočinek. 
Složení zeleně koresponduje se stávajícími i  plánovanými 
aktivitami. U dětských herních prvků by měla vzniknout pří-
jemná stinná místa. Stromy a keřové záhony by měly aspoň 
částečně odclonit železnici vedoucí kolem areálu a zastínit 
stávající tenisové kurty. Projektová dokumentace počítá 
s  celkem 67 stromy a  145 keři. Z  druhové skladby budou 
zastoupeny různé druhy javoru, okrasné třešně a  jabloně, 

I v letošním roce pokračuje naše ně-
kolikaletá spolupráce s  organizací Sá-
zíme stromy, z.ú. V  letošním roce jsme 
domluveni, že 20. 11. 2020 vysázíme 
sad za kynologickým klubem. Za pomo-
ci dobrovolníků z této organizace a také 
z  řad místních obyvatel zde budou 

habry, hlohy, jerlíny, jírovec, lípa, mahalebky, myrobalány, 
ořešáky, platany a svitely. Keře jsou zastoupeny hlohyní, lís-
kou, ptačím zobem, tavolou, tavolníkem a zlatým deštěm. 
Nezbytná je výměna půdy v místě výsadby, neboť stávající 
zemina je silně zhutněná a neúrodná a růst stromů by patr-
ně neumožnila.

Plán výsadeb by mohl být naplněn postupně v několika 
letech, předpokládá se užití fi nancí z rozpočtu obce, bude 
sem směřována také náhradní výsadba za stromy pokácené 
v obci a případné dobrovolnické výsadby.

vysazeny 2 ořešáky, jedna podzimní 
a jedna letní jabloň, dvě třešně, tři švest-
ky, hrušeň a  dvě jedlé jeřabiny. Stejné 
druhové složení už jsme v  roce 2017 
zasadili s dětmi ze zdejší ZŠ a Táborníky 
poblíž této lokality, podél Šatavy. Snad 
i nové stromy porostou tak krásně, jako 

ty starší, kterým se daří také díky skvělé 
péči místních dobrovolníků. Současně 
budou vysazeny dva duby letní a jedna 
vrba bílá na hrázi rybníka Šejba. Vždy 
jsme si přáli, ať nám vyjde počasí, le-
tos si přejeme i to, aby se sázení vůbec 
mohlo uskutečnit …
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Proč jsi kandidovala do zastu-

pitelstva a  jaké jsou tvoje priority 

v obci?

Přistěhovala jsem se z Ostravy, která 
je plná zeleně, i když si to lidé nemyslí, 
a chtěla jsem, aby to tak bylo i tady. Při-
jde mi, že jsou Hrušovany a okolí obce 
hrozně holé a  bezlesé, taková strohá 
zemědělská krajina. Uvědomila jsem si, 
že když něco nezačnu iniciovat ze své 
vůle já, tak se taky nemusí nic změnit. 
Myslím, že důležité je začít sám u sebe 
a pak se na to nabalí další lidé a ochot-
ní dobrovolníci, kteří pomůžou. Navíc 
je důležité, že k  tomu mám i  nějaké 
vzdělání, které mě k tomu určitým způ-
sobem předurčuje. 

Co bys v obci změnila?

Myslím si, že vždy je co měnit a zlep-
šovat. Podle mě bychom měli postup-
ně uvažovat o odvádění dešťové vody 
ze střech obecních budov do vsaků 
tak, aby neodtékala do kanalizace, ale 
vsakovala se přímo v  blízkosti stavby. 
Týkat by se to mohlo třeba i  soukro-
mých  budov na Sídlišti. Mnohdy jsou 
však tato řešení na stávajících budo-
vách technicky náročná. Na západě na-
příklad funguje, že voda z komunikací 
je svedena do okolních propustných 
ploch, které jsou k tomu uzpůsobeny. 
Bude nutné uvažovat i o zelených stře-
chách, které nepřehřívají okolí. Jsem 
ráda, že na nově stavěných budovách 
v  obci jsou tato opatření již standar-
dem. Líbilo by se mi, kdyby tu fungo-
valo nějaké re-use centrum, třeba na 
sběrném dvoře. Lidé by tam mohli dát 
věci, kterých se chtějí zbavit a jiní, kte-
rým by se to hodilo, by si to mohli tře-
ba za drobný poplatek vzít. Také jsem 
přemýšlela, jestli by se třeba neujaly 
komunitní zahrady. Chybí mi tu revi-
talizace Šatavy a  parkové úpravy ve-
řejných ploch, například za kostelem. 
Je to sice moc pěkné místo, o  které 
se vzorně stará paní Masteiková a dal-
ší farníci, ale je to takový průchoďák. 
Chybí zde koncepční parková úprava, 
která by prostor změnila tak, aby lákal 
strávit v  něm více času, tzn. chodníč-
ky, více stromů a  lavičky. Doufám, že 
se brzy podaří zrealizovat cyklostez-
ka do Vojkovic. Zlepšit by se mohla 
i  informovanost občanů o  tom, co se 
děje na obci. Spousta věcí je sice na 

webu obce, ale chtělo by to pružnější 
způsob komunikace, jako je například 
Facebook, kam by se mělo dávat více 
příspěvků. Určitě existují i jiné možnos-
ti, které já ani neznám. Uvažovat by se 
dalo také o autobusové zastávce na Jíz-
dárenské ulici. V Hrušovanech mi chybí 
i centrální náves. Není tu nic takového, 
co by tu funkci plnilo. A vnímám, že je 
v  obci málo laviček a  starší lidé si na 
procházkách nemají kde odpočinout 
či poplkat. Těším se, až proběhnou 
komplexní pozemkové úpravy, čímž 
bychom mohli získat pozemky podél 
cest a  doplnit je o  aleje dřevin, které 
byly vždy součástí cestní sítě. Zároveň 
se pak zrealizují územní systémy ekolo-
gické stability – tedy biokoridory a bio-
centra. Těším se, že snad někdy vznikne 
mokřad s doprovodnou zelení.

Jsi jedna z mála zastupitelů, kte-

rá se tu nenarodila. Prakticky jsi za-

stupitelka, která tu bydlí nejkratší 

dobu. Myslíš si, že by se nově přistě-

hovalí měli více zapojovat do dění 

v obci? A ovlivňuje tebe nějak fakt, 

že ses tu nenarodila?

Určitě by se měli nově přistěhovalí 
více zapojovat, protože podíl nově při-
stěhovalých a  původních místních se 
rychle mění. Navíc je to i  jejich obec, 
ve které bydlí, takže by se neměli bát 
kandidovat. Nové vize jsou pro obec 
hrozně důležité. Původní obyvate-
lé mají už určité vzorce, ze kterých se 
jim těžko vystupuje. Ale asi cítí k obci 
větší zodpovědnost, pokračují v  práci 
svých předků. Určitě bych novým oby-
vatelům řekla, ať se nebojí. I  já jsem 
se zapojila jen pár let potom, co jsem 
se přistěhovala. Být novým má i svoje 
výhody, protože nově přistěhovalí tu 
nemají tak hluboké rodinné a sociální 
vazby a nemusí se tak bát něco měnit.

Pracuješ jako zahradní architekt, 

jaký je podle tebe postoj veřejnosti 

k  odborně plánované veřejné zele-

ni? Je podle tebe vždy nutné projek-

tovat zeleň odborně?

Myslím, že je to v dnešní době čím 
dál důležitější. Konkrétně to nemusí 
být zahradní architekt, ale někdo, kdo 
té zeleni rozumí a  má přehled. Pěk-
ným příkladem jsou Židlochovice. Tam 
správu zeleně a hřbitova vykonává za-

hradní architekt a  je to na tom městě 
znát. Odborník je schopen zeleň naplá-
novat s ohledem na růst prvků v čase, 
ochranná pásma a na okolní prostředí. 
Dokáže to taky skloubit tak, aby byla 
výsadba atraktivní po celý rok a záro-
veň nevyžadovala nákladnou péči. Dů-
ležité je propojení všech oborů, které 
do obcí, měst a okolní krajiny vstupují, 
jako jsou architekti, vodohospodáři, 
zahradní architekti, správci inženýr-
ských sítí a další.

V posledních letech se více mluví 

o ochraně životního prostředí v sou-

vislosti se suchem. Co s  tím podle 

tebe může dělat obec?

Komplexně je to samozřejmě věc 
státu, ale konkrétní pozemky jsou v ně-
jaké obci a někomu patří. Je strašně dů-
ležité, aby se v obcích dělala opatření 
pro zadržení vody v  krajině. Už jsem 
o  tom v  úvodu mluvila. Tedy svedení 
dešťové vody se vsakem na lokalitě, 
budování zelených střech, mokřadů, 
svedení vody z komunikací do zeleně 
s možností postupného vsaku, vrácení 
toků do původních řečišť, aby voda ne-
tekla v napřímených korytech a mohla 
meandrovat a tím se postupně vsako-
vala do krajiny. A to už stát nenaplánu-
je. Každá obec se nad tím musí zamys-
let a dělat něco sama. Samozřejmě stát 
poskytuje různé dotace, které je mož-
né na tyto účely čerpat.

