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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
Úvodem mého příspěvku Vás zdravím a přeji vše dobré.
Ani se nechce věřit, že je zde závěr školního roku 2013, blíží se
školní prázdniny a čas dovolených.
Rada obce a Zastupitelstvo obce průběžně naplňuje schválené
hlavní úkoly obce a zodpovědně hospodaří s majetkem obce.
Informace o tomto dění průběžně zveřejňujeme formou
webových stránek, zpravodaje a kabelové televize. Zasedání
těchto orgánů obce probíhá dle schválených časových
harmonogramů. Trochu mne však mrzí slabá účast veřejnosti
na zasedáních zastupitelstva obce.
Připadáme si tam jako sirotci.
Připomenu akce, které nám připadají velmi důležité a na kterých pracujeme:
1/
Rekonstrukce zdravotního střediska
2/
Převzetí sokolovny do majetku obce
3/
Výstavba parkovišť
4/
Opravy chodníků a vozovek
5/
Dofinancování čistírny odpadních vod
6/
Rekonstrukce kotelny mateřské školy na Sídliští
7/
Zvyšování zeleně v obci a rekonstrukce rybníků
další a další…., nebudu provádět výčet akcí neboť je jich moc.
Chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám pomáhají udržovat pořádek v obci, kteří
upozorňují na různé nešvary a těm, kteří dobrovolně pracují s dětmi a mládeží.
Chci poděkovat zastupitelům za korektní jednání a věcný přístup při řešení obecních
záležitostí. Velmi dobré výsledky jsme dosáhli při snižování nákladů obce, investice do zateplení,
modernizací kotelen, obnovy veřejného osvětlení a další, to vše přináší své výsledky.
Velmi dobře byla obec hodnocena při kontrole hospodaření, tzv. auditu obce, kde nebyly
shledány žádné závady.
Zastupitelstvo obce, dne 10. 6. 2013, schválilo finanční dar, jménem všech svých občanů,
pro obec LIBOTENICE, okres Litoměřice, ve výši 100.000,– Kč, na pomoc a odstranění škod,
které způsobily ničivé povodně.
Začínají prázdniny a čas dovolených. Buďte tolerantní k dětem, kterým trochu nevyšlo
závěrečné hodnocení, blahopřeji všem vyznamenaným a přeji krásnou a bezpečnou dovolenou.
Odpočiňte si a vraťte se všichni v plném zdraví a s novým elánem.
Přeji nám všem, osobní pohodu, jak v rodinách, tak v zaměstnání, včetně pevného zdraví
S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva

Výběr z usnesení č. 16/ZO/2013 z jednání ZO Hrušovany u Brna 6. 5. 2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zápis č. 8/2013 finančního výboru
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu starosty
2. Zprávu místostarosty o vývoji
bezpečnostní situace v obci
3. Nabytí majetku – pozemek
parc. č. PK 2536/2, k. ú. Hrušovany
u Brna
4. Smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitosti č. BP – 13/2013 mezi
Obcí Hrušovany u Brna a ČR-ÚZSVM a pověřuje starostu jejím
podpisem
5. Rozpočtové opatření č.1/2013
6. Rozpočtové opatření č.2/2013
7. Rozpočtové opatření č.3/2013
8. Rozpočtové opatření č.4/2013
9. Rozpočtové opatření č.5/2013
10. Účetní závěrku obce sestavenou
k 31. 12. 2012, včetně výsledku
hospodaření bez výhrad a připomínek
11. Závěrečný účet obce za rok 2012
a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2012 bez výhrady
12. Směrnici VZMR/2013
13. Pořízení investice – projekt BRO
– podle důvodové zprávy, včetně
finančních prostředků na vlastní
zdroje realizovaných rozpočtovým
opatřením a pověřuje Radu obce
kompletní realizací akce (rozšíření
hl. úkolů obce 2013)
14. OZV č.2/2013, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č.2/2012,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Darovací smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 25.000,Kč pro Židlochovický dětský sbor
Skřivánek, Židlochovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 110.000,- Kč
pro Betánie – křesťanská pomoc,
o.s., Villa Martha a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Hrušovany u Brna,
dle písemného podkladu, pro TJ
Sokol Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrušovany u Brna, dle
písemného podkladu, pro FK 1932
Hrušovany u Brna, o.s. a pověřuje
starostu jejím podpisem
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrušovany u Brna, dle
písemného podkladu, pro Táborníky Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem
Smlouvu o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu Obce Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, pro Myslivecké sdružení
LÍPA Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem
Rozpočtový výhled obce do roku
2018 (aktualizace)

