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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
červenec 2021 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ ptala se Eva Kadlecová

POKUSÍME SE ZÍSKAT DOTACE NA MODERNIZACI VENKOVNÍCH ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ 

Zastupitelstvo obce se zabývalo 

projektem modernizace odborných 

učeben na ZŠ Hrušovany. Můžete 

tento projekt trochu přiblížit? Fi-

nancuje ho obec? 

V rámci projektu „Modernizace od-
borných učeben“ se pokusí obec získat 
evropské peníze na opravu stávající 
tělocvičny, vybudování altánu pro ven-
kovní výuku s  kapacitou jedné třídy, 
vybudování školních zemědělských 
záhonů pro školní odbornou výuku, 
venkovní sportovní zázemí pro těles-
nou výuku žáků a vybudování obsluž-
né komunikace pro zadní příjezd do 
školy s  vizí bezbariérového přístupu, 

neboť získáme přístup k výtahu. Je vel-
ká pravděpodobnost, že získáme 95 
% fi nančních prostředků z  fondů EU. 
Vlastní zdroje obce by tak činily jen 5 
%. Celkové náklady se odhadují na cca 
10 mil. Kč, takže 9,5 mil. Kč by hradila 
EU a 0,5 mil. Kč obec. Myslím si, že to 
zhodnotí areál místní základní školy, 
zkvalitní a zatraktivní to výuku. Nyní se 
pořizuje studie proveditelnosti, jakmi-
le projde, tak bude zadána projektová 
dokumentace, zajištěn územní souhlas 
a vypsána žádost o vlastní dotaci. Po-
kud bude vydáno rozhodnutí o  po-
skytnutí dotace, umožní zastupitelstvo 
škole, aby si vzala překlenovací úvěr 

na předfi nancování akce. Po zkolau-
dování a přijetí fi nančních prostředků 
z fondů EU pak bude úvěr neprodleně 
splacen z  poskytnuté dotace. Vzhle-
dem k tomu, že zastupitelstvo schváli-
lo všechny potřebné kroky, byl by hřích 
se o dotaci nepokusit.

Kdy proběhne modernizace kři-

žovatky Tyršova-Hybešova-Komen-

ského? Mohl byste říct, co se zde 

změní?

Modernizace křižovatky ulic Hybe-
šova, Komenského a Tyršova provede 
společnost STRABAG současně s úpra-
vou ulice Masarykova před Sokecem 

Zelená střecha na SokecuZelená střecha na Sokecu
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

v termínu od července do září. Jde ze-
jména o bezpečnost chodců, kteří přes 
tuto křižovatku přechází. Na vozovce 
vznikne technické opatření, které sníží 
rychlost projíždějících vozidel a vybu-
duje se bezpečnější místo k přecháze-
ní.

Náklady na tuto akci činí 430 000 Kč. 
Apelujeme na společnost STRABAG, 
aby se snažila práce urychlit, nesmí to 
však být na úkor kvality. Chci touto ces-
tou požádat spoluobčany o pochope-
ní a toleranci. Výsledkem akcí před ško-
lou a na ulici Komenského bude i lepší 
vzhled obce. Děkuji všem občanům za 
trpělivost. Udělat to musíme.

Občané diskutují na facebooku 

obce o opravě hřbitovní zdi. Proč se 

olepovala zateplovacím polystyré-

nem?

Chápu, že občané diskutují o smys-
luplnosti osazení polystyrenových de-
sek na zdi hřbitova. Zeď hřbitova je sta-
rá 120 let a postrádá vodorovnou izola-
ci, takže saje vodu. Oprava fasády pro-
běhla před šesti lety a nečekali jsme, že 
vydrží tak dlouho. Ve zdi se kumuluje 
voda a  omítka tzv. sanitruje, vznikají 

vodní páry, minerální soli, což způso-
buje opadávání omítky. Tento stav lze 
odstranit jen třemi způsoby: chemic-
kou injektáží, která zamezí průniku vlh-
kosti, vlastním podřezáním obvodové 
zdi a nebo by se musela postavit zcela 
nová zeď. Nyní je zde pokus, že osazení 
polystyrenu zamezí průniku vody do 
omítky a  ta déle vydrží. Dýchat bude 
přes sokl a  hlavy sloupků. Obec musí 
dobře zvažovat priority a  jejich fi nan-
cování. Uvidíme, za pokus to stojí.

Do konce června měla být dokon-

čena stavba Sokecu. Kdy proběhne 

kolaudace? Bude stavba představe-

na veřejnosti? Kdy bude v  této bu-

dově otevřena restaurace?

Předání stavby proběhlo 30. 6. 
2021 a tento termín byl závazný, jinak 
by zhotovitel platil nemalé penále za 
zpoždění. Krajská hygiena již souhlas 
dala a  nyní musí obec splnit přísné 
protipožární podmínky, které stano-
vuje zákon. Museli jsme požádat Ha-
sičský záchranný sbor JMK o připojení 
elektronické požární signalizace, nain-
stalovat hlásič požárů, zajistit dálkový 
přenos hlášení požáru na pult centrální 

ochrany a schválit dokumentaci zdolá-
vání požáru a prvotní informace o něm. 
Následně třikrát proběhne simulace 
zásahu a  poté vydá HZS JMK souhlas 
ke kolaudaci. Pak může stavební úřad 
přistoupit ke kolaudaci samé. Je to by-
rokratická zátěž a  žádná jiná budova 
v  obci takové zabezpečení nemá, ale 
tyto podmínky musíme splnit. Pokud 
bych to měl časově ohraničit, tak snad 
na konci července by mohlo být hoto-
vo.

Potom by měla obec vybrat správce 
objektu, vysoutěžit nájemce restau-
race a  uzavřít nájemní smlouvu. Tady 
bychom spěchat neměli, neboť by to 
nemuselo dopadnout dobře. Výběr by 
měl být důkladný a hlavně zodpověd-
ný, abychom to nedělali za rok znovu. 
Trochu se však obávám další mutace 
koronaviru, která určitě dorazí i do Hru-
šovan. Otázkou je kdy a jaká nastanou 
opatření. Pustit akce za každou cenu 
není podle mě dobré řešení.

Stavbu představíme veřejnosti 
hned, jak budeme mít všechna povo-
lení. Včas vyhlásíme den otevřených 
dveří, aby si občané mohli objekt pro-
hlédnout.

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 kombi lopaty u  spol. 
AGROTEC servis s.r.o. v  ceně 54 
858,21 Kč,

• osm darovacích smluv v hodnotě 5 
000 Kč za přínos pro obec: za umož-
nění realizace a provozování terén-
ních úprav v Kelblově jámě,

• objednávku 1500 kalendářů u spol. 
Tiskárna Brázda s.r.o. v celkové ceně 
76 230 Kč,

• příkazní smlouvu na technický do-
zor investora a  koordinátora BOZP 

stavby „Úpravy ulice Masarykova“ 
se společností Domia s.r.o. za cenu 
68 970 Kč,

• objednávku opravy povrchů komu-
nikací a  havarijního stavu kanali-
zační vpusti u p. Bohumila Tomana, 
IČO: 13373081, v ceně 242 605 Kč,

• smlouvu o dílo „Hrušovany u Brna – 
úpravy ulice Masarykova“ s  fi rmou 
STRABAG a.s. v ceně 4 033 347,66 Kč,

• podání žádosti o  zapsání zahrady 
Loosovy vily na seznam kulturních 
památek,

• smlouvu o  poskytnutí fi nančního 
daru pro nadační fond Josefa Zi-
movčáka NA KOLE DĚTEM v  hod-
notě 10 000 Kč,

• darovací smlouvu na fi nanční dar 
v hodnotě 5 000 Kč pro Unii ROSKA 
reg. org. ROSKA Brno-venkov z.p.s.,

• smlouvu č. 6/2021 se spol. STAMA 
GROUP s.r.o. na opravu havarijní-

ho stavu hřbitovní zdi v  ceně 344 
651,50 Kč,

• objednávku opravy dlažby balkonu 
na fotbalovém stadionu u spol. STA-
VEBIK s.r.o. v ceně 148 618 Kč,

• smlouvu o  dílo „Úprava křižovatky 
Komenského – Hybešova“ se spol. 
STRABAG a.s. v ceně 430 437,34 Kč,

• objednávku opravy havarijního sta-
vu asfaltových vozovek u  spol. AS-
FALTEROS s.r.o. v ceně do 399 000 Kč,

• smlouvu o poskytnutí dotace od Ji-
homoravského kraje ve výši 50 000 
Kč na pořízení elektrocentrály pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasi-
čů Hrušovany u Brna,

• dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo ze 
dne 15. 4. 2021 na zpracování sta-
vebněhistorického průzkumu vily č. 
p. 214 v Hrušovanech u Brna s PhDr. 
Pavlem Borským, CSc., kterým do-
jde k  rozšíření požadovaných prací 
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i  v  zahradě vily a  k  navýšení ceny 
o 31 000 Kč na celkových 105 000 Kč,

• smlouvu na zajištění autorského do-
zoru stavby „Úpravy ulice Masaryko-
va“ se spol. caraa.cz s.r.o. v ceně 60 
500 Kč,

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• zmaření investičního projektu vo-
dovodní přípojky na místní hřbitov 
z  důvodu nerealizovatelnosti (od-
mítnutí věcného břemene i prodeje 
pozemku ze strany vlastníka dotče-
né nemovitosti),