Mělo by se v  Hrušovanech sázet 

více zeleně než v  současné době? 

Není to podle tebe příliš nákladné 

na údržbu?

Náklady na údržbu jsou vždy, ale 
mohou se mnohonásobně vrátit. Už 
z toho důvodu, že každý strom ochla-
zuje bezprostřední okolí kolem sebe 
a  funguje jako nejlepší klimatizace. 
Lidé si mohou všimnout, kam v  létě 
zaparkují auto, zda na rozehřáté parko-
viště nebo pod strom. Nehledě k tomu, 
že stromy snižují prašnost a  poskytují 
úkryt mnoha živočichům. Často je tře-
ba nějaká počáteční investice, která 
se ale v  průběhu času vrátí a  vyplatí. 
Například, vysadíme-li někde keře, tak 
se při správné výsadbě časem zapojí 
a  nevyžadují žádnou péči, oproti čas-
tému sečení trávníků. Je prokázáno, že 
v  některých městech žije více hmyzu 
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a  drobných obratlovců než ve volné 
krajině, protože jsou v  nich vysazena 
rostlinná společenstva, která poskytují 
těmto živočichům úkryt a potravu prů-
běžně během roku. 

Jsi předsedkyně komise životní-

ho prostředí. Mohla bys říct, co je 

úkolem této komise? A jaké jsou její 

pravomoci?

Komise je poradním orgánem rady 
obce a  je potřeba říct, že nikde není 
specifi kováno, co by měla vykonávat. 
Vše je pouze na aktivitě komise. Naše 
komise má pět členů. Já jako před-
sedkyně komise vydávám rozhodnu-
tí o  povolení ke kácení dřevin, což je 
přenesená působnost státní správy. 
Členové komise se v nejednoznačných 
případech ke kácení vyjadřují rovněž. 
Komise životního prostředí se snaží 
o to, aby byly Hrušovany zelenější, což 
vychází ze strategického rozvojového 
plánu obce. Snaží se iniciovat projekty 
k ozelenění obce. Jednoduché projek-
ty zpracovává samotná komise, vět-
ší projekty poptáváme u  zahradních 
architektů. Pokud projekty připravu-
je někdo jiný, tak se vyjadřujeme ke 
konceptům a k samotným projektům. 
Dále komise vytváří ideové záměry pro 
různé projekty, které se v obci plánují, 
například mokřad za lesoparkem. Sna-
žíme se kontrolovat provedení pláno-
vaných prořezů, popřípadě plánované 
kácení nebezpečných stromů. Když 
se provádí náhradní výsadba za poká-
cené dřeviny, předáváme stanoviště 
a přejímáme provedené výsadby. Sna-
žíme se sázet stromy z vlastní iniciativy, 
pěstujeme vlastní výpěstky a  ty vysa-
zujeme na obecních pozemcích. Spo-
lupracujeme s organizací Sázíme stro-
my, která nám dodává zdarma rostlin-
ný materiál i dobrovolníky na výsadby, 
a my zajišťujeme své dobrovolníky na 
výsadby z  řad občanů. Takto se vysa-
dilo už několik alejí v obci. Snažíme se, 
aby se péče o zeleň trochu pozměnila, 
například aby se některé plochy sekly 
méně často. Je to jedno z opatření pro-
ti suchu – nad vzrostlou trávou nebo 
loukou je teplota totiž výrazně nižší 
než nad nakrátko posečenou plochou 
nebo polem, nehledě na to, že se zde 
lépe vsakuje voda, a  louka poskytuje 
úkryt a potravu pro živočichy. Důležité 

je samozřejmě mozaikovité sečení, aby 
vždy zůstala nějaká plocha neposeče-
ná.

Zmiňovala jsi projekt revitaliza-

ce Šatavy u lesoparku. Mohla bys to 

nějak přiblížit?

Vychází to ze studie proveditelnos-
ti, kterou zadalo Povodí Moravy ,s.p., ve 
spolupráci s městem Židlochovice jako 
obcí s rozšířenou působností. Jedná se 
o celý tok Šatavy v Hrušovanech a dále 
směrem na Unkovice. Mělo by dojít 
k rozvolnění Šatavy, aby to nebylo na-
přímené koryto, ale aby potok trochu 
meandroval a tam, kde to není možné, 
aby byly vyhloubeny tůně. Vše by bylo 
doplněno doprovodnou zelení. Reali-
zace těchto projektů bývají podpořené 
státními nebo evropskými dotacemi. 

Obec se zapojila do projektu 

zkvalitnění svozu odpadů a  pořídí 

nádoby na svoz bioodpadu. Můžeš 

o tomto projektu říct více? Co si my-

slíš o pořízení těchto popelnic? Je to 

krok správným směrem?

Ano, obec se zapojila do projektu 
Zkvalitnění nakládání s  odpadem na 
území Dobrovolného svazku obcí Žid-
lochovicko z  Ministerstva životního 
prostředí a  získala pro obec 400 kusů 
240litrových popelnic na bioodpad. 
Samozřejmě je v prvé řadě dostanou ti, 
kteří o ně v dotazníku projevili zájem. 
Ale je jich dostatek i pro další zájemce. 

Pro obyvatele bytových domů je to 
určitě prospěšné, protože nemají jinou 
možnost kam bioodpad dávat. Pro ro-
dinné domy je to možná trochu kon-
traproduktivní, protože si myslím, že 
na každé zahradě by měl být klasický 
kompost, kde bioodpad zetlí a  vznik-
lou hmotou lze pohnojit záhony. Na 
druhou stranu chápu, že někteří lidé 
mají malé zahrady, takže jsou rádi i za 
tyto kontejnery. Jsem ráda, že se bude 
separovat biologicky rozložitelný od-
pad, který se odveze do kompostár-
ny, a  tím pádem se nebude zvyšovat 
množství odpadu komunálního. Otáz-
kou samozřejmě bude četnost svozů. 
Myslím si, že je důležité, aby se lidé 
snažili zpracovávat bioodpad na vlast-
ních zahradách a  některý odpad po-
kud možno ani neprodukovat.

Jaké místo máš v  Hrušovanech 

nejraději a proč?

Samozřejmě jsem ráda u  nás na 
zahradě. Líbí se mi lokalita Červené 
vrchy, protože tvoří mozaiku různých 
společenstev. Jsou tam staré sady, vi-
nohrady, ale i zarostlé pozemky, které 
jsou také prospěšné pro přírodu. Pěk-
ná je lokalita u rybníka Vodárna nebo 
kolem Wembley. Ale konkrétní mís-
to oblíbené nemám. Hrušovany jsou 
hodně ovlivněné tím, že to byla obec 
přizpůsobená průmyslu a  zeměděl-
ství a pořád je to zde cítit. Ráda se na 
Hrušovany dívám z  Výhonu. Vnímám 
bývalý cukrovar jako dominantu obce, 
jinde mají hrad, my máme továrnu, ale 
krásnou.

Máš tři děti a  jsi ve školské radě 

základní školy. Měla by podle tebe 

místní ZŠ pracovat na nějakých změ-

nách?

Změny jsou vždycky potřeba. Když 
člověk začne být příliš spokojený s tím, 
co je, tak je něco špatně. Už mám ale 
určitý odstup, protože do této školy 
už mé děti nechodí. Určitě je potřeba 
vyřešit školní zahradu, ale to už vnímá 
jako prioritu i škola. Jelikož je škola ve-
liká a zahrada malá, stojí za úvahu její 
propojení s  pozemkem za obecním 
domem. Myslím si, že by bylo dobré, 
kdyby vznikla školská rada i  v  místní 
MŠ, i když to není povinné. 

Obec letos koupila Bauerovu vilu 

s rozsáhlou zahradou. Jaká je tvoje 

představa, co by se s touto zahradou 

mělo dělat?

Obec má zpracováno libreto pro 
budoucí využití budovy vily a okolních 
pozemků. Nebude se jednat pouze 
o stávající zahradu, ale komplex bude 
rozšířen i  o  pozemky jižně od areálu. 
Zahrada stávající bude nejspíše ob-
novena dle dostupných podkladů do 
původního stavu. Původního v  uvo-
zovkách, protože pracujeme s  časem, 
mnohé dřeviny vyrostly do dospě-
losti a  rozhodně je nebudeme vracet 
zpět. Ale budou odstraněny náletové 
a  nepůvodní dřeviny a  dosazeny dře-
viny nové.  Budou obnoveny původní 
zpevněné plochy a popínavá zeleň na 
trelážích. Areál bude rozšířen jižním 
směrem, kde vznikne zázemí pro turis-
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ty a parkoviště. Velká část plochy bude 
parkově upravena a je cílem obce, aby 
byly tato plocha i zahrada veřejně pří-
stupné. Aby se zde lidé mohli prochá-
zet, aby byla zahrada cílem procházek 
a centrem kulturního dění v obci.