Výběr z usnesení zastupitelstva

Obec

22. Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi Obcí Hrušovany u Brna
a ZD Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O změně programu ZO.
2. O odpisu a vyřazení majetku dle
návrhu č.1-MŠ-Z-2013

23. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění podmínek pro
výstavbu díla Hrušovany u Brna
– intenzifikace ČOV a pověřuje
starostu jeho podpisem

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Finančnímu výboru provést kontrolu úhrad poskytnuté půjčky FRB
2. Kontrolnímu výboru provést
kontrolu poskytnutého finančního
příspěvku pro FK 1932 za rok 2012

Výběr z usnesení č. 17/ZO/2013 z jednání ZO Hrušovany u Brna 10. 6. 2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy finančního výboru
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o úvěru č. 10488/13/LCD
s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem
2. Zrušení účtu č.469.xxx (půjčené
finanční prostředky z FRB obyvatelstvu)
3. Smlouvu č. 1030009969/001
o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hrušovany u Brna
a E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu jejím podpisem
4. Záměr obce o bezúplatném
převodu obecních pozemků v k.ú.
Vojkovice dle předloženého materiálu
5. Záměr obce o bezúplatném převodu obecních pozemků v k.ú. Ledce
dle předloženého materiálu
6. Záměr obce o bezúplatném pře-

7.
8.
9.
10.

11.
12.

vodu obecních pozemků v k.ú. Unkovice dle předloženého materiálu
Záměr obce o pronájmu pozemků
pod silnicemi dle předloženého
materiálu
Rozpočtové opatření č.6/2013
Rozpočtové opatření č.7/2013
Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování finančního příspěvku na zabezpečení činnosti fotbalového
klubu FK 1932 Hrušovany u Brna
mimo rámec dotačního programu
obce a pověřuje starostu jejím
podpisem
Rozpočtové opatření č.8/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
100.000,-Kč, dle písemného
podkladu, pověřuje starostu vytipováním konkrétní obce do 1000
obyvatel, ve spolupráci s Asociací
krajů ČR a pověřuje starostu jejím
podpisem.
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Obecní úřad

Ostatní informace

Pořízení nových vozidel
Bohumil Harašta, místostarosta

S ohledem na zastaralost vozového
parku, rostoucích potřeb a reprezentace obce, schválilo zastupitelstvo obce
na svém jednání dne 18. 2. 2013 m.j.
také nákup nových vozidel.
Původní vozidlo Škoda Felicia z roku
2000, které jsme pro Obecní policii dostali zdarma od policie ČR, má k dnešnímu dni najeto celkem čtvrt milionu
kilometrů a náklady na opravy a provoz překračují jeho
reálnou hodnotu. Druhá Felicia z roku 2000, která je využívána především správou
majetku obce a má menší
kilometrový proběh, projde
kosmetickou úpravou a bude
dále sloužit pro potřeby obce
v oblasti SMO, sběrného dvora a údržby zeleně, zejména
na krátké cesty po okolí.
Na základě těchto faktů,
bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele vozidel,
do kterého se přihlásily čtyři
firmy. S vítězným uchazečem
byla podepsána smlouva
o dodávce vozidel. Při volbě
typu vozidel byl brán ohled
především na cenu a následně užitnou hodnotu. Zejména
při výběru vozidla pro obecní policii byly akceptovány
provozní podmínky hlídkové
služby, kdy je potřeba zajistit
dostupnost vozidla i v terénu
(extravilánu obce).
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Původní škodovku Obecní policie
nahradil DUSTER 1.6/77kW 4x4 v ceně
323.000,- vč. DPH. Pro potřeby obce
a obecního úřadu bylo po dvanácti
letech pořízeno vozidlo Dacia Duster
1.5/66kW 2x2 v ceně 312.000,- vč DPH.
Obě vozidla jsou zabezpečena, vybavena GPS sledovacím zařízením a elektronickou knihou jízd.

