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Obecní úřad

Vážení spoluobčané,
v tomto slovu starosty se chci zabývat záležitostí,
která vyplynula ze soutěže „Město pro byznys“. V deníku
Mladá fronta vyšly výsledky a jsou velmi překvapivé.
Jakou to má souvislost s naší obcí? Velmi významnou!
Všechna města a obce musí mít filozofii rozvoje. Město
Židlochovice, do jehož působnosti patříme, dopadlo
slušnými slovy - ne nejlépe ( jako předposlední).
Jak bychom dopadli my? Myslím si, že lépe. Schválili
jsme „Strategický rozvojový plán“ a máme tedy
strategii, jak v rozvoji obce dál. Měníme územní plán
a dopracováváme další rozvoj, ale již za podmínek, které bude stanovovat obec
Hrušovany u Brna a ne investoři v obci. Chceme hledat shody a musíme se podílet
na nákladech společně.
Rozvoj další výstavby je podmíněn důkladným rozborem potřeb. Masivní
výstavba bytů musí řešit zejména:
• dopravní obslužnost, dostatek parkovacích míst,
• čištění odpadních vod, funkčnost kanalizací a vodovodů,
• odpadové hospodářství, mateřské školy, základní školství, volný čas,
• sportovní vyžití, pracovní místa, bezpečnost v obci, životní prostředí atd.
– avšak toto vše zabezpečit je velmi drahá záležitost.
Ve výše uvedené soutěži bylo hodnoceno, že obce mají velmi nízké příjmy
a tudíž nemohou potřebné věci zajišťovat.
Z mého pohledu je nutno říci, že na potřebné náklady musí být zajištěny příjmy.
Ano, mám zkušenosti, že řada obcí a měst se nesnaží mít příjmy na odpovídající
úrovni, a z důvodu populismu a strachu o své znovuzvolení se nesnaží využít
všech možností k zajištění možných příjmů. Touhle cestou já jít nechci.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 5. 08 projednávalo možnost
zvýšení daně z nemovitostí, která je výhradně příjmem obce. Muselo
se rozhodovat ve stupnici 1-5, tzn. že mohlo až pětkrát zvýšit stávající daň.
Musím říci, že si nesmírně vážím, s jakou zodpovědností k tomu zastupitelstvo
přistoupilo, neboť to nebylo lehké rozhodnutí. Nakonec rozhodlo, že zvýší daň
z nemovitostí od roku 2009, ale pouze na stupeň 2. Zvýší to příjmy obce o 1,4
mil. Kč za rok. Díky tomuto opatření můžeme zahájit řešení dalších problémů,
které před obcí stojí. Zkapacitnění ČOV, opravy kanalizací, budování parkovišť,
chodníků, opravy vozovek a další.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Slovo starosty (pokračování)

Zdravotnické služby máme na dobré úrovni a kapacitně dostačující, pouze
chybí 1 stomatolog. V oblasti školství jsme na tom velmi dobře, ale víme,
že musíme začít řešit problém nepřijatých dětí do mateřské školy. Obec se bude
zabývat velmi důsledně tímto problémem. Není možné, aby investoři postavili
cca 200 bytů a obci sdělili, tak tady máte x občanů navíc a dělejte si s nimi tady co
chcete. Zahájili jsme konzultace s investory, aby i oni přispěli na budování míst
v mateřských školách. Ubezpečuji mladé rodiny, že školky zavírat nebudeme,
ale že zajistíme postupně další. Zde je však další potřeba nemalých finančních
prostředků.

Slovo starosty (dokončení)

Obecní úřad

dny, ale jistě pochopíte, že my musíme vyřizovat ty samé záležitosti co vy.
Vyběhat vyjádření ke stavbám, stavební povolení, kolaudace a mnoho dalších
úředních záležitostí, vyřizování dotací apod.
Vážení spoluobčané, je toho mnoho k řešení. Měníme územní plán
a nastavujeme koncepci rozvoje a zde je potřeba poděkovat Ing. arch. Dušanu
Knoflíčkovi. Snažíme se zlepšit prostředí pro sportovní vyžití občanů (nový
fotbalový stadion), krásné fotbalové hřiště – poděkování je na místě pro Ing.
Miroslava Edlera a jeho kolektiv. Zlepšili jsme stav internetových stránek obce,
poděkování patří Ing. Josefu Valouškovi.

Celkové příjmy obce kulminují vždy okolo 29-30 milionů korun na kalendářní
rok. Nám se letos, tedy na rok 2008, podařilo zajistit další příjmy ve výši 26 mil. Kč,
vidíte tedy, že je to skoro jeden roční rozpočet navíc.
Stavíme sběrný dvůr, který v budoucnu zajistí nižší ukládání odpadu
na skládku. Nyní obec platí za 1 tunu odpadu cca 700 Kč. Od roku 2010 bude
sazba za 1 tunu 1500 Kč. Zde je patrné jaký skokový nárůst se očekává, dále v roce
2009 má být přijat zákon, kde poplatek za popelnici má být až 900 Kč na občana.
Touto skokovou cestou jít nechceme, chceme svoji připraveností tlumit tyto
záležitosti.
Uspěli jsme v dotacích EU na zateplení škol a i zde se připravujeme na snížení
provozních nákladů.
Začalo přebírání staveniště„Obchvat Hrušovan“ a v letošním roce bude zahájena
stavba za 94 mil. korun. Připravujeme dopravní napojení ulice Jízdárenská
na již vybudovaný obchvat v hodnotě 8 mil. korun. Výsledek? Převedení těžké
dopravy z obce. Očekáváme větší bezpečnost, zlepšení životního prostředí, nižší
opotřebení vozovek a započetí jejich obnovy.
Přispěje k tomu již vyhotovený komplexní posudek stavu kanalizací, který
umožní vytvoření pasportu vozovek, které mohou být vybroušeny a položen
nový koberec, bez hrozby, že nic nevíme o stavu kanalizace pod ní.

Závěrem chci ubezpečit ty občany, kteří mají větší výměry pozemků v orné půdě
a hospodaří na nich zemědělské družstvo, že nemusí mít obavy ze zvýšené sazby
daně, neboť se bude zastupitelstvo obce zabývat přidělením dotace pro ZD, aby
družstvo ustálo tuto situaci a nebyl problém s krajinotvorbou, obděláváním orné
půdy a aby krajina kolem nás byla vzorně obhospodařována. Výstavbou nových
investic stále více mizí orná půda, na které hospodaří zemědělské družstvo, a tím
mu klesají příjmy, ale stoupají náklady na naftu, hnojiva apod. Od ZD budeme
chtít dohodu o údržbě polních cest, obdělání neobdělaných, zaplevelených
pozemků, očekáváme spolupráci na udržení stability krajiny.

Samozřejmě jsou věci, které nás trápí a musíme vytvořit rámec, jak na ně. Hlavní
je bezpečnost. V rámci této soutěže vyplynulo, že je zde nejvyšší kriminalita.
Uvažujeme o zřízení vlastní policie, zavedení kamerového systému, měření
rychlosti, vyhlášky - odtahy vozidel. Těší mne, že v této koncepci se angažuje pan
Bohumil Harašta. Zavedli jsme již a předali první nouzová tlačítka pro osamělé
občany. Budou hlídat jejich bezpečnost, aniž bychom tam museli být, systém
včasného vyrozumění a varování obyvatel.
Podali jsme žádost o dotaci na nový bezdrátový rozhlas. Chceme také zlepšit
vlastní činnost zde na úřadu. Pracovat efektivně, aktivně přistupovat k řešení
problémů, vyřizovat žádosti občanů co nejrychleji. Nechceme si hrát na úřední

Přeji Vám všem hezké prožití letních měsíců, dětem hezké prázdniny, příjemnou
dovolenou, bezpečnou cestu na ní i z ní a klid při prohlížení vysvědčení Vašich
dětí. Kantorům našich škol odpočinek a nový elán při nástupu po prázdninách.
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Chci poděkovat i Vám, všem spoluobčanům, kteří se pro hezčí obec angažujete.
Poděkování patří i těm, kteří nám dávají podněty, ale i těm, kteří nás kritizujete.
Díky tomu máme sebereflexi a víme, že je řada věcí, které se nedaří, ale tak už to
v životě chodí. Věřte, že o nich víme a pracujeme na jejich zlepšení.

Víme, že je potřeba připravit projekty EU na klidové zóny a vytvoření kulturního
domu, který obci také chybí.
Ve srovnání s výzkumem si tedy stojíme dobře, vyjma vyšší kriminality, ale
snad najdeme recept i na tento problém.
Věřím, že společným úsilím dosáhneme zkvalitnění života v naší obci a budeme
vytvářet podmínky pro další rozvoj obce v oblastech, které nás tíží.
Protože probíhá řada stavebních prací na území obce, které Vás omezují,
prosíme o trpělivost, než vše zdárně ukončíme.

			

S pozdravem
Miroslav Rožnovský, starosta obce
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008

5

Obecní úřad

Výběr z usnesení č. 10/ZO/08

Z jednání Zastupitelstva obce
Hrušovany u Brna konaného dne
19. 5. 2008

8.

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

9.