Jsi na rodičovské dovolené. Jak 

zvládáš péči o  děti s  pozicí radní 

obce? Nesetkáváš se s  názorem, že 

by to ženy neměly dělat?

Podle mě je to o  prioritách. V  prv-
ní řadě je u mě samozřejmě rodina. Já 
mám dvě děti starší, takže online vý-
uku zvládají samy. Ale já mám pocit, 
že pořád jen vařím. Já sama to mám 
nastavené tak, že raději udělám něco 
pro obec nebo jdu ven, než abych tře-
ba doma pořád uklízela. Myslím si, že 
ženy jsou v politice ohromně důležité. 
Možná, kdyby jich bylo více, byly by 
jiné priority v obcích i ve státě. Osobně 
si však nemyslím, že by měly existovat 
nějaké kvóty pro ženy v politice, mělo 
by to přirozeně vyplynout z jejich po-
třeby. Ideální by bylo, kdyby byli muži 
a ženy v zastupitelstvu zastoupeni rov-
noměrně, protože oba pohledy jsou 
potřebné.

Mluvíme spolu v  době nouzové-

ho stavu. Jak tě to ovlivňuje a jak to 

podle tebe ovlivňuje obec?

Teď víme jistě, že obci vypadne část 
příjmů, takže se bude muset ve svých 
výdajích uskromnit. Podstatné bude, 
čemu dáme prioritu a  co odsuneme. 
Možná to bude i důvod, proč se bude 
chtít zapojit méně lidí do vedení obce, 
protože když je hodně peněz, tak se 
dobře plánuje, když je to omezené, tak 
je to těžší. Ale v  posledních letech se 
toho v obci vybudovalo tolik, že když 
tempo na čas zvolníme, o nic nepřijde-
me. Mě osobně to výrazně neovlivnilo, 
děti se učí doma a jsme více pohroma-
dě. Máme štěstí, že jsme spolu rádi. Jen 
škoda, že nemůžeme více cestovat.

Budeš kandidovat v příštích vol-

bách do zastupitelstva?

Nevím. Nejsem člověk, který by 
sám byl lídrem kandidátky, takže pro 
mě bude důležité, jestli mě někdo 
osloví, abych třeba kandidovala s ním. 
Podstatné je, aby mě ten člověk a další 
spolukandidáti něčím oslovili a byli mi 

blízcí. A zároveň, aby mi byl blízký vo-
lební program. 

Přijala bys pozici místostarosty 

nebo starosty?

Pozici starosty bych nepřijala určitě. 
Starosta by měl mít určité vlastnosti, 
které já nemám. Měl by být průboj-
ný, zdravě sebevědomý, být autoritou 
a to já nejsem. Dále si myslím, že by si 
měl umět stát za svým, ale měl by být 
schopný změnit názor v  situaci, kdy 
zjistí, že se mýlí. Zároveň by to měl být 
člověk společenský, protože všichni 
rádi vidí starostu, když je přijde pod-
pořit na nějakou akci. Přemýšlela jsem, 
jestli bych vzala funkci místostarosty. 
Nad tím by se měl zamyslet každý, kdo 
kandiduje do zastupitelstva. Myslím 
si, že bych zvládla pracovní náplň, ale 
i zde platí, že by měl mít kandidát ur-
čité vlastnosti, být samostatný, aktivní, 
mít vize a plány a určitý rozhled a nad-
hled. Já, jako silný introvert, s  velkou 
dávkou sebekritiky vhodným kandidá-
tem podle mě nejsem. Ale možná ne-
nadešel ten správný čas, protože je pro 
mě důležitější rodina a mám ráda svou 
práci. Myslím, že to člověk nemůže 
nikdy úplně říct dopředu, musí to vy-
hodnotit až v konkrétní situaci. A až to 
přijde, jsem schopná posoudit, 
jestli na to mám nebo nemám, 
popřípadě jestli bych nebyla lep-
ší než jiný kandidát. A  zároveň 
umím vyhodnotit, zda by se na 
to místo někdo jiný hodil více 
než já. 

Současný starosta už dlou-

hodobě avizuje, že nebude 

kandidovat. Myslíš si, že bude 

problém najít nového sta-

rostu?

Umím si představit Dušana 
Knofl íčka. A když pominu stávají-
cího místostarostu, myslím že do 
vedení obce by se hodili Honza 
Šnajnar a pan Uminský, ale nemy-
slím si, že by to byli lidé, kteří by to 
chtěli dělat. Myslím si, že o pozici 
místostarosty by měli uvažovat 
i Markéta Karbanová nebo Pavel 
Kadlec. Samozřejmě je fajn, když 
v těchto funkcích někdo pokraču-
je více období, na druhou stranu, 
nový vhled může být výhodou.

Chtěla bys na závěr něco vzkázat 

občanům?

Moc bych chtěla poděkovat všem, 
kdo se zapojují do dění v  obci a  není 
jich málo. Nejedná se jen o členy komi-
sí, výborů, spolků a  organizací v  obci, 
ale o všechny, kterým není jejich okolí 
lhostejné. Moc se mi líbila věta pana 
Najmana o  tom, aby dříve než začne 
kdokoliv cokoliv kritizovat, se pokusil 
sám něco změnit k lepšímu. Ráda bych 
všem vzkázala, aby se nebáli zapojit do 
dění v obci, třeba tím, že se napojí na 
nějakou komisi nebo výbor. Aby se tře-
ba nebáli sestavit kandidátku do příš-
tích voleb, a to i noví obyvatelé obce. 
V  současné době bych všechny po-
prosila, aby se snažili podržet i místní 
obchodníky v Hrušovanech, Židlocho-
vicích a okolí, a to i když se spousta věcí 
dá objednat na internetu. Pokud oni 
zkrachují, budou města prázdná a  to 
nikdo nechce. Zároveň bych občanům 
přála, aby byli zdraví, a mohli být šťast-
ní a spokojení. Tahle doba ukazuje, co 
je důležité. Není důležité mít obrovský 
majetek, ale mít funkční, zdravou rodi-
nu a přátele. Bylo by dobré, abychom 
si toho dokázali vážit. A současně přeji 
všem klidné prožití nadcházejícího ad-
ventu.

Pavla Dratvová při dobrovolnickém sázení stromů U Výzkumu
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 Hrušovanské okruhy 2020
Vladimír Lazar, foto: Josef Valoušek

Již 18. ročník Hrušovanských okruhů se uskutečnil v so-
botu 5. září na tradiční trati ve středu naší obce.

Na 150 cyklistů všech kategorií statečně bojovalo na 
800 m okruhu.

Po loňské premiéře se znovu představili i  registrovaní 
mladí cyklisté z  jihomoravských cyklistických klubů, kteří 
jeli samostatné závody.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci závodu 
podíleli, hlavně Táborníkům, starajícím se o bezproblémo-
vé zajištění závodního kruhu.

kategorie závodník(-ice) umístění

trať 50 m
nejmladší
ročník 2018 a mladší

Nikoleta Hoherčák 1.
Simona Šotnarová 2.
Barbora Adámková 3.
Tobiáš Nakládal  1.
Radovan Vrbský  2.
Tomáš Kantor  3.

trať 100 m
dívky ročník
2016 - 2017

Adina Kavická  1.
Ema Marková  2.
Anna Honsová  3.

trať 100 m
kluci ročník
2016 - 2017

Štěpán Skácel  1.
Pavel Vybíral  2.
David Adam  3.

trať 150 m
dívky ročník
2014 - 2015

Jolana Vrbová  1.
Eliška Schönigerová  2.
Denisa Tohánková  3.

trať 150 m
kluci ročník
2014 - 2015

Jindřich Skácel  1.
Daniel Dvořák  2.
Hynek Vrba  3.

1 okruh (800 m)
dívky ročník
2012 - 2013

Barbora Bernatová  1.
Adéla Jadrná  2.
Lea Franzbergerová  3.

1 okruh (800 m)
kluci ročník
2012 - 2013

Vít Jadrný  1.
Lukáš Doležal  2.
Tobiáš Lazar  3.

2 okruhy (2x800 m)
dívky ročník
2010 - 2011

Lucie Kondllová  1.
Kateřina Vránová  2.
Valerie Karásková  3.

2 okruhy (2x800 m)
kluci ročník
2010 - 2011

Matěj Marek  1.
Mikuláš Bernat  2.
Daniel Rumplík  3.

3 okruhy (3x800 m)
dívky ročník
2008 - 2009

Natálie Němcová  1.
Barbora Lazarová  2.
Lucie Vrbová  3.

3 okruhy (3x800 m)
kluci ročník
2008 - 2009

Tomáš Stejskal  1.
Matěj Vašina  2.
Jakub Třetina  3.

4 okruhy (4x800 m)
dívky ročník
2005 - 2007

Kristýna Macháňová  1.
-  2.
-  3.

4 okruhy (4x800 m)
kluci ročník
2005 - 2007

Šimon Vrba  1.
Nikolas Páč  2.
Zdeněk Kabela  3.