Ostatní informace

Obecní úřad

Příspěvek k ochraně životního prostředí
Pavel Hodec, vedoucí sběrného dvora obce

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí. Vloni občané odevzdali k recyklaci 104 televizí, 255 monitorů
a 1 308 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 86,13 MWh elektřiny, 3 307,26
litrů ropy, 402,33 m3 vody a 4,17 tun primárních surovin.
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.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 104 televizí, 255 monitorů a 1 308 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 86,13 MWh elektřiny, 3 307,26 litrů ropy, 402,33 m3 vody
a 4,17 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 20,4 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 78,36 tun.
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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Obecní úřad

Ostatní informace

Finanční dar pro obec Libotenice
Bohumil Harašta, místostarosta

V pondělí 10. 6. 2013 schválilo zastupitelstvo obce v rámci
humanitární pomoci finanční dar pro zmírnění následků
povodní v roce 2013 ve výši
100.000,– Kč.
Ve spolupráci s ústeckým
krajem, byly vytipovány obce,
kterých by se mohla humanitární pomoc týkat. Na základě
získaných informací byla vybrána obec Libotenice.
Libotenice jsou malou obcí s ccá 440
obyvateli a ročním rozpočtem 4 mil. korun, ležící v těsné blízkosti Labe v okrese Litoměřice. S ohledem na velikost
obce a skutečnost, že nebyla nijak medializována, bylo rozhodnuto, že naše
pomoc bude směřovat právě tam.
Ve čtvrtek brzo ráno vyrazili zástupci
obce do Libotenic, aby jménem obyvatel Hrušovan, předali paní starostce
symbolický šek. Na úrovni starostů
byla podepsána darovací smlouva
a paní starostka nás ubezpečila, že finanční dar bude rozdělen mezi
postižené obyvatele Libotenic.
V doprovodu paní starostky
jsme měli možnost si prohlédnout obec a postižená místa.
Dle jejích slov jsou na drobné
záplavy zvyklí, nicméně každá
i sebemenší záplava přináší
majetkové škody a podepisuje se na psychice postižených.
Nejvíce byly Libotenice zasaženy v roce 2002, kdy byla
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obec pod vodou celá. V letošním roce
vystoupala hladina Labe pouze o „necelých 6 metrů“, takže byla zasažena
menší část obce oproti roku 2002, kdy
byla hladina podstatně vyšší. V době,
kdy jsme obec navštívili, již voda
opadla a obyvatelé Libotenic prováděli úklid a čistění od všudy přítomného
bahna. Postiženou částí obce se linul
nepříjemný zápach z bahna a všeho,
co sem voda naplavila. Další škody napáchala na pozemcích, kde kompletně
zničila celou úrodu. Kromě polí jí padla
za oběť i rozsáhlá chmelnice.

Výška vody při povodni 2013

Zatopený kostel – kam dosahovala voda

Řada domků při a po záplavě ▲ ►

Všudypřítomné bahno

Výškový rozdíl běžné hladiny Labe v porovnání
s kulminační vlnou 2013 je asi 5,8 m.
Zničená chmelnice
Hrušovanský zpravodaj Červen 2013
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Obecní úřad

Sběrný dvůr odpadů

Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Informační článek firmy Elektrowin

Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých
elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček
a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany. Díky tomu se nám
daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí na černých
skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor
materiálů a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací
vyřazených spotřebičů získalo železo
na výrobu 13 000 osobních automobilů.
Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená
elektrická energie by vystačila na rok všem
obyvatelům zhruba dvacetitisícového města.
A díky odbornému zpracování „vysloužilců“
neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2,
takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně
nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým
důvodem, proč byl celý systém zpětného
odběru
spotřebičů
v
celoevropském
měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností
skandinávských zemí. Postupně jej převzaly
všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty
nové včetně České republiky. A Češi jsou dnes
mezi nováčky na špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně
přispěl i Motivační program kolektivního
systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou
města a obce zapojit a čerpat z něj finanční
odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy
jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno
už zhruba 13 400 000korun.
Při splnění daných kritérií může obec získat
z Motivačního programu až 100 000 korun
za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního
uvážení a potřeb především k lepšímu
zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných
míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně
ke zvýšení množství zpětně odebraných
spotřebičů.
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Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se
Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu
vlastní všechny domácnosti.
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje
na 14 let. Starých lednic a mrazáků se
za posledních sedm letzbavila každá druhá
česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu
čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce.
Nezbytnou součástí každodenního života
jsou i pračky, kterých v českých domácnostech
slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné
pomocníky patří žehličky a rychlovarné konvice
(po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především
- lidé používají, dokud fungují.Bez ohledu
na jejich parametry, například spotřebu
elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny
se ale může tempo výměny starých za nové
významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším
domácím „žroutům energie“, protože jsou v chodu
24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš
stále více spotřebitelů docházet k závěru, že
výměna staré lednice za novou přinese navzdory
pořizovací ceně nakonec úsporu.
Ve zpětném odběru se každopádně budou
tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté,
co se při prodeji nových přestane odděleně
uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu
dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při
likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou se
velmi hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN
vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci
být i tato likvidace skutečně ekologická.
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Školy

