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PŘEDSTAVUJE PLÁN INVESTIC NA TENTO ROK
V předešlých číslech zpravodaje jste uvedl, že by budova Sokecu
měla být dokončena do konce dubna. Stihne se to? Plánuje obec nějakou veřejnou prezentaci Sokecu
(alespoň prostřednictvím videozáznamu)?
Dodatkem smlouvy o dílo na Sokec byl prodloužen termín dokončení
do 30. dubna 2021 z původního 28. 2.
2021. Důvodem prodloužení byla žádost zhotovitele společnosti Navláčil,
kde výrazným způsobem zasáhl covid-19, který způsobil zpoždění dodá-

vek materiálů, zpoždění objednávek
u subdodavatelů a uzavřených hranic.
Na stavbě totiž pracují lidé ze Slovenska i Ukrajiny. Výpadky tohoto rázu
pokračují a obávám se, že bude uzavřena celá země do tvrdé karantény.
Předpokládám, že by mohlo dojít ještě
jednou k prodloužení termínu, ale stav
prací je tak daleko, že by to bylo maximálně o 1 – 2 měsíce. Za tuto hranici
již nepůjdu. Lituji i zhotovitele, protože
není v jeho zájmu stavbu prodlužovat.
V konečném kontextu firma na tom
jenom tratí. Rádi bychom uspořádali

den otevřených dveří, snad bude brzy
proočkováno a určitě bude realizován.
V lednu jste zmiňoval, že se obec
snaží ve spolupráci s praktickými
lékaři zřídit očkovací centrum v Hrušovanech. Má tato iniciativa nějaký
vývoj?
Obec se energicky snaží ve spolupráci s MUDr. Zdeňkou Novákovou zajistit očkování prostřednictvím praktického lékaře. Vláda a někteří hejtmani
nechtěli do logistiky očkování praktické doktory pustit. Snad už došlo k prů1
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lomu a praktičtí lékaři vstoupí do systému. Paní doktorka po konzultaci s obcí
připravuje registraci občanů a podle
množství vakcín, pokud je obdrží, zahájí očkování v obci. Jsme připraveni
při větším zájmu zapojit sportovní halu
a připravit očkovací stanoviště tam.
Doufejme, že to vyjde, neboť jiná cesta
z tohoto průšvihu neexistuje. Věřím, že
při dobré vůli všech zainteresovaných
to určitě klapne.
Zastupitelstvo schválilo plán
investic pro tento rok. Mohl byste
uvést, co obsahuje?
Prvotním zájmem obce je, aby byly
dokončeny investiční akce Sokec a rybářská chata. Dále má obec smluvní
závazek ve společném školském obvodu s městem Židlochovice. Jedná se
o zkvalitnění druhého stupně ZŠ, kde
zbývá uhradit 6 mil. Kč. Budeme řešit
úpravu prostoru mezi novým kulturním centrem a základní školou, včetně
výměny částí zastaralé kanalizace na
ulici Masarykova. Budeme upravovat
křižovatku ulic Komenského, Hybešova
a Tyršova. Postupně budeme zahajovat
výměnu světel veřejného osvětlení za

úspornější a za světla, která nevyžadují
v podstatě žádnou údržbu. V některých
částech obce musíme doplnit kamerový systém. Ve spolupráci s investory
musíme připravovat lokality na budoucí bytovou výstavbu, včetně řešení
problematiky technické infrastruktury,
aby funkčnost sítí byla naprosto bezproblémová. Na místním hřbitově musíme rozšířit kolumbárium, neboť většinově ubývá zájem o hrobová místa,
o rozptyl na loučce nemluvě, a je zvýšený zájem o kolumbárium. Tímto bych
chtěl vyzvat spoluobčany o pochopení
a toleranci při prováděných pracích na
místním hřbitově. Firma, která obdrží tuto zakázku, bude pod naší velkou
kontrolou a bude důrazně upozorněna,
aby dodržovala etické zásady v tomto
prostoru.
V oblasti nových projektů se zaměříme na projednání možnosti obsluhy základní školy východní trasou od
Šatavy a projektování nových parkovacích ploch na Sídlišti. Dále chceme
zajistit projekt modernizace mateřské
školy na ulici Havlíčkova, zde již máme
novou studii modernizace, předpokládané náklady přestavby jsou odhado-

vány ve výši 40 mil. Kč a bez dotačního
titulu to nepůjde. To však již bude úkol
pro nového starostu. Čeká nás objednávka stavebně historického průzkumu Loosovy vily a celkem se na to těším. Je to opravdu velmi významný počin obce, díky němuž obec vstupuje na
evropskou turistickou mapu. Současně
bude možné ji použít jako obřadní síň
k uzavírání sňatků. Kompletní plán investic bude na webových stránkách
obce, kde se každý může podívat na
záměry obce.
V uplynulém období došlo opět
ke změnám vládních opatření. Jak
se změní chod úřadu pro veřejnost?
Zde jednoznačně platí nařízení vlády a předpokládám i zdravého rozumu. Je důležité, abychom chránili sebe,
své blízké a pomohli zmírnit dopady
pandemie. Úřední hodiny pojedou
v dosavadním módu pondělí a středa
do doby, než pandemie skončí. Dodržujme 3R, respirátory, rozestupy, desinfekce rukou!
Přeji všem spoluobčanům v této
nelehké době pevné zdraví, a pokud to
půjde, tak dobrou dávku optimismu.

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:
 smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330066515/001 se spol.
EG.D, a.s., na pozemku obce 294/1,
152, 293 k. ú. Hrušovany u Brna,
s doplatkem 13 950 Kč bez DPH (kabel nízkého napětí v ulici Sušilova);
 smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330067265/001 se spol.
EG.D, a.s., v pozemcích obce 879/1,
2

1852/2, 1864/9, 4864/5, 1864/8 k. ú.
Hrušovany u Brna, s doplatkem 34
500 Kč bez DPH (kabel nízkého napětí mezi hřbitovem a Sídlištěm);
 smlouvu o kontrolní činnosti
s Ing. Pavlem Uminským, Ph.D., IČ:
18560733, za účelem kontroly účetnictví a hospodaření příspěvkových
organizací obce za období 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020 v ceně 26 620 Kč vč.
DPH (audit hospodaření mateřské
a základní školy);
 uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu do dílčího základu
poplatku pro rok 2021 na základě
dopisu FCC Česká republika, s.r.o.;
 dodatek č. 1 příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora
a koordinátora BOZP na stavbu Sokec – společensko kulturní centrum

se společeností Domia s.r.o., kterým
se prodlužuje doba plnění a cena
o 53 240 Kč vč. DPH;
 smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů s Bohumilem Tomanem, IČ:
133730081, o uložení zeminy na
terénní úpravy Kelblova jáma za 90
Kč/t vč. DPH;
 objednávku na opravu havarijního
stavu hydroizolace výtahové šachty
ZŠ T.G.M. Hrušovany u Brna u společnosti Sanostav s.r.o. v ceně 142
745,76 Kč vč. DPH;
 výzvu k podání nabídek VZMR „Přístavba kolumbária“ s termínem do
19. března.
Rada obce zamítá:
 žádost o odstranění předzahrádky

a vytvoření parkovacího místa v ul.
Havlíčkově.
Rada obce bere na vědomí:
 informaci o stanovení objížďky dálnice kvůli uzavřenému exitu D2 v Hustopečích přes obchvat naší obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Plán investic obce 2021, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok
2021, jako podkladový materiál pro
rozpočet obce 2021, který z těchto
podkladů vychází, a pověřuje radu
obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2021, včetně
schválení potřebných smluvních
ujednání pro potřeby realizace uvedených akcí.
 schodkový rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok 2021, vč. závazných
ukazatelů, s celkovými









 příjmy ve výši: 57 780 000 Kč
 výdaji ve výši: 146 555 800 Kč
 financování: 88 775 800 Kč
Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření z minulých let
a úvěrovou smlouvou.
členský příspěvek pro dobrovolný
svazek obcí Vodovody a kanalizace
Židlochovicko, jako členská obec, na
rok 2021 ve výši 2 342 000 Kč;
členský příspěvek pro dobrovolný
svazek obcí Region Židlochovicko,
jako členská obec, na rok 2021 v celkové výši 464 673,91 Kč;
členský příspěvek pro dobrovolný
svazek obcí Cyklostezka Brno – Vídeň, jako členská obec, na rok 2021
ve výši 14 212 Kč;
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace ve
výši 170 000 Kč pro FK 1932 Hrušovany u Brna na zabezpečení technic-
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kého provozu v roce 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
 dodatek č. 1 úvěrové smlouvy č.
0495286169/LCD ze dne 3. 9. 2019
na zabezpečení financování investiční akce Sokec – společensko
kulturní centrum obce Hrušovany
u Brna. Důvodem je prodloužení
harmonogramu realizace díla z 28.
2. 2021 na nový termín 30. 4. 2021.
Čerpání úvěru se posouvá na nový
termín do 31. 8. 2021 s povinností
úhrady 10 000 Kč za změnu podmínek úvěrové smlouvy.
Zastupitelstvo obce projednalo a vydává:
 dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) změnu č.
1 územního plánu Hrušovany u Brna,
jako opatření obecné povahy.

