Vychází

čtvrtletně

w w w.hruso va n yu b rna.cz

Červen 2012

Obsah
3
4
5
6
7
8

Ostatní

Obec

Slovo starosty
Otázky pro starostu
Výběr z usnesení 10/ZO/2012
Archeoskanzen „Pravěkovice“
Dotace z fondu ASEKOL
Sběrný dvůr odpadů

14 Farnost Židlochovice
		 Zájezd do Vídně 8. 5. 2012.

16 Události obrazem

Organizace

		 8 Recyklace starých spotřebičů
		 10 Kam s použitými bateriemi?

33 Sokol

		Strakatý Sokec 2

11 Generální oprava fasád hřbitova

38 Sbor dobrovolných hasičů
		
		
		
		
		

Komise

10 Komise životního prostředí

		 Přírodní zahrada u mateřského centra Robátko

Jaro roku 2012 s SDH.
Závody v uzlování. Liga mládeže.
Soutěž v běhu na 60m.
Dobrodružný výlet na Pálavu.
Ženské družstvo.

49 Táborníci

		 40 Zálesácký závod zdatnosti 1. 5. 2012.
		 42 Sběr odpadků kolem obchvatu a stezky
do Židlochovic.
		 43 Zasaď svoji vrbu.

AZ občasník kronikáře

19 Přehled archeologických
nálezů v katastru obce

		 Historické nálezy v katastru obce
do roku 1987. Nález lidské kostry. Hroby
prvních obyvatel Hrušovan.

22 Toulky obcemi našeho regionu
		 22 Nesvačilka.
		 23 Moutnice.

Hrušovanský zpravodaj

24 Události známé, neznámé

Čtvrtletník, číslo 2/2012
vychází v červnu 2012

		 Vzpomínka na naše vyučující. Kdo byl kdo
v Hrušovanech u Brna: Ludmila Kuspišová,
Bartoloměj Kameník.

25 Historický kalendář

Školy

27 Mateřská škola

		 Akce mateřské školy. Mámo, táto, pojď si
hrát. Den otevřených dveří. Svátek matek.
Dopravní výchova. Den dětí.

34 Základní škola

		 Se závěrem školního roku... Jiří Mára se
synem Jirkou. McDonald´s Cup. Šmoula Cup.
Dopravní výchova. Oranžová olympiáda. Den
matek. Škola v přírodě. Olympiáda v Rajhradě.
Výstava prací žáků.

2

Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17,
Hrušovany u Brna, IČ: 281824
Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Ing. Jan Šnajnar,
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Marie Rožnovská, Tereza Nentvichová.
Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2012.
Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě
nebo na email valousek@volny.cz
Redakční rada příspěvky stylisticky ani
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá
autor.
Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod (+DPH).

Hrušovanský zpravodaj Červen 2012

Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,

přijměte prosím srdečný pozdrav a přání všeho dobrého.

Hrušovany u Brna jsou obcí, která se dynamicky rozvíjí
a je povinností uvítat i nové spoluobčany, kteří se do naší
obce přistěhovali. Věřím, že budou v naší obci spokojeni.
Nastává léto, čas prázdnin a zasloužených dovolených.
Dětem přeji hezká vysvědčení a rodičům, aby tato
vysvědčení brali s pochopením.
Přeji hezké prázdniny a příjemné dovolené. Myslete
na to, že je nutné být obezřetný a myslet na šťastný
návrat.
V rámci života obce pracujeme na probíhajících akcích:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod, rekonstrukce rybníka Šejba, rekonstrukce
rybníka Vodárna, rekonstrukce fasád místního hřbitova a další.
Budeme pokračovat ve výstavbě nových chodníků, výstavbě nových parkovacích
míst, revitalizace zeleně v obci, opravách vozovek, kamerový systém sběrného dvora
a jiných záležitostí.
V současné době pracujeme na zadání nového územního plánu(schvalování zadání
v měsíci srpnu), připravujeme rekonstrukci zdravotního střediska( cca 18 mil. Kč
předpoklad v roce 2013) , zadní vjezd do Botexu, abychom vyloučili těžkou dopravu
z obce.
V měsíci srpnu 2012 proběhne rekonstrukce kotelny základní školy a připravujeme
další v mateřské škole.
Prioritou jsou nová parkovací místa v celé obci, připravujeme projekty, územní
rozhodnutí a stavební povolení. Masivní nárůst předpokládáme v roce 2013.
Samozřejmě musíme připravit finanční krytí těchto záležitostí, jsem ale přesvědčen,
že se nám to podaří. Dotačním programem podporujeme společenské organizace
a hodláme v tom pokračovat, i když, jak jistě sledujete, to není vždy jednoduché.
Věřím, že s týmem rady obce a zastupitelů obce, za pomocí Vás občanů i pracovníků
úřadu, to zvládneme k Vaší spokojenosti.
Věřte, že se snažíme naslouchat potřebám spoluobčanů, potřebám škol a budeme
vděčni za Vaše poznatky a připomínky při vytváření podmínek spokojeného života
v obci.
Ještě jednou přeji vše dobré a jsem s pozdravem.

					

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Otázky pro starostu

Otázky pro starostu
1. U Židlochovic, u stezky, zmizel kříž, co se s ním stalo?
Jistě víte, že byl zcela zničen, rukou vandalů. V současné době je deponován
na sběrném dvoře v Hrušovanech u Brna. Připravujeme projekt „opravy drobných sakrálních staveb“ a věříme, že získáme v příštím roce dotaci od Jihomoravského kraje. V této spolupráci chceme všechny kříže a Boží muka opravit.
2. Jaká je reakce ČD na Vaši snahu řešit čistotu nádražní budovy?
Regionální správa majetku Brno sdělila, pod kterou budova spadá, že nemá
peníze na zásadnější úpravy. Nespokojil jsem se s tímto odkazem a vše řešil
na úrovni generálního ředitele ČD v Praze. Text si můžete přečíst sami. Po uplynutí lhůty si můžeme zkontrolovat, jak drží pan generální ředitel své slovo.
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Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

Výběr z usnesení č. 10/ZO/2012
z jednání ZO Hrušovany u Brna
konaného dne 30. 4. 2012
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu výboru pro ochranu majetku

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu starosty
2. Zprávu místostarosty
3. Závěrečný účet obce za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrady
4. Rozpočtové opatření č.1/2012
5. Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna a BETÁNIÍ-křesťanská pomoc
a pověřuje starostu jejím podpisem
6. Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna a ŽDS Skřivánek a pověřuje
starostu jejím podpisem
7. Dotace z rozpočtu obce:
		- Táborníci 55.000,- Kč
		- TJ Sokol 104.000,- Kč
		- FK 1932
49.000,- Kč
		a pověřuje starostu podpisem smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
8. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne
30. 11. 2009 s Obcí Vojkovice
9. Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
související č.151431 mezi Jihomoravskou plynárenskou, a.s. a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem
10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zříze-

ním stavby č. 151431-01 mezi Jihomoravskou plynárenskou, a.s. a Obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu
jejím podpisem
11. Smlouvu č. 014990004356/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Obcí Hrušovany u Brna
a E.ON Distribuce, a. s. a pověřuje
starostu jejím podpisem
12. Směrnici VZMR/2012 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
13. Zástavní smlouvu č. 08018191-Z mezi
SFŽP a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

III. Zastupitelstvo obce revokuje:
1. Usnesení č. 24/15/2010 ze dne
26. 7. 2010
2. Usnesení č. 6/26/2011 a 6/27/2011 ze
dne 31. 10. 2011

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odpisu, vyřazení a likvidaci majetku
dle předložených návrhů

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Finančnímu výboru – zpracovat
podklady pro optimalizaci příjmové
a výdajové stránky rozpočtu na rozpočty r. 2012 a 2013
		Termín: 5. 11 .2012.
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Informace