Mateřská škola

Jak ten rok letí
Děti a kolektiv MŠ

Pomalu nám končí školní rok 2012/2013
a po celoroční práci se děti a zaměstnanci naší
MŠ těší na prázdniny a dovolené. Ale ještě
předtím než se na prázdniny rozjedeme, vám
chceme připomenout některé akce, které se
za poslední čtyři měsíce v MŠ uskutečnily.
V březnu před Velikonocemi se rodiče spolu
se svými dětmi sešli na „Velikonoční dílničce“
a společně si vyrobili velikonoční výzdobu
a dekoraci, kterou si poté odnesli s sebou domů.
Tato akce se nekonala poprvé, každý rok se
opakuje, ohlasy jsou kladné a účast rodičů je
téměř stoprocentní.
V dubnu navštívilo naší mateřskou školu
Divadlo – Trnkovi a děti shlédly novou
pohádku „ O duhové slepičce“. Dne 18 .4.
v rámci „Dne otevřených dveří“ si rodiče
dětí, které šly následně k zápisu do MŠ,
mohli dojít prohlédnout prostory a vybavení
ve všech budovách MŠ. Mateřská škola byla
samozřejmě otevřena široké veřejnosti, mohl
se dojít podívat, kdo chtěl. Učitelky všechny
zájemce po budově MŠ provedly, ukázaly
příjemné prostředí a zodpověděly všechny
jejich otázky.
U příležitosti „Dne matek“ proběhlo v MŠ
posezení s maminkami (samozřejmě i s tatínky,
sourozenci, babičkami apod.) s krátkých

vystoupením dětí a následně drobných
pohoštěním.
Koncem května jsme se s dětmi vypravili
za herci do divadla „Radost“ v Brně na pohádku
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
31. 5. byla připravena u příležitosti MDD akce
„Pohádková cesta za pokladem“. Vzhledem
k nepříznivému počasí musela být bohužel
odvolána. Děti se ale za pokladem vypraví
v náhradním termínu a to ve středu 26.6.
Ve dnech 11. a 12. 6. jsme se vypravili
autobusem do Dolních Kounic na hrad, kde byl
pro děti připraven krásný dopolední program
„Po stopách hradního strašidla „ s plněním
zajímavých úkolů. Výlet se vydařil, děti i dospělý
doprovod si odváželi moc hezké zážitky.
Již tradiční „Rozloučení s předškoláky“ se
konalo dne 13. 6. v 15 hod. v areálu Sokolovny. Děti
vystoupily s krátkým programem a slavnostně
jim byly předány dárečky a upomínkové
předměty. Program pokračoval dále jako
„Zahradní slavnost“, kde si rodiče s dětmi mohli
opéct špekáčky a volně si popovídat s učitelkami,
ostatním personálem MŠ i ostatními rodiči.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2013/2014
se konal 7. 5. 2013. Potvrzených žádostí bylo
odevzdáno 90. Do mateřské školy bylo přijato
55 dětí.

Poděkování
Kolektiv zaměstnanců děkuje všem rodičům a spoluobčanům,
kteří nám celý školní rok pomáhali.
Děkujeme
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České spořitelně za věcné dary,
panu Chudosovcevovi za věcné dary,
slečně Zdeňce Kalivodové za plyšové hračky
České poště za papíry do sběru
vývařovně Hosnejman za papíry do sběru
paní Kovaříkové za vystoupení s „cimbálovou muzikou“
na „Zahradní slavnosti“
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Ostatní