• smlouvu o  poskytnutí fi nančních 
prostředků na zajištění fi nancování 
sociálních služeb v rámci dotačního 
programu „Podpora základních čin-
ností v oblasti poskytování registro-
vaných sociálních služeb“ občanům 
města Židlochovice a  občanům 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Židlochovice pro rok 
2021 v celkové výši 237 279 Kč,

• obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2021, kterou se zrušuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 2/2020, o evidenci 
trvale označených psů a  jejich cho-
vatelů,

• investiční záměr obce na realizaci 
projektu „Modernizace odborných 

učeben – ZŠ Hrušovany u  Brna“ 
v  předpokládaných fi nančních ná-
kladech 10,5 mil. Kč včetně DPH 
a  zmocňuje svoji příspěvkovou or-
ganizaci Základní školu T. G. Masary-
ka Hrušovany u Brna k realizaci akce 
v těsné koordinaci se svým zřizova-
telem,

• podání žádosti příspěvkové orga-
nizace Základní škola T. G. Masary-
ka Hrušovany u  Brna o  poskytnutí 
dotace na projekt „Modernizace 
odborných učeben – ZŠ Hrušovany 
u Brna“ a pověřuje ředitelku ZŠ rea-
lizací akce v součinnosti se spol. Re-
gionální poradenská agentura, s.r.o., 
a zřizovatelem školy,

• investiční příspěvek obce na realiza-
ci projektu „Modernizace odborných 
učeben – ZŠ Hrušovany u Brna pro 
příspěvkovou organizaci Základ-
ní škola T. G. Masaryka Hrušovany 
u Brna ve výši 600 000 Kč,

• poskytnutí dotace z  dotačního pro-
gramu obce na rok 2021 pro T.J. Sokol 
Hrušovany u Brna ve výši 50 000 Kč,

• poskytnutí dotace z dotačního pro-
gramu obce na rok 2021 pro spolek 
Táborníci, z.s., ve výši 105 000 Kč,

• poskytnutí dotace z dotačního pro-
gramu obce na rok 2021 pro spolek 

Mišlenka, z.s., ve výši 65 000 Kč,
• poskytnutí dotace z dotačního pro-

gramu obce na rok 2021 pro spolek 
Sbor dobrovolných hasičů ČMS Hru-
šovany u Brna ve výši 100 000 Kč,

• poskytnutí dotace z dotačního pro-
gramu obce na rok 2021 pro spolek 
Hasičské Historické Sdružení, z.s., ve 
výši 30 000 Kč,

• poskytnutí dotace z dotačního pro-
gramu obce na rok 2021 pro Mysli-
vecký spolek Lípa Hrušovany u Brna 
ve výši 35 000 Kč,

• poskytnutí individuální dotace na 
rok 2021 pro Tělovýchovnou jedno-
tu Jiskra Hrušovany u  Brna, z.s., ve 
výši 45 000 Kč,

• poskytnutí individuální dotace na 
rok 2021 pro FK 1932 Hrušovany 
u Brna, z.s., ve výši 140 000 Kč,

• darovací smlouvu na poskytnutí fi -
nančního daru ve výši 250 000 Kč 
pro Domov důstojného stáří Villa 
Martha provozovaný organizací Be-
tánie – křesťanská pomoc,

• kupní smlouvu na prodej části po-
zemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany 
u  Brna, geometrickým plánem č. 
1729-39/2020 označeným jako po-
zemek p. č. 765/90 o výměře 218 m² 
za cenu 141 700 Kč.

 Lesopark u Šatavy oslaví deset let od svého vysázení
Pavla Dratvová, foto: Pavla Dratvová

Je to deset let, ale vše začalo už 
mnohem dříve. Tehdejší členové ko-
mise životního prostředí nosili nápad 
na vysázení lesoparku v  hlavě už del-
ší dobu, ale nikdo nevěděl, jak začít. 
Když byl v roce 2010 vypsán Minister-
stvem životního prostředí dotační titul 
Podpora obnovy přirozených funkcí 
krajiny, vypracovali jsme jednoduchý 
plánek s  průvodní zprávou a  za obec 
zažádali o  dotaci. Měli jsme úspěch. 
Dotace byla přiklepnuta a  na podzim 
roku 2011 se mohlo začít sázet.

Lesopark byl založen na ploše 0,54 
ha a bylo vysazeno celkem 111 ks dře-
vin: solitérní lípa a jasan a v porostech 
duby letní, topoly černé, javory baby-
ky, jilmy,  habry,  střemchy, lípy a  ja-
sany. Po obvodu byly vysazeny pásy 
keřů: svídy, brsleny, kaliny obecné, Výsadba lesoparku
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CESTOPISY 

Z Brna za sklenkou portského, 10 000 
km pěšky Jižní Amerikou, Bílý Afričan

HUMOR

Pogodová, Sandra – Buď v pogodě!
Eben, M. - Myšlenky za volantem

KRIMI

Nesbö - Království
Bryndza - Mlha nad Shadow Sands
May, P. - Nezvratné alibi
Vondruška - Osmanský tábor

Preston - Temný proud
Dán, D.  – Ve stínu
Tudor - Ti druzí

HORORY

Arden -  Zrádné mlhy
King, S. –  Řbitov zvířátek, Ústav, Outsider
Picoult -  Nejsem jako vy

ROMÁNY

Gallagher  -  Zabije tě
Harasimová, M. – Smrtelný hřích  -  do-
mácí násilí

Moyesová – Jako hvězdy v temné noci  
- moc pěkné..
Kavárna v Kodani, Pekárna v Brooklynu  
- romantika, cestování, láska
Lapena – Nevítaný host
Riley, L. –Sestra slunce - 6. díl Sedm se-
ster
Mornštajnová - Listopád
Jacobs -  Nebe nad  Kilimandžárem

FANTASY

Zvon,  Píseň oceli,  Píseň severu… 
a mnoho dalších

 Novinky v knihovně
Jarmila Kresová

 Upozornění na splatnost obecních poplatků
Jana Seďová

Oznamujeme, že již uplynula splatnost poplatků – hřbi-
tovní poplatky, poplatky za psa i za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je splatnost.

Průběžně jsou rozesílány upomínky, nebudou-li po-

platky zaplaceny ani v náhradním termínu a ve správné 

výši, vyměří dlužníkovi obecní úřad poplatek platebním 

výměrem a poplatek zvýší na dvojnásobek.

Z  DŮVODU VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 ŽÁ-
DÁME OBČANY, ABY PŘEDNOSTNĚ VYUŽÍVALI NÁSTROJŮ 
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE – TJ. PÍSEMNÝ, ELEKTRONICKÝ 
ČI TELEFONICKÝ KONTAKT UPŘEDNOSTNIT PŘED OSOBNÍM 
VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY JE TO MOŽNÉ, ABY BYL OMEZEN 
KONTAKT NA NEZBYTNĚ NUTNOU ÚROVEŇ.

trnky, ptačí zoby, řešetláky, hlohy. Vše 
dřeviny domácího původu. Dále byla 
vyseta stanovištně odpovídající luční 
směs, s  doporučenou frekvencí seče-
ní 2-3x ročně, přičemž středová část 
a procházková komunikace by se kosi-
ly častěji.

Často slyším dotazy, proč je vše 
vysazeno v  řadách. Je tomu tak pro-
to, aby se plocha snadno udržovala. 
Zároveň se při takovýchto projektech 
počítá s možným úhynem dřevin, což 
způsobí rozvolnění skupin. Až stromy 
vyrostou, budou řady méně zřetelné. 

Časem byly doplněny kmeny na se-
zení či pro hry dětí.  V roce 2012 na plo-
chu navázaly výsadby hlavatých vrb po-
dél Šatavy, které s KŽP sázeli Táborníci, 
a v roce 2014 se ve spolupráci s organi-
zací Sázíme stromy začalo s výsadbami 
stromů podél průmyslového obchvatu. 
A  plánuje se rozšíření stávajícího le-
soparku a doplnění o vodní plochu. 

Je krásné vidět, že si občané loka-
litu oblíbili a  při procházkách se zde 
zastaví. 

Lesopark po deseti letech

Lesopark poskytuje i prostor pro hru dětí
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 Představujeme hrušovanské osobnosti: Jana Jančová
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Jana Jančová

V  předchozích číslech jsme vám 
postupně představili čtrnáct z patnácti 
zastupitelů, kteří se rozhodli odpově-
dět na naše otázky. Po sérii rozhovorů 
se zastupiteli navazujeme v představo-
vání zajímavých osobností Hrušovan. 
Seriál zahajujeme s  Janou Jančovou, 
novou ředitelkou místní mateřské ško-
ly.

• Má 36 let, je vdaná a má dva syny 
(Filip 15 let, Kryštof 7 let).

• Vystudovala bakalářský obor Před-
školní pedagogika na Univerzitě To-
máše Bati ve Zlíně.

• Na zájmy jí při práci podle jejich 
slov už moc času nezbývá, ale když 
může, tak ráda jezdí na kole nebo 
čte. Když má volno z práce, věnuje 
se hlavně své rodině.

• Pochází z  Dolních Věstonic, v  Hru-
šovanech u Brna bydlí 13 let.

• Od loňského září pracuje jako ře-
ditelka Mateřské školy Hrušovany 
u Brna.

Proč jste se přihlásila na kon-

kurz na ředitelku MŠ v Hrušovanech 

u Brna?