Výběr ze schváleného plánu investic, oprav, stavební
a finanční činnosti obce na rok 2021
Pavel Kadlec
Investiční akce
Rozpočet (Kč)
Přeložka kabelů vysokého a nízkého napětí
1 mil.
v ul. Stávání
Spolufinancování II. stupně ZŠ Židlochovice
2 mil.
Dokončení kulturního domu SOKEC, zúčtová60,6 mil.
ní a odvod DPH, čerpání úvěru
Akustické obklady, venkovní rolety, vybavení
4 mil.
audiovizuální technikou v objektu SOKEC
Výstavba rybářské chaty a demolice současné
4,8 mil.
- Vodárna
Hřbitov – rozšíření kolumbária
1,8 mil.
Rozšíření přístavku pro historické vozidlo An0,13 mil.
dula
Úprava ulice Masarykova (prostor mezi školou
4 mil.
a objektem SOKEC)
Kamerový systém u Loosovy vily
0,15 mil.
Oprava studny na fotbalovém stadionu
0,15 mil.
Modernizace křižovatky Komenského – Hybe0,2 mil.
šova – Tyršova
Oprava studny na Sídlišti (vedle MŠ)
0,3 mil.
Projektová příprava
Rozpočet (Kč)
Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu (Ha0,15 mil.
vlíčkova, Stávání, Jana Koziny), kabelizace
Mostek přes Šatavu u ZŠ a příjezdová komu0,3 mil.
nikace

Parkoviště na Sídlišti (u č. p. 509 – 512)
Chodník Komenského (mezi ul. Zahradní a ul.
Pod Střediskem)
Stavebně historický průzkum Loosovy vily
Rekonstrukce MŠ Havlíčkova

0,1 mil.
0,1 mil.
0,4 mil.
3 mil.

Opravy, údržba a provozní záležitosti
Rozpočet (Kč)
Úhrada úvěrů, včetně úroků
5,53 mil.
Výsadba stromů v Kelblově jámě
0,1 mil.
Oprava tělocvičny ZŠ
0,6 mil.
Oprava výtahové šachty ZŠ
0,15 mil.
Oprava veřejného osvětlení
0,2 mil.
Oprava části kanalizace ulice Masarykova
1 mil.
(v rámci členského příspěvku DSO VaK Židlochovicko)
Změna územního plánu obce a územní studie
0,3 mil.
Spolufinancování minimální sítě sociálních
0,65 mil.
služeb ORP Židlochovice a Jihomoravského
kraje a dle vlastního výběru podpory
Dotační program obce 2021
0,6 mil.
Individuální poskytování dotací obce 2021,
0,3 mil.
neinvestiční i investiční (např. FK 1932)
Opravy na fotbalovém stadionu (dlažby bal0,15 mil.
konu, opěrná zeď)
Opravy místních komunikací – opravy výtlu0,4 mil.
ků, praskliny ve vozovce, polní cesty
3
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Nákup odpadových nádob na bioodpad
a kompostérů
Výkupy strategických pozemků a staveb, pořízení geometrických plánů a zaměření pozemků
Rozpočty příspěvkových organizací a organizačních složek obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub
seniorů, Klub rybářů, sběrný dvůr odpadů)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů a obecní policie
Smluvní finanční závazky: dobrovolné svazky
obcí, IDS JMK, pečovatelské služby, Svaz měst
a obcí, OSPOD, přestupková agenda, školní jídelna Židlochovice
Prořezy stromů a keřů, ozelenění obce

0,41 mil.
0,3 mil.

Čistění kanalizačních vpustí místních komunikací a deratizace
Doplnění nového dopravního značení
Rozšíření lesoparku o vodní plochu (dotace)

0,2 mil.
0,15 mil.
Rozpočtové
opatření

4,8 mil.

2,92 mil.
2,13 mil.

0,16 mil.

Organizační záležitosti
Rozpočet (Kč)
Výběrová řízení na účetní obce a referenta
Zajistit
kultury a sportu
Regionální infokanál a vydávání zpravodaje
0,45 mil.
Prioritní plán kulturních a společenských akcí
0,2 mil.
Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů
0,04 mil.
obce – terénní úpravy, ozelenění obce atd.
Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybra0,33 mil.
ných sociálních služeb

Upozornění na splatnost obecních poplatků
Jana Seďová
Oznamujeme, že 31. 3. 2021 jsou splatné hřbitovní poplatky, poplatky za psa a platby z pronájmu pozemků a za
vyhrazené parkoviště (Vodárna).
Platba za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
je do 31. 5. 2021.
Upřednostňujeme bezhotovostní platby převodem na
účet obce 2022877339/0800, variabilní symbol se uvádí číslo domu a do poznámky příjmení poplatníka.
Úřední hodiny jsou v současné době pondělí a středa
6.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.

Je možné, že se toto bude měnit v návaznosti na vzniklou situaci.
Z DŮVODŮ PŘIJETÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ PŘED
OHROŽENÍM ZDRAVÍ Z DŮVODU VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 ŽÁDÁME OBČANY, ABY PŘEDNOSTNĚ
VYUŽÍVALI NÁSTROJŮ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE –
TJ. PÍSEMNÝ, ELEKTRONICKÝ ČI TELEFONICKÝ KONTAKT
UPŘEDNOSTNIT PŘED OSOBNÍM VE VŠECH PŘÍPADECH,
KDY JE TO MOŽNÉ TAK, ABY BYL OMEZEN OSOBNÍ KONTAKT NA NEZBYTNĚ NUTNOU ÚROVEŇ.

Loni jsme do sběrných nádob vybrali 185 kg baterií
Pavel Hodec
Do sběrné nádoby v obci Hrušovany u Brna jsme v roce 2020 vytřídili
185 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi
OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se
do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku
nebo do spalovny. V obou případech
by se z nich uvolňovaly škodlivé látky,
včetně těžkých kovů. Ty by pak znečis4

ťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete
na sběrná místa, včetně toho u nás
na sběrném dvoře odpadů, předcházíte těmto škodlivým procesům, které
se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň
díky recyklaci šetříme nerostné zdroje
a nezatěžujeme životní prostředí další
těžbou.
Podle statistik společnosti ECOBAT
ročně v České republice vytřídíme
zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho
vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií
končí neznámo kde. Vedle rozum-

né spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli
na sběrná místa. Má to velký smysl.
Vždyť prostřednictvím recyklace jsme
schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.
Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan,
nikl a měď. Z dalších typů baterií také
olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto
suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například
ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.
Každý máme možnost volby – cho-

vat se zodpovědně a dát použitým
bateriím šanci na „druhý život“, aby
nám suroviny z nich po recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My
máme jasno – volíme zodpovědnost!
Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském

roce u nás po obci a na sběrném dvoře vybrány, bylo recyklací získáno 120
kg kovonosných surovin. Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme, že
v tom jedete s námi.
Sběrnou nádobu, do které můžete
odevzdávat použité baterie, najdete
před Sídlištěm, před obchodním do-

mem Mášovi, ve vestibulu základní
školy a na sběrném dvoře odpadů.
Barevné kartonové skládací krabičky na použité baterie jsou k dispozici
zdarma na pokladně obecního úřadu.
Více informací si můžete přečíst
na www.ecobat.cz nebo na FB profilu
ECOCHEESE.

Kontejner na oblečení Diakonie Broumov
Pavel Kadlec, Zuzana Keraghelová, foto: Pavel Kadlec
V naší obci, na ulici Komenského, se nachází sběrný
kontejner na oblečení. Je jistě zajímavé, jak tato služba
funguje.
Kontejner provozuje sociální družstvo Diakonie Broumov. Na třídění textilu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří současně bydlí na ubytovně provozované touto
neziskovou organizací. Po vytřídění putuje textil k sociálně potřebným občanům i celým rodinám, do azylových
domů a podobných zařízení.
Družstvo také vlastní provoz na zpracování textilu, který již není vhodný k nošení či je nějak poškozený, na čisticí
plachetky. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách,
smysluplně využije až 70 %.
Pro odkládání oblečení do kontejneru platí pár jednoduchých pravidel. Je důležité, aby textil, který dáte do kontejneru, byl ještě použitelný, neměl by být zatuchlý, mokrý
a špinavý. Určitě je důležité vkládat textil zabalený, čímž je
chráněn před povětrnostními vlivy. V případě, že je kontejner už plný, zavolejte na telefonní číslo 224 316 800 nebo
224 317 203. Svozová služba si díky tomu naplánuje cestu
přes naši obec, aby oblečení odvezla. Mnozí zapomínají,
že okna pro vhození jsou z obou stran kontejneru. Někdy
se oblečení nahromadí na jedné straně, ale z opačné strany je stále možné oblečení vložit. Nenechávejte oblečení
položené u kontejneru. V opačném případě hrozí, že se
kvůli povětrnostním podmínkám znehodnotí, nehledě na
to, že se jedná o zakládání černé skládky.
Kontejnery na oblečení pomáhají vlastně třikrát. Zaprvé zajišťují zaměstnání lidem, kteří by jinak měli velké problémy nejen s uplatněním na trhu práce, ale i s důstojným

životem se střechou nad hlavou. Druhým stupněm pomoci je využití samotného oblečení u sociálně slabých. Třetí
úroveň se týká životního prostředí: omezuje vznik odpadů
z vyřazeného textilu.
Pro více informací navštivte www.diakoniebroumov.cz

Kontejner na oblečení na ulici Komenského
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Ukliďme Česko! Ukliďme Hrušovany 27. – 28. března!
Pavel Kadlec
Tradiční úklidová akce Ukliďme Hrušovany! se letos
uskuteční, a to v souladu s opatřeními proti šíření covid-19.
Jelikož není možné pořádat žádné hromadné akce, bude
zřízen na parkovišti u obecního úřadu „pytlomat“, kde
si každý zájemce bude moct vyzvednout pytle na úklid,
a v rámci individuální vycházky uklidí část katastru obce.
Letošní hlavní úklidový termín připadá na 27. a 28.
března. Pytle s odpadky je možné v sobotu do 14 hodin
odnést na sběrný dvůr nebo uložit do kontejneru na parkovišti u pytlomatu. Těžší pytle bude možné zanechat i na
jiném místě dle telefonické domluvy (tel. 732 916 191).