1. Zprávu starosty obce
2. Zprávu místostarosty obce
3. Rezignaci člena kontrolního výboru

10.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č. 1/2008, včetně
rozčlenění položky všech schválených dotací
2. Zásady pro poskytování peněžitých plnění
za výkon funkce členů výborů fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce a dodatečně schvaluje vyplacené
odměny fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za II. pololetí 2007
3. Zásady pro poskytování cestovních náhrad
členům zastupitelstva obce
4. Závěrečný účet obce za rok 2007, jehož
obsahem je:
a. údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007
b. vyúčtování finančních prostředků
ke státnímu rozpočtu, státním fondům
a rozpočtům krajů a obcí
c. hospodaření s majetkem obce – rozvaha,
zápis hlavní inventarizační komise
d. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2007
e. hospodaření příspěvkových organizací
f. přehled čerpání fondů obce
g. přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
h. investiční finanční prostředky půjčené
veřejným rozpočtům
i. neinvestiční finanční prostředky půjčené
občan.sdružení
j. přehled poskytnutých transferů v roce 2007
k. ukazatel dluhové služby
		 Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2007.
5. Odměny a příplatky neuvolněným členům
zastupitelstva obce dle předloženého návrhu
s platností od 1. 6. 2008.
6. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zřízení výboru pro realizaci a řízení a zvolilo
předsedu výboru: Karel Kališ a členy:
Ing. Miroslav Svoboda a Miloš Dvořáček
7. záměr nabytí majetku – bezúplatný
převod pozemku – od PF ČR, pozemek
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11.

12.

13.

ve zjednodušené evidenci parc. č. GP 1436, k. ú.
Hrušovany u Brna
záměr nabytí majetku – bezúplatný resp.
úplatný převod pozemku – od PF ČR, pozemek
ve zjednodušené evidenci parc. č. PK 1845, k. ú.
Hrušovany u Brna
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008,
o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti
Dohodu o podmínkách plnění povinné
školní docházky a úhradě neinvestičních
nákladů na žáka mezi Obcí Hrušovany u Brna
a Statutárním městem Brnem, zastoupeným
starostou MČ Brno-Starý Lískovec
Dohodu o podmínkách plnění povinné
školní docházky a úhradě neinvestičních
nákladů na žáka mezi Obcí Hrušovany u Brna
a Statutárním městem Brnem, zastoupeným
starostou MČ Brno-Líšeň
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích,
ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku
parc. č. 1852/79, výměra 21 m2, k. ú. Hrušovany
u Brna
Darovací smlouvu mezi SDH Hrušovany
u Brna a Obcí Hrušovany u Brna ve věci nabytí
majetku pro Obec Hrušovany u Brna – vozidlo
ŠKODA 125 (historické vozidlo)

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce –
polohovací postel, žací stroj
2. O stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti : koeficient 2
3. V souladu s §6 odst.5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),
v platném znění o pořízení změny č. V
územního plánu obce Hrušovany u Brna – tato
změna bude zahrnovat- lokality jsou uvedeny
v návrhu zadání
		 Zastupitelstvo obce určilo dle §6 odst. 5 písm.
f ) stavebního zákona pana Ing. arch. Dušana
Knoflíčka, jako určeného zastupitele, který
bude spolupracovat s pořizovatelem dle §47
odst. 1 a 4, §49 odst. 1 a §53 odst. 1 stavebního
zákona na pořízení změny č. V ÚPO Hrušovany
u Brna
4. O názvu nové ulice, která se napojuje na ul.
Sušilova (nová výstavba RD) – „U Šatavy“
5. O poskytnutí dotací (dle §85 zákona
č. 128/2008 SB., o obcích) pro organizace
6. O záměru vzít úvěr na akci: „Propojení
ul. Jízdárenská na průmyslovou silnici“

Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna na svém zasedání dne 19. 5. 2008 usneslo vydat
na základě §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Na celém území obce se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
ve výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich
soubory.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009

Upozornění pro řidiče z povolání

Upozorňujeme řidiče, kteří vlastní platné
osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že si
již mohou zažádat o výměnu stávajícího
osvědčení za nový Průkaz profesní způsobilosti řidiče a tím splnit ustanovení článku
II. zákona č. 247/2000 Sb. K výměně je potřeba platné osvědčení profesní způsobi-

losti řidiče, občanský průkaz, řidičský průkaz, 1x foto a poplatek 200 Kč. Žádat
o výměnu je možné nejpozději do 30. září
2008 na MÚ v Židlochovicích na odboru
dopravy, Nádražní 750 v úřední hodiny
pondělí a středa 8-17 hodin.

Změny ve vydávání cestovních pasů

Dnem 25.dubna 2008 nabyla platnosti
novela zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech a z toho vyplývá, že od tohoto data se vydávají cestovní pasy
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji i pro občany mladší
5 let. Doba jeho platnosti je 5 let a správní
poplatek činí 100 Kč. Pořizování takového
pasu probíhá stejně jako u dospělých, kdy
snímek obličeje dítěte se pořídí přímo
na úřadě a žádost se zde také vytiskne
elektronicky. Zákonný zástupce občánka
je povinen předložit doklad o státním občanství a rodný list dítěte
Cestovní pasy, kdy zákonný zástupce
vyplňoval žádost a dokládal 2 fotografie

dítěte, se vydávají nadále, ale jako tzv.
rychlopasy, kdy jeho platnost je 6 měsíců
a správní poplatek u občanů do 15ti let činí
1000 Kč. Je nutné doložit stejné doklady
jako u žádosti o biometrický pas.

Další možností jak cestovat s dítětem, je
přípis dítěte do 10 let do cestovního pasu
zákonného zástupce. Je nutné doložit rodný list dítěte, popř. osvědčení o státním
občanství dítěte. Poplatek činí 50,-Kč. Žádost lze podat pouze na MÚ Židlochovice
a nikoli na matričních úřadech, jak tomu
bylo v minulosti. Přípisy se neprovádí
na počkání, ale vyhotovují se následující
úřední den.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Obecní úřad

Bezpečná obec

Bezpečná obec
V zájmu naplňování strategického rozvoje obce se chci s vámi podělit o zajímavost, kterou plán odhalil.
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Informace v krizových situacích pomocí SMS

Miroslav Rožnovský, starosta obce

Bezpečnost obce nebyla vnímána
občany jako důležitá. V anketě skončila
někde uprostřed. Kriminalita je v regionu
Židlochovicko (tzn. i v Hrušovanech),
dle výzkumu, na nedobré úrovni. Pokud
chceme, aby naše obec měla bezpečné
zázemí, musíme pro to něco udělat.
Žádná policie, ani nikdo z nás, neumí
předvídat, kdy nás někdo okrade, přepadne, zničí majetek, nebo nedej Bože, znásilní nebo zabije.
V obci zpracováváme koncepci, která
musí být operativní a víceúčelová. V rámci
integrovaného záchranného systému
jsme zabudovali systém „Orkan“, který
včasně vyrozumí občany o vyhlášení stavu
ohrožení.
Podali jsme žádost o dotaci a vybudování nového bezdrátového rozhlasu, včetně
přenosu těchto informací.
Na druhé straně se musíme také zabývat
monitorováním přestupků řidičů, agresivní jízdy, krádeží, vandalismu, znečišťování
a ničení majetku.
Na to slouží umístění radarů včetně
záznamů přestupků, kamerový systémidentifikace pachatelů v oblasti dopravy,
kriminality, ale také povětrnostní pohromy, ekologické havárie (havárie cisteren
vlakových a silničních), nouzová tlačítka
pro osamělé osoby (již byly předány), odtahy vraků.
Zaslechl jsem názor, že se jedná
o špiclování a omezování svobody.
Nesouhlasím. Musíme si položit na misku
vah argumenty:
Na straně jedné – omezení osobní svobody, osobní údaje.

SMS v krizových situacích

Na straně druhé – ochrana života, majetku, životního prostředí, hřbitovu, podchodu ČD.
Co má větší hodnotu?
A co ochrana okolí škol před devianty,
násilníky, vandaly? Ochrana přechodů pro
chodce před agresivními řidiči. Budeme to
trpět? Nebo se proti tomu budeme účinně
stavět ve spolupráci s policií?
Souhlasím s názorem, že kamery nesmí
nadměrně zasahovat do soukromí.
Vyšší přidanou hodnotou je však veřejný zájem – pocit bezpečí.
Statistiky:
 kamerový systém má psychologický
a odstrašující efekt
 umožňuje neprodleně reakci policie
 umožňuje koordinaci policie, lékařské
první pomoci, hasičů v rámci IZS (integr.
záchranný systém)
 umožňuje dokumentaci situace
 napomáhá pocitu bezpečí a zvýšení
bezpečnosti majetku
Výčet by byl ještě dlouhý. Skončím slovy
Ing. Petra Fleisiga – experta na bezpečnost:
„Nasazení kamer v Brně na velkokapacitní
parkoviště mělo efekt v tom, že zcela ustaly
krádeže motorových vozidel, vloupání
do vozidel a jejich ničení agresivními
řidiči. To vše díky stoprocentní identifikaci
pachatelů.“
Budu vděčný za vaše názory – buď
na emailu starosta@ouhrusovany.cz, nebo
na telefonu: 602 766 388, nebo i písemně.
Nenechme nic náhodě a chtějme žít v bezpečné obci, která se umí postarat sama
o sebe. Není to však levné.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2008

Jihomoravský kraj pro Vás pro připravil nový způsob informování v krizových
situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš
mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou
přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života vaší obce.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech
(vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách
elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale
i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera HRUSOVANY mezera UB mezera INFORMACE mezera ANO
mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO
POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez
diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK HRUSOVANY UB informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této
odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu
potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány
informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného
systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské,
vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv
ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera HRUSOVANY mezera UB mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů
informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo
900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera HRUSOVANY mezera UB mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen
zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje
hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Komise

Komise pro občanské záležitosti

Vítání občánků 15. června 2008
Foto: Ladislav Najman, člen KPOZ

Komise pro občanské záležitosti

Komise

Společenská kronika

Paní Anna Hiršová, nejstarší občanka
Hrušovan u Brna, oslavila 11. 2. 2008
své 96. narozeniny.