V  Mateřské škole v  Hrušovanech 
u  Brna jsem začínala jako učitelka 
a mám ji velmi ráda. Byla to moje první 
zkušenost s  velkou školkou. Působila 
jsem i v MŠ Židlochovice, kde jsem pra-
covala jako učitelka a zástupkyně ředi-
telky. Až poté, když mě oslovily bývalé 
kolegyně, jestli bych to nechtěla zkusit 
a přihlásit se na konkurz ředitelky MŠ 
Hrušovany, jsem se přihlásila. Věděla 
jsem, že budu mít podporu od učitelů, 
je tady fajn kolektiv a navíc jsem znala 
zdejší prostory.

Jaké je pracovat v  MŠ jako uči-

telka a  potom nastoupit jako ve-

doucí pracovník svých bývalých 

kolegyň?

Musím říct, že ještě nejsem ve ve-
doucí pozici tak zběhlá, ale chtěla 
bych, aby se zaměstnanci cítili dobře, 
aby věděli, že za mnou mohou kdyko-
li přijít. Bohužel, někdy nejde všechno 
zařídit ke spokojenosti všech. 

Mohla byste představit 

MŠ v Hrušovanech?

Mateřskou školu navště-
vuje 160 dětí, pracuje zde 
29 zaměstnanců a je rozdě-
lena do tří budov. V jednot-
livých třídách jsou také inte-
grované děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Nejlepší prostory nabízí 
Jízdárenská, která je nejno-
vější. Je výborně zařízená. 
V nejhorším stavu je Havlíč-
kova. Budova už dosluhuje 
a už se velmi těšíme na vel-
kou rekonstrukci, která se 
zde plánuje. 

Máme čtyři třídy věkově 
smíšené a  tři třídy rozděle-
né podle věku, ty jsou v budově na Síd-
lišti. Ačkoliv já sama jsem zastáncem 
smíšených tříd, nechávám to na učitel-
kách, jak jsou zvyklé učit. Také nechci 
měnit zaběhnutý systém, který dobře 
funguje. 

Jak si rekonstrukci školní budovy 

na Havlíčkově představujete?

Byli bychom moc rádi za jakékoli 
prostory navíc, ať už se jedná o prostor 
pro pedagogické porady nebo prostor 
pro cvičení dětí. Nejvíc by se mi líbilo, 
kdyby se i  zahrady staly plnohodnot-
nými venkovními učebnami, abychom 
mohli veškerou výuku přenášet ven. 
Líbily by se mi třeba altánky se stoly, 
lavicemi a tabulí, kde by mohla probí-
hat výuka. Na zahradě bychom uvítali 
i  vodní prvky, např. nějaké mlhoviště 
nebo pumpy, aby si děti mohly hrát 
s vodou. 

Školka nabízí celou řadu aktivit, 

a to i pro veřejnost. Mohla byste ně-

které zmínit?

Začátkem kalendářního roku po-
řádáme masopust, děti chodí v  obci 
v  masopustním průvodu v  maskách. 
V červnu se pravidelně koná velká za-
hradní slavnost, kde se loučíme s před-
školáky. Na podzim pořádáme mar-
tinské svícení. V čele průvodu jde kůň 
a součástí bývá ohňová show.

Toto jsou akce pro veřejnost. V rám-
ci školky se účastníme dalších aktivit, 
například plavání. Každý měsíc máme 
nějaké divadlo nebo koncert. Jsme za-
pojení v různých projektech. Například 
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zví-
řátky“ pod záštitou Sokola. Od příštího 
roku budeme nově zařazeni do projek-
tu „Malý zahradník“. Spočívá to v  tom, 
že si dětí sází různé bylinky, zeleninu, 
ovoce do zahradnických boxů a učí se 
o  ně pečovat. Mám velkou radost, že 
jsou učitelky aktivní, že vyráží s dětmi na 
dlouhé procházky, třeba do Židlocho-
vic, Unkovic nebo i vlakem do Rajhradu. 
Konkrétní aktivity vždycky závisí na tříd-
ních učitelkách a věkovém složení třídy.

Jak moc je náročné být ředitel-

kou školy, která má tři budovy? Kde 

trávíte nejvíc času a  jak přejíždíte 

mezi budovami?

Jezdím autem, protože se to časově 
moc jinak nedá. Na Jízdárenské mám 
poslední rok syna Kryštofa, takže tam 
chodím poctivě dvakrát denně. Na Síd-
lišti třikrát týdně učím a na Havlíčkově 
mám kancelář. Na všech třech budo-
vách mě vidí téměř každý den. 

Jakou učíte třídu?

Učím ve třídě Sluníček na Sídlišti, 
což je nejmenší třída s nejmenšími dět-
mi. 
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Co je nejhorší na práci ředitelky 

MŠ?

Určitě ta zodpovědnost. A kdybych 
měla sedět jen v kanceláři, tak by mě 
to nebavilo. Ale to, že chodím za dětmi 
a učím, mě nabíjí. Někdy, když jsem už 
unavená z toho papírování, jdu za dět-
mi na zahradu, abych se chvilku potě-
šila.

A co je na té práci nejlepší?

Já jakožto učitelka jsem často bo-
jovala s tím, že mi spousta věcí chybě-
la, třeba vybavení ve třídě, a nemohla 
jsem to ovlivnit. A  teď, když přijdou 
učitelky nebo já sama s  nějakým ná-
padem, mohu realizovat. Mohu dětem 
nabídnout něco navíc a  mohu o  tom 
rozhodnout.

Co je pro vás náročnější? Vychá-

zet a komunikovat s dětmi nebo s je-

jich rodiči?

Jsem člověk, který se rád domluví 
jak s dítětem, tak s rodičem. Pokud ro-
diče o domluvu stáli, tak jsme vždycky 
našli cestu. Nemyslím si, že bychom ře-
šili nějaký konfl ikt, přes který bychom 
se nemohli přenést. Nejdůležitější je 
vždycky spokojené dítě.

Máte za sebou téměř celý prv-

ní rok ve funkci. Jaké vize se vám 

už podařilo naplnit a co byste ještě 

chtěla změnit?

Celý školní rok byl dost náročný. Bo-
jovali jsme s karanténami a dle nařízení 

vlády byla mateřská škola zcela uzavře-
na. Přihlásili jsme se do integrovaného 
systému, abychom mohli nabídnout 
místa ve školce pro děti rodičů vybra-
ných profesí.

Musím říct, že jsem školku přebíra-
la velmi dobře vybavenou nábytkem, 
ale i pomůckami a hračkami pro děti. 
V  čem ale škola pokulhávala, byla in-
teraktivní část výuky – nebylo zde wifi  
připojení a  potýkali jsme se s  nedo-
statkem počítačů. Chyběla i elektronic-
ká komunikace s rodiči. Podařilo se mi 
zprovoznit wifi  připojení na všech bu-
dovách a do každé třídy koupit note-
book, aby mohly učitelky začít komu-
nikovat s rodiči přes e-maily.

Začali jsme používat systém Správa 
mateřské školy, který zatím používáme 
k administrativě.  Učitelky jej využívají 
k  přípravě třídních vzdělávacích pro-
gramů i  k  elektronicky evidované do-
cházce. Také jsme upravili naše webo-
vé stránky pro lepší informovanost 
rodičů a veřejnosti.

Zmiňujete, že máte za sebou ná-

ročný rok. Jak ho prožívaly hrušo-

vanské děti, jejich rodiče a  jak uči-

telé?

Musím říct, že bylo střídavě oblač-
no. Pro rodiče to bylo opravdu nároč-
né, protože jednu třídu jsme měli v ka-
ranténě třikrát po sobě, přitom některé 
nebyly v karanténě vůbec. Nakonec to 
ale rodiče zvládli docela dobře. Chtěla 
bych jim poděkovat za jejich přístup. 

My jsme se snažili dětem vzniklou 
situaci zpříjemnit. Když nemohli přijet 
herci, učitelky hrály divadlo samy nebo 
uspořádaly vánoční koncert. Snažili 
jsme se děti nepřipravit o všechno, na 
co byly zvyklé. Předškolákům učitelky 
zajišťovaly distanční výuku.

Jaký máte názor na přijímání 

dvouletých a mladších dětí do před-

školního vzdělávání a  kdy je podle 

vás ideální věk k nástupu do školky?

Myslím si, že ideální věk pro ně ne-
existuje. Je to hodně individuální. Ně-
které dítě je připravené od dvou let, 
některé až od čtyř. Závisí to na osob-
nosti konkrétního dítěte. Někdo je víc 
nakloněný domácímu prostředí, jiné 
dítě dříve vyžaduje kolektiv kamará-
dů.

Jak to mají rodiče poznat?

Myslím si, že ve třech letech je ideál-
ní aspoň dítě přihlásit do školky. A urči-
tě to hned na začátku nevzdat. Myslím, 
že učitelky jsou zkušené a na adaptační 
potíže jsme zvyklé. Nejdůležitější je ko-
munikace mezi rodiči a  učitelkou a  je 
potřeba to dítěti co nejvíc zpříjemnit. 
Pokud je dítě z  rodiny vedeno k  při-
měřené samostatnosti, má snadnější 
adaptaci.

Jste schopni uspokojit poptávku 

všech rodičů?

V  letošním roce jsme přijali všech-
ny děti, které dovrší tří let do konce 
kalendářního roku. A tím jsme dosáhli 
plné kapacity. Přihlášku podalo 39 hru-
šovanských dětí a 36 z nich jsme vzali. 
Hlásilo se i 15 mimohrušovanských, ale 
kritéria jsou nastavena tak, že se výraz-
ně upřednostňují hrušovanské děti. 
Nejvíce bodů je totiž za trvalý pobyt 
v obci. Během roku jsme schopni při-
jmout další děti pouze v případě, že se 
uvolní nějaké místo.