Připojte se k úklidu, vyrazte na jarní procházku a udělejme si Hrušovany zase o něco hezčí a čistější!

Představujeme zastupitele obce: Dušan Knoflíček
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Dušan Knoflíček
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 s druhým místostarostou Dušanem Knoflíčkem.
• Má 43 let. Je ženatý, s manželkou
Janou má dvě děti (Kryštof 16 let
a Amélie 12 let).
• Pochází z Hrušovan. Na krátkou
dobu se s rodiči přestěhoval do Holasic a pak se zase vrátil zpátky.
• Absolvoval střední školu – obor vodohospodářské stavby. Následně
vystudoval Fakultu architektury VUT
v Brně.
• Pracuje jako architekt ve vlastní firmě.
• Zájmy: Zejména rodina. Rozhodně
architektura a umění obecně. Má
slabost pro bytovou kulturu počátku 20. století. Dále má rád přírodu
a partu lidí okolo spolku Táborníci.
• Není a nikdy nebyl členem žádné
politické strany. Členství v politické
straně se nevyhýbá, ale zatím neměl
důvod o tom vážněji uvažovat.
• Do zastupitelstva kandidoval za Mladou změnu.
• V zastupitelstvu a současně v radě
obce je čtvrté volební období. Od
roku 2014 je neuvolněným místostarostou. V minulosti byl předsedou komise pro územní plánování
a rozvoj. Je předsedou školské rady
základní školy.
6

Proč jsi šel studovat zrovna architekturu?
Už na základní škole jsem hodně
maloval a kreslil. Nějaký čas jsem navštěvoval i lidovou školu umění v Brně.
Výtvarná výchova byl na ZŠ předmět,
který jsem si opravdu užíval. Ten zlom,
kdy jsem se rozhodl studovat architekturu, si pamatuju naprosto přesně. Bylo
to v osmé třídě na ZŠ, kdy jsme byli na
výletě v Třebíči a navštívili jsme románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa. Když
jsme tam seděli v lavicích, úplně mě to
dostalo. A tehdy jsem si řekl, že by bylo
fajn, kdybych mohl taky něco takového
v budoucnu tvořit.
Proč jsi kandidoval do zastupitelstva?
Před lety mě nenapadlo, že bych
mohl kandidovat. Tehdy jsem byl osloven Honzou Šnajnarem a Jarou Hádlíkem, kteří se motali kolem spolku Žofka
z Horroru. Jejich výzvu jsem přijal a jako
první náhradník jsem se dostal do zastupitelstva.
V dalších volebních obdobích jsem
už kandidoval z vlastních pohnutek,
protože jsem měl pocit, že mohu něco
změnit a v dobrém ovlivnit. A také doufám, že jsem pro obec přínosem.
Dokázal bys říct, v čem přesně jsi
pro obec přínosem?
Jako praktikující architekt mám
poměrně slušné zkušenosti z oblasti

stavebnictví a územního plánování.
Rovněž jsem si za léta praxe osvojil problematiku stavebního řádu. Tyto nabyté
zkušenosti pak velmi často využívám ve
prospěch obce.
Jaké má II. místostarosta úkoly?
Jsem pověřeným zastupitelem pro
územní plánování. Mám na starosti přípravu zakázek, hlídání stavební činnosti
v obci a také dozor na některých stavbách.
Jaká je tvoje priorita v obci?
Těch témat je hodně. Já si myslím,
že jsem spíš týmový hráč na to, abych
si nějaké téma uzurpoval jen pro sebe.
Mám rád, když se věci dělají společně.

Nicméně se dá říci, že vyplývají z povahy mé profese. Chtěl bych, aby obec
byla tzv. krásnější. Abychom měli v obci
kvalitní veřejný prostor, aby občané
měli příležitost a důvod se s obcí identifikovat. Kdybych to zjednodušil, tak je
pro mě prioritou zušlechťování obce.
Tvoje jméno je hodně spojeno
s Loosovou vilou. Dá se říct, že jsi
kandidoval do zastupitelstva hlavně
kvůli tomu?
Určitě to není hlavní důvod, proč
jsem do zastupitelstva kandidoval. Nicméně Loosova vila byla pro mě první
příležitostí, kdy jsem se se zastupitelstvem seznámil ještě před vlastní kandidaturou. V té době se tehdejší vlastník
ocitl v insolvenci, vila byla na prodej
a společně s Honzou Šnajnarem jsme
se snažili přesvědčit tehdejší zastupitelstvo, aby obec objekt vykoupila. Zastupitelstvo se tehdy rozhodlo jinak, ačkoli
jsme měli oporu i v kulturním světě.
A možná to pro mě bylo impulsem,
abych se ucházel o možnost do toho
v budoucnu mluvit a přesvědčit zastupitelstvo, že to smysl má. Jsem rád, že
se to nakonec podařilo. Po těch letech
jsem už trochu ztrácel naději, zvláště
když jsem viděl, v jakém stavu se ten
objekt nachází.
Už loni jsi ve zpravodaji uváděl
svoji vizi budoucího využití vily.
Změnily se nějak tvoje představy?
Ta představa zůstává stejná. Je to významná stavba a ve významné stavbě
by se měly konat významné věci. Mělo
by to sloužit ke kulturním a reprezentativním účelům. Stále platí, že uvažujeme o využití pro muzejní expozici.
Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme
úplně vhodné zázemí pro knihovnu, je
nabíledni i využití suterénních prostor
pro obecní knihovnu. Podstatné je, abychom současně s obnovou interiérů
kultivovali i veřejný prostor kolem vily.
V této době bude samozřejmě hodně
složité sehnat peníze na opravu a provoz. V každém případě budeme usilovat
o dotační programy z evropských a tzv.
norských fondů. Přes všechna úskalí,
která jsou před námi, jsem přesvědčený,
že to má pro obec velký potenciál. Byl
bych rád, kdybychom aspoň za pět let
měli nějaké hmatatelné výsledky.