HLAVNÍ ZÁVOD
MUŽI
 

Libor Zajíc  1.
Tomáš Pátík  2.
Michal Král  3.

VETERÁNKY
 
 

Milada Raczová  1.
-  2.
-  3.

VETERÁNI
 
 

Jiří Černý  1.
-  2.
-  3.

Nejmladší účastník: Barbora Adámková
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 TJ Jiskra
Tenisový turnaj ve čtyřhře 27. 9. 2020 

Hrušovany u Brna - Burčák cup 11. ročník

Oddíl stolního tenisu

Miroslav Sopoušek, foto: Miroslav Sopoušek

Tomáš Kolegar, foto: Tomáš Kolegar

V neděli 27. 9. 2020 proběhl v Hrušovanech již 11. roč-
ník  tenisového turnaje ve čtyřhře dospělých Burčák cup. 
Zúčastnilo se jej 9 dvojic z Hrušovan a okolí. Turnaj se měl 
konat již v sobotu, ale kvůli nepřízni počasí musel být pře-
ložen, což byla škoda, protože na sobotu byla přislíbena 
účast 16 dvojic. Turnaj vyhrála dvojice Martin Haman (Hru-
šovany u Brna) a Tomáš Elísek (Letovice).

Vážení sportovní přátelé, 
ve svém posledním příspěvku jsem 

nám všem přál především pevné zdra-
ví a vyslovil jsem přání, abychom se po 
letních prázdninách vrátili zpět k běž-
nému životu, tzn. nejenom k práci, ale 
i  k  činnostem spolků. Bohužel epide-
miologická situace nám toto neumož-
ňuje, a  zdá se, že návrat k „normálu“ 
se odkládá na neurčito. Přes všechny 
potíže jsem optimista a doufám, že při 
dalším vydání Hrušovanského zpra-
vodaje Vás budu moci informovat, že 
jsme se my sportovci opět vrátili do hal 
a na hřiště a sportovní dění bude opět 
v plném běhu.

Tenisový turnaj ve čtyřhře – Burčák cup

Mistrovské utkání ve stolním tenisu Hrušovany A - Ivančice B

Náš oddíl stolního tenisu se začal 
již od srpna 2020 připravovat na sou-
těžní sezonu 2020/2021, do mužských 
soutěží družstev se opět přihlásila 
tři družstva, která reprezentují obec 
Hrušovany v následujících soutěžích – 
A družstvo v okresním přeboru I. třídy, 
B mužstvo v okresním přeboru IV. třídy 
a družstvo C v okresní soutěži. Sezona 
byla zahájena v září 2020, byla odehrá-
na 3 soutěžní kola, družstvo C odehrá-
lo dokonce 5 soutěžních utkání. Ale, 
jak jsem již uvedl úvodem, opět zasáh-
la vyšší moc a z důvodu velice špatné 
epidemiologické situace, byly soutěže 
přerušeny. Pevně doufám, že se situace 

zlepší a v prosinci budou soutěže opět 
pokračovat.

Mužstvo A  nastupuje v  sestavě 
Tomáš Kolegar st., Zdeněk Krupica, 
Oldřich Škarda a  Vít Odložilík. I  přes 
poměrně výrazné oslabení – druhý 
nejlepší hráč družstva v uplynulé sezo-
ně Jan Kukla přestoupil do Rebešovic 
a  bohužel se nepodařilo získat za něj 
náhradu. Nicméně i přes tyto těžkosti, 
se start nové sezony družstvu A  po-
měrně vydařil a bilance v prvních třech 
kolech je velice lichotivá, 1 vítězství, 
jedna remíza a jedna porážka a v dílčí 
tabulce se po třech odehraných kolech 
nachází na 6. místě. Pokud družstvo 
A  bude v  těchto dobrých výkonech 
pokračovat, tak splnění výkonnostního 
cíle, kterým je umístění do 10. místa, by 
neměl být problém.

Družstvo Hrušovany B v letošní se-
zoně nastupuje v  následující sestavě 
-  Pavel Hodec, Jan Havlík, Aleš Karban, 
Zdeněk Kijac a Jiří Přidal. Hlavními opo-
rami jsou Pavel Hodec a Jan Havlík, jim 
zdatně sekunduje Aleš Karban, hráči 
Přidal a Kijac zatím zůstávají za očeká-
váním, ale sezona je teprve na začátku 
a pevně věřím, že i oni prokáží zlepšení 
a přispějí k ještě lepším výsledkům. Bi-
lance B družstva je stejná jako u áčka, 1 
vítězství, jedna remíza a jedna porážka. 
Aktuálně družstvo B zaujímá v tabulce 
soutěže 7. místo, které je v  souladu 
s očekáváním a odpovídá aktuální vý-
konnosti družstva B. I v tomto případě 
si myslím, že umístění do 10. místa je 
reálným cílem a pokud budou v utká-
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 FK 1932

Vážení spoluobčané, vážení fotbaloví 
fanoušci!

V  posledním příspěvku jsem Vás in-
formoval, jakým způsobem probíhá plná 
sezóna, která utkání se u  nás na hřišti 
odehrála, jaké zápasy nás teprve čekají, 
ale rázem je všemu KONEC.

Všem lidem na celém světě, i  nám 
sportovcům, se kompletně změnil život 
vinou COVID-19. Z  běžných všedních 
věcí jako jít si zatrénovat, zahrát si fot-
bal, dát si s  kamarády pivo, povyprávět 
si o běžných věcech se stala pouhá vzpo-
mínka. 

V  životě se řídím heslem: Všechno 
zlé, je vždy pro něco dobré. Proto pevně 
věřím, že až si všichni projdeme tímhle 
těžkým obdobím, vyjde z toho nakonec 
jako pozitivní to, že lidi si budou vážit 
obyčejných všedních věcí, například že 
už nemusí nosit roušku, že se mohou jít 
proběhnout, dát si pivo, poklábosit s ka-
marády, aniž by museli být navzájem 
vzdáleni dva metry… atd.

A jak jsme dokončili předčasně ukon-
čenou podzimní část sezóny?

Naše A mužstvo, nesoucí se na vítěz-
né vlně, skončilo na 1. místě s náskokem 
7 bodů. Podrobnosti viz článek trenéra 
A mužstva F. Obořila. Máme tedy výteč-
nou pozici do jarní části, kde už půjde 
o všechno, o postup do Okresního pře-
boru, který, jak všichni v  Hrušovanech 
víme, se tady nehrál 50 let!

Co se týče dětských kategorií, z druž-
stva mladších žáků, které vedeme spo-
lečně s R. Bínou, mám velmi dobrý pocit. 
Tým hraje 8 + 1, již skoro na celé hřiště, 
což je po přechodu ze starší přípravky 
obrovský rozdíl! Hráči musí vynaložit da-
leko více fyzické síly, vnímat daleko větší 
prostor, delší nahrávky atd. Toto všechno 
kluci a naše Nikol Malá, jako jediná dívka 
v mladších žácích, zvládají na výbornou. 
Už se neděje to, že někam přijedeme 

a odjedeme s výpraskem 15:0, jak to bý-
valo dříve, ale jde o těsné výsledky 3:2, 4:3. 
Na mladší žáky se chodí koukat spousta 
rodičů, a dokonce i hráči z A mužstva, at-
mosféra je opravdu úžasná. V  mladších 
žácích máme momentálně 15 hráčů, což 
je výborné. Překonali jsme tak nedobrou 
situaci z minulosti, kdy jsme museli mlad-
ší žáky doplňovat ze starší přípravky.

Každopádně díky počtu hráčů se po-
stupně přibližujeme k  tomu, že se opět 
obnoví kategorie starší žáci a hlavně do-
rost, který už nemáme spoustu let.

Podrobnější informace o  starší pří-
pravce si můžete přečíst níže v článku T. 
Ludina.

V měsíci září proběhla náborová akce 
určená všem mateřským školám v  naší 
obci. Bohužel se příliš nevydařilo počasí, 
ale myslím, že si celou akci užily jak děti, 
tak paní učitelky. 

Mám obrovskou radost z toho, že se 
u nás v Hrušovanech u Brna znovu vrací 

Předseda klubu Libor Nentvich

Pohled předsedy klubu
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

ních bodovat všichni hráči, tak obhá-
jení aktuálního postavení v  tabulce je 
v silách družstva Hrušovany B.

Družstvo C navazuje na loňsku se-
zonu a  je účastníkem okresní soutěže 
a nastupuje ve stejné sestavě jako loni 
- David Pirožek, Adam Zabloudil, To-
máš Pirožek a Petr Pirožek. Po pěti ode-
hraných kolech se družstvo C nachází 
v tabulce na 12. místě, s bilancí 1 remí-
za a čtyři porážky. Nejlepším hráčem je 
v této sezoně Adam Zabloudil, za ním 
následují Tomáš, David a Petr Pirožko-
vi. Družstvo stále ještě platí nováčkov-
skou daň a  k  zlepšení výkonnosti je 
ještě dlouhá cesta. Pokud mladí hráči 
vydrží a budou pravidelně a tvrdě tré-
novat, tak se lepší výsledky určitě do-
staví. K jejich cestě nahoru by jim měli 

pomoci i ostatní členové oddílu stolní-
ho tenisu, a to nejen radou, ale i tím, že 
budou s mladými hráči trénovat. 