Jaký máte názor na lesní školky?

Já si myslím, že je to dobrá věc. Les-
ní školky jsou fajn, pokud jsou rodiče 
nakloněni spíš této výchově. V  lesní 
školce jsou menší skupinky a je tam na 
děti více času. My jsme ale velká stát-
ní školka. Musíme splňovat rámcový 
vzdělávací program a máme také přís-
nější hygienická opatření.Jana Jančová během Pálení čarodějnic v MŠ
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Jíte „školkovské“ jídlo? Změnilo 

se něco v posledních letech ve škol-

ním stravování?

Já sama jídlo z jídelny jím a chutná 
mi, ale samozřejmě bych uvítala ně-
jaké inovace a  změny. Já doma vařím 
klasiku, stejně tak jako ji jím i ve školce. 
V mládí jsem také neměla ráda koprov-
ku a  teď ji miluju. Jsem pro to zavést 
do klasiky nějaké inovace, například 
zdravé potraviny, ale ne to úplně změ-
nit. Myslím, že by jídla měla být hlavně 
pestrá.

U nás ve školce se v poslední době 
snažíme dávat dětem více ovoce a zele-
niny. Nabízíme i zdravé potraviny, napří-
klad bezlepkové a celozrnné těstoviny. 
Ale řízek tam také najdete, ten mají děti 
rády.

MŠ je zřizovaná obcí. Jak probíhá 

komunikace s vedením obce? Co mů-

žete rozhodnout sama a na co už po-

třebujete souhlas zřizovatele?

Sama si mohu rozhodnout o nákupu 
běžných věcí, ale co se týká provozu, na 
tom  se vždycky domlouvám s vedením 

obce, i když nutně nepotřebuji souhlas 
rady. Velké opravy už rozhoduje obec 
sama. Musím říct, že spolupráce s obcí 
je výborná. I  teď v  době koronavirové 
krize nás obec podržela. 

V brněnských MŠ hodně často na-

bízejí i výuku hry na hudební nástroj 

nebo výuku cizích jazyků. Jaký je Váš 

názor na tyto aktivity v  mateřské 

škole?

Já si myslím, že hlavní roli hrají pro-
story, které my nemáme. Šlo by to rea-
lizovat pouze v odpoledních hodinách, 
kdy se děti schází do jedné třídy, a druhá 
třída zůstane prázdná. Pokud to zvlád-
neme zkoordinovat v prostorách školky, 
tak by to nebyl problém. Je potřeba říct, 
že je to také fi nančně náročné. Výuku 
vede externista. Tyto aktivity si fi nancují 
rodiče sami. V  letošním roce byl vstup 
externistům do MŠ zakázán, takže jsem 
zatím nic podobného nepodnikala.

Bydlíte v  Hrušovanech. Jak hod-

notíte vybavení sportovišť obce pro 

předškolní děti?

My bydlíme nejblíže k  Jízdárenské, 
kde už se to v poslední době také hod-
ně zlepšilo. Naše děti tam tráví většinu 
volného času. Sama to znám i  ze své 
pozice, že všechno nejde změnit hned, 
že jsou i jiné priority než jen hřiště. Ale 
samozřejmě vždycky je co zlepšit. 

Jak hodnotíte svůj první rok v po-

zici ředitelky MŠ?

Myslím si, že to byl náročný rok, ale 
přesto byl hezký. Hlavní je, že děti jsou 
skvělé za každé situace a paní učitelky 
mě přijaly a dost mi pomohly. 

Šla byste do toho znovu, kdybyste 

věděla, co vás čeká?

Ano, šla.

Po šesti letech může zřizovatel vy-

hlásit nové výběrové řízení na ředite-

le MŠ. Myslíte, že je to tak správné?

Ano, já si myslím, že je to taková 
motivace zhodnotit svou práci a zamy-
slet se nad tím, zda té škole ještě mohu 
něco dát. Ale myslím, že dvanáct let, 
dvě funkční období, jsou tak akorát.

 A máme tu konec školního roku
Eva Urbánková, foto: Adéla Karešová, Zdeňka Doleželová

Školní rok utekl jako voda a děti se už těšily na prázdniny. 
V posledním měsíci jsme s dětmi na budovách MŠ oslavili je-
jich svátek. Celý týden byl plný radovánek a soutěží. V MŠ se 
uskutečnil projekt ,, Bubínkování“, při němž byly dětem uká-
zány netradiční hudební nástroje, na které si děti vyzkoušely 
i hrát. Uskutečnili jsme výlet do Archeoskanzenu a Živé vody 
v Modré. Počasí na výlet nám přálo a krásně jsme si ho uži-
li. Předškolní děti nepřišly o  rozloučení s  mateřskou školou, 
i když v netradiční, komorní podobě. Nacvičily krátké pásmo 
a rodičům ukázaly, jak moc šikovné jsou a že jim v nástupu do 
ZŠ nic nebrání. Stihli jsme i  fotografování, takže děti budou 
mít památku i na tento školní rok, který byl opět narušen co-
vidovou situací.

Chtěli bychom všem popřát krásné slunečné prázdniny. Ať 
už se vydáte kamkoliv na dovolenou, přejeme šťastný návrat 
domů, abychom se všichni v září sešli v plné síle. 
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Jak jsme si užili červen 

Výšlap na Výhon

Konec školního roku ve 2. ročníku

Žáci 1. A, Markéta Dvořáková

Mirka Karbanová

Jitka Coufalová, Iveta Bidrmanová

foto: kolektiv učitelů ZŠ

Poslední školní měsíc jsme se kro-
mě opakování všeho, co jsme se nauči-
li, věnovali i různým aktivitám.

Den dětí jsme si užili u  krásného 
rybníka a  oslavili ho piknikem i  spor-
tovním dopolednem. Navštívili jsme 
besedu paní spisovatelky Lenky Rož-
novské v  knihovně v  Židlochovicích. 
Nejvíc se nám líbil školní výlet do Bis-
koupek. Zde jsme strávili příjemné 
dopoledne v  Čarodějnickém dvoře. 
Zajímavá zvířátka, mluvící papoušek 
i  několik čarodějnických zákoutí byli 
zážitkem.

Pasování na čtenáře bylo krásné 
ukončení první třídy.

I přes parné letní počasí jsme se na 
závěr školního roku s 3. A a 3. B rozhod-
li uspořádat výšlap na kopec Výhon. 
Cílem byla Akátová rozhledna. Po nut-
ném ranním testování jsme kolem 8. 
hodiny vyrazili po cyklostezce do Žid-
lochovic, kde jsme si chvíli odpočinuli 
a  občerstvili se ve dvoře komunitního 
centra. Kolem fary jsme se vydali vzhůru 
k rozhledně. Cesta ve stínu byla příjem-
ná a poslední část úseku, kdy již byla vi-
dět rozhledna, jsme zvládli i na sluníčku. 

Už je to tady. Prázdniny se přiblížily bleskovou rychlostí 
a  ani covid je nezastavil. Po pilné práci, pokrocích ve čtení 
a objevování světa se druháčci těší na léto. 

 S  úžasem jsme několikrát sledovali stádo daňků v  žid-
lochovické oboře, pod lupou jsme prozkoumali samičku ro-
háče a vypátrali životní cyklus žáby. Žáci si ověřili svou fi nanč-
ní gramotnost samostatným nákupem dobrůtek v obchodě. 

Konečně mohli být pasováni na čtenáře neboli povýšit 
na rytíře čtenářského řádu. Každý si vybral zajímavou knihu, 
přečetl nám ukázku a vypracoval čtenářský list. Mnoho dětí 
rádo sáhne po knize i v naší třídní knihovně. Nejoblíbenější je 
sbírka vtipů a knihy o zvířatech. 

Kromě čtení jsme trénovali i psaní pohledu z tábora, což je 

 Základní škola

Třída 1.A na výletě k rybníku

Třetí ročník na Výhoně

pro děti žijící v době elektronické komunikace málem lekce 
z historie. Žáci hledali poklad, navštívili klášter v Rajhradě, aby 
zjistili, jak pracně se kdysi přepisovaly knihy. 

Velmi poutavé bylo autorské čtení spisovatelky Lenky 
Rožnovské z knihy Statečná lvíčata. Autorka nám na besedě 
s ní prozradila spoustu zajímavostí z života spisovatelky i živo-
ta zvířat v Africe. 

Připomněli jsme si chování v  mimořádných událostech, 
o které letos není nouze. Snad už další takové situace nepro-
žije nikdo z nás. 

Krásné a  bezpečné prázdniny vám přejí žáci 2. ročníků 
společně s paní učitelkou Jitkou Coufalovou a Ivetou Bidrma-
novou. 
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Literární workshop

Soutěž Hravě žij zdravě

Branný den

Jiří Mrázek

Lenka Šnajnarová

Markéta Janošová

V úterý 22. června vyrazily čtvrté třídy do židlochovic-
ké knihovny užít si literární workshop na téma „Tvorba ko-
miksu“. Z Prahy přijel pan spisovatel a scenárista Jiří Wal-
ker Procházka, který děti seznámil s  jednotlivými fázemi 
tvoření komiksu, s  jeho zákonitostmi a odlišnostmi od ji-
ných druhů literatury. Každý z žáků si mohl zkusit vymyslet 
a  vytvořit vlastní komiksové postavy, jejich různé výrazy 
i „akce“. Vzhledem k  pěknému počasí si obě třídy spojily 
účast na workshopu i s malým pěším výletem.