Archeoskanzen „PRAVĚKOVICE“
Bohumil Harašta, místostarosta obce

Rádi bychom Vás seznámili s projektem, který se obci se nabízí. Projekt
s příznačným názvem "Pravěkovice",
může mj. velkou měrou zvýšit návštěvnost Hrušovan, by realizoval
historii vývoje člověka v několika tematických okruzích. Vše by se odehrávalo v reálu s historickými stavbami
v různých obdobích vývoje, domácími
zvířaty a hlavně možností, vyzkoušet
si spoustu řemesel tradičními historickými nástroji.
Jednání, která zatím
probíhají, jsou ve fázi
vzájemné výměny informací. V jednotlivých připojených dokumentech
umístěných na stránkách
obce je popsán záměr, jak
by měl takový skanzen
vypadat. V obrazových
přílohách jsou snímky
z obdobných projektů,
realizovaných v zahraničí
zejména v Rakousku a Německu a jsou turisticky
velice atraktivní.
Celý projekt by realizovala soukromá osoba,
vlastními náklady s případným příspěvkem
obce a využitím obecních pozemků v lokalitě
u rybníka Šejba. Shodou
okolností je zrovna tato
lokalita bohatá na historické nálezy z dob dávno
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zapomenutých.
Máme za to, že tento projekt může
být atraktivní nejen pro turistický
ruch, ale hlavně může celá akce
posloužit také k výuce a praktickým
ukázkám pro školy. Další zájemci z řad dobrovolníků budou míti
spoustu možností podílet se na výstavbě a provozu tohoto „skanzenu“
a vyzkoušet si například pazourkem

Informace
opracovat dřevo a další řemeslné
zručnosti nebo vyrobit s pomocí tehdejších nástrojů funkční plavidlo.
Podrobnosti o nabízeném projektu
naleznete na webových stránkách
www.hrusovanyubrna.eu

Obecní úřad

Rádi bychom Vás jménem Obce
Hrušovany u Brna požádali o vyjádření Vašeho názoru na tento projekt
formou hlasování v anketě v pravém
sloupci webu. Do uzávěrky zpravodaje se přidalo 68 hlasů.

Dotace z fondu ASEKOL
Bohumil Harašta, místostarosta obce

Obec Hrušovany u Brna získala dotaci na projekt kamerového systému
na sběrném dvoře odpadů. Příspěvek bude poskytnut z Fondu ASEKOL
(kolektivní systém zajišťující zpětný
odběr některých vyřazených elektrospotřebičů) ve výši 55 000 Kč. Celkové náklady na projekt se odhadují
ve výši cca 86 000 Kč. Projekt bude realizován v letošním roce. Zabezpečení
sběrného dvora bude řešeno pomocí kamer a digitálního záznamového
zařízení. Systém bude kompatibilní
s budovaným kamerovým systémem
obce, který bude spravovat obecní

policie a umožní trvalý on-line dálkový
dohled.
Cílem projektu je zvýšit ochranu majetku obce a ochranu životního prostředí. Sběrný dvůr se totiž stává lákadlem
pro některé nenechavce, kteří pronikají
přes oplocení a snaží se zde něco ukrást.
Pokud navíc dochází k neodbornému
„vytěžování“ kovů z elektrospotřebičů, je
zde velké riziko ohrožení životního prostředí a lidského zdraví (např. únik freonů z ledniček, rtuť, kadmium). Z těchto
důvodů obec potřebuje řešit kvalitnější
zabezpečení tak, aby zamezila vstupu
těchto nepovolaných osob.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2012
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 198 televizí, 81 monitorů
a 914 kg drobného elektrozařízení
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného
odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů,
jako jsou např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru,
dopravy a ekologického zpracování či
likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný
odběr a recyklace např. stovky mobilních
telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné
množství je například spotřebováno při
30 cyklech myčky nádobí.
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„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 198 televizí, 81 monitorů a 914 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
64,45 MWh elektřiny, 2.393,64 litrů ropy,
303,19 m3 vody a 3,19 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15,40 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů
o 58,93 tun“, popsal/la konkrétní úspory
pro životní prostředí p. Hodec Pavel –
vedoucí sběrného dvora odpadů .

Když si uvědomíme, že například
osobní automobil vyprodukuje
za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si všichni,
kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.
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Obec

Sběrný dvůr odpadů

„KAM S POUŽITÝMI BATERIEMI?“
Markéta Karbanová

Ecocheese je unikátní projekt společnosti ECOBAT, jehož základní myšlenkou
je, aby se třídění vybitých baterií stalo
součástí moderního životního stylu každého z nás (obdobně jako třídění plastů
a papíru) a aby tak ČR dosáhla cílů EU pro
rok 2012, které jsou zaměřeny především
na ochranu životního prostředí.
Projekt, jenž byl odstartován na jaře roku
2011, se v první fázi zaměřil na propagaci
třídění baterií v českých domácnostech.
Tento moderní a estetický nástroj třídění přenosných baterií během prvního roku
získal nejen prestižní ocenění v soutěži
Metro Zlatá pecka 2011 v kategorii obalových designů, ale získal si více jak 40.000
zájemců.
K malým sběrným boxům ECOCHEESE
přibyly od letošního jara velké designové sběrné nádoby ECOCHEESE "M", které

se postupně objeví ve všech prodejnách,
ve kterých jsou oficiální sběrná místa. Nejnověji je najdete v prodejnách BILLA a Planeo elektro. I do těchto boxů můžete své
plné krabičky z vašich domovů vysypat.
Na stránkách www.ecocheese.cz si můžete objednat krabičku ECOCHEESE, která
vám přijde poštou domů. Ke zhlédnutí
je zde video o recyklaci použitých
baterií, děti si pomocí hry dozví, které přístroje v domácnosti jsou poháněny bateriemi,
a můžete se zde
dozvědět více informací o společnosti Ecobat.
Plný ECOCHEESE
můžete odevzdat
ve sběrném dvoře.

Věděli jste, že...?
• Každým rokem se v ČR prodá téměř
120 milionů kusů nových baterií a to
tedy znamená, že si každý z nás koupí
právě 14 nových baterií.
• V každé domácnosti v ČR se v tuto chvíli
nachází průměrně 10 použitých baterií.
To znamená, že 38 milionů kusů použitých baterií se povaluje v nejrůznějších
krabičkách, šuplících a podobně.
• V ČR v roce 2011 bylo odevzdáno
k recyklaci 769 tun spotřebitelských
baterií, což je o 68 % více než v předchozím roce. V porovnání s množstvím
baterií uváděných na trh je to více než
26% a díky tomu byl překonán závazný
limit směrnice 2006/66/EU pro rok 2012
o jeden rok dříve!
• Nabíječky jsou určeny pouze pro

speciální dobíjecí baterie (akumulátory), které výrobci obvykle označují
anglickým nápisem „rechargeable“.
Pokud tento nápis baterie neobsahuje,
nabíjení baterie není možné a mohlo by
být i nebezpečné!
• Všechny baterie mají tendenci ztrácet
časem energii, i když nebyly dosud použity. Proto skladujte i nepoužité baterie
na chladném a suchém místě. Nenechávejte baterie v elektrických přístrojích
a zařízeních, pokud je nehodláte delší
dobu používat.
• Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří 60 – 80 % jejich hmotnosti.
Recyklací baterií můžeme dosáhnout
energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek
domácností.
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Informace

Obecní úřad

Generální oprava fasád hřbitova
Bohumil Harašta, místostarosta obce

Obecní úřad oznamuje občanům, že od pondělí 4. června do konce srpna
bude probíhat generální oprava fasád hřbitova. Žádáme občany o pochopení při
pohybu pracovníků firmy, v případě potřeby při opravě může být manipulováno
s výzdobou vašich hrobů, které jsou kolem hřbitovní zdi.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2012
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Obec

Komise životního prostředí

Přírodní zahrada u mateřského centra Robátko
Pavla Dratvová, s použitím www.veronica.cz