Jsi architekt, mohl bys zhodnotit
Hrušovany z tohoto pohledu?
Jelikož jsem patriotem, tak vnímám
tuto otázku jako velice osobní, a kdybych nebyl z Hrušovan, hodnotil bych
zcela jistě jinak. Když jsem byl mladší, Hrušovany jsem pozitivně neviděl.
Byla to pro mě postsocialistická, divně
urbanizovaná průmyslová obec někde
v kukuřici, když to řeknu expresivně.
Čím jsem starší, tím se můj pohled výrazně mění, ale je potřeba říci, že i Hrušovany se dost významně změnily. Za
posledních dvacet let se tu toho hodně postavilo, ale i opravilo. A to třeba
i drobné věci, kterých si člověk skoro
ani nevšimne. Na druhou stranu to jsou
jen stavby a ty jsou pouze prostředkem.
Podstatní jsou lidé, kteří tvoří pravou
identitu obce. V tomto ohledu jsem rád,
že se v naší obci daří spolkové činnosti,
a to nejen díky dlouhodobé podpoře ze
strany obce. Musím říci, že mám Hrušovany rád. Myslím, že mají co nabídnout
a že mají budoucnost.
Co si myslíš, že je tu potřeba změnit?
Určitě se dá stále navyšovat výsadba zeleně, ačkoli se toho v poslední
době už mnoho vysadilo, což je dáno
především velkou zarputilostí Pavly
Dratvové, za což jí patří velké díky. Dále
práce s prostorem, hlavně s veřejným
prostranstvím. Tak, aby z prostoru, kterým lidé prochází, čišela obyvatelnost
a přitažlivost. Že to není jen ulice plná
asfaltu a betonu, ale že je to místo, kde
se lidé rádi zastaví a kam se budou rádi
vracet. Mluvím především o prostoru
kolem hřbitova, rozhodně o bývalém
autobusovém nádraží a celé lokalitě
pod bývalou cukerní rafinerií včetně
prostoru okolo lokality Vodárna a pod
fotbalovým hřištěm. Skoro na každé
ulici bychom našli nějaký problém.
Kupříkladu jsem rád, že se významně
omezilo donedávna zřetelné nadužívání dopravních značek. Rozhodně se
něco musí udělat i s lokalitou Sídliště.
Je nutná celková kultivace prostoru.
Bude třeba doplnit veřejné plochy
o herní sestavy a městský mobiliář,
opravit doposud neopravené chodníky a vyměnit osvětlení, zvýšit počet
parkovacích míst apod. Dále je v tristním stavu prostor mezi základní ško-
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lou a sokolovnou a parkoviště naproti
obecního domu. V tomto případě ale
už projekty existují. Tak doufám, že se
záměr brzy podaří zrealizovat. Je jasné, že změnit bude třeba mnohé, ale
je to otázka finančních možností obce
a zejména nastavení priorit. Je nutné
postupovat systematicky a koncepčně.
Co si myslíš o nových projektech
(např. Červené vrchy, Pod Střediskem), které v Hrušovanech vznikly?
Něco jiného je pohled architekta
a něco jiného pohled řadového občana.
Jako pozorovatel každému přeji, aby si
splnil svůj sen. Musím říct, že absolutně
nemám rád ten přepjatý voluntarismus,
kdy je vůle stavebníka kladena na první místo a mnohdy zcela bez pokory
k veřejnému prostoru. Ale jsem rád, že
porevoluční doba plná nesmyslně načančaných a barevných domů je snad
už pryč, naštěstí se v Hrušovanech moc
neprojevila. Co se týče nových lokalit,
z mého pohledu se zde žádná velká architektura nekoná. Nicméně několik zajímavých a kvalitních staveb by se určitě
našlo. Jsem přesvědčený, že architektura by měla být jednoduchá (tj. snadno
čitelná), měla by vytvářet kvalitní prostor pro život lidí s ohledem na veřejný
prostor a měla by se vytvářet s ohledem
na ekonomické aspekty i životní prostředí. Co mi tu rozhodně chybí, je větší
podíl zelených střech. Bohužel, předrevoluční doba zcela přetrhala architektonickou tradici v naší zemi. Možná bude
pro mnoho lidí překvapením, že dle statistik České komory architektů je podíl
architektů na celkové stavební produkci
naší země do cca 10 %. Snad se to časem změní.
Měla by obec pokračovat s využitím architektonických soutěží i do
budoucna?
Architektonická soutěž je skutečně
výborná věc, zvláště u významných
staveb. Obec má v podstatě dvě možnosti. Buď to zadá někomu ve výběrovém řízení, kde je hlavním kritériem
cena, nebo vyhlásí architektonickou
soutěž. Při výběru na cenu v podstatě
zadavatel nemá ponětí, jak by objekt
mohl vypadat. Jestli dokáže komunikovat s projektantem, jestli nakonec
na vícepracích nebude projekt stát
7
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víc, než bylo původně předpokládáno.
Toto všechno významně řeší architektonická soutěž. Vítěze vybírá nezávislá odborná porota, kde obec zastává
menší hlasovací podíl. Odbornou porotu tvoří lidé, kteří jsou na poli architektury respektovaní a jsou delegováni
Českou komorou architektů. Zpravidla
se sejde více návrhů, u nichž porota do
vyhlášení neví, kdo je jejich autorem.
Podstatou je, že se vybere ten nejlepší,
který komplexním způsobem přesvědčí hodnotící porotu. Jinými slovy, vítězí
kvalita oproti zdánlivé ekonomické výhodnosti.
Myslíš, že by Loosova vila měla
jít touto cestou? Uvažuje se o tom
i u jiné stavby?
Loosova vila touto cestou musí jít.
Je památkově chráněnou stavbou,
i v územním plánu je zakotveno, že
zpracovatelem musí být architekt. Nelze
si představit, že by to mělo jít jinou cestou než architektonickou soutěží. Zadání soutěže bude založeno na provedeném stavebně historickém průzkumu
a projektanti stavby budou muset být
velice zkušení v oblasti obnovy památek. Lze očekávat, že se do této soutěže
přihlásí i zahraniční architekti, zejména
z Rakouska.
U autobusového nádraží o variantě
architektonické soutěže také přemýšlíme. Ale tam je i silná vazba na potenciální rozvoj prostoru pod bývalou cukerní rafinerií. Navíc byly jiné priority,
tak jsme ji odložili. Myslím ale, že přijde
doba, kdy budeme muset nejen bývalé
autobusové nádraží, ale i přiléhající prostor včetně průchodnosti bývalé cukerní rafinerie k vlakovému nádraží řešit.
Vnímáme, že takto to nemůže zůstat.
Nicméně bez součinnosti nynějšího
vlastníka továrny to nebude možné.
Jak může obec ovlivnit podobu
vznikajících staveb? Může požadovat i úpravu veřejného prostranství?
Obec si nemůže uzurpovat rozhodování jak a co stavět. K tomu jsou nástroje, které jsou pro všechny rovné. A tím je
především územní plán nebo podrobnější územně plánovací dokumentace.
Osobně stavby nepovoluji, ale pouze
připravuji podklady do rady a případně
doporučuji. Povolování staveb je výsa8

dou stavebního úřadu. Pokud je investorem developer, je situace jiná. Obec
má schválená pravidla pro spolupráci
na rozvoji obce s investory, kteří plánují
více jak dvě bytové jednotky. Součástí
pravidel je vyústění v plánovací smlouvu. Tedy dohodu mezi investorem
a obcí. V ní si obec klade jednoznačné
podmínky. Pokud investor obec potřebuje, což je téměř vždy, tak se snažíme
manýry developerů významně ovlivňovat. Jako příklad nekvalitního prostranství například vnímám ulici Červené
vrchy, která je řešena jako obytná. Ulice
bez chodníků, prostor pro parkování
aut se stává prostorem pro hru dětí, což
je principiálně špatně. Nyní je v územním plánu zakotveno, že nové ulice
musí mít dostatečně dimenzovanou šíři
komunikace, musí zde být oboustranné chodníky a zelené pásy se vzrostlou
zelení. To jsou podmínky, které se snažíme mimo jiné na developery přenášet
a striktně vyžadovat.
Obec se v poslední době hodně
zaměřila na stavbu a rekonstrukci
budov. Nebude mít v budoucnu problém realizovat opravy kanalizací
a komunikací? Bude to stíhat?
Obec je v relativně dobré finanční
kondici, i díky zodpovědné práci nynějšího starosty, který na tom má významný podíl. Přesto jsou tu relikty a problémy, které se budou muset v budoucnu
řešit. Máme bohužel jednotnou kanalizaci, která je v některých částech obce
už na hraně životnosti. A náklady na
rekonstrukci jsou značné. Je to budoucím úkolem a peníze se budou muset
vygenerovat. Je to zase otázka priorit.
Díky kamerovým zkouškám máme
naštěstí dobrý přehled o tom, v jakém
stavu jsou stoky v různých částech
obce. Začít by se mělo v ulici Masarykově, zde se čeká na dokončení Sokecu. Současně s opravou kanalizačního
řadu dojde i ke kultivaci prostoru mezi
ZŠ a Sokecem.
Měly by se podle tebe Hrušovany
rozšiřovat?
Územní plán na to pamatuje. Současný územní plán reflektuje to, co tu
bylo nastaveno již v předchozím období, takže se nedá hovořit o nějakém
bezhlavém rozšiřování. Plochy rozšiřo-

vání jsou tedy v územním plánu jasně
definované. Obec se z mého pohledu
rozšiřovat musí, nemůže ustrnout na
mrtvém bodě. Existuje hromada sociologických studií, které sdělují, že nejde
konzervovat daný stav. Obec musí mít
směr, musí být vidět, že tu vzniká něco
nového. Musí se posouvat dopředu. Na
druhou stranu ten rozvoj nemůže být
bezhlavý. Spousta obcí v našem okolí
se pustila do bezbřehého rozvoje, kdy
developer bez velkého zájmu těchto
obcí sledoval pouze ekonomický zájem.
Tohoto se naše obec musí vyvarovat,
právě proto máme schválena pravidla
pro spolupráci s developery. Důležité je, aby jakýkoliv rozvoj nebyl fatální
pro kapacitu infrastruktury a občanské
vybavenosti. Z propočtů vyplývá, že
abychom obec nepřetížili, neměl by počet obyvatel obce významně překročit
hranici 4300 obyvatel. Co bude dál, lze
těžko předvídat. Obec je tu již mnohá
staletí a za tu dobu se dynamicky rozvíjela. Je možné, že za dalších 200 let se
třeba sloučí s okolními obcemi. To vše se
může stát.
Měly by být podle tebe Hrušovany městem?
Pro mě osobně statut města moc neznamená. Klidně může být velké město,
ve kterém se ale žít nedá, může to být
i město s 1200 obyvateli, které podstatu
města naplňuje. Já sám o sobě si město
představuji tak, že je tam pestrá nabídka služeb a má architektonické pojetí,
které odpovídá charakteru města. Což
dnes Hrušovany nemají.
Budeš kandidovat do zastupitelstva i v roce 2022?
Rád bych opět kandidoval. Mám stále stejný pocit, že to má smysl.
Budeš sestavovat kandidátku?
Budeš lídrem?
Lídrem jsem se stal proto, že bývalý
lídr kandidátky to vzdal. A myslím si, že
se na tom do příštího volebního období
nic nezmění. A budu určitě kandidovat
pod značkou Mladá změna, protože ta
značka je velmi dobrá. Hlavně je tam
celá řada zajímavých lidí, kteří mají obci
co dát. Jsou to lidé, kteří jsou angažovaní pro obec, ať už na poli spolků, nebo
z čirého zájmu o to něco změnit.