Středa 16. června měla být obyčejným školním dnem. 
Ale nebyla - byla dnem svátečním. Naše třída totiž vyhrá-
la soutěž „Hravě žij zdravě“ v  rámci Jihomoravského kra-
je. Přihlásili jsme se už v září, ale to jsme ještě netušili, že 
zůstaneme na distanční výuce a většinu úkolů bude plnit 
každý doma sám. Museli jsme se prokousat přes pět lekcí, 
které nás učily zásadám zdravé výživy a vybízely ke zdra-
vému životnímu stylu. Po každé lekci následoval bodovaný 
vědomostní test, sestavovali jsme jídelníček v závislosti na 
množství denní pohybové aktivity.

V pátek 11. června se školní zahrada proměnila ve cvičiš-
tě pro „Branný den“. Na pěti stanovištích žáci 4. ročníku získá-
vali nové dovednosti pro řešení mimořádných událostí. Na 
úvodním stanovišti se „evakuovali“ - najít v mapě nejkratší 
cestu a  sbalit si správně evakuační zavazadlo není vůbec 
hračka. Získali také důležité informace o přežití v přírodě od 
zkušeného instruktora. Vyzkoušeli si poskytování první po-

Branný den - první pomoc Branný den - přežití v přírodě

Jak se dělá komiks

Hravě žij zdravě

Pod rozhlednou jsme si rozbalili svačin-
ky a ve stínu a vánku nám bylo fajn. Po 
skupinkách jsme vystoupali na rozhled-
nu, z které byl krásný výhled do okolí. 

Cestou dolů jsme zvolili trasu kolem 
popravčího místa a všichni už se těšili 
na zmrzlinu, kterou měly děti slíbenou 
v cukrárně na náměstí. 

Cestu zpět do Hrušovan jsme i přes 
velké vedro zvládli pěšky přes žid-
lochovický park, louky a kolem hrušo-
vanského rybníka. 

moci. Také správný postup při nálezu munice nebo zbraně 
se bude určitě hodit. Nejvíce všechny zaujal nácvik střelby 
ze vzduchovky pod vedením zkušeného a velice trpělivého 
instruktora. Zklidnit se a pečlivě mířit se všem hned nepo-
dařilo. Naštěstí trénink dělá mistry a po pátém opakování 
už balonek trefi l skoro každý. Byl to poučný a zároveň velmi 
zábavný program, který všechny opravdu uchvátil.
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Sportovat jsme v té době sice nemohli, ale všichni táhli 
za jeden provaz a snažili se o co nejlepší výsledek v inter-
netové soutěži. Z výhry jsme měli obrovskou radost. Pomy-
slnou třešinkou na dortu byly pro nás odměny, které nám 
přivezla paní Tomanová z Potravinářské komory ČR. Každý 

dostal batůžek plný zdravých dobrot a drobných věcných 
odměn.

Soutěž s plněním zábavných úkolů je vyhlašována ka-
ždý rok jen pro páťáky v celé zemi, ale internetový kurz si 
může projít každý zájemce.

Farmářský týden

Detektivní týden

Kristýna Jandíková

Kristýna Jandíková

Na konci května jsme si v naší druži-
ně na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se žije 
na farmě. Na jeden týden jsme se chopi-
li motyk a v potu tváře jsme absolvovali 
nejrůznější typické aktivity vykonávané 
na farmách v  jednotlivých ročních ob-
dobích.

První den byl věnován rozdělení far-
mářů do dvou skupin. Každá skupina si 
zvolila svého předáka, tedy člověka, kte-
rý měl právo rozhodovat a velet, ale kte-
rý také za svou skupinu zodpovídal. Obě 
skupiny si opět vytvořily základní listinu, 
na kterou zapsaly název a jména všech 
členů. Za tuto spíše kancelářskou práci 
obdržely obě skupiny první farmářské 
bankovky, které si pečlivě uschovaly, 
neboť jejich počet měl na závěr týdne 
rozhodnout o vítězi. A pak se již farmáři 
mohli vrhnout na první farmářské dis-
ciplíny typické pro jarní období. Čekalo 
je například stavění ohrad pro nově na-
rozená mláďata nebo zpracování vlny 
z  čerstvě ostříhaných oveček. Někteří 
soutěžící se hned na začátku týdne tak 
vžili do své role, že chtěli jít ještě dál 

V polovině června se v naší družině 
uskutečnila akce, nad jejíž náplní by 
zaplesalo srdce nejednoho strážce zá-
kona. Čekal nás totiž Detektivní týden, 
tedy týden, v  němž se dvě detektivní 
skupiny měly utkat v  soutěžích zamě-
řených na myšlení, pozornost, postřeh 
nebo třeba paměť. To vše a ještě mno-
hem více měl u našich soutěžících pro-
věřit tento „pekelný“ týden, hlavním cí-
lem však ve skutečnosti bylo hlavně se 
dobře pobavit.

Ihned po zvolení šéfů-detektivů jsme 
přistoupili k  nutným formalitám, jako 
byla tvorba základní listiny se jmény 
všech členů nebo vyplnění detektivních 
průkazů. Také bylo nutné vybrat v obou 
skupinách jednoho nanejvýš spolehli-

a rovnou plánovali nastartovat výnosný 
byznys s pletenými svetry z ovčí vlny.

Druhý den jsme podstoupili disci-
plíny inspirované činnostmi, které se na 
farmách vykonávají v létě. A tak jsme se 
vrhli na zavlažování pěstovaných plodin 
a vyzkoušeli jsme si také, jak náročné je 
sklidit obilí. Vzhledem k tomu, že počasí 
se zdálo být opravdu velmi horké a tep-
loty stoupaly neúměrně vysoko, před-
stavovaly všechny tyto aktivity pro naše 
farmáře s rouškami na tváři opravdovou 
zkoušku ohněm.

Ve středu bylo na řadě několik ty-
picky podzimních farmářských činností. 
Vzhledem k velké úrodě jablek a hrušek 
bylo nutné je sklidit, roztřídit, připravit 
k prodeji, případně uskladnit. A jako třeš-
nička na dort nás čekala sklizeň melou-
nů, které se letos přemnožily, a tak se při 
jejich transportu z pole farmáři pořádně 
zapotili, ale protože byli všichni pracov-
níci maximálně opatrní, nedošlo při pře-
nášení k žádným materiálním ztrátám.

Předposlední den Farmářského týd-
ne se nesl v  duchu zimních činností, 

vého detektiva, jehož úkolem bylo sta-
rat se o obálku s detektivními bankovka-
mi, které obě družstva měla získávat za 

z nichž nejdůležitější byla příprava dříví 
na topení. A  jako doplněk absolvovali 
soutěžící na závěr některé důležité čin-
nosti, které se na farmě musí vykonávat 
celoročně, jako například sběr slepičích 
vajec, jedné z nejdůležitějších potravin, 
bez nichž by jistě nepřežila žádná česká 
domácnost.

Po celotýdenní usilovné farmářské 
práci si v pátek soutěžící užili zasloužené 
volno. A mnozí z nich si opravdu zhlu-
boka oddechli – už žádné kopání, zalé-
vání, sklízení obilí. Konečně mohli odlo-
žit motyky a jen tak relaxovat. A protože 
je čekala farmářská slavnost, ochutnali 
i  něco z  vyprodukovaných plodin. Po 
slavnostním přípitku obdrželi všichni 
Diplom farmáře a malou odměnu a pak 
se vyřádili ve víru tance při farmářské 
diskotéce.

Na závěr musíme říct, že se naši sou-
těžící celý týden opravdu snažili, a přes-
tože všechny rustikální činnosti, které 
absolvovali, byly docela náročné, nako-
nec všichni uznali, že i na farmě se člo-
věk může dobře pobavit.

vítězství v disciplínách. První den Detek-
tivního týdne jsme tedy zasvětili těmto 
„administrativním“ záležitostem, a  tak, 

Detektivní týden ve školní družině
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Cesta za pokladem pirátů Konec školního roku
Vychovatelky ŠD Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ

Poslední týden školního roku se naše družinky 
vydaly na cestu za pokladem, který někde ve škole 
schovali chamtiví piráti. Stezka je vedla pěti místy, 
která si piráti postupně vybírali jako skrýš pro svůj 
poklad. Děti nalezení těchto míst neměly jednodu-
ché, protože na každém místě je čekala zašifrovaná 
zpráva, která odkazovala na další stanoviště. Pro-
tože jsou ale všechny šikovné, podařilo se jim bez 
problémů všechny zprávy rozluštit. Nakonec našly 
poklad na místě, kde to nejméně čekaly – ve třídě. 
A měly z něj všichni velkou radost!

V květnu jsme se radovali, že se konečně vracíme do obvyklého 
režimu. Dny uběhly jako voda a je tu konec naprosto netradičního 
školního roku. Rozhodně jsme nezaháleli. Učitelé se žáky zopakovali 
učivo, které probírali v distanční výuce, doučovali potřebnou látku. 
Prvňáčci a druháci předvedli, jak se naučili číst, při slavnostním pa-
sování na čtenáře. Pozdravit je přišla i paní knihovnice. Pan staros-
ta se přišel rozloučit s našimi páťáky. Žáci s učiteli oslavili i Den dětí 
a vypravili se také na školní výlety. Poslední školní den dostali žáci 
vysvědčení, rozloučili se se svými učiteli i kamarády a čekají je prázd-
niny. Také zaměstnance školy čeká zasloužená dovolená. Krásnou 
dovolenou přejeme také všem spoluobčanům.

abychom neztratili formu, naordinovali 
jsme si nakonec ještě pár pohybových 
soutěží na čerstvém vzduchu.