Nejen ty, kteří se zajímají o dění v mateřském centru Robátko, ale také všechny příznivce hospodaření v souladu s přírodou bude jistě zajímat, že v neděli 10. 6. převzali zástupci města Židlochovice
a mateřského centra Robátko od zástupců občanského sdružení Veronica prestižní plaketu „Přírodní zahrada“, jako odměnu za ekologicky šetrné hospodaření. Akce se uskutečnila na Ukázkové
přírodní zahradě U smrku v Brně – Králově Poli jako jedna z akcí v rámci projektu „Přírodní zahrady bez hranic“, který realizují České a rakouské organizace.
Inspirací pro „přírodní zahrady“ je úspěšný projekt Natur im Garten, pomocí kterého
vláda Dolního Rakouska vytvořila ze svého
regionu kraj zahrad - přijíždějí zde ročně
tisíce turistů na prohlídky ukázkových přírodních zahrad a i běžní zahrádkáři vědí, že
se dá hospodařit bez chemie, ve spolupráci
s divokými rostlinami a živočichy. "Přírodní
zahrada" se během několika málo let stala
jednou z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších

ekologických akcí spolkové země Dolní
Rakousy.
V Česku máme to štěstí, že naše země je poseta tisíci zahrádek, ať už u rodinných domů,
na okrajích vesnic a měst, v zahrádkářských
koloniích, u škol a veřejných institucí. Takové bohatství nám mohou závidět i vyspělejší
země. V posledních letech ale zahrady nenápadně ustupují výstavbě, mění se z užitkových
na okrasné či jenom na prázdné travnaté plochy

Dotace na zahradní úpravy Robertovy vily
Robertova vila se svou zahradou patří bezesporu k architektonickým klenotům našeho města. Od roku 2008 se v zahradních
prostorách vily začíná systematicky rozvíjet
kulturní a společenský život. Přičemž
interiér objektu se postupně profiluje v živé
spolkové centrum. Kromě Pedagogicko
psychologické porady a Základní umělecké
školy zde působí Mateřské centrum Robátko, Dětský sbor Skřivánek a Junák. Z iniciativy MC Robátko zde bylo vybudováno
dětské hřiště. Snahou města je tedy prostor
kolem vily nadále zušlechťovat, tak aby
mohl sloužit co nejlépe k rozvoji volnočasových aktivit, setkávání rodin s dětmi apod.
Také z tohoto důvodu město podalo projektovou žádost o dotaci na Jihomoravský
kraj. Projekt pod názvem Zahrada Robertovy vily – podpora rozvoje zahrady v duchu
„Přírodních zahrad“ připravili Ing. Martin
Dratva, Ing. Pavla Dratvová a Mgr. Martina
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Bartáková. V minulém týdnu jsme byli
informováni, že projektová žádost byla přijata a město tak získá na realizaci projektu
78.000,- Kč.
Cílem projektu je vybudování přírodní
zahrady. Zahrada bude řešena tak, aby byly
využity maximálně současné prvky. Stávající
stromy budou doplněny novými výsadbami
ovocných stromů a ovocných a okrasných
keřů. Podél plotu zahrádek bude vysazena vinná réva. Důležitým prvkem bude
okružní „naučný chodníček“ v délce 127 m.
Ten provede návštěvníky po jednotlivých
stanovištích, sestavených z výsadeb kvetoucích trvalek, bylin v kruzích atd. Vše bude
doprovázeno naučnými tabulemi.
Současně je třeba říci, že pro obnovu
a rozvoj dosavadních zahradních prostor
areálu vily byla již v souvislosti s projektem
přírodní zahrady uspořádána mateřským
centrem Robátko celodenní brigáda.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2012

Komise životního prostředí
s řadou tůjí. Ty, které zbývají, jsou často intenzivně chemicky ošetřovány. Přitom i obyčejná
zahrada může být malou přírodní rezervací,
která nabízí životní prostor živočichům, kterým
ubývají přirozené úkryty v krajině, umožňuje
celé rodině relaxovat, setkávat se a tvořit, je
esteticky krásná a pestrá s množstvím různých
stanovišť, je místem pozorování, poznávání
a učení se přírodním procesům a produkuje
pro vás čerstvé a zdravé potraviny bez chemie.
Proto se zástupci města Židlochovice a MC
Robátko rozhodli zapojit se do sítě přírodních

Obec

zahrad a šířit tak povědomí o šetrném hospodaření v souladu s přírodními principy. Přírodní zahrady nevyžadují mnoho, je třeba splnit
pouze 3 základní kritéria: hospodařit bez rašeliny, bez lehce rozpustných minerálních hnojiv
a bez pesticidů. Tato kritéria zahrada Robertovy vily dlouhodobě splňuje. Z 30 dalších kritérii
musí být splněno ještě dalších 10 (např. ovocná
zahrada, živý plot z planých druhů keřů, přirozené druhy rostlin v trávníku, listnaté stromy,
květiny a kvetoucí trvalky). O prestižní plaketu
může požádat každý, kdo tato kritéria splňuje.

Každý držitel plakety je zařazen do seznamu držitelů a zakreslen do ekomapy:
http://www.veronica.cz/ekomapa?kat=priroda_zahrady.
Podrobné informace lze získat na www.veronica.cz a na www.prirodnizahrada.eu.
Mnoho cenných rad pro všechny, kdo mají zahradu, lze také najít v knize Heleny Vlašínové
Zdravá zahrada, kterou si lze půjčit i v hrušovanské knihovně.

Ta si kladla pod vedením
Ing. Martina Dratvy za cíl
zušlechtění zahradních
prostor s pomocí maminek, tatínků a dětí sdružených kolem mateřského
centra. Přestože bylo velmi větrno, děti i rodiče se
nadšeně chopili zahradnického náčiní a vyřezali
náletové dřeviny, osadili
záhony trvalkami při
vstupu do Robertovy vily,
zasadili keře u dětského
hřiště, umístili 6 ptačích
budek a jeden domeček
pro hmyz na stromy. Byl
založen také kompost
a vrbové stavby.
Takové nápady a aktivity jsou velmi důležité a chápu je jako součást koncepce kultivace
celého areálu, která doufám v dohledné době vyvrcholí rekonstrukcí vily samotné.
Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice
Hrušovanský zpravodaj Červen 2012
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Ostatní

Farnost Židlochovice

Zájezd do Vídně 8. 5. 2012
Ladislav Najman

V úterý 8. května jsme se konečně dočkali a vyrazili na společný výlet autobusem do rakouské metropole. Sešlo se nás
ze všech obcí naší farnosti celkem 49 včetně našeho pana faráře otce Pawla. Ranní
odjezd se konal za slibného krásného počasí. Opravdu jsme si lepší nemohli přát.
Po celý den svítilo sluníčko, ale nebylo nepříjemné horko.
Zastávku v Schönbrunnu využil každý
po svém, někteří si prohlédli zámek, další
vystoupali až k vyhlídce nad nádhernou
fontánou v parku, či si prohlédli krásnou
francouzskou zahradu a také stihli menší
občerstvení.
Při okružní cestě po Ringu nás náš ochotný průvodce, rodák z Hrušovan dr. Petr
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Slouk průběžně upozorňoval na významné budovy a místa v centru a také přidal
některé zajímavosti.
Po okružní jízdě jsme vystoupili u muzeí poblíž sochy císařovny Marie Terezie,
kde jsme pořídili památeční skupinovou
fotografii. Přes Hofburg (vídeňský hrad)
jsme se dostali na Michaelerplatz, kde byl
kratší rozchod. Někteří měli štěstí a obdivovali krásné bílé lipicány, které právě odváděli přes ulici z výcviku do jejich
ustájení. Po prohlídce kostela sv. Michaela
jsme se prošli promenádní ulicí Kohlmarkt
a Graben, kde se někteří z nás nechali zlákat nabídkou výborné zmrzliny. Také je
zde možnost navštívit pravou vídeňskou
kavárnu či si dát dobrý oběd.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2012

Farnost Židlochovice

S celou skupinou jsme pak navštívili nedaleký kostel sv. Augustina. Dalším naším
cílem byla Kapucínská hrobka Habsburků.
Zde odpočívá mimo jiných i poslední rakousko-uherská císařovna Zita, manželka bl. Karla I. Rakouského, i její syn Otto
Habsburský († 4. 7. 2011) se svou chotí.
Ulicí luxusních obchodů Kärtnerstrasse
jsme prošli k Svatoštěpánskému dómu.
K našemu zklamání však byla vysoká jižní
věž pro turisty uzavřena, a tak se nabízela prohlídka vnitřních prostor chrámu,
případně nižší severní věže s výtahem.
Na samostatnou prohlídku centra Vídně,
občerstvení a odpočinek jsme pak měli
přes hodinu volno.
Na závěr jsme se společně vydali ke kostelu Maria am Gestade (Panny Marie
Na nábřeží), kde je pochován hlavní pa-