Paní Šperková oslavila
16. 4. 2008 své 90. narozeniny.

V sobotu 24. 4. 2006 oslavili šedesát let společného života manželé Latovi.
Na snímku s předsedkyní KPOZ Mgr. Krausovou a p. starostou Rožnovským.
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Komise pro občanské záležitosti

Setkání rodáků
Hrušovanští rodáci, kteří v tomto roce oslavují 60, se setkali v sobotu
14. 6. 2008 v 11.00 před sokolovnou. Odtud vedla jejich cesta do školy, kde si
mohli zavzpomínat na školní docházku, a také porovnat, co se v poslední době
změnilo. Dalším bodem programu bylo uvítání na obecním úřadě a občerstvení
u Napolena.

Nadační fond

Organizace

Ukončení sbírky pro J. Dostála ml.
Vážení spoluobčané, v prosincovém zpravodaji minulého roku jsme Vás
informovali o tom, že v měsíci lednu 2008 bude zakoupeno pro Jana Dostála
ml. polohovací lůžko LATERA-CARE včetně dovozu a montáže. S radostí Vám
sdělujeme, že vše bylo splněno.
V květnu 2008 byla ukončena tato charitativní sbírka a celkový finanční
dar z účtu nadačního fondu byl převeden na účet Martiny Dostálové, která je
rozhodnutím Okresního soudu Brno-venkov ustanovena opatrovníkem Jana
Dostála ml., bytem Jízdárenská 582, Hrušovany u Brna. Tento zbývající dar činil
225 000,- Kč a slouží na úhradu sociálních a terapeutických služeb, rehabilitačních
pomůcek a výloh na přepravu pacienta.
CELKOVÝ DAR I S NÁKUPEM LŮŽKA ČINIL 341 000,- Kč.
Věřte, že jste pomohli dobré věci a k jeho osudu jste nebyli lhostejní. Za to Vám
všem děkuje rodina Dostálova a nadační fond, který tuto akci podporoval.

25 let kněžství otce Václava Slouka
V sobotu 5. července v 16.00 s námi oslaví při slavnostní mši v kostele Panny
Marie Královny v Hrušovanech u Brna 25 let kněžství náš slavný rodák, děkan
brněnský, kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně
ThLic. Václav Slouk.

Internetové stránky obce
O organizování setkání rodáků
Komise pro občanské záležitosti ani obecní úřad neorganizují ani nefinancují
setkání rodáků, vždy jde o vlastní inicitiativu občanů. Tyto aktivity ale vítáme
a pokud se rozhodnete podobné setkání uspořádat, vyjdeme Vám vstříc
v bezplatném poskytnutí místnosti klubu důchodců, zajistíme prohlídku školy
a přijetí na obecním úřadě.
Inzerát
Koupím hotově pěkný RD nebo byt. Pozdější stěhování možné.
Prosím nabídněte T: 775 674 572 i SMS
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Dne 2. června 2008 byly spuštěny nové internetové stránky Hrušovan u Brna. Jsou
založeny na redakčním systému Marwel firmy QCM, s.r.o. Oproti starým stránkám
nabízí tento systém řadu výhod, jako například snadné vyhledávání, možnost
zaregistrování pro odebírání novinek a RSS kanálů, kalendář akcí a jiné. Webová
prezentace je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost podle pravidel
pro tvorbu přístupného webu, které jsou od 1. 1. 2008 závazné pro vytváření
informačních systémů veřejné správy a samosprávy.
Součástí prezentace je také seznam firem a organizací. Žádáme proto všechny
firmy a organizace působící v Hrušovanech, aby nahlášovali případné změny,
aby seznam zůstával aktuální.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Školy

Mateřská škola

Akce ke Dni dětí
Jako každý rok, tak i letos jsme u příležitosti „Dne dětí“ připravili v MŠ mnoho
zajímavých a zábavných akcí.
První z nich byl 28. 5. výlet do Školního
statku v Žabčicích. Pro tuto variantu výletu
jsme se rozhodli proto, aby děti měly možnost se seznámit s hospodářskými zvířaty,
která byla dříve na venkově běžně chována a dnes děti znají spíše exotická zvířata
v ZOO. A proto bylo pro ně velkým zážitkem
přímé pozorování zvířat, a pohlazení si malých selátek, která znají pouze z obrázku.

Každé ráno, každý den
do školky jdu s úsměvem,
jsme tu všichni kamarádi,
chodíme sem hodně rádi.

Mateřská škola

Školy

U hasičů
V úterý 3. června nás
hrušovanští
hasiči
poz vali na prohlídku do místní hasičské
zbrojnice. Zajímavým
povídáním a ukázkami
své náročné práce zaujali všechny děti, zvláště pak starší chlapce.
Na závěr děti dostaly
sladkou odměnu.

Trnky brnky
Ve středu 4. 6. byl v MŠ
zábavný pořad umělců z Brna „Trnky, brnky“.
V téměř dvouhodinovém programu děti
tančily, cvičily, soutěžily a zpívaly mnoho
hezkých písniček. Celé
vystoupení mělo spontánní průběh a všem
se moc líbilo.

Policisté

Diskotéka
V pondělí 2. června
se školní dvůr MŠ
proměnil v jednu velkou pohádku. Děti si
přinesly mnoho hezkých masek a v rytmu
známých písniček si
zatancovaly a zaskotačily za velké podpory
všech učitelek.
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S velkou nedočkavostí děti čekaly na čtvrtek 5. 6.
– na besedu s policisty. Městská policie přijela
na školní dvůr policejním autem, které si děti
se zájmem prohlédly. Beseda začala vyprávěním
o náplni práce policistů, děti naopak překvapily
dobrou znalostí dopravních značek, věděly, jak
se správně přechází silnice, jaké je vybavení kola
a také, že se nemají bavit s neznámými lidmi.
Velkým zážitkem kromě policejního auta bylo
nasazování policejních pout – všechny děti si je
chtěly vyzkoušet. Na konci besedy všechny děti
dostaly omalovánky s bezpečnostní tématikou
a měly možnost sledovat praktickou ukázku
policistů, kteří zastavili dopravu u přechodu pro
chodce a děti pak bezpečně „hrdě“ přešly.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Mateřská škola

Mateřská škola

Informace o zápisu dětí do MŠ
na školní rok 2008/2009
Zápis dětí pro školní rok 2008/09 se konal dne 22. dubna 2008 a rodiče
zapsali 58 dětí. Potvrzených žádostí o přijetí dítěte bylo v daném termínu
odevzdáno 55.
Do základní školy od nás v září odchází 22 dětí. Stejný počet, tj. 22 dětí bylo
přijato od září 2008 do mateřské školy. Dvě děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni,
byly přijaty již od května 2008.
To znamená, že z počtu 55 dětí bylo přijato do MŠ 24 dětí. Umístěny byly
všechny děti, navštěvující MŠ poslední rok před vstupem do školy a dále děti
zaměstnaných rodičů.
Přestože v loňském roce v nákladu 4 miliónů Kč byla nově otevřena další třída
MŠ, nemohlo být přijato 31 dětí.
Od září 2008 bude naši MŠ navštěvovat 100 dětí, stejně jako v roce letošním.
Jarmila Komínková, ředitelka školy

Zpráva o sběru papíru 2007/2008
Vzhledem k dobré zkušenosti z minulých let jsme
i ve školním roce 2007/08
pokračovali ve sběru starého papíru. Získané peníze
využíváme k nákupu hraček
do jednotlivých tříd. Tato
částka není zanedbatelná.
Celkem bylo odevzdáno
12 148 kg papíru
za 7 033,- Kč.
V porovnání se školním rokem 2006/07 se nasbíralo o 2 343 kg papíru více a získalo
tak o 2 407,- Kč více na nové hračky. Z těchto čísel je patrné, že nás rodiče i ostatní
veřejnost v této akci podporují a jsme za to velmi rádi.Těšíme se na další spolupráci
i v budoucím školním roce.
učitelky a děti MŠ Hrušovany u Brna
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Školy

Rozloučení s předškoláky
Tradiční rozloučení s předškoláky
se konalo 19. června 2008
ve 14.00 v budově mateřské
školy na Havlíčkové ulici. Děti
prokázaly potřebné znalosti,
včetně znalosti jména starosty
Hrušovan u Brna i prezidenta
České republiky, takže se ve světě
neztratí.
Každý předškolák byl ostužkován
a dostal několik dárečků, včetně
fotografie tabla, kterou najdete
na zadní straně zpravodaje.
Rodičům se dostalo poučení, jak
nejlépe připravit děti do školy.
Pasování ve stylu rytířských
ceremonií se tentokrát nekonalo,
ale děti o rytíře nepřišly,
v 15.00 byly svědky a přímými
aktéry vystoupení šermířské
a divadelní skupiny Exulis z Brna
„Toulky českou
minulostí“.
Nakonec došlo
i na pravou
zahradní párty,
neformální
zábavné
odpoledne
s rodiči dětí
v prostorách
školní zahrady,
spojené
s opékáním
špekáčků
a koupáním.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Komise
Červenec

5.7. – Svaz PCCH
19.7. – Svaz PCCH
TÁBORNÍCI
SOKOL

SOKOL

Kulturní komise: Plán akcí

AZ

Občasník kronikáře
– Přehlídka dechových hudeb – Rakvice
– Zájezd Buchlov, Buchlovice, Velehrad
– tradiční letní stanový tábor ÚJEZD 2008
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý
a čtvrtek od 18:00 do 22:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv
sebou. V jiné dny je dohoda možná na tel: 602 552 476 nebo
603 843 065
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let

Jak některé ulice měnily svá jména (pokračování)
◄ Ulice Žižkova
Většina ulic na Nivě ústí do této
ulice. A jako většina ulic v této
části obce se i tato rozrůstala
postupně. Patří mezi nejdelší
ulice v části Niva, původní název
ulice zněl Husova. V roce 1955
zde postavila Drogérie Jihlava
své sklady (mydlárna). Dnes zde
sídlí firmy Termox, s. r. o , Visibox,
s. r. o.