Druhý den přinesl konečně oprav-
dové detektivní soutěže. Museli jsme 
například zasahovat při loupeži v  ob-
chodě s  hračkami, předat tajnou zprá-
vu nebo jít po stopě zloděje. Nutno říct, 
že při zásahu v hračkářství si obě naše 
detektivní skupiny počínaly tak profesi-
onálně, že nedošlo k žádným fi nančním 
ztrátám a  všechny hračky mohly být 
neprodleně navráceny zpět do regálů 
obchodu

Třetí den nás čekaly nejen další disci-
plíny, ale také pořádné vedro, které na-
povídalo, že naši detektivové mají před 

sebou obzvláště pernou směnu. Museli 
například odhalit zloděje přestrojené-
ho za sněhuláka (po kterém jako by se 
země slehla) nebo pátrat po ukrade-
ných cenných předmětech.

Ve čtvrtek přišel do naší detektivní 
kanceláře rozkaz vydat se po stopách 
unesené osoby, a  bylo tedy (navzdory 
vedru) nutné maximálně se soustředit 
a zaznamenat každou stopu. A aby toho 
nebylo málo, došlo k  loupeži v  místní 
bance. A tak se naše původní touhy po 
klidné směně vyplněné nekonečným 
bloumáním rázem rozplynuly a všichni 
detektivové museli opět navléct služeb-
ní uniformy, protože jak se zdá, „zločin 
opravdu nikdy nespí“.

Když nastal konec týdne, někteří de-
tektivové si oddychli, mnozí však pos-
mutněli, protože bylo vidět, že je jejich 
práce opravdu bavila. Všechny stopy 
smutku ale rázem vymazala detektivní 
párty, při které obě party našich detek-
tivů zapomněly na trestné činy a mohly 
se pořádně vyřádit. 

Během tohoto týdne jsme prověřili 
naše detektivní schopnosti a zjistili, jak 
náročná tato práce je. Naštěstí jsme si na 
detektivy jen hráli, a tak vždycky všech-
no dobře dopadlo, a  dokonce jsme se 
skvěle pobavili. A tak máme zase na co 
vzpomínat a těšíme se, že možná zase 
někdy oblečeme policejní uniformu 
a budeme bojovat proti zločinu.

 Mišlenka
Miroslava Šebelová, foto: Miroslava Šebelová

Pohádková cesta

I přes nelehkou dobu a přes různá nařízení jsme nachystali 
pro děti k dětskému dni pohádkovou cestu. Byla připravena 
po dobu třech týdnů. Dětem měla zpestřit jejich procházku. 
Začátek byl u  hřbitova, cesta pokračovala k  rybníku Šejba 
a  okolo něj. Na všechny čekalo několik zastavení s  různými 
pohádkami a otázkami. Ti, kteří cestu prošli, si mohli v pátek 
4. 6. dojít za námi ke kostelu na začátek cesty pro odměnu za 
splněné úkoly. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a už se 
těšíme na další akce.

Malování v trávě

Poslední školní den jsme se rozhodli uspořádat „Malování 
v trávě“, původně jsme chtěli využít chodníky, ale vzhledem 
k hygieně a teplému počasí jsme raději využili přírodu a pro-
stor v  blízkosti Sídliště, kde stávají kolotoče.  Na děti čekal 
velký papírový pás, na který mohly malovat, co je napadlo. 
Po namalování obrázku dostali všichni špekáček a šli opékat 
k ohništi, a kdo měl dlouhou chvíli, mohl využil skákací hrad.

Když děti malovaly, nechali se strhnout i rodiče a vznika-
ly nám nádherné výtvory. Moc děkujeme všem, kteří se zú-

častnili, a už se těšíme na další malování. Moc děkujeme obci 
a všem pracovníkům, kteří nám posekali prostor, zajistili WC 
a dřevo. Bez nich by to nemělo tu nádhernou atmosféru. 
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 FK 1932

 Hledání ztraceného 

       Klíče Hrušovan
Patrik Procházka

Během několika posledních měsíců 
probíhala v naší obci takzvaná městská 
hra. Hráči v ní pomáhali skutečné histo-
rické postavě, rychtáři Janu Jarošovi, najít 
ztracený Klíč Hrušovan. Jedná se o moc-
ný artefakt naší obce, který by rychtáři 
pomohl vrátit se zpět do jeho doby.

Rychtář se každý týden rozvzpomněl 
na jedno místo, kde by se Klíč mohl na-
cházet a  hráči měli za úkol toto místo 
najít. Díky tomu se nejen dozvěděli něco 
víc o naší obci a zajímavých místech, ale 
prozkoumali místa, kam by se normálně 
nevydali. 

Během pátrání hráči prozkoumali 
více jak dvanáct míst, vyřešili spousty há-
danek a překonali nesčetná úskalí. Situa-
ce s Klíčem se už začala zdát beznadějná, 
ale nakonec se Klíč přeci jen našel a rych-
tář se mohl vrátit domů.

Pokud byste se chtěli podívat, jak hra 
probíhala a  postupovala, můžete na-
hlédnout na naši herní webovou stránku 
(tabornicihub.wixsite.com/hledani-klice) 
a zjistit více o hře i jednotlivých místech, 
kde se Klíč Hrušovan hledal.

Velice děkujeme všem zúčastněným 
hráčům a těšíme se na další dobrodruž-
ství.

Co se děje v našem fotbalovém klubu FK 1932 Hrušovany u Brna
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

Zdravím čtenáře Zpravodaje.  Od 
mého posledního příspěvku se u  nás 
staly samé pozitivní události. Vláda za-
čala rozvolňovat a  my fotbalisté jsme 
začali naplno trénovat. Pozitivní je, že 
se nám po omezením způsobených 
covidem-19 vrátilo 99 % hráčů, hlavně 
v dětských kategoriích. Díky kontaktu 
s okolními kluby můžeme být opravdu 
pyšní na to, že máme ve středu a v pá-
tek na hřišti přes šedesát dětí napříč 
všemi kategoriemi. Bohužel, v katego-
rii starších žáků nám vyrostli jen čtyři 
hráči, které jsme, po dohodě s SK Voj-
kovice, byli nuceni na jednu sezónu 
spojit s  Vojkovicemi a  s  Blučinou. Tři 

vesnice musí spojit síly, aby postavily 
jedno družstvo. I taková je dnes bohu-
žel situace v amatérském sportu.

Tou nejpozitivnější zprávou je, že 
náš A-tým POSTOUPIL do OP! Po pa-
desáti letech se bude v  Hrušovanech 
u  Brna hrát okresní přebor! Naši bor-
ci jsou smutní, že si to nevybojovali 
na hřišti, protože chyběla tři kola do 
konce soutěže a FAČRem byla celá se-
zóna anulována. Díky tomu, že se do 
OP nepřihlásily SK Vojkovice a Troub-
sko postoupilo výš, vznikl prostor pro 
dva týmy a těmi jsme se stali právě my 
a Rosice z druhé tabulky. Pro mě je to 
ale postup zasloužený, protože jsme 

byli jasní favorité se sedmibodovým 
náskokem! Mužstvo začíná již od 6. 7. 
2021 s letní přípravou, abychom byli na 
OP připraveni. Bohužel, naše mužstvo 
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opouští Marek Buc, který přestupuje 
do 1A Želešice. Proto jsme se rozhod-
li, že A-tým posílíme o  nové hráče. Je 
mi smutno z reakce hráčů, kteří chtějí 
za start v OP peníze. Stojím si pevně za 
svým názorem, že na úrovni OP by ne-
měly hrát hlavní roli peníze, ale srdíčko. 
Bohužel, taková je dnes doba. Smutné!

Od 2. 8. 2021 začíná kompletní re-
konstrukce terasy na kabinách, která je 
opravdu v žalostném stavu. Díky dota-
ci OÚ Hrušovany se do toho můžeme 
pustit. Dále nám byly schváleny další 
dvě dotace, Můj Klub 2021, ve výši 
214.000 Kč, a dalších 140.000 Kč z do-
tace OÚ, která je zaměřena na mládež 
a děti. Díky těmto prostředkům bude-
me investovat do materiálního zázemí 
dětí, zakoupíme dresy, míče, sportovní 
pomůcky.

Aktivitou začal dýchat i  náš Sport-
bar, ve kterém se po skoro ročním utr-
pení vinou covidu-19 nyní fanoušci 
mohou konečně občerstvit. Bez roušky 
si člověk může sednout ke stolu a dát 
si v klidu studené pivo. Věc, která byla 

ještě před pár měsíci tabu. Co se týká 
provozní otevírací doby, budeme mít 
otevřeno i v neděli od 16 do 20 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dále se snažíme občany více infor-
movat formou FB stránek FK 1932 Hru-
šovany u Brna: https://www.fk1932.cz/

Co se událo na našem stadionu? 
Byla odehrána přátelská utkání napříč 
všemi kategoriemi. Největší radost 
mám z dětí, které většinou vyhrály, což 
v minulosti nebylo zvykem.