Ostatní

tron Vídně sv. Klement Maria Hofbauer,
rodák z Tasovic u Znojma. Zde jsme si společně zazpívali několik slok mariánských
písní.
Při zpáteční cestě ulicemi k náměstí
Marie Terezie nás překvapilo množství
policistů v ulicích a uzavřené přístupové
cesty do centra. Po příchodu k Univerzitě
se vše vysvětlilo, připravovala se zde manifestace, kvůli které byl uzavřen i Ring. Tak
se stalo, že jsme se stali na více než hodinu nechtěnými unavenými přihlížejícími
pochodu manifestujících, kvůli kterému
se zdržel v ucpaných ulicích i náš autobus.
Odjížděli jsme pak od památníku Marie
Terezie s velikým zpožděním, což nám
trochu pokazilo celkový dojem z hezkého
výletního dne.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2012
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Události obrazem
Odhalení pomníku
14. 4. 2012

Představení II. světová válka
14. 4. 2012

Den matek v DDS
17. 5. 2012

Hasičský Svatý Florián
5. 5. 2012
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Den matek v ŽŠ
13. 5. 2012

Tenisový turnaj
9. 6. 2012

Šermířská skupna Exulis
2. 6. 2012
Menšíkova jedenáctka
17. 6. 2012

Dětský den
2. 6. 2012

Rozloučení s předškoláky
14. 6. 2012

Hrušovanský zpravodaj Červen 2012
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BAFYHO SVĚT
http://www.bafyhosvet.cz
-chovatelské potřeby
-krmiva pro hospodářská zvířata
-granule pro psy, kočky...
Kamenná prodejna:
Němčičky u Brna
Němčičky 69
66466
tel. 605156812

Jana Dolejšová

• Bytový textil
• Matrace
• Galanterie
• Bižuterie
vlasová bižuterie
• Spodní prádlo

Masarykova 120, Rajhrad
tel.: 603 228 076
547 229 102

• Čištění peří
• Šití přikrývek z peří
a dutých vláken
• Šití záclon
• Dámské krejčovství
• Oprava oděvů

www.domalu.cz
18
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Přehled archeologických nálezů v katastru obce
Předkládám čtenářům souhrnný přehled archeologických nálezů od nejstaršího pravěku až po středověk. Archeologické nálezy byly v Hrušovanech u Brna
jen sporadické. Vždy když se v obci připravovaly velké stavby – rozšíření nádraží,
stavba sokolovny apod. Další oblastí byla pískovna a okolí bývalé cihelny „U tří
mostů“. Řada starších nebo náhodných nálezů je z doby, kdy se nekladl na dokumentaci důraz, a proto dnes neznáme přesné místo ani datum mnohých nálezů.
Jak se dalo očekávat i při stavbě obchvatu v roce 2008, měli archeologové plné
ruce práce. Okres Brno–venkov je jedním z nejbohatších archeologických nalezišť na našem území.

Historické nálezy v katastru obce do roku 1987
Starší doba kamenná (Paleolit)
V místní pískovně byl nalezen tlustý úštěp z jemného kvarcitu.
Pozdní doba kamenná (Eneolit)
Kultura zvoncovitých pohárů
V katastru obce nalezen hrob – nález byl uložen v depozitáři muzea Ivančic.
Kultura protoúnětická
Za mlýnem (U třech mostů), v bývalé cihelně při okraji obce získal František
Černý z kostrových hrobů nádoby a provrtaný kamenný brousek.
Doba bronzová
Kultura únětická
V sídlištní jámě byl nalezen chudý inventář, z hrobů jsou patrně dochovány
bronzové šperky a dvě nádoby.
Kultura větrovská
Nalezeny střepy ze sídliště.
Středodunajská mohylová kultura
Ze žárového hrobu dochován keramický džbánek.
Doba halštatská
Za mlýnem (U třech mostů), u bývalé cihelny byl nalezen střepový materiál
ze sídliště.
Josef Skutil popisuje v roce 1939 náhodný nález bronzového meče.
Doba laténská
U nádraží byl v roce 1890 vykopán kostrový hrob se sponou a dvěma náramky.
Ve sbírce muzea jsou uloženy dvě misky se zataženým okrajem, bez nálezových okolností.
AZ občasník kronikáře Červen 2012
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Slovanské období
Střední doba hradištní
V roce 1935 byl proti nádražní budově rozkopán kostrový hrob se sekerou,
nožem, pa-zourkovým úštěpem a s nádobou.
Pod cukrovarem byly nalezeny dvě celé nádoby a střepový materiál.

Období středověku

U bývalého cukrovaru byla nalezena jedna středověká nádoba.

V trati Za mlýnem
(U tří mostů) v místech
bývalé cihelny bývaly
v minulosti hojné
archeologické nálezy.
Cesta do bývalé cihelny.
Foto: archiv kronikáře

Nález lidské kostry

Další nález lidských ostatků v katastru obce
V neděli 19.10.2008 byly po skrývce zeminy silničního obchvatu náhodně nalezeny za garážemi „U tří mostů“ lidské kostry. Jednalo se o stehenní kost a kyčelní kloub. Starosta obce se ještě v neděli večer dostavil na místo, aby se s nálezem
seznámil. Dnes t. j. v pondělí 20.10.2008 byla na místo nálezu přivolána policie
ČR. Postupným skrýváním zeminy byla obnažena téměř celá lidská kostra, včetně
lebky. Na základě těchto okolností přivola-li policisté na místo nálezu kriminalisty z Brna. Měli jsme možnost vidět precizní práci kriminální policie, která kousek
po kousku probírala zeminu a celý nález řádně dokumen-tovala.
Vzhledem k mělkosti hrobu (cca 30-50 cm pod okolním terénem), lze spekulovat, že se nejedná o historický nález. Dle velikosti kostí a tvaru lebky lze usuzovat,
že šlo spíše o mladého muže nebo ženu. Na místě nebyly nalezeny žádné zbytky
ošacení a podle stavu kostí by se mohlo jednat o období někdy kolem 2.světové
války. Toto vše jsou pouze dohady a možné spekulace. Pravdu a stáří kostry, může
odhalit pouze kriminální expertiza. Snad se někdy dovíme, o jakého člověka se
mohlo jednat a jakou dobu byl v tom mělkém hrobě.

AZ-2
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Hroby prvních obyvatel Hrušovan

V okolí místa nálezu kostry provedli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno sondáž, při které byly v ornici nalezeny další kostrové hroby,
silně narušené orbou.
Hroby tvoří minimálně dvě řady táhnoucí se ve směru sever–jih. Mrtví byli
ukládáni v rakvích, hlavou k západu. Archeologicky byly prozkoumány hroby
mladého muže (zemřelého
ve věku asi 20 let) a dítěte
(asi 10 let). Přestože se
v hrobech prozatím nenašlo nic, co by pohřebiště
přímo datovalo, pravidelné
uspořádání hrobů, orientace zemřelých a stupeň
zachování
kosterních
pozůstatků
odpovídá
pohřebištím z 11. až 12.
století, s možným přesahem do prvních desetiletí
13. století. Po vzniku, resp.
reorganizací farní správy
ve 13. století a následné
povinnosti pohřbívat pouze u farních kostelů, toto pohřebiště pravděpodobně
zaniklo. Kosterní pozůstatky budou nyní antropologicky analizovány.
Lze se domnívat, že první obyvatelé historicky doložených Hrušovan
(k roku 1250), se pohřbívali právě zde.
Mgr. Jiří Kala, Ústav archeologické památkové péče Brno
Foto: Bohumil Harašta

Při cestě k rybníku
Šejba byl na snímku
vpravo podle výzkumů
první hrušovanský
hřbitov, nedaleko
původního Panského
dvora. Dnes ulice
Jana Koziny.
Foto: archiv kronikáře
AZ občasník kronikáře Červen 2012
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Toulky obcemi
našeho regionu
Nesvačilka
Obec Nesvačilka se nachází 20 km jihovýchodně od Brna a 11 km od Židlochovic.
Vznikla v roce 1715 rozdělením panského dvora. V době vzniku byla obklopena
několika rybníky, které byly na počátku 19. stol. zrušeny. Obec se nachází
v rovinaté zemědělské oblasti bez lesů a rybníků. Proto se její okolí nazývá
krajinou bez stínů. Jedinou historickou stavbou v obci je zvonice. V roce 1976 byla
Nesvačilka sloučena s Těšany pod správu jednoho místního národního výboru.
V roce 1990 se obec osamostatnila.