Srpen

– nohejbalový turnaj trojic SOKOL CUP – areál sokolovny
– beseda o Iránu s promítáním diapozitivů od 19:00 hod
- p. Kališ - klub důchodců
22.8. – Svaz PCCH – Zájezd do Boskovic, zámek, Arboretum
22.8. – SOKOL
– cimbálová muzika při stavění máje – areál sokolovny
23.8-24.8. – SOKOL
– tradiční HODY – areál sokolovny
24.8. – NADAČNÍ FOND – Hodová mše – Kostel PANNY MARIE KRÁLOVNY
30.8. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT +SOKOL
			
– Rozloučení s prázdninami – RODINNÝ DEN – sokolovna
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý
a čtvrtek od 18:00 do 22:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv
sebou. V jiné dny je dohoda možná na tel: 602 552 476 nebo
603 843 065
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let

9.8. – SOKOL
21.8. – ZO KSČM

Září

6.9. – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT+ FALCONS – CYKLO – cyklo závody
6.9. - Svaz PCCH – Rehabilitační zájezd na koupání do Dunajské Stredy
			
– Divadelní představení v Boleradicích
13.9. – SOKOL
– kácení máje hraje
20.9. – SOKOL
– SKA FESTIVAL – hudební přehlídka skupin hrající styl muziky SKA
– areál sokolovny
KLUB DŮCHODCŮ
– autobusový zájezd na zámek Jaroměřice nad Rokytnou,
na zpáteční cestě Ivančice – muzeum Menšíka
SOKOL
– LEZECKÁ STĚNA PRO VEŘEJNOST je přístupná každé úterý
a čtvrtek od 18:00 do 22:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv
sebou. V jiné dny je dohoda možná na tel: 602 552 476 nebo
603 843 065
SOKOL
– Běh Terryho Foxw
SOKOL
– cvičení dětí každou středu od 17.00 - 18.30 od 5-15 let
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červen 2008

Ulice Malinovského ►
křižuje hlavní silnicí směrem
na Brno a Pohořelice. Levá
část ulice ve směru na Brno
se původně jmenovala Mrštíkova.
Na památku návštěvy velitelství
sovětské divize na Nivě maršálem
Malinovským 18. dubna 1945
dostala po něm jméno.

◄ Ulice Malinovského
Původní název pravé části
ulice směrem na Brno zněl
Hřbitovní ulice – až asi
do poloviny 60. let 20. stol. Její
jméno souviselo s blízkostí
místního hřbitova.
AZ občasník kronikáře červen 2008

AZ-1

◄ Ulice Viniční
název ulice je původní.
Počátkem 60. let začala
výstavba rodinných domů
po jedné straně. Výstavba
druhé
strany
ulice
skončila v první pol. 70 let
20. století. Název dostala
ulice podle vinohradů
v blízkém okolí.

◄ Ulice U výzkumu
je nejkratší ulicí v Hrušovanech
u Brna. Stojí zde bytový dům
a budovy bývalého výzkumného
ústavu, jehož činnost v obci
započala v roce 1965. Dnes zde
působí firmy BKE, s. r. o. a Alumistr,
s. r. o.

Ulice Zahradní ►
je zatím nejnovější, již obydlenou
ulicí naproti Sídlišti. Tento název
ulice již v minulosti v obci
existoval.

Ulice Příční ►
Jméno ulice Příční vzniklo propojením dané ulice s ulicemi Hybešovou
a Malinovského a vyústěním v ulici Viniční

◄ Ulice Červené vrchy
je v těsné blízkosti obytných
domů na ulici Žižková. Domky
jsou před dokončením. Jméno
dostala ulice po nedalekém
návrší.

▲ Sídliště – původní název, jak se dovídáme z kroniky z roku 1972 , zněl sídliště
Niva. V dalších letech se v názvu sidliště slovo Niva neobjevuje. Výstavba prvních
64 bytových jednotek začala v roce 1970.

Ulice U Šatavy ►
je název budoucí hrušovanské
ulice. Buduje se zde malé
sídliště rodinných domků při
vjezdu do obce od Židlochovic
a vyúsťuje do ulice Sušilova.
Název ji dala nedaleko protékající
říčka Šatava. Místní název tohoto
místa je Burgetova zahrada.

AZ-2
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Okénko do historie společenských organizací

V Hrušovanech u Brna nebyl v minulosti postaven
kostel. Od nepaměti byli hrušovanští přifařeni
až do Unkovic. Od roku 1630 přecházejí do Židlochovic. Snaha
postavit v obci kostel se objevila celkem dvakrát a to až ve 20. století. Byla to
snaha marná. Až v roce 1997 přišla pro věřící naděje potřetí, to když byla založena
Nadace fondu na výstavbu kostela, později Nadační fond na výstavbu kostela.
Jejím předsedou se stal pan Miroslav Rožnovský, hlavní organizátor výstavby
kostela.

Jarní úklid před kostelem▼

Na

da

nd

Brna
ch u
ne

Výstavba
k

Nadační fond

Po dosažení hlavního cíle
nadace neukončila svoji
činnost. Stará se o chod
kostela, pořádá benefiční
koncerty, jejichž výtěžek je
věnován na různé účely.

a v Hrušov
tel
a
s
o

č ní fo

Základní údaje o zvonu:

Stavba kostela začala v roce 2000 a byla
ukončena v roce 2004. Projekt je dílem
ing. arch. L. Vojtové. Vnitřní úpravu navrhl
profesor arch. Jiljí Šindler. Slavnostně byla
vysvěcena 21. srpna. Náklady na výstavbu
si vyžádaly kolem 12 milionů korun. Na tuto
částku přispěli svými dary místní občané,
hrušovanská obec, stát, Jihomoravský kraj
i další přispívatelé. Kostel Panny Marie
Královny slouží nejen pro účely církevní, ale
i kulturní.
AZ-4

Jméno zvonu:
Panny Marie Královny
Průměr zvonu:
70,5 cm
Hmotnost zvonu: 225 kg
Ladění zvonu:
D2
Výzdoba zvonu:
autorkou je akademická
sochařka Věra Kunčarová.
Pod čepcem zvonu je
nápis: „Královno nebes
ochraňuj naše rodiny“.
Boční plášť vyzdoben
reliéfem Panny Marie s Ježíškem. Protilehlá strana
má nápis: „Od občanů Hrušovan u Brna k 750. výročí
založení obce“.
Odlití nového zvonu provedla
zvonařská firma Marie
Tomáškové – Ditrichové.
AZ občasník kronikáře červen 2008

Nadace zahájila 3. listopadu
2007 sbírku na podporu Jana
Dostála ml. který je po těžké
autohavárii.
Vybraná částka spolu
s částkou obecního úřadu byla
použita na pořízení stavěcího
a polohovacího lůžka.

Benefiční
koncert
Děti dětem 20. května
2007 ve prospěch Kliniky dětské onkologie
Fakultní
nemocnice
Brno.
AZ občasník kronikáře červen 2008
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Původ jména obce Hrušovany
Ing. Pavel Uminský