Informace ze samosprávy / Ze života obce
Přijal bys pozici starosty? Někteří
zastupitelé tě zmiňovali jako žhavého kandidáta.
To je pravda, ale nevím, jestli si to
úplně zasloužím. Těch lidí, kteří mi vyjádřili podporu, si vážím. Ale ne z toho důvodu, že by mě viděli na pozici starosty,
ale vážím si jich jako lidí. Musím říct, že
jsem o funkci místostarosty vlastně ani
nijak osobně neusiloval. Tak nějak to vyplynulo ze situace. Ani funkce starosty
není to, o co jsem někdy usiloval. Nebyl to nikdy můj cíl. Funkce starosty je
z mnoha ohledů výjimečná. Osobně si
dokáži představit, že by mě tato práce
ve prospěch obce naplňovala. Nicméně vidím i zásadní rozdíl mezi starostou
a architektem. Ten rozdíl spočívá v tom,
že architekt je velmi svobodné povolání. Avšak funkci starosty jako svobodné povolání nevnímám. Naopak je to
obrovská řehole. Nyní cítím, že nejsem
připraven přijmout tuto řeholi a přijít
o svobodu, kterou si užívám.

Kdo jiný by to měl být?
Dovolím si nejmenovat. Kandidátů
bych viděl víc. Starostou či starostkou
musí být člověk, který je neskutečně
zapálený pro obec. Musí mít skutečný
zájem tu obec posouvat nějakým směrem. Musí mít vlastní názor, ale musí být
schopen dospět ke kompromisům. Starosta by rozhodně měl být váženým občanem, měl by umět pracovat v týmu,
nebát se jít bez emocí do konfliktů, motivovat a delegovat kompetence. V každém případě mu nesmí chybět určitá
míra pokory.
Chtěl bys něco na závěr vzkázat
občanům?
Chtěl bych vyzvat všechny, aby kandidovali a aby se toho nebáli. Každý má
možnost obci něco předat, ať už dělá
jakoukoli profesi. Je však potřeba konfrontace, bez toho a bez výměny názorů to nejde. Nebojte se toho, zakládejte
strany či seskupení a kandidujte.

Klub rybářů
Lukáš Zekl
Klub rybářů oznamuje všem občanům Hrušovan, že zahajuje
prodej povolenek k lovu ryb na místní rybník Vodárna, který
je vyjmut ze svazového rybolovu a jako revír je již zrušen.
Každý nový zájemce musí předložit platný občanský průkaz
a přinést malou fotografii na členský průkaz.
Prosíme všechny členy, aby při prodeji povolenky předložili
členský průkaz s fotografií!
Za mládež do 15 let je zcela odpovědný zákonný zástupce
– rodič!

Prosím pozor – při prodeji povolenky budou nutná jistá
opatření z důvodu pandemie covid-19:
a) vstup jednotlivě do rybářské chaty – vždy pouze 1 člen
(doba vyřízení je individuální, prosím počítejte 5 – 10 minut/osoba)
b) povinný respirátor/rouška (dle nařízení) na ústech a nosu
po celou dobu pobytu v rybářské chatě
c) dodržování rozestupů 2 metry

Výdej povolenek Klubu rybářů na rok 2021
Klub rybářů vydává povolenky jednodenní, roční, závodní:
Březen - září
Pondělí – pátek: po telefonické domluvě, prosím vždy volat předem
Sobota: 10:00-14:00 hod. – na klubovně

Prosinec 2021 a leden 2022
– vybírání rybářských lístků + sumářů
Sobota: 11. 12. a 18. 12. 2021 vždy 09:30– 11:30 hod.
8. 1. a 15. 1. 2022 vždy 09:30–11:30 hod.

Říjen a listopad
Pondělí – neděle: po telefonické domluvě, prosím vždy volat
předem

Kontaktní osoba: LUKÁŠ ZEKL, předseda Klubu rybářů
Mobil: +420 728 788 387; E-mail: zeklluk@seznam.cz

Informace pro všechny rybáře a rybářky
Od března je povolen rybolov na rybníku Vodárna a po vzájemné domluvě se stavební firmou a panem starostou obce povolíme rybolov po celé ploše rybníka - budou otevřené všechny břehy, vždy ve středu a pátek od 14:00 hod. a přes víkend bude
otevřený celý rybník. Přes týden bude omezen rybolov v dopoledních hodinách z důvodu bezpečnosti - probíhá stavba chaty.
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Hledání ztraceného klíče Hrušovan
Patrik Procházka
Vedoucí spolku Táborníci Hrušovany u Brna připravili městskou šifrovací
hru na téma „Hledání ztraceného klíče
Hrušovan“.
Hrou provází historická postava
Jana Jaroše, rychtáře, který v obci působil před dvěma stoletími. Hráči pomáhají rychtáři najít ztracený klíč Hrušovan, bájný artefakt, který dokáže
našeho průvodce dostat zpět do jeho
doby. Pomocí různých hádanek, šifer
či jiných indicií se hráč dozví o zajímavých místech na území obce.
Hra je určena jak pro členy oddílu, tak pro veřejnost a odstartovala
v pondělí 1. března ve 20:00 zveřejněním první nápovědy.

No a jak samotná hra probíhá?
Z nápovědy na speciální webové
stránce musí hráči poznat místo konání daného úkolu. Toto místo musí navštívit a najít zde indicii k heslu, které
po zadání na stránce umožní pokročit
v hledání klíče o něco dále a také zjistit další zajímavé informace o příslušném místě.
Nápověda na stránce a indicie na
místě jsou platné vždy jeden týden,
poté jsou veškeré informace k úkolu
přístupné bez hesla, indicie je z místa
odebrána a hra se přesouvá na jinou
lokaci.
Propásli jste zahájení soutěže,
a přesto se chcete zapojit? Stále mů-

žete, a to tak, že navštívíte naši herní
webovou stránku (www.tabornicihub.
wixsite.com/hledani-klice) a vyluštíte
aktuální indicii. Předešlé lokace a informace o nich jsou dostupné, takže
o žádné zajímavosti nepřijdete!
Jsme si vědomi toho, že je v dnešní nelehké době nutno dodržovat
různá epidemiologická opatření. Hra
není závod o co nejrychlejší splnění
a jednotlivé úkoly je vždy možno plnit v průběhu celého týdne. Tímto se
snažíme zamezit zbytečnému tvoření
hloučků.
Veškeré informace naleznete na
stránce www.tabornicihub.cz

Tenisový klub Hrušovany u Brna
– zhodnocení sezóny 2020 a plány na novou sezónu 2021
Miroslav Sopoušek, foto Miroslav Sopoušek
Loňská tenisová sezóna byla pro
náš klub až nečekaně úspěšná. Nejprve několik informací:
•

•

•

•

•

•
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Členská základna se rozrostla na
více než 60 členů, a co je hlavně potěšitelné, že více než polovinu členů
tvoří mládež.
Zvýšení počtu mladých tenistů
přičítáme zejména tomu, že jsme
uspořádali dva tenisové kempy
pro mládež, kterých se zúčastnilo
27 zájemců o tuto nádhernou hru,
mnozí z nich pokračují v trénincích
dodnes.
O začínající tenisty se velmi dobře
stará pět trenérů - Emanuel Řehola, Niki Melicharová, Jiří Pres, Mirek
Sopoušek ml. a Libor Frank.
Zaznamenali jsme pochopitelně
nárůst počtu členů i z řad dospělých.
V září jsme uspořádali tenisový turnaj ve čtyřhře pro členy i veřejnost
- 11. ročník BURČÁK CUP ve čtyřhře
za účasti 10 teamů.
V listopadu se nám podařilo vlastními silami i prostředky renovo-

•

•

vat dva stávající kurty (moc děkuji
všem 20 dobrovolníkům, kteří ve
svém volném čase chodili na brigády a celkem odpracovali 600 brigádnických hodin).
Naši odchovanci hrají závodní soutěže organizované Českým tenisovým svazem.
Podali jsme žádost o dotaci z programu Můj klub 2021, tato dotace
je vypsána pro rozvoj mládeže.

Jak je zřejmé z naší činnosti, v loňském roce jsme začali otevírat dveře
mládeži, a to nejen těm, kteří chtějí
hrát rekreačně, ale zejména těm, kteří
se zaměří na tenis výkonnostní. A právě z tohoto důvodu je provozována tenisová akademie. Hráči byli rozděleni
dle výkonnosti do dvou skupin:

•

Plán pro rok 2021 (vše bude samozřejmě závislé na vládních omezeních)
•
•
•

•

Hráči s již závodními tenisovými
zkušenostmi: Jiří Pres, Miroslav
Sopoušek ml., Václav Studený a Silvie Flekačová. K nim byl přiřazen
velký talent hrušovanského tenisu
Zavier Hogan. První tři jmenovaní
podstupují tvrdou zimní přípra-

vu – jejich výkonnost stoupá a je
příslibem pro turnaje v roce 2021
(pokud se ovšem budou nějaké
hrát). O kluky se tenisově stará pan
Emanuel Řehola, který s námi spolupracuje od loňského léta, a o Silvii
pečuje Niki Melicharová, která zároveň vede již déle hrající slečny se
závodními ambicemi.
Hráči, kteří s tenisem začali v roce
2020, jsou vedeni Jiřím Presem
a Miroslavem Sopouškem ml.