Kulturní památky:

Kaplička Panny Marie Bolestné postavená v roce 1816, v roce 1832 vystavěna
zděná.
Kamenné kříže z 18. století a z roku 1941.

Současnost:

Katastrální výměra: 270 ha
Počet obyvatel: 329
Průměrný věk 37,1
V obci je vodovod, kanalizace (ČOV), plynofikace, není zde pošta, škola,
zdravotnické zařízení.

Firmy v obci:

V obci je několik živnostníků jako: kovotlačitelství, zámečnictví, oprava strojů,
stolařství, zlatnictví, pohostinství, prodejna potravin, prodejna stavebnin,
autodoprava. Ostatní obyvatelé dojíždějí za prací do Brna a okolí.
V katastru obce se prováděly výzkumné vrty pro těžbu ropy nebo plynu.
Ve dvou lokalitách katastru se nachází minerální voda Šaratice.
Společně s obcemi Těšany a Moutnice vytvořily mikroregion.

Znak obce:

Obec měla na pečeti Pannu Marii, je ji zasvěcena kaple Narození Panny Marie.
Proto byl do znaku zvolen atribut Panny Marie – bílé lilie v zeleném štítě nad
zlatou vlnkovitou patou stříbrná mariánská lilie.

AZ-4
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Toulky obcemi
našeho regionu
Moutnice
Obec Moutice leží v úrodné zemědělské oblasti při moutnickém potoku po obou
stranách silnice do Klobouk, 10 km východně od Židlochovic.
První písemná zmínka o obci Moutnice je z roku 1298. Její severní část – Rozařín
vznikla v roce 1784, až do roku 1951 byla samostatnou obcí. Ke sloučení obou
obcí došlo v roce 1951 pod společné označením Moutnice.

Nemovité kulturní památky:

Kostel sv. Jiljí ( čís. pam. 0839) postaven v gotickém stylu, sakristie dostavěna
v roce 1697 a věž v roce 1708
Rozařínská kaplička z roku 1905

Osobnosti:

V letech 1872 – 1877 působil na zdejší faře spisovatel P. Václav Kosmák.

Současnost:

Katastrální výměra: 709 ha
Počet obyvatel: 1211
Průměrný věk: 37 let
V obci je pošta, škola, vodovod, plynofikace, kanalizace (ČOV).

Firmy v obci:

Agro Monet a.s. obhospodařuje převážnou část pozemků v Moutnicích i okolních
obcích.
Autodoprava Matějka
ELSTAR, s.r.o.
Většina práceschopného obyvatelstva je zaměstnána v nedalekém Brně.

Znak obce:

V modrém štítě stříbrný hrot, v něm červená růže na zeleném stonku o čtyřech
listech, provázený vpravo vztyčeným šípem a vlevo vinařským nožem, obojí zlaté.
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Události známé, neznámé…

I dnes pokračujeme s uveřejňováním fotografií učitelských sborů na základní
škole v Hrušovanech u Brna. Fotografie je ze školního roku 1986/87.
Zleva: Marie Janíčková nastoupila ve šk. roce 1977 a odešla do důchodu v roce
2002. Věra Blatná šk. rok 1980/81, 1988/89 odešla do důchodu, Jitka Švihlová
šk. rok 1986/87 – 1994/95, Marie Faistlová šk. rok 1986/87 – 1989/90, Anna Kolegarová, Marie Sopoušková, vychovatelka šk. rok 1981/82 – 2006/07, Zdeňka
Kolegarová, Kamila Frolíková šk. rok 1984/85 – 1986/87.

Kdo byl kdo v Hrušovanech u Brna.
Ludmila Kuspišová
Zapálená členka ochotnického divadelního spolku TJ Sokol.
Nejen hrála ale i režírovala některé divadelních představení.
Za II. světové války společně s ochotníky cestovala na koňských
povozech na představení po okolních obcích. Po útlumu divadelní
činnosti v obci se snažila v padesátých a šedesátých letech
minulého století znovu obnovit slávu hrušovanských ochotníků.
Bartoloměj Kameník ( 17.10. 1916 – 1.8. 1978 )
Duše hrušovanského sportu, v době meziválečné i v době
pozdější. Po celý život neúnavně organizoval různé sportovní
a společenské akce.
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Hrušovanský historický kalendář 2012
1892

1912

1922

 Nová školní budova /120 let/
Přeplněné třídy staré hrušovanské školy (174 žáků) donutily obecní
představitele přemýšlet o stavbě nové školní budovy. Základy školy byly
položeny v květnu 1892 a počátkem listopadu 1892 byla budova odevzdána
hrušovanské veřejnosti.
Škola byla čtyřtřídní, plány a stavbu školy provedl stavitel Karel Jirusch ze
Židlochovic. Obec si na tuto stavbu půjčila od I. Moravské spořitelny 31 104
zlatých splatných do 10 let. V roce 1899 byla nová škola zaplacena a obec byla
bez dluhů. O prázdninách 1936 byla provedena nástavba školní budovy, která
byla zkolaudovaná v témže roce. Celková částka stavby činila 207 460 korun.
V roce 1971 byla provedena generální oprava školní budovy a do užívání
byla předána v roce 1972.
V roce 2005 byla základní škole předána do užívání nově vybudována
kuchyně, jídelna a tělocvična. Zároveň byly modernizovány učebny,
provedena nová fasáda školní budovy.
V roce 2009 byla provedena výměna oken (plastová) a zateplení budovy.
 Starostou obce byl Bartoloměj Sopoušek.
 Byla provedena regulace potoka Šatavy, od mostu za mlýnem přes novou
silnici až ke konci hranic hrušovanských pozemků k Unkovicím.
 Ve školním roce 1912/13 navštěvovalo školu 219 žáků a Alois Trnka zůstává
nadučitelem.
 Starostou obce byl František Edler.
 TJ Sokol a TJ Orel (100 let)
V roce 1912 byly v Hrušovanech ustanoveny tělocvičné jednoty.
TJ Sokol V červenci roku 1912 byla založena v hostinci č. 75 tělocvičná
jednota Sokol. Nejdříve sokolové cvičili v hostinci č. 166 a později
v nově postavené tělocvičně vedle hostince č. 1 u Schmidtů.
TJ Orel
V říjnu 1912 byla založena v hostinci na radnici tělocvičná jednota
Orel, kde sportovci až do roku 1924 cvičili. V roce 1924 koupila
jednota od pana Schmidta tělocvičnu Sokola a přebudovala ji
na Lidový dům.
 Byla ustanovena komise na přípravu povýšení obce na městys.
 Ve školním roce 1922/23 byl počet žáků 212. Řídícím učitelem byl Vratislav
Dvořák.
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 Byla zřízena pobočka při 2. třídě, celkem bylo 5 tříd ve 4 učebnách. Čtyři třídy

byly v nové školní budově, jedna ve staré škole.
 Starostou obce byl František Hulata.