Již velmi dlouho se pokouším rozluštit
hádanku, kdy a jak vzniklo české
pojmenování naší obce. Odpověď není
jednoduchá a ani odborníci v oboru
toponomastiky (nauky o místních
jménech) z MU Brno, se kterými jsem
danou problematiku konzultoval,
se v ní často neshodují. Zkusme si
shrnout známá fakta z vydané odborné
literatury a výzkumných prací v tomto
oboru a na jejich základě si udělat
názor, který bude nejblíže pravdy.
Stoprocentní jistotu však nikdy mít
nebudeme.
Názvy obcí končící koncovkou –any
jsou velmi staré. Vznikaly zejména
v průběhu 11. až 13. století. Základem
pojmenování těchto obcí byl nejčastěji
název určitého místa, na kterém nově
založené vesnice vznikaly, například
Dolany - v údolí, Kostelany - poblíž
kostela, Bukovany – na místě bukového
lesa, Hradčany poblíž hradu atd. Méně
často vznikaly názvy těchto obcí podle
místa, odkud přišli první osídlenci,
například Olomučany osídlili lidé,
kteří přišli od Olomouce, Vážany lidé,
kteří přišli z údolí Váhu, Moravany lidé
od řeky Moravy.
Hrušovany jsou tedy osadou, která
vznikla na místě zvaném Hrušov nebo ji
mohli založit lidé, kteří přišli z Hrušova
nebo také z oblasti Hrušovan nad
Jevišovkou, které jsou doloženy již
k r. 1131. Lidé pocházející z Hrušova
AZ-6

se nazývali Hrušované a místo, kde žili
Hrušované bylo později pojmenováno
jako Hrušovany.
Místo zvané Hrušov, je tedy jistě
základem pojmenování naší obce
nebo obce, odkud přišli první
osadníci. Pojďme tedy dál a zkusme
prozkoumat, jak vznikl tento starší
místní název. Obce, jejichž název končí
na -ov, vznikaly již v 11. století:
1. na základě vlastnických vztahů
v daném místě
2. na základě charakteristiky daného
místa.
V prvním případě by tedy Hrušov
bylo možno dnešním jazykem označit
jako Hrušův majetek Stejně tak vznikl
nejspíš Mikulov jako Mikulův majetek,
Pavlov – Pavlův majetek, atd.
Můžeme pak dovodit, že pozemky
na nichž vznikla naše obec byly
majetkem nějakého Hruši nebo
že první osadníci naší obce byli
poddanými jistého Hruši. Dodejme,
že Hrůša je staré české jméno, které
i dnes existuje v různých obměnách
jako relativně časté příjmení. Hrušov je
také název obce na Mladoboleslavsku
pojmenované podle zaniklé tvrze
a název bývalé obce, která je dnes
místní částí Ostravy.
Ve druhém případě by Hrušov bylo
označení místa, kde se vyskytovaly
AZ občasník kronikáře červen 2008

hruše nebo kde se hrušilo. Takto si
lze odvodit například i název měst
Chomutov – místo, kde se vyráběly
chomouty, Sokolov – místo, kde
se provozovalo sokolnictví, Bítov –
místo kde byla nějaká bitva atd.
Slovo hrušě (dříve grušě), znamená
ve staroslovanských jazycích hruškový
strom. Hrušov, potažmo Hrušovany
tedy mohlo být místo, kde rostly
hrušky. Jisti si však v žádném případě
nemůžeme být, protože hruška jako
ovocný strom se na naše území rozšířila
z oblasti Malé Asie a Kavkazu přes
Balkán až v průběhu 14. století. Majíli tedy pravdu autoři ovocnářských
publikací, tak v době vzniku naší obce
zde hrušky jako ovocný strom ještě
nemohly růst.
Proto zkusme jít ještě dál
a rozeberme si pravděpodobný původ
slovního základu „hruš“ nebo dříve
„gruš“.Odborníci v této souvislosti
uvádějí, že tento základ vznikl nejspíše
výpůjčkou z germánských jazyků.
V dnešní němčině výraz „der Grus“
znamená: hrubý písek, jemná kamenná
drť nebo také krupice. Rozřízneme-li
hrušku, vidíme krupicovitou strukturu,
často pískové barvy.
Hrušky jako ovoce tedy před
14. stoletím na našem území doložit
nemůžeme. Neznamená to však, že zde
nemohly růst. Co zde však v té době
existovalo zcela jistě jsou písky. Písky
se zde zřejmě také dobývaly a dovážely
po prastaré cestě na staveniště prvních
kamenných staveb v našem okolí
(např. Rajhradský klášter založený
roku 1045 knížetem Břetislavem nebo
AZ občasník kronikáře červen 2008

vodní tvrz v Židlochovicích). Dodejme,
že pro dobývání nerostů existoval
staroslovanský výraz „hrušiti“, který
se stále vyskytuje v srbochorvatštině
(grušiti) i v polštině (kruszyć)
Lze se proto oprávněně domnívat,
že základem pojmenování naší obce
může být původně německý výraz
„der Grus“ ve významu hrubý písek.
Svědčí pro to i celá řada dalších indicií.
Na území bývalého Československa
existují celkem patery Hrušovany
(Hrušovany u Brna, Hrušovany
nad Jevišovkou, Hrušovany, okres
Chomutov,
Hrušovany,
okres
Litoměřice a Hrušovany, okres
Topolčany, Slovensko). Všechny tyto
obce leží v údolních nivách řek, kde
se vyskytují písky. Nám nejbližší
Hrušovany nad Jevišovkou jsou
v nejstarších materiálech jmenovány
jako Grusoaz (r. 1131), či Grusovan
(r. 1115). Německé obyvatelstvo tuto
obec dodnes nazývá Grusbach –
tedy pískový potok. Dodejme pak,
že na severozápad od obce Hrušovany
nad Jevišovkou je velká pískovna, kde
se písek těží dodnes.
Podívejme se ještě na problematiku
vzniku naší obce ve světle nejstarších
psaných dokumentů. První písemná
zmínka o naší obci je uvedena
v darovací listině Bočka z Obřan, jejíž
plné znění i s českým překladem je
zveřejněno na oficiálních webových
stránkách obce Velké Pavlovice
a pochází z roku 1252. V této listině
je název naší obce uváděn v podobě
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„Rorbach aliter dictum Hruschowani“,
což lze přeložit jako osada Rorbach
zvaná Hruschowani.
Z této zmínky můžeme dovodit,
že v 1252 žilo v naší obci převážně
německé
obyvatelstvo,
které
pojmenovalo naši obec Rohrbach
– česky Rákosový potok. Německé
osadníky zvali do našich krajů
Přemyslovci zejména na počátku 13.
století, aby zvelebovali tehdy pustá
území. Autor zmínky uvádí, že tato
osada je také zvaná Hruschowani. Takto
mohlo nazývat osadu pouze původní
slovanské obyvatelstvo, které zde žilo
ještě před příchodem německých
kolonistů. Jde tedy nejspíše o starší
název osady, která však mohla být
v době příchodu německých kolonistů
již pustá. Noví němečtí osadníci zpustlé
území poblíž rákosového potoka
počátkem 13. století znovu osídlili
a začali zde hospodařit. A právě v této
době osadu daroval Boček z Obřan
Žďárskému klášteru.
Závěrem tedy můžeme shrnout,
že obec Hrušovany mohla vzniknout:
1. Jako osada, která vznikla
na pozemcích, který byly
„Hrušovým“ majetkem
2. Jako osada obyvatel přišlých
z Hrušova či ze starších Hrušovan
nad Jevišovkou
3. Jako osada, vystavěná na místě,
kde rostly hruškové stromy
4. Jako osada, vystavěná na místě, kde
se vyskytovaly či dobývaly písky
AZ-8

Osobně mi připadá jako nejvíce
pravděpodobná možnost, že jméno
Hrušovany je skutečně odvozeno
z německého „der Grus“ – hrubý písek.
V případě naší obce však nemohu
vyloučit ani možnost, že první slovanští
obyvatelé přišli jako Hrušované
z oblasti dnešních Hrušovan nad
Jevišovkou. Tento názor podporuje
fakt, že obě obce leží na spojnici,
kterou tvořila prastará cesta z Vídně
a Podunají na Moravu. Po této cestě
zřejmě přišli z oblasti dnešního
Rakouska i první německy mluvící
osadníci, kteří nazvali obec Rohrbach.
Osídlení Hrušovan nad Jevišovkou
je doloženo archeologickými nálezy
již od dob Římanů a také písemně
od roku 1131. Tak staré památky u nás
chybí.
Jak to skutečně bylo, dnes již nikdo
nepotvrdí. Cílem tohoto článku však
bylo přispět k tomu, aby si každý čtenář
sám vytvořil názor na původ názvu
obce, ve které žijeme. Budu vděčný
za každý podnět k této problematice,
který mi pošlete.
Použitá literatura:
1. L. Hosák- R.Šrámek: Místní jména na Moravě
a Slezsku, I., Praha 1970
2. A. Profous: Místní jména v Čechách, I. Praha
1954
3. I. Lutterer-R. Šrámek: Zeměpisná jména
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2004
4. Vokabulář staré češtiny (http://vokabular.ujc.
cas.cz))
5. Slovníky: srbochorvatsko-český, polsko-český
e-mail autora: uminsky@cbox.cz
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Kulturní komise
Jarní výšlap
na Výhon

Komise

Miroslav Malý

Dne 26. 4. 2008 uspořádala komise pro mládež, kulturu a sport jarní
výšlap na Výhon. Sraz byl jako vždy
v devět hodin na parkovišti u letního kina. Sešlo asi třicet účastníků,
z toho asi polovina dětí. Vycházkovým tempem jsme si to vyšlápli
kolem říčky přes park do Židlochovic. Tentokrát jsme zvolili změnu
a na Výhon se vydali kolem hřbitova
směrem na Nosislav po staré silnici.
Po krátké přestávce u Nosislavského
odpočívadla jsme vyrazili po asfaltové silničce nahoru do prudkého
kopce. Odkryl se nám pěkný pohled
nejen na Pálavské vrchy,ale i na pozvolna zelenící se knížecí bažantnici.
Postupně jsme opustili asfaltovou
silnici a stoupali kolem vinic a zahrádek vzhůru. Počasí bylo opravdu
jarní, sluníčko a místy temné mraky. Na vrcholu jsme prošli lesem
až k židlochovické myslivně, kde
jsme si dali delší pauzu. Děti hbitě
posbírali trochu klacíků a za odměnu si opekli špekáček. Pak se rozutekli po lese a my dospělí přemýšleli, kde se v těch dětech bere ta
energie. Posilnění vydatným jídlem
jsme si pěkně namasírovali lýtka sestupem na Židlochovické náměstí.
Tady nás čekalo sladké překvapení
v podobě zmrzliny. Mraků přibývalo
a tak jsme se rychlým tempem přesunuli přes park k domovu.
Všem účastníkům děkujeme
a těšíme se na další výšlap. Co třeba
na podzim pochod z Mikulova přes
Pálavské vrchy?
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Pořád se něco děje
Kolektiv učitelů základní školy

Zelený Den Země
Při příležitosti Dne Země se v naší škole konala v pátek 9. května přírodovědná celoškolní akce, navazující na loňský Den Slunce. Spojili jsme ji tentokrát i s další tradiční
akcí – barevným dnem, a tak jsme letos
měli „Zelený Den Země“. Ráno se všichni
školáci i zaměstnanci sešli v tělocvičně,
oblečeni všichni výhradně do zeleného.
Po třídách pak předvedli ostatním živé
obrazy z přírody a po rozdělení do hlídek
odcházeli postupně do židlochovického
parku, kde procházeli trať s přírodovědnými stanovišti, na kterých plnili různé úkoly.