Oddíl stolního tenisu se bude i nadá-
le 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 te-
nis bude i nadále patřit k těm lepším na 
okrese Brno-venkov. Dovolte mi, abych 
touto cestou oslovil rodiče, kteří hledají 
pro své děti vhodný sport, aby neváhali 
a přihlásili je do oddílu stolního tenisu, 
který má díky obci a  ostatním part-
nerům velice dobré podmínky ke své 
činnosti. Zájemci se mohou obrátit na 
pana Tomáše Kolegara, tel. 606668901, 

e-mail: tom68kol@seznam.cz. Tady chci 
ještě podotknout, že bez podpory obce 
Hrušovany u  Brna bychom naši spor-
tovní činnost provozovali jen s velkými 
obtížemi a sluší se tedy za ni zastupitel-
stvu obce poděkovat.

Závěrem mi dovolte, abych všem 
občanům obce Hrušovany u Brna po-
přál pevné zdraví, trpělivost a pevnou 
vůli při překonávání těžkostí, které 
přináší tato složitá doba. Také Vás chci 
pozvat, abyste náš oddíl přišli podpořit 
při mistrovských utkáních. Možná zjis-
títe, že stolní tenis stojí nejen za zhléd-
nutí, ale že je dobré se mu aktivně vě-
novat a  přihlásíte své děti do našeho 
oddílu. Pevně věřím, že se s  novými 
adepty tohoto sportu brzy setkám na 
sportovním areálu na tréninku žáků.
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zájem o  kopanou. Na dětských trénin-
cích máme na hřišti neuvěřitelný počet 
sportovců, téměř 60 dětí. Pravidelně se 
tréninků účastní i většina rodičů, což při-
spívá ke zlepšování komunikace mezi 
nimi a trenéry.

Nyní na podzim, konkrétně 3. 11. 
2020, nás čeká zásadní zásah do hřiště, 
čímž chceme odstranit dlouholetý pro-
blém s  odvodem vody z  plochy. Hřiště 
bývá často podmáčené, protože starý 
škvárový podklad nepropouští dešťovou 
vodu. Proto jsme se jako výkonný výbor 
rozhodli k radikálnímu řešení. Společnost 
Eurogreen, která se nám stará o  hřiště, 
provede radikální zásah strojem Terra-
mat do hloubky 20 cm, kde dojde k naru-

šení starého škvárového podkladu a tím 
k lepšímu odvodu dešťové vody. Na jaře 
nás čeká posunutí závlahového systému, 
aby se jednotlivé postřikovače při závla-
ze překrývaly a zajistily tak, aby byl dob-
ře zajištěn jarní dosev a hřiště bylo opět 
v perfektní kondici.

Na závěr chci srdečně poděkovat 
celému výkonnému výboru, všem tre-
nérům, personálu našeho Sportbaru, fa-
nouškům, rodičům a  samozřejmě všem 
hráčům za výbornou celoroční spolu-
práci. Všem občanům, nejen fotbalistům, 
chci popřát hodně zdraví, spoustu trpěli-
vosti, prožití příjemných vánočních svát-
ků a správné vykročení do nového roku 
2021. Fotbalový A tým

Nábor nových členů ve spolupráci s MŠ Ani špatné počasí nezkazilo dětem radost z pohybu

Pohled vedoucího mužstva

Starší přípravka podzim 2020

František Obořil

Tomáš Ludin

Zdravím všechny příznivce a  fa-
noušky hrušovanského fotbalu. Do-
volte mi krátké zhodnocení podzimní 
části sezony 2020. 

Do soutěže jsme vstupovali se sta-
bilizovaným mužstvem a  cíl jsme si 
stanovili ten nejvyšší, i když jsme vě-
děli, že nás nečeká nic jednoduché-
ho. Mužstvo se posílilo a všichni hráči 
byli odhodlaní odevzdávat ty nejlepší 
výkony. První kolo se bohužel muse-
lo odložit, ale hned ve druhém kole 
jsme odjeli do sousedních Žabčic, kde 

Mužstvo starší přípravky prošlo před sezónou značnou 
obměnou, protože většina stávajícího kádru přešla do mlad-
ších žáků a 8 hráčů přišlo z mladší přípravky. Tím pádem byla 
podzimní sezóna hlavně nabíráním fotbalových zkušeností 
ve starší kategorii. Mužstvo tvořilo 12 hráčů a jedna hráčka, 

jsme zjistili, že tato soutěž nebude nic 
jednoduchého. Nicméně jsme dovezli 
velice důležité první 3 body. Potom už 
jsme šli zápas od zápasu, trénink od 
tréninku, až jsme se zabydleli v  čele 
tabulky. Bohužel nám situace s epide-
mií Covid-19 nedovolila soutěž dohrát 
do konce, tak musíme počkat do jara, 
kdy se budou odložená tři kola dohrá-
vat. Nezbývá nic jiného než počkat, 
v  zimě se připravit na mnohem těžší 
část soutěže, navázat na úspěšný pod-
zim a dojít až do cíle, který jsme si sta-

kteří se pravidelně účastnili tréninků a zápasů. Podzimní zkrá-
cenou část sezóny jsme zakončili s bilancí 2 výher a 6 porážek. 
Nejlepšími střelci byli Jakub Motyka, 16 gólů, a Matěj Sedlá-
ček, 14 gólů. Zvláštní poděkování patří trenérům Michalu Po-
volnému a Petru Goliášovi za dobrou spolupráci.

novili, a to je postoupit do Okresního 
přeboru.

Chtěl bych za sebe a  hlavně jmé-
nem hráčů poděkovat všem fanouš-
kům, kteří nás podporují na každém 
domácím i  venkovním zápase. Další 
poděkování patří vedení klubu za vy-
tvoření podmínek a splnění požadav-
ků, které máme.

Doufám, že se na jaře  všichni ve 
zdraví potkáme na našem stadionu 
a budeme vás stejně jako na podzim 
bavit fotbalem.
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 T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, Vladimíra Volcová, foto: Lenka Vrbová, Vladimíra Volcová, Jana Sítková, Petra Moskalová, Jiří Chlubný

Nyní jsou všechny naše aktivity opět zcela zastaveny, přes-
to jsme toho od začátku nového školního roku stihli poměrně 
dost:

Beachvolejbalový turnaj pro děti a mládež

Máme za sebou velice vydařený župní turnaj dětí a mlá-
deže v beachvolejbalu, který fi nančně podpořil také Jihomo-
ravský kraj a Sokolská župa Jana Máchala.

Turnaj byl určen především dětem a mládeži, kteří letos 
navštěvovali náš letní kroužek beachvolejbalu na pronajatém 
hřišti za sokolovnou v Rajhradě. Navzdory nepříznivým před-
povědím počasí se turnaje zúčastnilo všech plánovaných 
osm dvoučlenných týmů. 

Rozlosování do týmů proběhlo na základě dovedností 
hráčů tak, aby měli všichni šance vyrovnané. A o tom, že se to 
povedlo, svědčí i velké množství odehraných zápasů na třetí 
rozhodující set. Hrálo se s odpovídajícím nasazením, zápalem 
i emocemi. Byť konečné umístění nepovažujeme za to klíčo-
vé, ti nejlepší si jistě zaslouží zmínit: 

1. místo: Lucka Vrbová a Michal Volec
2. místo: Jindra Volec a David Mandelíček, 
3. místo: Věrka Chalupová a Verča Veselá

Ze života obceZe života obce

Účastníci beachvolejbalového turnaje

Volejbalový turnaj v Rajhradě

12. září se uskutečnil již 18. ročník našeho oblíbeného volej-
balového turnaje v Rajhradě. Poprvé se ho zúčastnil nejen náš 
„dospělý“ volejbalový tým, ale i ten mládežnický! Zatímco mla-
dí volejbalisté sbírali mimořádně cenné zkušenosti a výsledko-
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vě se neprosadili, „staří“ vyhráli všechny zápasy a umístili se 
opět na prvním místě. Děkujeme rajhradskému Sokolu za vý-
bornou organizaci celého turnaje. U mládeže velmi oceňuje-
me odvahu a bojovnost, s jakou se se zkušenými týmy utkali. 
Dospělému smíšenému týmu jsme pogratulovali k úspěchu, 
a to jsme ještě nevěděli, jaká další sláva je před námi!

Finále 2. ligy Amatérské volejbalové ligy Brno

Poslední sobotu v září se dohrávalo odložené fi nále 2. ligy 
brněnské AVL, kam se probojoval i náš smíšený volejbalový 
tým. Předvedl neskutečné odhodlání, bojovnost a hlavně tý-
mového ducha a díky skvělé hře se stal vítězem fi nále, vítě-
zem celé druhé ligy a vybojoval přímý postup do první ligy. 