Dále byla v sobotu 5. 6. 2021 na na-
šem stadionu výjimečná událost: akce 
„Na kole dětem“, kterou zaštiťoval OÚ 
Hrušovany u Brna. Akce se konala popr-
vé a naposled na našem stadionu, pro-
tože do budoucna se bude odehrávat 
na novém SOKECU. Tvářemi akce byli 
páni profesoři Pirk a Pafko. Jsme rádi, že 
jsme na stadionu mohli přivítat takové 
kapacity. Více informací o této akci zve-
řejní určitě OÚ Hrušovany u Brna.

Poslední důležitou věcí, kterou 
mám na srdci a která trápí všechny čle-
ny FK 1932, je to, že nám neukáznění 

návštěvníci devastují náš krásný sta-
dion! Většinou jsou zde děti s  rodiči, 
kteří se občerstvují ve Sportbaru, ale 
děti pobíhají bez dozoru, lezou v kon-
tejneru na trávu, přelézají zábradlí, 
ničí pletivo v zábradlí, které stálo přes 
100 tisíc Kč. Houpou se nám na sítích 
v brankách jako v zoologické zahradě. 
Po odchodu dětí zůstanou na hřišti 
obaly od ledňáčků a  plastové láhve. 
Jejich rodiče chodí na plochu hřiště se 
skleničkami, nechci si představovat ná-
sledky střepů z rozbité skleničky v tráv-
níku. Proto chystáme opatření.  Po ce-
lém areálu bude vyvěšen provozní řád 
s  pravidly, a  pokud je někdo nebude 
respektovat a  neuhlídá si svoje rato-
lesti, bude z  areálu stadionu vykázán. 
Apeluji prosím na všechny rodiče, do-
hlédněte si na svoje děti! Nebudeme si 
likvidovat náš stadion! Děkuji.

Na závěr chci všem popřát hod-
ně zdraví, příjemné prožití prázdnin 
a dovolených. A těším se, že od srpna 
se znovu sejdeme na stadionu. Sportu 
zdar a fotbalu zvlášť!
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 Rekordní úlovek na rybářských závodech
Lukáš Zekl, foto: Josef Valoušek

Klub rybářů pořádal pod záštitou obce již 10. rybářské 
závody na rybníce „Vodárna“. V sobotu dne 12. 6. 2021 závo-
dili dospělí a v neděli 13. 6. 2021 mládež do 15 let a ženy od 
16 let. Zarybnili jsme kaprem a amurem. Občerstvení bylo 
zajištěno pro všechny závodníky, ale také diváky, kteří nás 
přišli podpořit. Počasí nám přálo, důležité bylo, že nepršelo. 

Chtěl bych poděkovat všem účastníkům závodů, svým 
kolegům za organizaci, rozhodčím, kteří dohlíží na chod 
celých závodů, a obci za podporu. Především však gratuluji 
všem vítězům! Těšíme se na závody začátkem září. 

Výsledky

Dospělí
1. místo: Libor Krchňák (přezdívka FAGA) 951 bodů 
2. místo: Martin Reim   307 bodů
3. místo: Vladimír Novák   272 bodů
Libor Krchňák vytvořil rekord na rybníce, ulovil 18 

kaprů či amurů a 1 cejna, tedy 951 cm ryb.
Největšího kapra ulovila Žaneta Nguyenová, měřil 74 

cm. Celkově se ulovilo na závodech 96 kaprů, 20 amurů 
a 3 líni.

Mládež
1. místo: Jiří Minařík    447 bodů
2. místo: Nikola Malá    387 bodů
3. místo: Julie Klouparová   358 bodů

Největšího kapra ulovil Sebastián Horvát, měřil 70 cm. 

Ženy
1. místo: Alžbeta Kopečná   320 bodů

Největšího kapra ulovila Natálie Ludvíková, měřil 76 cm. 
Celkově se ulovilo na závodech 57 kaprů, 11 amurů, 2 

líni, 2 úhoři a 10 cejnů.

Družstvo minipřípravky
Jaroslav Kafka

Máme konec sezóny 2020/2021, 
která nám sportovcům mnoho radosti 
nepřinesla, ale pojďme si ji připome-
nout.

Na konci září jsme ve spolupráci 
s  místními mateřskými školami uspo-
řádali akci Měsíc náboru, kde jsme při-
vítali více jak sto dětiček a  také jsme 
doufali v rekrut nových malých členů. 
Naše plány nám bohužel zkřížila pan-
demická situace. Ze stejného důvodu 
jsme také neměli ani zimní přípravu. 
Nicméně jsme v  říjnu ještě stihli jed-
nodenní turnaj v  Rosicích, kde jsme 

všechny naše zápasy dokázali vyhrát!
Na jaře jsme začali s  tréninky, kam 

chodilo někdy i  přes dvacet malých 
hráčů a hráček! V této kategorii je vidět 
každý trénink a každá hodina strávená 
na hřišti. V polovině června jsme si dali 
malé přátelské utkání s týmem Žabčic. 
Soupeř byl sice o něco starší, ale i  tak 
jsme mu dokázali dát několik gólů. Dů-
ležité bylo, že si zahráli všichni ti, kdo 
chtěli a mohli přijít.

Na konci sezóny se s těmi nejšikov-
nějšími a nejstaršími rozloučíme a po-
šleme je do další kategorie.

V nové sezoně nás tak čeká spous-
ta změn a  spoustu práce. Hráči se 
mohou těšit na nové míče, vybavení 
a pomůcky. Plánujeme nějaké přátel-
ské utkání, turnaje a také nové nábo-
ry z místních i okolních školek. Vítáni 
jsou holky i kluci od 3 do 6 let (v do-
provodu rodičů). Přijďte si to prostě 
jen zkusit a uvidíte.

Chci poděkovat jmenovitě panu 
Pavlu Sajtlovi, Ondrovi Bílkovi, Danielu 
Vlkovi a  ostatním aktivním rodičům, 
kteří mi celou sezónu pomáhali. Bez 
vás by to prostě nešlo!
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 T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Cvičte v Sokole! Staňte se cvičitelem!

MoveWeek 2021 – Hrušovanský víceboj

Pavel Kadlec

Pavel Kadlec, foto: Josef Valoušek, Roman Ivičič

Máte děti, se kterými byste chtěli cvičit? Chcete trávit 
čas s  dětmi smysluplně a  věnovat se sportu? Staňte se 
cvičiteli v naší tělocvičné jednotě!

Sokol je otevřená organizace, vítáme všechny inicia-
tivní a  zodpovědné osoby. Podporujeme nejen masové 
a  populární kroužky, ale i  alternativní, méně populární 
a individuální sportování. 

Co můžeme nabídnout? Naše jednota může zajistit 
školení dle vašich zájmů. Finančně podpoříme pořízení 
sportovních pomůcek. Pokusíme se podpořit i  osobní 
rozvoj vedoucích. Hledáme především cvičitele všestran-

T.J. Sokol Hrušovany u  Brna se již 
potřetí připojil k celoevropské kampani 
zaměřené na propagaci sportu a těles-
ných aktivit „NowWeMove“ a ve čtvrtek 
3. 6. 2021 uspořádal sportovní akci pro 
děti a  mládež nazvanou „Hrušovanský 
víceboj“.

Účastníci absolvovali čtyři disciplíny: 
sprint na 50 m, hod do dálky dvouki-
lovým medicinbalem, skok do dálky 
z místa a hod kriketovými míčky na cíl.

Děti byly rozřazeny do 6 kategorií 
podle věku a pohlaví a každý účastník 
byl za svoji snahu a  výkony odměněn 
drobnými cenami.

Účast a  atmosféra předčila naše 
očekávání. Snad si všechny děti soutěž 
užily. Věříme, že akce přispěla k  přijetí 
pohybu jako samozřejmé součásti ži-
votního stylu.

Výsledky:

Mladší žáci II: 1. Tadeáš Cikán, 2. Eliáš 
Karban, 3. Šimon Miroš

Mladší žákyně II: 1. Daniela Halouno-
vá, 2. Julie Hradská, 3. Šárka Zemánková

Mladší žáci I: 1. Vítek Vrbský, 2. Nico-
las Král, 3. Martin Uhnák

Mladší žákyně I: 1.Nina Seitlová, 2. 
Eliška Chovancová, 3. Elizabeth Ma-
toušů

Předškolní děti – hoši: 1. Lukas Per-
null, 2. Petr Chovanec

Předškolní děti – děvčata: 1. Valentý-
na Karbanová, 2. Zuzana Dvořáčková, 3. 
Áďa Seitlová

nosti, ale jsme schopni podpořit různorodé kroužky dle 
individuálních preferencí, pokud se shodneme, že to 
bude dávat smysl. Naše kroužky nemusí být jen sportov-
ní, ale mohou být zaměřené i na umění.

Požadujeme „pouze“ zodpovědnost, spolehlivost, 
pěkný vztah k  dětem a  úhradu ročního členského pří-
spěvku.

Pokud byste měli zájem nebo o tom alespoň uvažuje-
te, kontaktujte Pavla Kadlece na tel. 732 916 191 nebo na 
e-mailu kadl.pav@seznam.cz a můžeme se pobavit o va-
šich nápadech a možnostech.

MoveWeek – všichni závodníci

MoveWeek – skok
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 Dětský den na myslivecké chatě
Miloš Sedláček, foto: Miloš Sedláček, Josef Valoušek

Dětský den v době rozvolnění udělal dětem, a nejen jim, 
radost. 5.června byla sobota a počasí vyšlo báječně. Hojná 
účast návštěvníků myslivecké chaty potvrdila oblíbenost 
akce pořádané místním Mysliveckým spolkem Lípa Hrušo-
vany u Brna.