Den matek
V neděli 11. května proběhla v naší škole tradiční oslava Dne matek. V kulturním programu
v tělocvičně postupně vystoupily děti z mateřské školy s pásmem básniček a písniček, pěvecký a flétnový kroužek základní školy a kouzelnické Duo Logarex sourozenců Glöcknerových. Na všechny pak čekalo v jídelně malé pohoštění a program pokračoval hudbou k tanci
s živou kapelou na školním dvoře.
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Školy

Škola v přírodě
Prudká 2008
Z deníků pirátů
1. den Po dlouhé cestě
vlakem, kde jsme luštili první
pirátskou šifru a zpívali si, jsme
konečně dorazili do rekreačního střediska Prudká. Po příjezdu
jsme se ubytovali do chaty,
ve které byly dva pokoje. Poté
jsme šli navštívit ostatní děti,
které jely autobusem. Kolem
12. hodiny jsme šli na oběd.
Po obědě byl nástup, na kterém jsme se dověděli, že ti,
kteří byli nominovaní na turnaj
ve vybíjené, budou mít trénink
a ostatní se vydají na průzkum
okolí. Večer jsme si zpívali.

Denisa Procházková
2. den V úterý jsem v 6:15
vstala i s holkama, abych jim
popřála hodně štěstí, aby vyhrály. Potom jsem už nemohla
usnout, tak jsem začala uklízet.
Po úklidu nás zavolali na snídani.
Když jsme se z ní vraceli, na dveřích pokojů nám visela zpráva.
Znovu jsme z ní vyluštili, že si
budeme vyrábět pirátská trička.
Nasbírali jsme si listy, které jsme
chtěli dát na triko. Šli jsme si pro
něj, listy jsme na něj vyskládali
a nakonec vše postříkali savem.
Až tričko uschlo, napsali jsme si
zezadu barvami na textil nápis
„Prudká 2008“. Po obědě jsme
měli polední klid. Na dalším nástupujsme se dozvěděli, že budeme mít atletické odpoledne.
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Když jsme šli na svačinu, přijeli zrovna naši
reprezentanti ve vybíjené. My však na ně
neměli vůbec čas, museli jsme jít pomáhat
při disciplínách. Po druhácích jsme přišli
v soutěžení na řadu my. Večer byl nástup
a když se nám řeklo, že jdeme k táboráku
a že se máme tepleji obléct, bylo nám to
podivné. Když jsme došli dolů k táboráku,
tak nám kapitánka (paní učitelka) začala číst
o vzniku rodu pánů z Pernštejna a samotného Pernštejna. Potom samozřejmě byla stezka odvahy. Trochu jsme se ze začátku báli,
ale všichni jsme to přežili. Byla nám zima, tak
jsme se po návratu do chatek hned převlékli
a usnuli.
Veronika Vymazalová
3. den Dnes ráno jsme se vzbudili a šli
jsme na snídani. Od kapitána jsme se dozvěděli, že se půjdeme podívat na hrad
Pernštejn. Ten měl ve znaku zubra a byl to
podivný hrad. Nebyl nikdy dobyt a myslím,
že ani my bychom ho nedobyli. Byl opravdu
dobře opevněn. Po prohlídce jsme šli ke korábu (vlak) a jeli do přístavu (RS Prudká).
Po návratu jsme jeli do pralesa, kde jsme museli skákat
přes lano, utíkat před nepřáteli a skákat přes louže. Pár
jich do nich i spadlo. Večer nám druhý kapitán řekl, abychom si sbalili věci.
Tomáš Vintrlík

Základní škola T. G. Masaryka
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Soutěž o T. G. Masarykovi
V letošním školním roce byla naše škola vyzvána k účasti v 1. ročníku soutěže „TGM – život,
dílo a odkaz pro současnost“. Soutěž pořádá Masarykovo demokratické hnutí pro školy, které
nesou ve svém názvu jméno T. G. Masaryka. Z naší školy se soutěže zúčastnily žákyně 5. ročníku Daniela Schmidtová a Barbora Sedláčková. Obě jsou pozvány do Prahy na slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže. K úspěchu blahopřejeme.

Den dětí
Jako již tradičně oslavili jsme i letošní Den
dětí společným karnevalem. Masky se sešly ráno v tělocvičně, kde je čekalo veliké
překvapení. Barmanská show, při které
děti nejen zhlédly šikovnost mladého barmana, ale vzápětí na každého čekal skvělý
míchaný nápoj. Následovala soutěž masek
a každoroční karnevalový průvod přes celé
Hrušovany. Do karnevalu se jako vždy zapojili společnou maskou i zaměstnanci školy,
tentokrát jako piráti všeho druhu.

4. den Ráno jsme začali balit a uklízet, poté byl nástup
a udělování pamětních listů za stezku odvahy a vyhodnocování celkového bodování. Naše kajuta (chatka
č. 202) se umístila na 1. místě. Poté pokračoval úklid
chatek a balení zavazadel. Mezi tímto úklidem jsme
dostali zprávu v morseovce, ve které bylo napsáno: „Váš
poslední úkol je najít poklad pirátů. Lovu zdar!“ Tuto
zprávu naše kajuta vyluštila jako druhá. K této zprávě
jsme dostali instrukce, rozdělili jsme se do dvojic a kapitán nás pouštěl na trať po dvou minutách. Na trati jsme
plnili různé úkoly. Na konci jsme hledali již zmiňovaný
pirátský poklad. Všichni jsme jej našli a ukořistili. Po tomto posledním úkolu jsme šli na oběd.
Byl to poslední pirátský oběd. Po něm jsme hráli různé hry – kuličky, stolní tenis, přehazovanou. Po těchto hrách jsme naložili zavazadla, nastoupili na motorový koráb a odjeli domů.
Tato škola v přírodě se velmi vydařila. Bylo tam nádherně!
Daniela Schmidtová
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Turnaj ve vybíjené

Škola v přírodě Podmitrov 2008 - Z kroniky Mrštných bobrů

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých
meziškolních
soutěží.
Reprezentují školu ve fotbalu, atletice, vybíjené
a jiných sportech. Největšího úspěchu však dosáhli
na turnaji ve vybíjené.
Okrskové kolo s přehledem vyhráli. V okresním
finále, kam se vítězstvím
probojovali, taktéž zvítězili a zajistili si tak postup
do finále jihomoravského
kraje. Mezi nejlepšími týmy
si počínali velmi zkušeně
a družstvo dívek obsadilo
krásné 6. místo. Chlapci
zde dosáhli historicky nejlepšího umístění a skončili
na 4. místě. Nutno dodat,
že od medailového umístění je dělil jediný bod!
Naši školu reprezentovali
tito žáci a žákyně: Kateřina
Janíčková, Maria Cahová,
Pavlína Hodecová, Daniela
Schmidtová, Lucie Štěrbová, Denisa Procházková,
Barbora Žilková, Tereza
Vrbová, Magda Ibrahimiová, Gabriela Kolegarová
a Pavlína Fajkusová, František Kozina, Ondřej Kučera,
Tomáš Lauterbach, Milan
Hodovský, Ondřej Blahofský, Tomáš Dlubal, Martin
Lang, Martin Hýsek, Filip
Houser, Adam Kříž, Tomáš
Pokorný a Tomáš Vintrlík.
Všichni tito výše jmenovaní zaslouží gratulaci.

Naše škola v přírodě se na čtyři dny proměnila v indiánskou osadu. Skupiny dětí
vedené náčelníky se změnily v kmeny,
které mezi sebou soupeřily v odvaze,
statečnosti a trpělivosti.
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Den první
Náš rod se přejmenoval na Mrštné bobry. Vyrobili jsme si
talismany a vydali se dobýt hrad Mitrov.
Na oslavu dobytí jsme uspořádali rodeo,
jezdilo se na dvou koních - Jantarovi
a Honzovi a točilo se v magické kouli. Pak
jsme nacvičovali indiánský pokřik. O půl
deváté jsme zavítali do indiánské lázně,
ve které nastala naše celková očista. Poté
jsme v našem tee-pee zkoušeli morseovku.
Nakonec jsme si řekli pár vtipů a usnuli
jsme.
Den druhý
Ráno jsme vstali brzy.
Po vydatné snídani nás čekalo uzlování,
zkouška inteligence a štěstí v sázkové
kanceláři a příprava nových indiánských
obleků. Po obědě se strhl déšť, takže jsme
museli navštívit obydlí bledých tváří, kde
jsme upevňovali soudržnost jednotlivých
kmenů různými hrami a úkoly. Po večeři
předvedly kmeny divadelní představení
na vylosované téma. Náš kmen zvítězil
zmodernizovaným představením Pohádky
o veliké řepě.