Župní přebor v atletice a ve šplhu

Skupina sedmi našich mladých sokolů se zúčastnila župní-
ho přeboru v atletice a ve šplhu v Brně. Nejmladší chlapecká 
kategorie v  obou disciplínách byla prakticky hrušovanskou 
exhibicí. Zastoupení a velký úspěch jsme měli i v nejmladší 
dívčí kategorii, kde byla velká konkurence. Zaznamenali jsme 
i netradiční prvenství v podobě výrazně nejmladší účastni-
ce celého přeboru. Všichni si zaslouží velké uznání nejen za 
výkony, ale i  za to, že se vůbec ve velmi nevlídném počasí 
odhodlali k účasti. Nemenší uznání a poděkování si zaslouží 
i  rodiče těchto sportovců, kteří děti na závody doprovázeli.
Umístění našich sportovců na přeboru župy Jana Máchala:

Chlapci – kategorie: žáci I Atletika Šplh

Eliáš Karban 1. 1.
Vítek Vrbský 2. 2. 
Matyáš Karban 3. 4.
Lukáš Demel 4. 5.-6.
Matyáš Demel 6. 5.-6.

Dívky – kategorie: žákyně I Atletika Šplh

Šárka Zemánková 5. 6.
Valentýna Karbanová 16. 16.

Velmi nás mrzí, že jsme museli veškerou naši činnost, tak 
pěkně našlápnutou, opět ukončit. Přejeme všem pevné zdra-
ví a abychom se opět brzo mohli setkat v našich kroužcích 
a na akcích.

Vítězové beachvolejbalového turnaje

Vítězný tým turnaje v Rajhradě

Volejbalová mládež na turnaji v Rajhradě

Vítězný tým II. ligy AVLPřebor župy Jana Máchala
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 Táborníci vstoupili do nového školního roku
Kateřina Fraňková, foto: Kateřina Fraňková, Veronika Vymazalová, Petr Tesař

Po optimismem nabitém létě, kdy 
Táborníci uspořádali bez výrazných 
omezení všechny své tradiční akce, 
nastalo září. A vstoupili jsme do něj ve 
stejném duchu. Na zahajovací schůzce 
pro zájemce o  naši činnost jsme při-
vítali již známé tváře, ale i dvě desítky 
nováčků. Téměř osmdesátka přihláše-
ných dětí byla rozdělena do pěti dru-
žin, které se začaly scházet každý tý-
den. Dny byly teplé, proto většinu času 
trávily děti se svými vedoucími venku. 
Vrchol zářijového programu nás ale 
teprve čekal. Na prodloužený víkend 
jsme plánovali třídenní výlet do Orlic-
kých hor, který měl být tradičně plný 
turistických výletů a her. Toho jsme se 
však již nedočkali vzhledem ke zhoršu-
jící se epidemiologické situaci. Nechtě-
li jsme ji přiživovat hromadnou akcí 
o téměř sto lidech, jakou by náš výlet 
díky velkému zájmu ze strany dětí byl. 
Od výletu jsme proto upustili a Orlické 
hory si na naši návštěvu musí počkat. 

Schůzky družin s  nadějí pokračovaly 
nadále až do prvního říjnového týdne. 
Protikoronavirová opatření vlády nám 
v  další činnosti zabránila. A  to nejen 
v  té družinové. Zrušena musela být 
i  každoroční drakiáda pořádaná pro 
nejširší veřejnost. Stále ale doufáme, že 
přetržka činnosti nebude příliš dlouhá 
a  brzy se s  dětmi opět shledáme na 
družinových schůzkách či nejrůzněj-
ších akcích. 

A o co, že to děti přišly? Kromě dů-
ležitého navazování kontaktů se svými 
kamarády také o  mnoho vědomostí, 
které jim na schůzkách vedoucí předá-
vají. Děti navštěvující naše schůzky tak 
nezaskočí zpráva šifrovaná v Morseov-
ce, uvázání uzlů (například ambulanční 
spojky či lodního uzlu), nezaleknou se 
ani práce s mapou a buzolou, díky kte-
ré umí určit světové strany. V lese se pak 
neztratí jak na cestách, tak při určování 
druhů stromů. Předávání znalostí je 
na schůzkách ve stejném poměru do-

plňováno zábavnými 
hrami a  rukodělnou 
činností. 

Při této podzimní 
přestávce v  činnosti 
jsme zatím nezavedli 
elektronické materiá-
ly nahrazující alespoň 
v  minimální formě 
činnost na schůzkách. 
Na jaře jsme jimi děti 
doslova zahltili, takže 

doufáme, že pokud mají chvíli, krátí si 
čas právě s našimi Táborníky do domu, 
jak jsme materiály nazvali. Pro nováčky 
i pro další zájemce jsou některá vydá-
ní k  nalezení na webových stránkách 
www.tabornicihub.cz. Všechny děti 
z oddílu se také mohou zúčastnit sou-
těže o nejvtipnější popisek k táborové 
fotce, kterou jsme opět vyhlásili s láka-
dlem hodnotných odměn.

Podzim ale nabízí v přírodě spous-
tu možností k  zábavě, kterou si mů-
žeme užít i  bez kolektivu kamarádů. 
Evergreenem mezi podzimními aktivi-
tami je jistě tvoření zvířátek z kaštanů. 
Kaštany však nejsou jedinými podzim-
ními plody, které si lze v přírodě nasbí-
rat. Ořechy, žaludy, bukvice i šípky se 
hodí na výrobu podzimních věnečků. 
Postačí jen korpus a tavná pistole, díky 
které na korpus připevníme přírodni-
ny. Dozdobíme mašlí a máme krásnou 
podzimní dekoraci. Bohatě zbarvené 
podzimní listí nám může také nabíd-
nout spoustu zábavy. Stačí posbírat ty 
nejatraktivnější, nalepit je na prázd-
nou zavařovací sklenici a vyrobit si tak 
pěknou podzimní lucernu. Odvážlivci 
se můžou pokusit o  růžičky z  javoro-
vého listí. Návodů nejen na tyto růžič-
ky najdete na internetu spoustu. Bude 
nám radostí, když se o vaše podzimní 
výrobky podělíte s námi prostřednic-
tvím e-mailu tabornicihub@seznam.
cz. Hodně štěstí při tvoření!

Družina kamzíků

Družina ještěrek Družina vlčat
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 Máme za sebou sotva pár týdnů 

       a naše mateřská škola musela opět utichnout
Jana Jančová, ředitelka školy, foto: Jana Jančová

Měsíc září se nesl v duchu adaptace 
nově přijatých dětí, se kterou nám po-
máhali starší kamarádi. Děti si užily růz-
norodé vzdělávací aktivity, díky kterým 
začal dětský pláč střídat smích. Někteří 
vyráželi na procházky do židlochovic-
kého parku, jiní zase k rybníkům. 

V  rámci náboru nových fotbalo-
vých nadějí byly všechny děti z  naší 
mateřské školy pozvány dne 30. 9. na 
hrušovanský stadion. Na fotbalovém 
hřišti jsme si užili společně s moderá-
torem rádia Petrov báječné dopoled-
ne plné sportu a zábavy. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat všem orga-
nizátorům z  FK 1932, kteří se dětem 

plně věnovali a celou náborovou akci 
připravili.

Bohužel po pár týdnech i přes veš-
kerá zvýšená hygienická opatření mu-
sela naše mateřská škola znovu utich-
nout. Dne 7. 10. se objevil první případ 
nákazy koronavirového onemocní 
Covid-19 a Krajská hygienická stanice 
uzavřela na budově Havlíčkova třídu 
Motýlků. O pár dnů později jsme evi-
dovali již jedenáct nemocných pra-
covníků, u  kterých byla později také 
prokázána koronavirová nákaza. Dne 
12. 10. jsme byli nuceni požádat Radu 
obce Hrušovany u  Brna o  omezení 
provozu mateřské školy v  období od 

14. 10. do 30. 10. 2020, abychom šíření 
nákazy zabránili. Naší snahou přesto 
bylo poskytnout péči dětem zdravot-
níků, hasičů, policistů, rodičů samoži-
vitelů či těch, kteří se obávali při další 
nepřítomnosti o  ztrátu zaměstnání. 
Vedení obce nám nejen vyhovělo, ale 
po celou dobu uzavření nám pomá-
halo a bylo velkou oporou. 

Pevně věřím, že se nic podobného 
nebude do konce kalendářního roku 
opakovat a  my si budeme moci užít 
vánoční atmosféru, která se nezadr-
žitelně blíží. Vždyť právě děti jsou ty, 
které ji umí beze zbytku a naplno pro-
žít.

 Zákaz lovu štiky obecné
Lukáš Zekl, foto: Lukáš Zekl

Klub rybářů Hrušovany u Brna oznamuje, že je zakázán lov štiky obec-

né – v  případě jejího ulovení se nařizuje štiku okamžitě vrátit zpět do 

vody!!!