1932

 Založení oddílu kopané 1932 (80 let)
V roce 1932 byl v obci založen oddíl kopané S. K. Hrušovany jako jeden
z posledních v okolí. Příčinou byl dlouholetý nesouhlas vedení školy a TJ Sokol
s brutální hrou hráčů kopané. Proto mnoho hrušovanských fotbalistů hrálo
v oddílech okolních obcí.
První oficiální zápas se hrál v roce 1932 proti hustopečskému klubu
„Makkabi“a S.K. Hrušovany prohrály 7:0. Na zápas se jelo na kolech i dva
na jednom kole.
 Místní školu navštěvovalo ve školním roce 1932/33 208 žáků.
 Starostou obce byl František Hodovský

Školní rok 1934/1935

Použité prameny:
Internetové stránky obcí,
Ludvík Belcredi a kol. – Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov, Brno 1989
Přehled výzkumů na Moravě a Slezsku 2008 – http:// www.arub.public08.cz
http://www.hrusovanyubrna.cz
Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
AZ-8
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Mateřská škola

Školy

Akce mateřské školy
Děti a paní

učitelky MŠ

Velikonoční svátky jsme v MŠ oslavili
společně s rodiči akcí „Mámo, táto, pojď si
hrát“. Ve všech vyzdobených třídách jsme
společně vyráběli z papíru velikonoční
zajíčky, kuřátka, slepičky i přáníčka.
Ve čtvrtek 26. 4. 2012 proběhl „Den otevřených dveří“. Veřejnost měla možnost
shlédnout vybavení všech tříd i školních
zahrad.
Zápis do MŠ se uskutečnil 3. 5. 2012
v budově MŠ Sídliště. Bylo podáno 80 žádostí o umístění dětí do MŠ na šk. rok 2012
– 2013.
Maminka mě ráda má,
přikrývá mi záda má,
pofouká mi kolena,
když je mívám odřená.
Tradiční akcí ve všech třídách MŠ je
oslava „Svátku matek“. Děti se na slavný
den připravovaly nácvikem pásma říkanek
a písniček, a také výrobou dárečků a přáníček. Po shlédnutí krátkého pásma sváteční
odpoledne vyvrcholilo společným posezením s maminkami při kávě a zákusku.
Většina maminek se zapojila do pečení
sladkostí.
I tento rok připravila obecní policie pro
děti dopravní akci plnou soutěží a zábavy.

Děti si přivezly koloběžky a odrážedla,
na kterých absolvovaly slalom a jízdu zručnosti.
Jako každý rok, tak i letos jsme u příležitosti „Dne dětí“ připravili v MŠ mnoho
zajímavých a zábavných akcí.
Prví z nich bylo vystoupení „Dětského
pěveckého sboru“ z Modřic pod vedením
p. uč. J. Kavkové. Zazněly známé písně
a žertovné říkanky. Akce proběhla na školní zahradě v MŠ Havlíčkova.
Starší děti se zúčastnily 28. 5. 2012
výletu do Planetária a hvězdárny v Brně.
Dostaly se do prostředí velmi záhadného
a tajuplného.
Výlet byl také připraven pro malé
děti, ty si vyjely ve středu 6. 6. za zvířátky
do ZOO v Hodoníně. Dětem se nejvíce líbil
výběh lvů, opice a terária s plazy.
Po několika letech jsme opět začali
jezdit plavat do plaveckého bazénu
v Hustopečích. Příští školní rok bude plavecký výcvik opět zařazen do akcí MŠ.
V měsíci červnu proběhne ještě mnoho
akcí, např. – Rozloučení s předškoláky,
zahradní slavnost, dopoledne s hasiči,
sportovní dopoledne a „spaní“ v MŠ.
Všem dětem i rodičům přejeme pěkné
prázdniny.

Poděkování
Kolektiv zaměstnanců děkuje všem rodičům a spoluobčanům,
kteří nám po celý školní rok pomáhali.
Děkujeme
MUDr. Růžičkové za finanční dar ■ paní Rožnovské za věcné dary
■ manželům Kapounovým za věcné dary ■ panu Cikánovi za věcný dar
■ panu Nováčkovi za údržbářské práce ■ paní Kopáčkové za dekoraci
■ paní Vajdové za nové hračky ■ paní Dratvové za strom do školní zahrady
■ vývařovně Honsnejman za papíry do sběru
Hrušovanský zpravodaj Červen 2012
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Sokol

Organizace

Strakatý Sokec 2
Dagmar Kneslová
8.–9. 6. 2012 se v prostorách Sokolovny
konal díky podpoře obce festivalo.s.
Strakatý svět, zaměřený na alternativní
kulturu, programy pro děti a ekologické
téma využití nepotřebných věcí.
Členové a dobrovolníci sdružení uspořádali i letos dopolední didaktický pořad
pro základní školy s tématikou kočky
domácí. Děti si vyzkoušely výtvarné techniky, zapojily se do interaktivní hudební
výchovy a předvedli svou kreativitu v divadelní dílně. Přírodopisné pásmo o chovu
kočky je na názorných příkladech poučilo
o správném přístupu a zodpovědnosti
v péči o svá zvířátka. Odměnou dostali pozornosti pro své kočky a psy od firmy Avet.
Bazar na hřišti bohužel řada místních
nestihla navštívit kvůli nepřetržitému
dešti, přesto se podařilo potěšit aspoň
některé pokladem za dobrovolný příspěvek. Navíc se k akci v sobotní dopoledne
přidala burza dětských věcí, kterou organizátoři chtějí opakovat nyní každou
druhou neděli.
Večerní koncerty rovněž bojovaly s nepřízní počasí i konkurencí fotbalu, ale zejména místní kapely si své publikum našly.
Karneval pro děti Kočičí bál dal dětem
opět prostor pro tvořivou činnost i pohyb.
Plnili úkoly z pohybových dovedností,
zazpívali na mikrofon, tančili a vyráběli
vlastní masky. I z této akce si odnášeli
domů odměny pro své čtyřnohé kamarády
a nezapomněli jsme ani na malý dárek pro
ně samotné.
Pro útulky se podařilo vybrat 2100 Kč,
hlavní je ale přínos v rozšíření kulturních
a zábavných aktivit v Hrušovanech a osvětová činnost.
Strakatý svět o. s. děkuje obci, hrušovanskému Sokolu a sponzorům za podporu, návštěvníkům za účast a milé přijetí
a ještě jednou bychom chtěli pochválit
všechny šikovné děti, které se zúčastnily.
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Se závěrem školního roku…
29. 3. 2012 jsme ve škole přivítali cestovatele pana Jiřího Máru se synem Jirkou.
Pan Jiří Mára nás uvítal a začali jsme
si promítat o Novém Zélandu, který procestoval se svým synem Jirkou. Byly tam
nádherné fotky. Novozélanďané jsou
velmi přátelští lidé. Pan Jiří Mára bydlel
v novozélandské rodině, kde se o Vánocích
všichni sešli a měli spoustu a spoustu
dárků. Malá holčička z té rodiny věřila
na Santa Clause, a tak si dala na postel
mléko a sušenky, aby si Santa mohl vzít.
Její rodiče sušenky nakousli, mléko upili
a na zem udělali moučné stopy od krbu,
aby to vypadalo, že tam vážně Santa byl.
Pak Márovi odjeli a jeli kolem zajímavého
plotu, na kterém byla upevněna stará jízdní kola. Pak jsme viděli fotku u takové zoo

s ptákem kiwi, což je pták s dlouhým zobákem. Na Novém Zélandu se točil film Pán
prstenů. Jsou tam také obrovské louže,
ve kterých je vroucí bahno. Nový Zéland
má vlajku, kde je v pravém rohu nahoře
anglická vlajka a vlevo má čtyři hvězdy. Hl.
město nového Zélandu je Wellington. Pak
se přesunuli do Japonska, kde se v chrámu zapalovaly vonné tyčinky. Márovi jeli
do Japonska, aby viděli telekomunikační
věž v Tokiu. Potkali tam milého pána,
který se obětoval a provedl je po Tokiu. Šli
do restaurace, kde byly různé pokrmy. Byly
tam i škeble, něco moc dobré nebylo, ale
pan Mára musel dělat, že mu to chutná.“
Beseda se mi moc líbila.

12. dubna se v Žabčicích konal fotbalový turnaj McDonald´s Cup, ve kterém žáci
4. a 5. ročníku získali 5. místo.
19. 4. oslavili všichni žáci se svými učiteli Den Země.
20. 4. 2012 se vybrané družstvo
našich nejlepších atletů
zúčastnilo
v Židlochovicích soutěže v atletickém víceboji pod názvem Šmoula Cup. V tomto,
již třetím, ročníku se našim šikovným školákům po náročných pěti disciplínách podařilo celkově zvítězit před družstvem ze

Žabčic, Židlochovic a Blučiny, když v pěti
kláních byli třikrát první a dvakrát druzí.
Po zásluze si odvezli 1. cenu ve formě krásného dortu. Naši školu reprezentovali: Petr
Vávra, Marie Šimovcová (oba 5. ročník),
Petr Borovička a Aneta Zabloudilová (4.
ročník), Vojtěch Hejduk a Aneta Kolegarová
(3. ročník), Jakub Dvořák a Štveráčková
Dominika (2. ročník). Vítězům gratulujeme
a přejeme další podobné úspěchy.