Den třetí
Hned ráno jsme vyrazili
na dlouhý pochod do vzdálené osady spřátelených kmenů ve Westernovém městečku Šiklův mlýn. Mnozí tam vyzkoušeli jízdu
na ohnivém oři Union Pacific, jiní krotili
divokého býka nebo se účastnili častých
kovbojských přestřelek. Někteří vyzkoušeli
i různé novinky bledých tváří - cukrovou
vatu, zmrzlinu, hranolky nebo lepkavou
vodu zvanou limonáda. Bavili se všichni.
Vrcholem pobytu u bledých tváří bylo
představení s ukázkou lasování, krocení
koní, střeleckého umění, pyrotechniky,
práskání bičem a dalších atrakcí. Cesta zpět
vedla opravdovou divočinou. V základním
táboře nás čekal po večeři slavnostní oheň
s opékáním ulovené zvěře. Na naše spací
rohože jsme upadli zcela vyčerpaní.
Den čtvrtý
Ze šifrované zprávy jsme
vyčetli, že se v okolí našeho tábora nachází ukrytý poklad. Kdo splnil všech deset záludných úkolů, dostal návod, kudy
za pokladem. Ten se nacházel v žahavém
údolí na zřícenině Mitrov. Po obědě jsme
se s naším indiánským ležením rozloučili kmenovými pokřiky a tanci a vydali
se na cestu do civilizace. 
Václav Vávra
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Slovanská epopej

Slovo paní ředitelky

Ve středu 11.června vyrazili žáci čtvrtých tříd na tradiční exkurzi do Moravského Krumlova
prohlédnout si výstavu obřích obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej. Na výlet přibrali
do autobusu i V.A, která
tyto obrazy také ještě
neviděla.
Rozděleni
do dvou skupin navštívili všichni stálou expozici.
Nejvíce se dětem líbily
obrazy s tématy postav
probíranými ve čtvrťácké vlastivědě – Přemysl
Otakar II., Jan Hus, Jan
Žižka, Jiří z Poděbrad či
Jan Amos Komenský.
Kromě samotné výstavy
si děti stihly prohlédnout i místní náměstí
a našly i čas na chvíli her
v zámeckém parku.

Rychle se blíží konec školního roku. Učitelé i žáci mají spoustu práce. Uzavírají
se známky, probíhají kulturní a sportovní
akce.

Rozloučení
s „absolventy“
Na pozvání pana starosty
se ve čtvrtek 12. 6. 2008 dostavili naši páťáci do zasedací
místnosti obecního úřadu, aby
se rozloučili se školou v Hrušovanech. Zcela bez zábran si
s ním popovídali o tom, co by
chtěli ve škole změnit (nejčastějším přáním bylo prodloužit
přestávky, nepsat písemky, zřídit
bufet,…), kam pojedou v létě
a jak pomáhají doma. Na závěr
žákům předal pan starosta
s paní Krausovou za Sbor pro
občanské záležitosti pamětní
listy a dárkové balíčky a popřál
jim mnoho úspěchů v jejich
dalším životě.
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16. června se budeme fotografovat,
17. června proběhnou poslední třídní
schůzky, 18. a 19. června čeká naše žáky
lehkoatletický trojboj v Židlochovicích,
20. června budeme spát ve škole. Na programu večera bude vystoupení Dua LOGAREX a táborák. V pondělí 23. 6. se mohou zájemci z řad veřejnosti přijít podívat
do školy – máme Den otevřených dveří.
V 16 hodin se téhož dne bude v tělocvičně školy konat slavnostní shromáždění
ke 150. výročí postavení první školní
budovy v Hrušovanech, kde vystoupí žáci
pěveckého kroužku, žáci třídy I. A a naši
žáci z tanečního kroužku STARLETU.
27. června dostanou žáci vysvědčení
a rozejdou se na prázdniny.
1. září se v 8 hodin zase všichni sejdeme
v tělocvičně školy, abychom zahájili
nový školní rok. Do školy nastoupí 24
prvňáčků, ze ZŠ v Medlově k nám přijde
5 žáků 5. ročníku. Do školy nastoupí 148
žáků, otevřeme 8 tříd.
Děkujeme místním občanům za vydatnou pomoc při sběru papíru. K 31. 5. jsme
odevzdali celkem 7.100 kg papíru, což činí
47,02 kg na žáka. Prozatím jsme se umístili na 38. místě ze 112 soutěžících škol.
Děkujeme firmě XELLA za sponzorský dar,
který jsme získali a využili na zpracování
vnitřního hodnocení školy, které provedla firma DAP Services metodou Barvy
života. Z tohoto hodnocení vyplynulo,
že silnými stránkami školy je stmelený
kolektiv pedagogů, kteří jsou ochotní

Školy

stanovovat si nové cíle, kladou na sebe
i žáky poměrně vysoké požadavky, jsou
akční, činorodí, spolehliví. Efektivita
učení a atmosféra vztahů, přispívajících
ke vzniku dovedností, jsou na naší škole
nad republikovou normou. Taktéž prostředí školy, výuka, vedení a hodnocení
výuky i nástroje řízení školy jsou nad
republikovou normou.Žáci nemají rádi
písemné práce, zkoušení, prostředí školy
se jim líbí. Rodiče mají zájem se s učiteli
dohodnout. Další finanční prostředky
firma XELLA poskytla škole na zakoupení
knih do žákovské knihovny.
Děkujeme firmě ADOSA Židlochovice
za sponzorování dopravy žáků na vánoční vystoupení v Brně.
Škola podala dvě žádosti o granty:
1. V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje „Preventivní programy
realizované školami a školskými zařízeními“ na podporu prevence společensky nežádoucích jevů.
2. Jako partnerská škola v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost oblast podpory
1.2, podporovaná aktivita 3 – rozvoj
poradenství, propracování a rozšíření
nabídky asistenčních, speciálně-pedagogických a psychologických služeb
pro žáky se SVP.
Děkujeme vedení obce za financování
a podporu našich aktivit, všem občanům,
kteří nás podpořili nebo nám pomohli.
Přejeme spoluobčanům krásnou dovolenou, zaměstnancům školy a žákům
zasloužené slunné dlouhé prázdniny!

J. Motlíčková
Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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Vodácký výlet oddílu Táborníci
Myšlenka uspořádat s naším oddílem vodácký výlet nás provokovala již několik let.
Již v loňském roce jsme zjišťovali zájem u našich dětí, respektive rodičů, zda tuto
akci podpoří (hlavně finančně). Byli jsme si vědomi, že termín konání a finanční
náročnost výletu není zrovna jednoduchá záležitost k přihlášení dítěte.
I v letošním roce jsme znovu rozdali
mezi naše členy přihlášky a po naplnění
minimálního stavu posádky mohly být
naše sny realizovány.
Po důkladné a náročné přípravě,
s trochou obav, zda vše zvládneme, ale
hlavně plni očekávání nových zážitků,
ve čtvrtek 4. června před 15. hodinou
přirazil před klubovnu náš hlavní škuner,
který nalodil 36 pasažérů včetně jejich
zavazadel a veškerého proviantu.
Tentokráte jsme museli s sebou brát
nejen všechny potraviny, ale celé
zázemí do kuchyně (polní kuchyň,
dřevo na topení, nádobí, stůl, přístřešek
nad kuchyň), stany. Zkrátka takový malý
tábor.
Krátce po 15. hodině se do plachet
našeho korábu opřel správný východní
vítr, který nás po necelých pěti hodinách
zavál za zdárného přispění našeho
hlavního kormidelníka Staně na určené
místo – kemp Vltavan v Novém Spolí
u Českého Krumlova. Přímo u řeky Vltavy
jsme vylodili veškerou bagáž a ve velmi
krátké době za pomoci celé posádky
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vyrostl základní tábor, který se pro nás
všechny stal přechodným domovem.
Něco po 22. hodině všichni plavčíci
ulehli do svých kajut, tak jak jim byly
určeny. Celkem jich bylo postaveno 13,
po dvou až deseti nocležnících.
První
noc
neprobíhala
zrovna
ideálně. Někteří plavčíci zamhouřili
oči až po půlnoci a kolem páté ranní
se již první nedočkavci dožadovali
vyplutí na řeku. Bylo to pochopitelné.
Očekávání následujících událostí bylo
k nevydržení!!! Po oficiálně stanoveném
budíčku na sedmou hodinu, rozcvičce,
snídani, nabalení nezbytných věcí
na plavbu po řece nás kormidelník
přepravil do výchozího bodu našeho
vodního putování, a to do Vyššího
Brodu. Po vyřízení potřebných formalit
si každý z nás vybral pádlo a vestu
dle vlastních proporcí a představ.
Poté následovalo seznámení s naším
vodáckým instruktorem Romanem, alias
Románem, který nám vysvětlil a sdělil
základy vodácké terminologie a zásad
sjíždění řeky. Po rozdělení a obsazení
šesti zapůjčených gumových raftů, kdy
v každém z nich byli 4 plavčíci a 2 zadáci
z řad vedoucích, jsme konečně nasedli
do člunů.
Bylo přesně 9 hodin 52 minut, pátek
5. června, kdy i ten poslední z nás ponořil
pádlo do řeky a celá naše flotila vyrazila
po proudu směrem k dnešnímu cíli –
kotvišti Branná. Většina z osazenstva
poprvé zažívala a vnímala, jak „pádlo
vodu čeří“.