Zdraví

Psychosomatika

MUDr. Zdeňka Nováková - praktický lékař pro dospělé

Jedná se o moderní přístup medicíny k péči o lidské zdraví. Jeho podstatou
je komplexní pohled na zdraví člověka a sledování interakcí tělesného a duševního zdraví. Tento přístup lze s výhodou využít zejména v primární péči.
Jako praktičtí lékaři máme možnost svoje pacienty vidět v kontextu mezilidských vztahů, životního stylu, negativních životních událostí a různých druhů
stresorů. Neurotické a psychosomatické poruchy tvoří přibližně jednu třetinu
naší klientely.
Dlouhodobé prožívání stresu a pocitu nepohody významně snižuje funkci imunitního
systému a zpomaluje léčení a rekonvalescenci. Známým příkladem je pomalé hojení ran
u lidí v dlouhodobém partnerském konfliktu.
Naopak spokojenost v blízkých vztazích je jednou z nejdůležitějších součástí osobní pohody a významně ovlivňuje psychické a tělesné
zdraví.
Změny ve všech oblastech života znamenají
pro mnoho lidí nadlimitní stres, který se nutně
odrazí v jejich zdravotním stavu. Dochází k rozpadu vztahů, tradičních hodnot, tlaku na výkon
a úspěch. Informace a moderní technologie
nejsou často využívány ke zvýšení kvality života a hledání jeho smyslu, ale vedou k pocitům
méněcennosti. K poznání přijetí odpovědnosti
sám za sebe, schopnosti vzdát se, nelpět na něčem za každou cenu je žádoucí dospět ještě
před příchodem nemoci. Na základě studií bylo
opakovaně potvrzeno, že vznik a průběh řady
nemocí souvisí s určitým chováním, postoji,
myšlením a zvládáním stresu nemocného. Zde
pak vidím úlohu praktického lékaře v pomoci
klientovi na cestě od sebepoznání vlastních
schopností a limitů k hledání způsobů dosažení osobních cílů a ke zvýšení jeho kvality života
Psychosomatická onemocnění chápeme
jako výsledek psychosociálních zátěžových situací nebo psychosociálních rizikových faktorů. Jsou výrazem a odpovědí na nezvládnutý
konflikt nebo problém. Tělesná bolest je vyjádřením duševní bolesti, kterou si často nechceme připustit. K nejznámějších onemocněním
tohoto typu patří : posttraumatický stresový

16

syndrom, bronchiální astma, vředová choroba,
hypertenze, infarkt myokardu, atopický ekzém,
poruchy činnosti štítné žlázy, cukrovka, funkční sexuální poruchy, revmatoidní artritida, nádorová onemocnění, chronická bolest páteře
a mnohá další.
Typicky u bolestí páteře reaguje tělo ve formě svalového napětí a svalové dysbalance
namísto deprese, potlačováné agrese, nespokojenost s vlastním životem. Svalové napětí
se stává chronickým, k úlevě nedochází ani
v noci, což vede ke svalovým a kloubním bolestem a pocitům vyčerpání. Musíme si uvědomit, že myšlenky a emoce ovlivňují fungování
nejen mozku, ale celého těla. Významnou roli
tak hraje představa rezignace a bezmoci, nebo
naopak naděje, důvěra ve svoje nebo lékařovy možnosti. Vzpomeňme např. na kladný vliv
placeba, optimistického postoje lékaře k pacientově problému nebo naopak negativní následek četby vedlejších účinků léků.
Lékař by měl být průvodcem na cestě
za úzdravou už tím, že rozpozná negativní postoje a chování pacienta – rizikové chování,
rezignaci, úzkostně – depresivní projevy, integraci nemoci do osobnosti pacienta a pod.
a vede jej k realistickému posouzení vlastního
fyzického a psychického stavu a přehodnocení
životních cílů a dosavadního způsobu života.
Již vlastní možnost o svých plánech hovořit
snižuje vnitřní napětí.
Posttraumatický stresový syndrom
Na tomto onemocnění si nejlépe uvědomíme vliv psychichy na tělesné orgány, neboť
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Zdraví
je provázen množstvím tělesných příznaků.
Nezpracované psychické trauma, zejména
náhlé, neočekávané (násilný čin, rozvod, smrt
blízké osoby, dopravní nehody, existenční
hrozby, přírodní katastrofy apod.) se stále vrací.
Psychika se brání sebezáchovnou reakcí – tzv.
roztříštěností vnímaného (jako ve zlém snu),
neschopností uvědomění si dosahu traumatické situace a poruchami paměti. Dochází
k bouřlivé reakci na tělesné úrovni – zrychlení
dýchání a srdeční akce, mdloby, pocity slabosti
v celém těle, třes, pocity bolesti a napětí,kožní,
zrakové a sluchové vjemy, poruchy spánku, úzkost, deprese, poruchy příjmu potravy, agrese
vůči okolí, vlastní osobě nebo naopak emoční
stažení. Cílem lékaře či psychoterapeuta je, aby
ventilováním prožitých emocí a syntézou traumatických zážitků pacient přijal trauma jako
nezměnitelný fakt, zařadil jej do své životní
historie s možností i toto negativum v životě
zúročit.
Astma bronchiale
Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění
dýchacích cest, které se vyznačuje následující
triádou : stahy průduškového svalstva, zduření
průduškové sliznice a produkcí vazkého hlenu.
Projevuje se dušností, která přichází v záchvatech různého stupně závažnosti.
Touto diagnózou trpí 5% – 10 % populace,
z toho u 20% hrají psychické faktory velmi
důležitou roli. Onemocnění je individuálně
v různé míře spolu podmíněno mnoha faktory
: dědičností, dřívějšími prodělanými infekcemi
dýchacích cest, alergeny, zamořeným ovzduším. Je známým faktem, že psychosociální
stres a deprese oslabují imunitní systém a startují alergické reakce. Podle psychoanalytiků je
jedním z vyvolávajích příčin neřešitelný konflikt mezi touhou po pevném emocionálním
vztahu a zároveň úzkost ze závislosti a přání se
odloučit.
Mnoho studií potvrdilo, že astmatičtí pacienti vykazují vyšší míru deprese, úzkosti
a neuroticizmu ve srovnání se zdravou populací. Právě úzkost je považována za faktor
upevňující chronicitu onemocnění a zhoršení
stavu. Nejen negativní zevní vlivy, konflikty, ale