Podařilo se nám sehnat dravce - štiku obecnou. Přejeme si, aby vyčistila ryb-
ník od malých rybiček a cejnů a zároveň jsme dali štikám šanci vyrůst a zůstat 
v rybníku - proto jsme přistoupili k tomuto rozhodnutí.

Dle organizačně–rybníkářského řádu je na rybníku také zákaz lovu ryb na 
přívlač, a to po celý rok – toto také stále platí, v žádném případě lov na přívlač 
nepovolujeme!

Toto nařízení platí od 1. 11. 2020

Toto nařízení platí do 15. 6. 2023

Rybolov na rybičku a lov štik na rybníku bude povolen od 16. června 2023!!! 
Toto nařízení projednalo a schválilo předsednictvo Klubu rybářů.
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Distanční výuka

Projektové vyučování ve 2.A

Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Jitka Coufalová

Naše obavy se bohužel naplnily a školáci od 14. 10. opět 
museli zůstat doma a přejít na distanční výuku. Díky Edooki-
tu zůstali ve spojení se svými učiteli všichni žáci. Po počáteč-
ních obtížích také téměř všichni zvládli první hodiny on-line 
výuky. Učitelům děkuji za rychlé přizpůsobení, kolegialitu, 
pracovní nasazení a pomoc žákům i rodičům. Rodiče prosím 
o trpělivost a spolupráci: opravdu nelze vše a ihned zajistit 
k naprosté spokojenosti všech zúčastněných. Všichni dou-
fáme, že se co nejdříve vrátíme do školy a navážeme na zá-

řijový start. V době uzavření škol vychovatelky také v naší 
škole hlídají v jednom oddělení děti zdravotníků a zaměst-
nanců záchranných složek, školní kuchyně vaří obědy pro 
žáky v distanční výuce, správní zaměstnanci uklízejí, dezinfi -
kují prostory, opravují, šijí roušky, pomáhají, kde je potřeba. 
Zřizovateli děkujeme za zajištění opětovné dezinfekce celé 
budovy. Děkuji všem, kteří v této době pomáhají, kde je tře-
ba. Buďte zdraví a neztrácejte naději a optimismus. Pevně 
věřím, že se opět brzy vrátíme k běžnému režimu.

V  září jsme zahájili projektové vy-
učování, které vycházelo z  četby kni-
hy Strom pokladů od autorů Trentovi 
a  Smalleyovi. Dobrodružné příběhy 
čtyř zvířecích přátel nás provázely té-
měř každodenní výukou. Byly motivací 
k učení, poznávání různých typů osob-
ností, příkladem různého přístupu k ře-
šení problémů a překonávání překážek. 
Propojovali jsme znalosti a dovednosti 
z různých předmětů včetně angličtiny, 
hodně jsme pracovali s textem a vyhle-
dávali podstatné informace, učili jsme 
se věci nové. 

Zvířátka měla při putování podle 
mapy vyřešit rébusy, s  jejichž pomo-
cí objevila schované klíče, které jim 
otevřely bránu k  pokladu. I  žáci plnili 
různé úkoly. Jako Lev Blesk si trénovali 

bystrý úsudek a rozhodnost při řešení 
hlavolamů a  zpracovávání informač-
ních plakátů o  jednotlivých zvířatech 
i  o  sobě. Jako psice Zlatka se starost-
livým srdcem vyrobili podzimní přání 
pro obyvatele Domu pokojného stáří 
v Hrušovanech u Brna. Po vzoru vydry 
Šibalky napsali sbírku vtipů a  nauči-
li se veselé písničky (dokud se mohlo 
zpívat). S  puntičkářským přístupem 
bobra Hryzala si vyhledávali a opravo-
vali své chyby a měřili věci kolem sebe. 
Jako moudrá sova se učili přirovnání ze 
světa zvířat, porozumění odlišnostem 
druhých a  sebehodnocení vlastních 
znalostí a dovedností. 

Pro zvířecí kamarády bylo největ-
ším pokladem zjištění, že se navzájem 
potřebují, i  když jsou každý jiný, a  že 

platí motto: „Ať jsme staří, nebo mladí, 
přátele nic nenahradí“. Na památku si 
žáci vyrobili podzimní prostírání potiš-
těné listy s podpisy kamarádů ze třídy 
a  třídní tablo ve tvaru stromu. Také si 
udělali test osobnosti, kterému zvířecí-
mu hrdinovi se svým založením nejvíce 
podobají. Zjistili, že někdy sebe vnímá-
me odlišně, než nás vnímá naše okolí.

Až bude ukončena distanční výuka, 
čeká na nás ještě práce se „stromem 
poznání“, na který si budou postupně 
přimalovávat jablíčka podle výstupů 
učiva a dovedností, které již zvládli. Svá 
drobná vítězství v procesu učení si za-
píší do svého „deníku objevů“. 

Těší mě, že současní druháci jsou 
čtenáři a s nadšením přinášejí do školy 
ukázat knihy, které právě čtou.

 Základní škola

Jsme školáci!
Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková

Tento školní rok se otevřely tři první tří-
dy. Prvňáčků je 52.

Roli školáka vzali velmi zodpovědně. Po 
několika školních dnech se děti orientují 
ve své třídě, poznají své spolužáky, komu-
nikují s paní učitelkou. Seznámily se s prv-
ními písmenky, píší i čtou slabiky, poznají 
číslice. Rozvíjejí své nadání také v  hodi-
nách hudební, výtvarné i tělesné výchovy. 

I v „této“ době se do školy všichni moc 
těšíme. Respektujeme pravidla a  chceme 
se učit, smát, povídat si, tvořit, přemýšlet, 
zpívat…. užívat si každý školní den.

Tak nám držte palce! Prvňáčci na vycházce
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Veselé talíře plné vitamínů

Plavecký výcvik

Babí léto ve 3.A

Tvorba žáků 2.B: 

Můj nejhezčí zážitek 

z letních prázdnin

Jitka Coufalová

Monika Betášová a žáci 3.A, 3.B, foto: Monika Betášová

Monika Betášová a žáci 3. A, foto: Monika Betášová

Iveta Bidrmanová

Podzimní čas si žádá velký příliv vitamínů. Aby nám chutnaly, je dobré je při-
pravit v lákavé a chutné podobě. O to se pokusili druháčci při výuce na téma Ovo-
ce a zelenina. Nina se podělila také o jejich rodinný recept na patizon v těstíčku. 
Zde je: Mléko, mouku, vejce, sůl a rozdrcený česnek smícháme v těstíčko. Nakráje-
né plátky patizonu obalíme v těstíčku a smažíme na oleji. Dobrou chuť.

I v letošním školním roce žáci 3. ročníku zahájili plavecký výcvik. Do plavání 
se moc těší. Vždyť už ví, co je čeká. A tak s velkým nasazením plavou kraula, prsa 
i znak, skáčou šipky a bomby, a voda stříká na všechny strany…

Teď už jen nedočkavě čekáme, až nám bazén znovu otevřou…

Když se podzim 
vydaří, užíváme si 
ho plnými doušky, 
ochutnáváme vše-
mi smysly. Vstřebá-
váme barvy, vůně, 
chutě…Tvoříme 
a  učíme se rádi 
venku.

…babí léto bu-
diž pochváleno…

Byli jsme stanovat v  kempu Výr. 
Koupali jsme se a jezdili na člunu. Ráda 
jsem chodila na trampolínu a na hřiště. 
Našla jsem si tam kamarádku Viktorku. 
Bylo tam dobře. 

A. M.

Tři týdny jsem strávil u  babičky 
a dědy na Šumavě. Nejhezčí zážitek byl 
výlet na rozhlednu Sedlo a  trénování 
na horolezecké stěně pod vedením in-
struktora. 

M. N.  

V  Chorvatsku bylo moc fajn. Slu-
níčko svítilo a moře bylo čisté a teplé. 
Ubytování bylo krásné a útulné. Moc se 
mně tam líbilo.

L. H.

Jela jsem s rodinou do Itálie. Je tam 
čisté moře. Slunce pálilo a  brzy ráno 
jsem chodila plavat. Východ slunce byl 
okouzlující. 

A. F. 

V  neděli 30. 8. jsem se s  tátou zú-
častnila dětských rybářských závodů. 
Chytla jsem kapra 71 cm a  umístila 
jsem se na 8. místě. 

E. S.

Byl jsem na Bítově. Půjčili jsme si 
elektroloď a tatínek mně dovolil, abych 
ji řídil. Jel jsem po Vranovské přehradě. 
Bylo to prima. 

K. N. 

Za domácí úkol měly děti vymyslet 
krátké básničky:

Moje malá rouška
natrhla mi ouška.
Maminka se zděsila
jak jsem si je přišila. T. K. 

Zas nechodím do školy, 
doma dělám úkoly.
To je tedy pohroma, 
tenhle ten vir korona.