•

•
•

provoz tenisové akademie pro mládež
uspořádání nejméně dvou tenisových prázdninových kempů
uspořádání turnaje pro juniory
HRUŠOVANY OPEN
vybudování oplocení a nového tréninkového kurtu s tenisovou stěnou
vybudování ochranných sítí mezi
stávajícími kurty
04-10/2021 – hlavní tenisová sezó-
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•

•

•

na (možnost využití kurtů jak pro
členy TK, tak pro veřejnost)
04-10/2021 – celoroční singlový
turnaj muži (s možnosti zúčastnit se
pro širokou veřejnost)
06/2021 – 13. ročník turnaje JISKRA
CUP ve čtyřhře (s možnosti zúčastnit se pro širokou veřejnost), doprovodný program - dětský sportovní
den
09/2021 – 12. ročník turnaje BURČÁK CUP ve čtyřhře (s možnosti
zúčastnit se pro širokou veřejnost),
doprovodný program - dětský
sportovní den

První turnus prázdninového tenisového kempu

Pokud máte o tenis zájem, kontaktujte nás. Dveře jsou otevřeny pro
všechny nové zájemce, jak pro děti, tak
pro dospělé.
Kontaktní osoba:
Miroslav Sopoušek
předseda klubu
tel: 602 951 035
e-mail: mirekso@seznam.cz
web: http://tenis.h.sweb.cz
Návštěva tenisového turnaje v Prostějově

Poděkování členům T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: Vladimíra Volcová
Děkujeme všem členům naší jednoty, kteří zaplatili členské příspěvky na rok
2021. Velmi si tohoto gesta vážíme. Stále
nemáme žádné aktivity a nevíme, kdy
nějaké opět rozjedeme, svým členům
tak můžeme nabídnout pouze zapůjčení našeho sportovního vybavení, aby
mohli cvičit doma sami.
Díky prokazatelné členské základně
budeme moci žádat o dotace na provoz
a na pořízení sportovního vybavení. Je
vidět, že se v naší jednotě vytvořila komunita lidí, kterým Sokol není lhostejný, a pro vedení je to signál, že se může
o členskou základnu opřít.
Celkový počet přispívajících členů je
aktuálně 55. Z tohoto počtu je 34 členů
v kategorii mládeže, 3 osoby v seniorském věku (platí shodně 200 Kč) a 18 členů je ve věku od 18 do 64 let (platí 500 Kč).
Současně vnímáme závazek dělat pro
své členy maximum možného, abychom
jim jejich důvěru a ochotu oplatili.
Ukázka nově pořízeného sportovního vybavení z dotace Jihomoravského kraje a MŠMT
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Co nového v mateřské škole
Hana Vávrová, foto: Hana Vávrová
První dny nového roku se ve školce nesly ještě v duchu vánočním. Děti
přišly po svátcích plné zážitků a dojmů, které potřebovaly sdělit svým kamarádům i paním učitelkám. Hovořily
o svých aktivitách během volných dní
– některým z nich neuniklo z televizního programu téměř nic, jiní si užívali
s rodiči trochu sportu nejen na horách,
ale také na výšlapech do přírody.
Po vánočních prázdninách někteří
z rodičů přiznali, že se jejich děti už těšily do školky, protože se doma nudily.
A právě proto, aby se u nás ve školce
děti nenudily, připravovali jsme během
vánočního volna nové třídní vzdělávací projekty, kterým se s dětmi budeme
v zimě věnovat.
A tak nyní, v době, kdy čtete toto
číslo Zpravodaje, děti při překonávání
postavené dráhy již zažily, jak namáhavou cestu měli do Betléma tři králové,
a svým tříkrálovým zpěvem potěšily
naše bývalé kolegyně, které jsou již
na zaslouženém odpočinku. V jednotlivých třídách se děti poučily o tom,
co všechno se děje s přírodou v zimě.
A tak někde za jejich aktivní účasti
vyrostl zimní les se zvířátky, krmítka
s ptáčky, někde zase vznikla osada Eskymáků, kteří poznávali stopy zvířat,
chodili „lovit“, nebo zpívali v kruhu
společnou píseň. Samozřejmě jsme si
u všech aktivit užili i spoustu legrace –
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tak, jak to má s dětmi být.
Zima nám letos přála, a tak jsme si
všech radovánek, které nám nabídla,
plně užili. Děti sáňkovaly, stavěly sněhuláky, neminuly bez povšimnutí jediný kousek zamrzlé kaluže na našich
výpravách k rybníku do Unkovic nebo
do okolí obce.
V polovině února již rodiče připravovali dětem masky na náš karneval,
který se ve všech třídách vydařil, tak jako ostatně každý rok.
Paní učitelky připravily dětem
soutěže, vytáhly všechny hudební nástroje, na které se
hrálo s velkou chutí i razancí.
Děti pekly masopustní koláče,
plnily jitrnice, ale nepochutnali byste si – byly z plastelíny
a papíru. Přesto se jim moc povedly.
Pro předškolní děti jsme
zahájili program Edukativně
stimulační skupiny – Školáček.
Děti pod vedením svých třídních učitelek procvičují dovednosti ve všech oblastech
tak, aby byly připravené na
školu.
Samozřejmě i nám práci
v mateřské škole několikrát
přerušilo nařízení hygieny
o uzavření provozu na jednotlivých budovách z důvodu ka-

rantény. Bohužel, musíme se s touto
situací vyrovnat co nejlépe, a proto
i touto cestou děkujeme rodičům, že
nám svým zodpovědným přístupem
pomáhají co nejdéle udržet bezpečný
provoz školy.
Společně s dětmi se už těšíme na
jaro, na sluníčko, které nás pohladí
a potěší. A proto i vám všem přejeme,
ať se i na vás sluníčko brzy usměje.
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Základní škola
foto: kolektiv učitelů ZŠ

Masopust a prvňáčci
Markéta Dvořáková
Tydli, fidli bumtarata, otevřete kmotře vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej!
Se svátkem masopustu se seznámili prvňáčci
před jarními prázdninami. Hodování, veselí, zabíjačky i koblihy, masopustní průvod, maškary a jejich
magická síla a potom půst a konec zábavy..…to vše
se děti dozvěděly o této tradici. Vyrobili jsme si masky, naučili se říkanky, namalovali masku Laufra, prošli průvodem s rytmickým doprovodem nástrojů po
naší škole.
Užili jsme si veselí a teď už se budeme těšit na
jaro.

Masopust v 1. B

Masopust v 1. A

Masopust v 1. C

Druháčci nelení, jsou pilní nejen v učení
Jitka Coufalová
Jaká to byla veliká radost, když i v Hrušovanech u Brna
zůstal po několik dní sníh a děti si mohly užít skutečnou
zimu. Aby se nám co nejdéle udržela, vytvořili žáci ve skupinách pana Mráze, paní Zimu, sněhuláky a ptáčky z vlny
i s krmítky. Průběžně chodíme ven na školní dvůr nebo do
okolí školy. Na hřišti žáci zkoušeli princip váhy, u rybníka se
seznamovali s osovou souměrností, kterou následně využili při kresbě rybníka.
Diskutovali jsme o příběhu Pipi Dlouhá punčocha podle filmu, který jsme si na pokračování pouštěli jako náhradu za představení v divadle Radost, kterého jsme se v zimě
měli zúčastnit. Pár hodin jsme využili k procvičování učiva
na PC v naší nové počítačové učebně. Žáci zvládli sami obsloužit počítač a těší se na pokračování. V únoru nás čeká
masopustní karneval; o něm zase příště.

Učení v IT učebně třídy 2.A
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Masopust - karnevalové radovánky
Iveta Bidrmanová a Jitka Coufalová
Ve čtvrtek 18. února proběhlo ve 2.
ročnících masopustní veselí. Ráno přišly
děti do školy v karnevalových maskách
a slavnost mohla začít. Příprava probíhala již předcházející den, a to v podobě výroby papírových karnevalových
masek a vyprávění o zvycích a tradicích.
A co to vlastně znamená? Masopust je
svátek, při kterém se lidé převlékají do
masek, užívají si jídla, pití, tancování
a zpěvu.
Vyučování jsme všichni zahájili přehlídkou karnevalových masek a bylo
co obdivovat. Děti využily znalostí ze
všech předmětů v rámci zábavných her,
soutěží a kvízů. Úkoly plnily s nadšením
a za odměnu mlsaly dobroty. Pohybové
chvilky byly provázeny masopustními
písněmi a zhlédnutím pohádky o masopustu. Děti byly vtaženy do činností
a ani nepostřehly, že se učí. Skutečné
učení hrou.
O překvapení ve třídě 2. B se postarala asistentka pedagoga paní Samková, která dětem napekla „boží milosti“.
Byly vskutku výborné, proto přikládáme
recept pro inspiraci.
„Boží milosti“
440 g hladké mouky, 80 g másla,
2 žloutky, 1 lžíce moučkového cukru
a špetka soli, ¼ l mléka
Příprava: Vypracovat těsto, uložit do
ledničky na 30 minut. Vyválet na tenký
plát (0,5 cm) a potřít sádlem. Nožem
nebo rádýlkem rozkrájet na čtverečky
6x6 cm či obdélníčky. V každém z nich
uprostřed udělat několik zářezů (okraje
zůstanou celé). Smažit na sádle (vyšší
vrstva) po obou stranách. Ještě teplé
obalujeme v cukru se skořicí.