Už od rána přicházeli rodiče s  dětmi, které se těšily se 
na připravené soutěže. Po registraci dostal každý soutěžící 
informace o průběhu celého dne a hned první dva úkoly. 

Volejbal v Sokole pokračuje a znovu vítězí
Pavel Kadlec, foto: Vladimíra Volcová

S  uvolněním protiepidemických 
opatření jsme se opět vrhli na sport. 
Prozatím jsme spustili kroužek bea-
chvolejbalu pro mládež v  Rajhradě, 
kam naše děti pravidelně dojíždí. Krou-
žek vede Vlaďka Volcová a  David 
Mandelíček. Pojede i přes prázdniny 
ve středu a  v  pátek od 15:30 do 17 
hodin! 

Pokročilejší volejbalisty trénuje 
Pavel Kadlec na židlochovickém škol-
ním hřišti ve čtvrtek od 16:30 do 18 
hod. Letní provoz kroužku bude závi-
set na zájmu a domluvě.

„Dospělý“ smíšený volejbalový 
tým se v  Brně zúčastnil série tur-
najů nazvané Letní amatérská vo-
lejbalová liga. V  loňském roce jsme 
se štěstím vyhráli, proto jsme byli 

plní očekávání, jak se bude dařit le-
tos. A  to, co se dělo, předčilo naše 
očekávání. Byla to suverénní jízda: 
od prvního až do posledního zápasu 
samá vítězství. Ztratili jsme jediný set 

v zápase při vítězství 2:1, ale to našim 
hráčům a hráčkám určitě odpustíme. 
Děkujeme volejbalistům za vzornou 
reprezentaci a přejeme radost ze hry 
a pevné zdraví.

Trénink beachvolejbalu dětí Radost vítězného týmu Letní AVL Brno 2021

S rozpoznáním lesní zvěře podle obrázků si většina přícho-
zích poradila, ale náročnější bylo doplňování jmen postav 
ze starších pohádek a večerníčků. Na dalším stanovišti tre-
fovali soutěžící míčky do připravené nádoby a za odměnu 
si mohli prohlédnout a pohladit loveckého dravého ptáka. 
Členové oddílu Táborníků přichystali dovednostní soutěž 
a rozpoznávání stop zvěře. Nejoblíbenější u dětí kromě ha-
sičského stříkání na cíl byla střelba ze vzduchovky. 

Po splnění všech úkolů a  prohlídce hasičského vozu 
včetně historické vojenské Pragy V3S dostali soutěžící ba-
líček dobrot a  diplom. Sladkou odměnou byly palačinky 
s marmeládou a limonáda.  Dospělí se občerstvili chutným 
zvěřinovým gulášem a hamburgery s pivem. Podpořit Den 
dětí přišel i pan starosta s chotí. Byl překvapen vysokou ná-
vštěvností. 

Děkujeme všem návštěvníkům, organizátorům a  man-
želkám myslivců za zdařilý průběh akce, která přispěla k ra-
dosti našich dětí.
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 Malé ornitologické okénko

 Žáci Gymnázia Židlochovice malovali pro očkovací centrum v Brně

Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

Helena Marková, foto: Karel Vitula

V Hrušovanech můžeme vidět a sly-
šet malého žlutozeleného ptáčka. Jme-
nuje se zvonohlík zahradní. Při zpěvu 
sedí ve výšce třeba na větvi, ochranné 
síti za brankou i komíně apod. Při tom se 
natáčí a nakrucuje jako hračka na klíček. 
Často zpívá i za třepotavého letu. Zpěv 
bych hodnotil jako vytrvale monotónní 
až otravný (hlavně ráno před oknem). 

Možná jste v  rámci 
očkování proti covidu-19 
navštívili nebo navštívíte 
očkovací centrum na br-
něnském výstavišti. Pro-
story tohoto centra nyní 
oživily obrázky, které na-
malovali žáci Gymnázia 
Židlochovice. Zasloužil 
se o  to loňský absolvent 
gymnázia Honza Kříž, 
který zde vykonává funk-
ci koordinátora. Oslovil 
paní učitelku Jarošovou, 
zda by naši žáci pomohli 
zpříjemnit prostory očko-
vací haly. Žáci od primy až 
po kvintu tedy namalova-
li a odevzdali přes šedesát 
obrázků, které v současné 
době již visí v prostorech, 
kde se očkuje. 

Znovohlík zahradní Hrdlička

Paní uč. Jarošová, H. Kříž a žáci gymnázia se svými obrázky na zahradě školy

V literatuře se uvádí, že připomíná zvuk 
tříštěného skla. Velice snadno ho po-
znáte, když od vás odlétá, má totiž žlu-
tozelený výrazný kostřec (to je u ptáka 
ta část těla mezi zády a ocasem).

Dále můžeme slyšet a  s  dalekohle-
dem i  vidět hrdličku divokou, např. na 
stromech kolem pískovny nebo u  tra-
fostanice směrem na Unkovice. Je to 

skutečně ta naše hrdlička, jejíž hlas zval 
podle K. H. Máchy k  lásce. Její volání 
dnes zaniká ve všeobecném rámusu 
jako velice slabé: „Cukrú, cukrú“. Hrdlič-
ka zahradní, která je vidět na každém 
kroku a takřka zdomácněla, volá podle 
našich babiček: „Dědóšku“. Rozšířila se 
k nám z Balkánu a K. H. Mácha ji pravdě-
podobně ani neznal.
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 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec, archiv kronikářek

Srovnejte si na fotografi ích, jak vypadaly Hrušovany dří-
ve a nyní: stejné místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřejně-
ným fotografi ím jakékoli doplňující informace, komentář 
nebo pokud máte staré fotografi e, o které byste byli ochotní 
se podělit, kontaktujte kronikářky na e-mailu kronika@ou-

hrusovany.cz nebo na telefonním čísle 725 772 774.
Porovnejte ulici Palackého v roce 1966 a nyní. V roce 1966 

proběhla generální oprava v  ceně 1 mil. Kč. Náklady hradil 
Okresní národní výbor - odbor dopravy. Aktuální snímek 
ilustruje stav po opravě v roce 2019, která stála 4,4 mil. Kč. 

Ulice Palackého v roce 1966 Ulice Palackého v červnu 2021

Honza Musil a Aneta Zabloudilová 
v tradičním hrušovanském kroji

 Obnovíme hrušovanský kroj?
Iva Šebestová, foto: David Motlíček

Hrušovanské kroje zřejmě zcela za-
nikly počátkem 20. století a pak byly po 
určité době nahrazeny kroji kyjovskými. 
Ještě hodně z nás si ale může pamato-
vat babičky i dědečky, kteří užívali oble-
čení inspirované kroji našich prapředků. 
Doba těchto babiček a dědečků je však 
dávno pryč a možná právě prostřednic-
tvím vzpomínek, které máme v  srdci 
pevně uchované, se snažíme vrátit zpět, 
co tu bylo dříve tak běžné, že jsme ani 
neměli potřebu si toho vážit.

Honza Musil (23 let), kterého jste 
mohli zahlédnout upraveného v  kroji 
při letošní velikonoční obchůzce, je prv-
ní vlaštovkou v obci se zájmem o návrat 
původního hrušovanského kroje. Hon-
zovou inspirací byly obce Vranovice, 
Syrovice, kde je již v  chase dané obce 
běžně několik párů v obnoveném kroji. 
S jeho záměrem mu pomáhá Jana Chlu-
pová, která se zabývá rekonstrukcí a ši-
tím zaniklých krojů Brněnska.

Zdejší kroje spadající do oblasti Žid-
lochovicka nejsou tolik zdobené výšiv-
kou, jako jsme tomu zvyklí např. u  ky-
jovského kroje, ale o  to pestřejší jsou 

v barvě a rozmanitosti látek, 
především u  sukní i  kordu-
lí ženského kroje. Výšivka 
je obvykle na korduli nebo 
kabátku, a to formou vyšité 
vlnky s  postranními drob-
nými květy lemující výstřih 
a  límeček. Samozřejmostí 
je také výšivka u  dírek na 
knofl íky. Ženské kordule 
mohou být dozdobeny sklá-
danými stuhami, portami, 
dracouny apod. Škrobené 
rukávce jsou u  žen dozdo-
beny krejzlíkem a naškrobe-
né košile u chlapců šátkem. 
I těchto pár detailů a ozdob 
nadělá hodně parády.

Hrušovanské kroje mo-
hou být krásné a není třeba 
se bát změny. Tyto kroje sem 
patří a  já si moc přeji, aby 
příznivců obnovy hrušovan-
ského kroje jen přibývalo. 
V dalším čísle Zpravodaje se můžete tě-
šit na příspěvek od Honzy a další fotky 
variant krojů s  podrobnějšími popisky. 

Fotky jsou velmi povedené a  máte se 
nač těšit. Přeji všem pevné zdraví a krás-
né letní dny!
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Úprava ulice Masarykovy – červenec 2021 (foto Pavel Kadlec)

Sokec – pohled na terasu restaurace (foto Pavel Kadlec)

Sokec – vstup z ulice Havlíčkovy (foto Pavel Kadlec)

Rybářská chata – červen 2021 (foto Josef Valoušek)

Sokec – budoucí restaurace (foto Pavel Kadlec)

Na kole dětem (foto Josef Valoušek)

Sokec – venkovní prostory (foto Pavel Kadlec)

Příprava na opravu křižovatky ulic Komenského, Hybešova a Tyršova (foto Vlasta Kadlecová)