Organizace

Z prvních temp na poklidné řece asi
po čtyři sta metrech od vyplutí náš
vrchní instruktor formoval naše čluny
ke zdolání prvního jezu, který nám všem
hodně napověděl, zda celá naše vodácká
expedice uspěje, nebo zda skončíme
hned na začátku plavby.
První určil směr, jako po celý zbytek
dne, raft vedený Románem, a ten
za halasného řevu a ječení celé posádky
prošel zkouškou jako první. I zbývajících
pět dalších člunů zdolalo jez bez větší
úhony a tím bylo definitivně zpečetěno
naše další pokračování v putování
po Vltavě.
Během dne jsme ještě zdolali další dva
jezy. Každý z nás si vyzkoušel vodácké
kousky a triky dle pokynů našeho
instruktora Romána. Po cestě proběhlo
několik vodních bitev o co nejmokřejší
posádku. Nechávali jsme se unášet jen
tak proudem, buď každý člun sám, nebo
v nejširších místech řeky všech šest raftů
společně. Vzájemných rychlostních
závodů mezi čluny bylo nepočítaně.
Přesně v 16 hodin všech šest člunů
přirazilo do kotviště Branná, kde jsme
nechali veškeré vodácké potřeby
na zítřejší den a autobusem jsme
se dopravili zpět do základního tábora.
Po rychlém uvaření a zbaštění chutného
oběda si pár odvážných jedinců chtělo
zaplavat ve vlnách řeky, ale počasí ani
pokročilá doba nebyla zrovna ideální
(teplota vzduchu 20°, vody 18° C).
Po krátké poradě vedení bylo přání
otužilců vyslyšeno a z původních
čtyř zájemců nakonec okusilo proud

Hrušovanský zpravodaj Červen 2008
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vody, tak říkajíc na vlastní kůži, asi
patnáct plavčíků.
Večer u ohně si ještě každý opekl
špekáček a kolem 22. hodiny již
každý ležel ve spacáku a vstřebával
všechny zážitky z prvního dne
sjíždění Vltavy.
Sobotní ráno, respektive vše, co
následovalo po budíčku, bylo
na vlas stejné s tím pátečním. Rozdíl
byl pouze v tom, že nám od rána
svítilo sluníčko a cesta autobusem
k lodím byla již o 21 kilometrů kratší
než předešlý den.
Něco málo po deváté hodině
jsme vypluli z Branné, tentokrát už
bez našeho instruktora Romána,
a přesně v poledne jsme za sebou
nechali
jedenáctikilometrový
úsek se dvěma jezy, továrnu
na papír Větřní a zakotvili jsme
přímo v našem kempu na oběd.
Po doplnění potřebné energie byl
v plánu technicky nejnáročnější
úsek celé plavby – projetí Českým
Krumlovem, včetně zdolání jeho
všech čtyř jezů. Nakonec zdárné
projetí všemi nástrahami řeky
a krásný pohled na Český Krumlov
z paluby člunů nám trochu pokazil
červnový déšť, který naštěstí trval
jen krátkou dobu.
Pod Českým Krumlovem měl
být konec našeho druhého vodáckého dne. Po krátké poradě
a domluvě s posádkou bylo roz-
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hodnuto, že zdoláme ještě
další úsek do Zlaté Koruny,
který jsme měli absolvovat
v neděli. Naše flotila vyrážela
v 16 hodin z kotviště pivovaru v Českém Krumlově s tím,
že na třináctikilometrový
úsek podle oficiálních časových harmonogramů máme
čtyři hodiny plavby. Všichni
plavčíci včetně kormidelníků
(Ruda+Azor, Čudla+Jirka, Ketrin+Peťa,
Major+Marťas, Káťa+Fráňa a Renča+Popec) zvládli dle mého mínění nejkrásnější část našeho vltavského plavení
na jedničku. Se všemi radovánkami,
nutnými zastávkami na jídlo a kocháním
se krásnou jihočeskou krajinou jsme dorazili do konečné stanice Zlatá Koruna
přesně v 18 hodin. Na závěr po proplutí
posledního jezu ve Zlaté Koruně se většina dobrovolně rozloučila s Vltavou
vykoupáním. Po převlečení do suchých
věcí, odevzdání veškerého půjčeného
vodáckého inventáře, a nalodění do škuneru nás Staňa odvezl zpět do kempu.
Po vyčerpávajícím a náročném dni jsme
doplnili potřebné kalorie, unaveni jsme
zalehli do stanů a všichni bez jakýchkoli
okolků usnuli.
V neděli na nás již čekala „jenom“
prohlídka
Českého
Krumlova
(mimochodem se nedivím všem těm
zahraničním turistům, že sem váží cesty
ze všech koutů světa). Opravdová krása!
V poledne jsme naposledy ochutnali
kulinářský výtvor našich kuchařů Popeca
a Rudy. A aby nebylo vody ještě málo,

tak při balení nám pořádně sprchlo.
O půl třetí bylo vše sbaleno, nachystáno
k odjezdu, a tak náš kormidelník Staňa
spustil na svém škuneru všechny
potřebné plachty, nařídil kormidlo
správným směrem k Hrušovanům
a v sedm hodin večer po pohodové
a klidné plavbě jsme dorazili v pořádku
před klubovnu.
Co na závěr dodat? Všichni jsme opět
mnohem bohatší o nové a nevšední
zážitky a také o poznání, že cestovat
po naší zemi se dá i po vodě. My jsme
toho svědky.
Takže zase někdy na dalším zajímavém
putování s oddílem Táborníků.
S vodáckým pozdravem AHÓÓÓÓJ
Major
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Sokol

Sokol

Organizace

Zálesácký závod zdatnosti
Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je specifická soutěž
všestrannosti organizovaná
celostátně Českou obcí sokolskou, která se koná v přírodním prostředí. Jde o běh
v členitém terénu na vytýčené trati v délce cca 2 - 5 km,
na které se plní různé vědomostní úkoly a prověřují další odborně technické
dovednosti z oblasti pobytu v přírodě. Smyslem této
soutěže je prověřit a upevnit
v soutěžících prvky všestranných dovedností a znalostí,
rychlost, vytrvalost, odvahu,
sebeovládání, přesnost, sílu
a obratnost, rozvíjení prvků
kolektivní spolupráce a smysl pro odpovědnou přípravu
k dosažení nejlepšího výsledku.
Ve čtvrtek 8. květně 2008
zavítal tento závod i k nám
do Hrušovan u Brna. Pořádal
Sokol a Táborníci, startovalo
se u myslivecké chaty.
Účastnili se i děti ze Znojma, z Moravkých Bránic, Sobotovic.
Vítězové Mirek Hýsek, Patrik Procházka, Kuba Lazar
nás reprezentovali na celorepublikové souteži v Upici
u Trutnova.
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Sluníčko

V sobotu 14. 6. 2008 ráno jsme
se sešli u MŠ na Sídlišti, nastoupili
do autobusu a vyrazili jsme na výlet.
Výlet neobyčejný, protože se jednalo
vlastně o cestu do pravěku.

Sluníčko: Cesta do pravěku

Organizace

Čekal nás Vyškov s Dinoparkem a ZOO.
Po příjezdu do ZOO jsme zakoupili
vstupenky, které nám umožní vstup
do pravěku, ten na nás už čeká. Přejeli
jsme Dinoexpresem k bráně, za kterou
nás čekal první veliký obr z minulosti.
Děti se tvářily velice statečně do doby,
kdy se ozval strašlivý řev Tyranosaura
Rexe, který se tyčil na kopci mezi stromy.
Naháněl nám hrůzu všem, celá prohlídka
druhohorami byla úžasná. Různé
druhy dinosaurů lemovaly naši
celou pravěkou cestu. Ze všech
amplionů se ozývaly hlasy a zvuky
ještěrů, kteří byli zavěšeni i do větví
stromů.

Nejdříve to vypadalo, že se naše
ratolesti budou celou cestu bát, ale
po chvíli se s ještěry skamarádily a užily
si parádní cestu do pravěku, kterou
jme zakončili vřískotem v 3D kině, kde
nám přímo nad hlavou přelétali pravěcí
komáři a honili se po pastvách velcí
ještěří obři.
Většina z nás po prohlídce nasedla
do Dinovláčku, který nás celým
Vyškovem dovezl zpátky do ZOO, kde
už na nás čekala opravdová zvířátka.
Dětem se líbilo krmení koz, které nám
vytrhávaly pytlíčky s krmením a lezly
do kabelek a batůžků, aby zjistily,
jestli tam není schovaná ještě nějaká
dobrota.
Občerstvili jsme se a o půl druhé jsme se pomalu začali
trousit k autobusu. Dětem se moc nechtělo, protože
ZOO skrývalo kromě zvířátek také krásné dětské hřiště
plné prolézaček, houpaček apod. To pravé pro ty malé
rošťáčky.
Cesta domů některé zmohla, že padli v autobuse
únavou, ale věřím, že se všem naše krásná cesta
do pravěku líbila a těším se na další společný výlet.
Petra Boháčová
foto Renata Cabalová, Jiří Silák
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