Po obědě děti z 2. B pokračovaly
s paní vychovatelkou Houserovou ve
školní družině v řešení rébusů a kvízů
s masopustní tématikou.

Ještě v pátek se děti v hudební výchově učily slova k masopustní polce
a vyprávěly zážitky z masopustu, které
byly plné radosti a zábavy.

Karnevalové radovánky ve 2. B

Děti s maskami ve 2. A

„Pošli pozitivní energii“
Monika Betášová
... byl povzbuzující projekt na odstartování 2. pololetí, na
kterém pracovali žáci 3.A. Děti dostaly za úkol v rámci hodiny čtení vymyslet a poslat jedno (nebo více) pozitivních
slov - takových, která v nich vyvolají radost a příjemné pocity, navíc těch, která začínají stejným písmenkem jako jejich
jméno... Cílem byl nejen samotný rozvoj slovní zásoby, ale
zvláště pak „boj proti trudnomyslnosti“.
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Pozitivních slov byla úplná smršť… a aby nám ta energie
z nich vydržela co nejdéle, zakonzervovali jsme ji.
A aby toho nebylo málo a hlavně proto, že si občas potřebujeme odlehčit od školních povinností, je součástí oné
zásobárny taky špetka bláznivých nápadů, jak se v online
škole pobavit. Čas pro jejich realizaci nastane v 2. online pololetí.

Ze života obce

Školní družina
Vychovatelky školní družiny
Organizace školní družiny není
v tomto školním roce jednoduchá.
V předchozích letech byla oddělení
složená z žáků všech ročníků. Děti si
tak v družině našly kamarády z jiných
tříd, starší pomáhaly mladším. V letošním roce jsme kvůli epidemiologické situaci od této organizace museli
upustit a děti z jedné třídy spolu tráví
čas dopoledne při vyučování i odpoledne v družině.
Na začátku roku jsme měli pět oddělení školní družiny, tedy o jedno více,
než v jiných letech. V každém oddělení byly dvě třídy. V říjnu se kvůli covidu-19 školy zavřely, a když se v listopa-

du vrátily první a druhé ročníky, bylo
od MŠMT nařízeno nemíchat v družině
třídy vůbec. V každém oddělení byla
proto pouze jedna. V prosinci se do
školy vrátily všechny děti a nám bylo
doporučeno spojit pouze žáky ze stejného ročníku. Od ledna jsou ve škole
opět pouze první a druhé ročníky, ale
děti se nemůžou spojit, a tak je zase
v každém oddělení pouze jedna třída.
Díky těmto nařízením se dětem občas změní vychovatelka i učebna, na
kterou už jsou zvyklé. Musíme je ale
pochválit, jsou velmi šikovné a všechny změny snáší statečně. Už teď víme,
že po návratu všech tříd budeme mu-

set organizaci družiny znovu změnit.
I přesto se už ale těšíme, až se nám
všechny děti do školy vrátí. A doufáme,
že to bude brzy.
Náročné jsou také přesuny a stravování. Na obědy chodíme v časových
intervalech, při přesunech na chodbách se nesmíme potkat. Je nám to
velmi líto hlavně kvůli dětem, protože
je vidět, že by spolu rády trávily čas
např. při hrách na školní zahradě nebo
dvoře, kde se snažíme trávit co nejvíce
času. Pevně věříme, že se s nadcházejícím jarem epidemiologická situace začne obracet k lepšímu a školní družina
se vrátí do svého režimu.

Perly
Petra Horňáková
Na začátku ledna se všichni piráti ocitli na ostrově plném perel. Neměli s sebou ale žádné truhly,
pytle ani nic jiného, v čem by objevené perly odnesli na svou loď. Taky zjistili, že perly jsou chráněny
kouzlem a nedají se přenést ani v kapsách – v každém jen trochu uzavřeném prostoru se hned měnily v obyčejné kapky vody. Piráti si tak museli vystačit
jen s vlastním důvtipem, aby perly získali a bylo jich
zároveň co nejvíc.
Někteří je naskládali na paži přitisklou k tělu, jiní
zkoušeli přenést perly mezi koleny. Byli i tací, kterým
nezáleželo na množství, a vzali jich pár jen do rukou.
Každý však mohl jít pro perly jen jednou a ty, které
mu vypadly po cestě zpátky, už nemohl zvednout.
Všem pirátům se nakonec podařilo donést nějakou část kouzelných perel na svou loď a splnit tak
další úkol na naší dlouhé cestě na Ostrov pokladů.

Paní Zima se sněhuláky

Čtenářské listy ve 2. B

Příprava před on-line výukou prvouky ve 3. B
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Zdravá strava
Jana Houserová
Zdravý životní styl, péče o své tělo,
pohybové aktivity, a další záležitosti týkající se této tématiky jsou nyní velice
aktuálním tématem dnešní doby. Není
snad den, abychom neviděli v televizních reklamách a časopisech upoutávku na nějakou dietu, nebo nějaké
super jídlo plné vitamínů a energie. Jak
se v záplavě těchto informací vyznat je
pro někoho velmi obtížné.
Výživa zajišťuje přívod energie a živin nezbytných pro průběh životních
pochodů (dýchání, srdeční činnost,
udržení tělesné teploty, svalový výkon
apod.). Výživové nároky kryje potrava,
jejíž složení má na organizmus pozitivní nebo negativní vliv. Nadměrný
příjem energie, nevhodné složení potravin (u člověka zejm. vysoká spotřeba tuků, alkoholu, soli a cukru), nedostatečný přívod vlákniny, minerálních
látek a vitamínů má podíl na některých
onemocněních (např. srdce a cév, diabetu, obezity, dny).
V dnešní době je velice obtížné
orientovat se v informacích o zdravé
výživě. Co je to vůbec zdravá výživa.
Někdy se stává, že v záplavě informací
jedna popírá druhou a strávník se těžko domáhá pravdy. Je důležité nashromážděné informace třídit a ještě důležitější je používat selský rozum. Pokud
ale nevíme kudy kam, podívejme se na
stůl našich babiček. Dříve se jedly potraviny neupravované chemicky, jedly
se věci jednoduché, žádné složitosti, na
stůl se připravovaly potraviny sezónní
a hlavně se dodržovala jistá střídmost.
Důležité ve výživě jsou tři hlavní zásady. Pravidelnost, pestrost, přiměřenost.
Pravidelnost:
Je důležité, abychom režim a důslednost naučily už svoje děti od nejútlejšího věku, jelikož výživa u malých
dětí je velice důležitá. Pediatři se shodují, že nejdůležitější ve správné výživě
jsou první tři roky života jedince.
Již od batolecího věku by ve stravě
měla fungovat pravidelnost. Asi do hodiny od probuzení bychom se měli nasnídat. Za dvě až tři hodiny po probuzení by měla následovat přesnídávka.
Pro ty, kteří snídali málo, nebo snídani
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vynechali, je toto jídlo náhradou snídaně. Za další dvě až tři hodiny bychom
se měli naobědvat. Oběd by měl být
následován odpolední svačinou, která je důležitá především u dětí, které
zůstávají dlouho v družině, či mají odpoledne různé volnočasové aktivity.
Posledním jídlem pro většinu z nás je
večeře. Je vhodné podávat ji nejpozději dvě hodiny před spánkem.
Pestrost:
Všechny potraviny, které se dnes
dají koupit v obchodech, obchůdcích
a supermarketech, jsou prověřované
a kontrolované, takže by se dalo říci,
že žádná potravina, kterou lze u nás
běžně nakoupit, by neměla být nějakým způsoben závadná. V posledních
měsících se však vyskytují některé
informace, které tu a tam přiznají, že
hovězí maso z Polska není tak úplně
v pořádku, nebo vejce, které nepochází z volných chovů, bychom neměli jíst.
Hodně věcí mohou ovlivnit finance,
reklama nebo lokalita. Lidé, kteří mohou a chtějí si připlatit, vyhledávají potraviny s označením bio, i když v této
oblasti bych byla velice opatrná. Pokud
s sebou v kapse nenosím laboratoř,
nejsem schopná posoudit, jestli výrobek opravdu odpovídá kvalitě a přísné
normě, kterou tyto výrobky musí splňovat. Pokud jsme úplní výživoví laici,
nemůžeme se v záplavě informací orientovat a nevíme, co a kolik čeho sníst,
může nám pomoci výživová pyramida,

která se skládá z několika pater.
Každá potravina je specifická svým
obsahem hlavních živin, vitamínů
a minerálních látek. Právě proto byla
vypracována výživová doporučení,
která názorně ukazují, co by měla denní strava obsahovat.
Přiměřenost:
Vzpomeňme na známé rčení: „Nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravé
může být jejich množství.“ Důležité je
uvědomit si, jaké množství a čeho do
svého jídelníčku zařazujeme. Důležité
je všeho s mírou. Není nutné se vyhýbat některým potravinám, pokud nemáme nějaké zdravotní potíže, alergie
nebo intolerance, které nás nutí držet
určitou dietu, nebo se nějakým způsobem omezovat.
Názory na zdravou stravu se lišily
v minulosti, dnes a v budoucnu budou
upravovány. Zatímco dříve byl obézní
člověk považován za dobře živeného
a velmi štíhlý za podvyživeného, dnes
je tomu jinak. Určitou definici zdravé
stravy můžeme sestavit z následujících
bodů:
• Přináší dostatek živin – bílkovin,
tuků a sacharidů.
• Poskytuje organismu ochranné látky.
• Organismu neškodí a nezatěžuje jej.
Zdravá strava je tedy taková, která
člověku všestranně prospívá a v žádném ohledu neškodí.