25. a 26. dubna pro žáky připravili příslušníci místní policie s panem místostarostou B. Haraštou vzdělávací program
s dopravní tématikou. Žáci si ověřili svoje
teoretické i praktické znalosti.
3. května se konal v Pohořelicích turnaj
ve vybíjené „Preventan Cup“. Naši žáci
v tomto okrskovém kole obsadili 1. místo.

15. 5. v okresním kole v Modřicích obsadili
3. místo.
7. května jsme pro děti zorganizovali
1. ročník netradiční „Oranžové olympiády“.
Vítězové třídních kol se mezi sebou utkali
v těchto disciplínách: člunkovém běhu,
skocích přes lavičku, skoku z místa, račí
chůzi a hodu na cíl.
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Janková Libuše 5.A.

L. Šimovec
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V neděli 13. 5. žáci z kroužku pěveckého a hry na flétnu pod vedením p. uč.
M. Dvořákové a p. uč. L. Šnajnarové
vystoupili v tělocvičně na oslavě Dne
matek.

Školy

21. 5. – 24. 5. se uskutečnila v Prudké
na Vysočině škola v přírodě. Žáci tříd I.A,
II.A a IV. se zde nejenom učili, ale jezdili
na výlety, hráli hry a plnili úkoly nejrůznějšího zaměření. Všichni si odnesli nevšední
zážitky.

29. 5. se konaly plavecké závody 3. tříd
v Hustopečích. Naši školu zde reprezentovali 4 žáci 3. ročníku:
 dívky 8. místo Melanie Hodovská 24,2 s
 31. místo Soňa Chudosovcevová 33,3 s
 chlapci 12. místo Vojtěch Hejduk 24,4 s
 13. místo Ondřej Chmelík 24,5 s
 Výsledky štafety - školy: ZŠ Hrušovany
8. místo 01:54,9 min
Závodů se zúčastnilo 20 základních
škol a celkem 41 dívek a 41 chlapců. Našim
plavcům gratulujeme.”
R. Fabiánková

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pondělí 21. května se sešli rodiče a děti
ze základní školy, aby se rozloučili, protože
první, druhá a čtvrtá třída jela na čtyři dny
na školu v přírodě do Prudké u Tišnova.
Když přijel autobus, všichni jsme byli natěšení na to, co nás čeká za dobrodružství.
Po příjezdu nám paní učitelka oznámila, že
budeme piráti a rozdělili jsme se do skupin.
Po zabydlení v kajutách jsme čekali na písknutí admirála a další pokyny. Pak si důstojníci
se svou flotilou museli vyrobit vlajku a založit
lodní deník, aby mohli plnit další úkoly a čelit
dalším pirátským nebezpečím.
V úterý ráno byla na velkém hřišti ranní
rozcvička a během celého dne nám paní

učitelky připravily spoustu soutěží a her.
Později odpoledne byl průzkum okolí.
Třetí den jsme se vydali vlakem na hrad
Pernštejn. Na hradě jsme se dozvěděli
hodně zajímavostí a mohli jsme koupit
dárky domů.
Poslední den jsme měli za úkol najít
tajemný poklad, který byl ukrytý pod mostem nedaleko tábora. Po nalezení pokladu
se rozdávaly ceny a diplomy za splněné
úkoly. Potom se všichni sešli u autobusu
a jelo se domů. Všem dětem se pobyt
na škole v přírodě moc líbil.
Jaroslav Fráňa
Dominik Suchánek
4. třída

7. 6. žáci 4. a 5. roč. soutěžili v atletických
disciplínách na olympiádě v Rajhradě.
Přivezli krásné 1. místo v soutěži družstev
a spoustu medailí.
Vyvrcholením školního roku byla oslava 120 let otevření naší školní budovy
a 760 let od založení obce Hrušovany
u Brna.
Uspořádali jsme výstavu prací žáků,
která byla zahájena vernisáží 5. 6. Výstavu
připravili žáci pod vedením svých učitelů,
vychovatelek a vedoucích kroužků. Byly

zde vystaveny výtvarné práce dětí, výtvarně i literárně zachycené zážitky ze školy
v přírodě a dalších školních akcí, nejlepší
práce ze soutěže Ze století do století,
fotografie ze školních akcí za několik posledních let, kopie některých stránek naší
školní kroniky, prezentace o škole a práci
turistického kroužku. Dobu před 120 lety,
kdy byla postavena naše školní budova,
jsme chtěli na vernisáži přiblížit i dobovým
oblečením. Vystoupili žáci kroužku pěveckého a hry na flétnu p. uč. M. Dvořákové
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a p. uč. L. Šnajnarové. Pan starosta poděkoval bývalým i současným učitelům, popřál
škole, jejím žákům i zaměstnancům hodně
dalších úspěšných let.
Školství v Hrušovanech má dlouhou
tradici. Do roku 1774 navštěvovali hrušovanští žáci školu v Unkovicích. V roce
1858 byla v domě č. 69 (dnes 206) postavena první škola. Stavitelem byl Antonín
Strnadel z Rosic. Prvním učitelem byl
Florián Petýrek. Od roku 1884 do roku
1886 na hrušovanské škole působil jako
učitel spisovatel Alois Mrštík.
V roce 1890 měla vesnice 1259 obyvatel
a dvoutřídní školu navštěvovalo 232 dětí.
Třídy byly přeplněné. Proto bylo zakoupeno od židlochovického velkostatku
za cenu 3 156 zlatých stavební místo
pro novou budovu. Plány na čtyřtřídní
školu vyhotovil stavitel Karel Jirusch
ze Židlochovic, který školu v roce 1892 nákladem 31 104 zlatých postavil. Na stavbu
si Hrušovany půjčily od I. Moravské spořitelny a částku v roce 1899 splatily. Nová
budova byla opatřena věžními hodinami
a větrnou harfou.
V roce 1936 byla v období letních
prázdnin provedena přístavba druhého
patra školní budovy. Ministerstvo školství
a národní osvěty v únoru 1937 vyhovělo
žádosti obecní a školní rady a škola byla
pojmenována jako „Masarykova obecní
škola v Hrušovanech u Brna“.
Na učitelské místo sem v roce 1893
nastoupila Helena Vašková, sestra Petra
Bezruče. Učila zde až do roku 1911.
Na školní budovu byla 7. března
1990 umístěna pamětní deska. Nápis
na ní připomíná pobyt T. G. Masaryka
v Hrušovanech v roce 1882. Původně byla
deska umístěna na domě č. 21, který dnes
již neexistuje.
Školní budova prošla v roce 1971–72
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rekonstrukcí, která stála 300 000 korun.
V roce 2004 proběhla přístavba školní
jídelny a tělocvičny v hodnotě 20 018 953
korun. Státní dotace činila 14,5 mil. Kč,
zbytek hradila obec.
V roce 2009 byly na objektech základní a mateřské školy zatepleny střechy,
obvodové pláště a vyměněna okna. Cena
za opravy převýšila osm a půl milionu
korun. Část zaplatila Evropská unie, hrušovanská radnice se podílela částkou přesahující jeden milion korun.
K dnešnímu dni máme 175 žáků v 9
třídách 1. stupně, 19 zaměstnanců, z toho
14 pedagogických, 2 oddělení školní družiny. Učitelé pracují s dětmi ve 12 kroužcích,
pro děti pořádáme různé akce, výlety, školy
v přírodě. Škola vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu Otevřená škola.
Kromě kvalitní výuky ve všech předmětech,
která je samozřejmostí, se zaměřujeme
na výuku angličtiny, kterou jsme zařadili již
od 2. ročníku. Dokladem toho, že jsou naši
žáci dobře připravení, je to, že se snadno
dostávají na víceletá gymnázia.
Dětem i rodičům nabízíme nadstandardní služby. Na naší škole pracuje školní
poradenské pracoviště, ve kterém působí
speciální pedagog, logoped, dyslektické
kroužky, provádíme pravidelnou diagnostiku potřeb žáků s poruchami učení
a chování. Na toto jsme získali projekt
EU v rámci programu OP VK. Projekt byl
realizován v letech 2009–2012, v současné době i díky podpoře Obce Hrušovany
u Brna probíhá jeho pětiletá udržitelnost.
Nyní realizujeme další projekt OP VK.
Jedná se o takzvané EU peníze školám.
Získali jsme částku 960 000 Kč. I díky těmto
projektům se naše škola zdárně rozvíjí.
Současnou školu si zájemci z řad občanů mohli prohlédnout 6. 6., kdy jsme pořádali Den otevřených dveří. Někteří využili
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také možnosti být přítomni při
výuce.
Výstava byla zakončena
ve čtvrtek 7. 6. Za veškeré příspěvky děkujeme.
Za dobrou spolupráci chceme poděkovat organizacím
v obci, jako jsou MŠ, Školská
rada, Táborníci, Sokol, hasiči,
policie, místní knihovna, komise pro občanské záležitosti
a ostatní. Nejvíce si ceníme
dobré spolupráce se svým
zřizovatelem, kterým je Obec
Hrušovany u Brna. Ta věnuje
každoročně značnou část
finančních prostředků nejen na opravy a údržbu, ale
i na modernizaci a vzdělávání.
Vážíme si pomoci všech rodičů, spoluobčanů a příznivců
školy, děkujeme sponzorům.
Přejeme krásné léto, dětem
hezké prázdniny, ostatním příjemnou dovolenou.
Za žáky a zaměstnance školy
Mgr. Jarmila Motlíčková
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Sbor dobrovolných hasičů