A. M.

Plavecký výcvik

 Podzimní tvoření 3. A
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Ze života obceZe života obce

Tvoření v parku

Branný den Konečně v nebi!

Jiří Mrázek, foto: Jiří Mrázek

Lenka Šnajnarová, foto: Lenka Šnajnarová Michal Řihánek

V pátek 9. října využili žáci 4.B počasí krásného babího léta 
a  vyrazili do židlochovického parku. Tam za přihlížení mufl o-
ního stáda, které se spolu s jelení skupinkou utábořilo na pro-
střední louce, vytvářeli trojrozměrné obrázky z nasbíraných pří-

rodnin. Počasí bylo opravdu úžasné. A jak se jim tvoření dařilo, 
si můžete prohlédnout na přiložených fotografi ích. Škoda, že 
z důvodu uzavření škol již nemohli využít další nasbírané pří-
rodniny v následujících hodinách výtvarné a pracovní výchovy.

11. září jsme se těšili na branný den, který byl uspořádán 
v rámci projektu MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) 
na zahradě naší školy. Původně měl být pro všechny žáky, ale 
vzhledem ke zpřísněným hygienickým opatřením ho absol-
vovali jen páťáci.

Byli jsme rádi, že si můžeme vyzkoušet střelbu ze vzdu-
chovky (ta nás bavila nejvíc) a  orientaci na mapě. Na jed-
notlivých stanovištích jsme se dozvěděli, jak se dá přežít za 
mimořádných situací, co si vzít do evakuačního zavazadla, 
viděli jsme ukázku zbraní. Trénovali jsme i základy 1. pomoci 
včetně resuscitace na fi guríně (za vydatného zpěvu ostat-
ních, abychom masáž srdce prováděli pěkně v rytmu). 

Některé informace byly pro nás nové, některé jsme si jen 
zopakovali, ale celé dopoledne bylo pro nás současně zá-
bavné i velmi užitečné.

Na sklonku předloňského školního roku jsme s kolegyní 
Evou Baumgartnerovou dostali dárek od našich páťáků – let 
balónem. Konečně se nám po více než roce podařilo vyletět 
do oblak. Bylo to nádherné. Všem našim bývalým žákům a je-
jich rodičům moc děkujeme, byl to fakt zážitek. 

Pro zajímavost uveřejňuji ještě pár záznamů z palubního 
deníku:

Palubní deník, 8. října L. P. 2020
Asi po hodinové prodlevě je nám štěstěna nakloněna 

a my odlétáme v obřím balónu z palouku uprostřed zahrádek 
v Brně – Jundrově. Čas odletu 16.50 h. … spolu s námi míří 
do nebe i další dva menší konkurenční balóny, nejsme v tom 
sami… letíme nad Brnem směrem na jihovýchod… počasí 
nám přeje a ten pohled dolů je úchvatný… připadáme se jako 
první kosmonauti na oběžné dráze, celý ten svět pod námi 
vypadá najednou tak harmonicky… …letíme nad městskými 
vnitrobloky plnými zeleně a vzrostlých stromů, těsně míjíme 
hvězdárnu na Kraví hoře a potom oblétáme celý Špilberk… 
asi po hodině letu se blížíme k místu přistání u Černovických 
teras… tady to zas vypadá skoro jako na měsíci, ale to jen 
umocňuje náš pocit zdatných vzduchoplavců… přistáváme 
hladce v oraništi, vyděšená zvěř pod námi se dává na útěk, že 
by mimozemšťani? Čas přistání 17.50 h. …nejdříve pomáhá-
me sbalit celý balón a naložit ho na přívěs auta. …akce končí 
ceremoniálem, kdy jsme v pokleku pokřtěni hlínou, ohněm, 
šampaňským a bůhvíčím na vzdušné barony a nakonec si při-
píjíme zbytkem sektu na šťastný návrat.

Celou vzduchoplavbou nás provázelo heslo „Ale my vám 
chceme, vlastně nechceme klesat“.

Tvoření v parku 4. B

Branný den

Žáci 4. B
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 Z kroniky obce: historie ochotničení v Hrušovanech

 V Hrušovanech před sto lety ...

Michaela Žáková a Vlasta Kadlecová, foto: archiv kronikářek obce

Michaela Žáková, Vlasta Kadlecová, foto: archiv kronikářek obce

Počátky rozvoje divadla v obci jsou 
úzce spojeny s osobností Aloise Mrštíka 
(1861 - 1925), který zde v letech 1884 - 
1886 profesně působil jako tzv. poduči-
tel na místní škole. Právě tato osobnost 
se aktivně zapojila do kulturního dění 
obce mj. tím, že s místními žáky a žáky-
němi nacvičovala divadelní představení 
a výrazně se podílela na vzniku divadel-
ního jeviště. Databáze českého amatér-

ského divadla nicméně vznik samotné-
ho souboru Ochotnického divadla spo-
juje až s rokem 1896. Dostupné zdroje 
uvádí, že tentýž rok jmenovaný soubor 
sehrál své první divadelní představení 
Zrzavá (E. Pešková), vykreslující obraz 
vesnického života, a  v  letech následu-
jících i  další významná díla jako Veselý 
nebožtík (E. F. Züngel), Prodaná láska (J. 
Neruda), Kříž u potoka (dram. E. Peško-

vá), nebo hra Maryša bratří 
Mrštíků.

Ačkoli o  budoucím pů-
sobení souboru Ochot-
nického divadla již nejsou 
známy bližší informace, 
z  dosavadních záznamů je 
jasné, že ochotnická tradice 
v obci působila až do 60. let 
minulého století. Tato tradi-
ce byla spojena především 

s nově vzniklými tělocvičnými jednota-
mi Sokol a Orel, které mj. pořádaly i ta-
neční zábavy, zahradní slavnosti, hody 
a jiné kulturní akce, ale i divadelním od-
borem v  místním cukrovaru. Divadelní 
představení bylo sehráno také místními 
hasiči, a to při příležitosti 15 let od vzniku 
hasičského sboru.  Představení se hrála 
ve starém “Lidovém domě” na Masary-
kově ulici (postaven 1913, zbourán roku 
1999), na místní sokolovně (postavené 
1924), či v sále restaurace U nádraží.  

V  průběhu let nicméně ochotnická 
tradice začala upadat. O návrat “zlatých 
časů” se ještě v šedesátých letech poku-
sili mladí ochotníci ze ZV ROH n.p. Svit 
a  další snahu jsme mohli zaznamenat 
také po roce 2000. Žádná však ke zno-
vuvzkříšení tradice již bohužel nevedla, 
a tak se k upomínce na ochotničení ob-
racíme k pár archivním fotografi ím...

• Byla zahájena stavba rodinných 
domů na Nivě.

• Funkci starosty ukončil Josef Pavlík 
a  na jeho místo starosty nastoupil 
František Hulata.

• Funkci ředitele školy ukončil Alois 
Trnka a  nastupujícím ředitelem se 
stal Čeněk Krejčí.

• V obci bylo 238 domů a celkem 1 750 
obyvatel.

• V prosinci byla za 25 000 korun prodána 
arcivévodská myslivna, tzv. Jägerhause 
tělocvičné jednotě Sokol, která v témž 
místě posléze postavila sokolovnu. 

• Železniční stanice v  roce 1920 nesla 
název Židlochovice-Hrušovany.

Divadelní odbor cukrovaru v roce 1922

Pohlednice z roku 1920

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec, archiv kronikářek

Srovnejte si na fotografi ích, jak vy-
padaly Hrušovany dříve a  nyní: stejné 
místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřej-
něným fotografi ím jakékoli doplňující 
informace, komentář nebo pokud máte 

staré fotografi e, o které byste byli ochot-
ní se podělit, kontaktujte kronikářky na 
e-mailu kronika@ouhrusovany.cz nebo 
na telefonním čísle 725 772 774.

Na snímcích je ulice Nádražní. Sta-

rá fotografi e byla pořízena v roce 1976 
v době výstavby obchodního střediska. 
Za obchodním střediskem je patrná bu-
dova dnešního zdravotního střediska, 
kde byly v roce 1975 zřízeny jesle.

Ulice Nádražní v roce 1976 Ulice Nádražní dnes

• Do obce se vrátili ruští legionáři Jan 
Kavka a Josef Doležal.
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Fotbalový zápas Vršek vs. Spodek (foto Josef Valoušek)

Stavba SOKECu – listopad 2020 (foto Eva Kadlecová)

Nově vybudované dětské hřiště Pod Střediskem (foto Vladimír Lazar)

Malé sympozium týkající se obnovy tzv. Loosovy vily (foto Josef Valoušek)

Stavba rybářské chaty – říjen 2020 (foto Lukáš Zekl)

Hrušovanské okruhy – září 2020 (foto Josef Valoušek)

Koncert Vojty Kiďáka Tomáška (foto Kateřina Fraňková)

Studenti architektury na exkurzi v tzv. Loosově vile (foto Josef Valoušek)