Ze života obce

Distanční hymna 3.A
Hudba: Jaroslav Uhlíř, na textu se autorsky podíleli: Monika Betášová, Radek Interholz, Lenka Schinková, Miroslava Karbanová
Zpívej na melodii písničky Skřítkové tesaři (Ať žijí duchové).
1. //: Zákeřný virus nám uzavřel školu://
//: a tak se u PC sejdeme spolu://
//: distanční výuka dává nám zabrat://
//: nejsou to prázdniny, musíme makat://
Ref: Šupy dupy dup,
raz, dva, tři, hej rup,
Google classroom ožívá,
šupy dupy dup,
raz, dva, tři, hej rup,
na meetu to žije!

4. //:Měkké I, tvrdé Y, pozor na chyby://
//:vyberte si knížky, co se vám líbí://
//:Učím se násobit, učím se dělit://
//:anglická slovíčka nemůžu měnit://
Ref: Šupy dupy dup,….

2. //:Mí milí třeťáci vylezte z peřin://
//:vyskočte z postelí rychlostí vteřin://
//:Mí milí třeťáci, zanechte spánku://
//:zapněte tablety a power banku://
Ref: Šupy dupy dup, …

6. //:Chybí nám kontakt a chybí nám režim://
//:kdo online nezkusil, jako by nežil://
//:Kdy se zas sejdeme, to nikdo neví://
//:bude to do prázdnin? Kdo nám to poví?://

3. //:S kamerou vypnutou účes neřeším://
//:v pyžamu do školy online se těším://
//:Wifina nestíhá, úča se seká://
//:křečka mám na klíně, vedle pes štěká://
Ref: Šupy dupy dup,….

5. //:Vypněte počítač, běhejte venku://
//:můžete sportovat, vyvenčit fenku://
//:Až zase přijde čas, budem se učit://
//:ty naše hlavičky myšlením mučit://
Ref: Šupy dupy dup,….

Ref: Šupy dupy dup, raz, dva, tři, hej rup,
Google classroom ožívá,
šupy dupy dup, raz, dva, tři, hej rup,
na meetu to žije!
Šupy dupy dup, raz, dva, tři, hej rup,
3.A to nevzdává,
šupy dupy dup, raz, dva, tři, hej rup,
ONLINE ŠKOLA ŽIJE!!

Projekt Šablony III
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy
Od 1. 1. 2021 jsme začali čerpat finanční prostředky
z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Hrušovany u Brna III z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III). Cílem projektu
je Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky,

investice do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání. Cílovou
skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základní školy.
Finanční prostředky v celkové výši 523.618,- Kč budeme čerpat pro školního psychologa, speciálního pedagoga a projektové dny ve výuce. Předpokládaná doba trvání projektu je 24
měsíců, ukončen tedy bude k 31. 12. 2022.

Zahájili jsme 2. pololetí školního roku
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy
K dnešnímu dni jsme v režimu prezenční výuky žáků 1. a 2. ročníku a distanční výuky žáků 3. – 5. ročníku. V provozu jsou v přísném režimu oddělení
školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníku
a školní jídelna, která vaří také pro žáky
z distanční výuky. Ti si mohou obědy
odebírat.
Vysvědčení převzali od svých učitelů
pouze nejmenší školáci. Žáci 3. – 5. ročníku obdrželi pouze informace o hodnocení a na svá vysvědčení si musí počkat až do návratu do školy. Distanční
výuka probíhá formou on-line hodin
(3 – 4 vyučovací hodiny denně) a dis-

tančních hodin, ve kterých žáci pracují
samostatně podle pokynů zasílaných
přes Edookit. Takto plní například úkoly
ze samostatné četby, výtvarné, pracovní, hudební nebo tělesné výchovy. Do
distanční výuky se pravidelně zapojují
také asistenti pedagogů, školní speciální pedagožka a školní psycholožka.
Metody i formy distanční výuky učitelé průběžně stále zdokonalují, přesto
u pedagogů i rodičů přetrvávají obavy
ze zvládnutí učiva, sociální izolovanosti, ztráty pravidelného režimu a pracovních návyků. Uvědomujeme si, jak
je důležitá spolupráce rodiny a školy,

vzájemná komunikace a tolerance. Žáci
sice budou více samostatní, lépe zvládat práci s počítačem a orientovat se ve
virtuálním světě, všichni si však přejeme, aby se situace co nejrychleji upravila tak, aby se mohli co nejrychleji vrátit
zpět do školy.
MŠMT umožnilo pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům škol
registraci a následné očkování proti
nemoci covid-19. Pevně věříme, že se
situace natolik stabilizuje, že se postupně vrátíme zpět k prezenční výuce.
Přejeme všem pevné zdraví a hodně
optimismu.
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Tříkrálová sbírka 2021
Pavel Kadlec
Letošní Tříkrálová sbírka probíhala
převážně elektronicky. Přesto mohli lidé
v průběhu ledna přispět do tří pokladniček, které byly umístěny v lékárně,
v prodejně ovoce a zeleniny a na obecním úřadě.
Děkujeme všem, kdo přispěli. Mimořádné poděkování patří také pracovníkům lékárny, stánku s ovocem a zeleni-
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nou a paní pokladní na obecním úřadě,
že umožnili umístění pokladničky a že ji
po celou dobu střežili.
V těchto třech pokladničkách bylo
vybráno 8 411 Kč.
Přispívat nadále můžete bezpečně a z pohodlí domova, a to až
do konce dubna na bankovní účet
66008822/0800 (zadejte variabilní čís-

lo 77706200). Pokud byste měli zájem
o samolepku K+M+B+2021, ozvěte se
na e-mail tajemnik@ouhrusovany.cz,
napište svoji adresu a samolepky Vám
budou doručeny.
Je velmi pozitivní, že za svůj dar můžete získat i potvrzení pro daňové účely.
Pro více informací navštivte https://rajhrad.charita.cz

Kultura

V Židlochovicích je nově otevřen denní stacionář
Lenka Brázdová, foto: Lenka Brázdová
Dne 15. 10. 2020 se v Židlochovicích plně spustil provoz denního stacionáře, který je určený především pro
klienty z ORP Židlochovice.
Zřizovatelem denního stacionáře
je město Židlochovice. Je určený pro

ty, kterým jejich zdravotní znevýhodnění nedovolí docházet do běžného
zaměstnání a přitom by rádi trávili svůj
den aktivně v příjemném a podnětném prostředí. Denní stacionář nabízí
širokou škálu aktivit. Individuálně se

s vámi domluvíme, co byste se chtěli
naučit nebo v čem byste se chtěli zlepšit či zdokonalit. Zcela respektujeme
přání klienta.
Cílovou skupinou je klient ve věku
18 až 64 let se zdravotním postižením,
s mentálním postižením, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Denní kapacita klientů
je 10, což nám umožňuje se všem klientům plnohodnotně věnovat tak, jak
potřebují.
Provozní doba stacionáře:
Pondělí až pátek 7:00 – 17:00 (čas může
být přizpůsoben požadavkům klienta).
Kontakt: Sociální služby města Židlochovice, Masarykova 115, Židlochovice 66701 www.zidlochovice.cz
Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice:
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203
E-mail: stacionar@zidlochovice.cz

Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec, archiv kronikářek
Srovnejte si na fotografiích, jak vypadaly Hrušovany dříve a nyní: stejné
místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřejněným fotografiím jakékoli doplňující
informace, komentář nebo pokud máte
staré fotografie, o které byste byli ochot-

Ulice Malinovského v roce 1929

ní se podělit, kontaktujte kronikářky na
e-mailu kronika@ouhrusovany.cz nebo
na telefonním čísle 725 772 774.
Na snímcích je dnešní ulice Malinovského, fotografováno od křižovatky s ulicí Komenského směrem ke

hřbitovu. Starý snímek pochází z roku
1929. Zachycuje sokolské závody v atletice. Běžec označený křížkem je Josef
Doležal, se dvěma křížky je František
Štěrba a rozhodčí (se třemi křížky) je
pan Jokver.

Ulice Malinovského v roce 2021
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Hrušovany ve fotografiích

Rybník Vodárna v zimním období (foto Lukáš Zekl)

Stavba rybářské chaty v únoru 2021 (foto Lukáš Zekl)

Stavba rybářské chaty v březnu 2021 (foto Lukáš Zekl)

Stavba Sokecu – pohled na hlavní sál z galerie (foto Pavel Kadlec)

Stavba Sokecu – pohled z galerie na hlavní sál a restauraci (foto Pavel Kadlec)

Stavba Sokecu – společenské, kulturní a skladovací prostory (foto Pavel Kadlec)

Zasněžené Sídliště – únor 2021 (foto Roman Ivičič)

Hřiště u obchodního domu – únor 2021 (foto Roman Ivičič)
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