Jaro roku 2012 s SDH
Zdeňka Pospíšilová, vedoucí mládeže SDH

V březnu jsme celý měsíc věnovali
přípravě na závody v uzlování čtyř základních uzlů. Zjistili jsme totiž, že nás
tato soutěž velice baví, protože se nejen
zdokonalujeme ve zručnosti ale i v technice. Ze soutěže v I. Uzlové štafetě v Bosonohách jsme si za přípravku (děti ve věku
od tří do šesti let) odvezli 14. a 11. místo,
za starší žáky 8. místo. Velkým překvapením pro nás bylo 3. umístění našich mladších žáků za které soutěžil Denis Najman,
Boris Wágner, Soňa Chudosovcevová
a Valerie Phillipi.
V květnu jsme už chystali na závody
ligy mládeže v Přísnoticích, Sivicích
a Zastávce. Závodu jsme se zúčastnili, ale
letos nám moc štěstí nepřálo. Ale i přesto
jsme si soutěže užili. Zúčastnili jsme se
i soutěže hry Plamen v Přísnoticích, kde
nás reprezentovalo nejen družstvo starších, ale i mladších žáků.
S přípravkou jsme se letos poprvé zúčastnili soutěže v běhu na 60m s překážkami, která se konala ve Starém Lískovci.
Z našeho sboru se nejlépe v kategorii
5letých umístil Marek Malý , který skončil
na 3. místě. V kategorii 6letých se nejlépe
umístil Miroslav Koutek, který obsadil
4. místo. Nemůžeme vynechat ani naše
nejmladší hasiče Ondřeje Hradského
a Daniela Dvořáka. Se sborem našich
hasičů jsme podnikli i dobrodružný výlet
na Pálavu.
Nyní nás čeká poslední letošní soutěž
ligy mládeže v Židlochovicích, která se
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koná 16. 6. 2012 a noc v hasičce s honbou
za pokladem jako poslední rozloučení
před velkými prázdninami.
Naše řady se doplnily i o ženské družstvo, které v letošním roce reprezentují
Blanka Fialová, Jana Weisová, Jana Čechová, Marcela Drápalová, Eva Malá, Lucia Lamačová, Lenka Česlíková, Miluška
Bártlová, Marcela Maláníková, Alena Veisová a Zdeňka Pospíšilová.Zúčastnili jsme
se II. kola PS mužů a žen v Žatčanech, kde
jsme získali 3. místo za ženy a 6. místo
za muže. Postoupili jsme do krajského
kola v Přísnoticích, ze kterého jsme si odváželi domů 4. místo. Naší předposlední
soutěží byla soutěž v Nesvačilce ze které
jsme si odvezli 6. místo. Nyní se připravujeme na soutěž v Dolních Kounicích.
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Táborníci

Zálesácký závod zdatnosti 1. 5. 2012
Jan Šnajnar

Tradiční prověření tábornických znalostí opět proběhl 1. května na myslivně.
11 tříčlenných hlídek z oddílu TÁBORNÍCI a SOKOLA Nové Bránice se snažilo v co nejkratším čase a s co nejpřesnějšími odpověďmi proběhnout asi dvoukilometrovou trať.
Po absolvování závodu si ještě děti zastřílely ze vzduchovky, opekly si špekáčky a ti
nejlepší si odnesli nejen diplomy, ale i věcné odměny.
Vítězové kategorie starších:
Pořadí
1.

2.

3.
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Jméno
Denisa Procházková
Eva Krafková
Daniela Schmidtová
Martin Oulehla
Petr Štěpnička
Ondřej Zoufalý
Zuzana Ryšavá
Lucie Malíková
Zoufalá Anna

Vítězové kategorie mladších:
Oddíl
TÁBORNÍCI
HRUŠOVANY

Pořadí
1.

SOKOL NOVÉ
BRÁNICE

2.

SOKOL NOVÉ
BRÁNICE

3.
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Jméno
Valerie Philippi
Aneta Zabloudilová
Kristýna Sadloňová
Soňa Chudosovcevová
Magdaléna Hodovská
Natalie Horrová
Štěpán Oulehla
Matěj Schoř
Vítek Pokorný

Oddíl
TÁBORNÍCI
HRUŠOVANY
TÁBORNÍCI
HRUŠOVANY
SOKOL NOVÉ
BRÁNICE
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Táborníci

Sběr odpadků kolem obchvatu a stezky do Židlochovic
Děkujeme Terce Šperglové, Markétě Antošové, Lence Skalické, Terce Machovské, Denči
Procházkové, Verči Vymazalové, Verči Králové, Aničce Kolegarové, Soni Chudosovcevové
a Kristýně Sadloňové za pomoc při již tradičním sběru odpadků 21. dubna kolem obchvatu a cesty do Židlochovic.
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Zasaď svoji vrbu
V neděli 20. května se sešli TÁBORNÍCI a Komise pro životní prostředí u místního
potoka Šatava a na jeho levém břehu vysázeli sazenice vrb. Asi 30 mladých stromků se
podařilo vysadit v úseku od ulice Sušilova až po mostek u Vodárny, ve snaze navrátit původní druh stromu na břehy našeho potoka. Za odborné pomoci členů komise a dalších
dobrovolníků si děti vyzkoušely náročnost vysazování stromů. Každý si svoji vrbu nejen
zasadil, ale také označil cedulkou se svým jménem. Ať nám dobře rostou!
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TUBOTECH
TUBOTECH
spol. s r. o.

výhradní dovozce a distributor
produktů italské společnosti

Comparato Nello s. r. l.

Kulové směšovací / termoregulační
a proporcionální ventily se servopohony:
• Topení • Zařízení se zónovým vytápěním
• Podlahové topení • Směšování a regulace teploty
• Vodovody • Zařízení využívající alternativní energii
• Systémy klimatizace • Úpravu vzduchu
• Zavlažování • Horké a studené kapaliny
• Vinařský, potravinářský, chemický, farmaceutický
průmysl • Automatizace různých regulačních
procesů (teploty, tlaku atd.) • Civilní a průmyslová
zařízení • Civilní motorová vozidla (např. obytné
automobily) a užitková vozidla • Plavidla

Domácí předávací stanice:
• Moduly pro topení a okamžitou výrobu teplé
užitkové vody
• Moduly pro topení a okamžitou nebo
akumulační výrobu teplé užitkové vody
• Zónové moduly pro centrální systémy
• Jednotky interface mezi kamny s výměníkem
a kotlem s deskovým výměníkem
• Integrační jednotky s termostatickým
a motorizovaným ventilem mezi termickým
solárním panelem a kotlem

TUBOTECH
TUBOTECH spol. s r.o.
Červené Vrchy 714,
tel.: +420 774 723 770
664 62 Hrušovany u Brna tel.: +420 775 121 215

email: info@tubotech.eu
web: www.tubotech.eu