Ostatní

způsob obrany proti nim je určující pro vznik
záchvatu. Nahromaděná energie potlačovaných emocí může spustit astmatický záchvat.,
naopak při jejich odreagování (např. pláčem,
zlostí, sportem) nemusí k záchvatu dojít.
V léčbě astmatu se proto uplatňuje kombinovaná medikamentózní a psychoterapuetická léčba (relaxační metody, psychoterapie
zaměřená na dýchání i hlubině psychologické
zpracování konfliktu).
Vředová choroba
Jedná se o typickou psychosomatickou
(stresovou) chorobu, kde hrají roli tělesné i psychogenní faktory. Je způsobena zvýšenou produkcí žaludeční šťávy a sníženým prokrvením
sliznic žaludku a dvanácterníku, což vede k její
zranitelnosti mechanickými podněty a bakterií
H. pylori, takže dochází ke vzniku erozí nebo
vředů. Dnes už není pochyb o tom, že negativní emoce – zlost, nepřátelství, závist – vedou
k poruše prokrvení a zvýšené tvorbě žaludeční
šťávy. Onemocnění se obvykle projeví po odeznění zátěžové situace.
Mnohé studie naznačují, že charakteristickým znakem osobnosti pacientů s touto chorobou je silná potřeba závislosti na dominantní
osobě, která má kořeny v dětství. K nejčastějším stresorům, které se podílejí na vzniku tohoto onemocnění patří odloučení a ztráty v sociálním kontextu.
V dospělosti se pak tito lidé jeví jako přizpůsobiví, nekonfliktní, hledající oporu. Pokud se
jim toho nedostává, jejich frustrace se často
projevuje hněvem, úzkostí, závistí. Mnohdy
se ale setkáváme s kompenzačním chováním
závislosti, kdy přebírají vedoucí pozice, zodpovědnost, jsou to často workholici. Mezi ostatní
vyvolávající faktory řadíme vlivy genetické, socioekonomické a faktory prostředí.
Kromě základní medikamentozní terapie se
v léčbě vředové choroby uplatňuje také psychoterapie orientovaná na změnu závislých
postojů a relaxační metody.
Dalšími častými psychosomatickými chorobami se budeme zabývat v dalších vydáních
Zpravodaje.
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Obec

Informace

Budoucnost zdravotního střediska
Půjde-li vše podle přepokladů, nastanou na zdravotním středisku v Hrušovanech u Brna velké
změny. Plánovaný termín zahájení stavebních úprav zdravotního střediska je 1. srpen 2013,
ukončení se předpokládá 1. července 2014. Během stavebních prací nastanou pochopitelně
komplikace chodu střediska, ale výsledek pak bude určitě stát za to, posuďte z nákresů, jak by po
ročních úpravách měla vypadat konečná podoba.

18

Hrušovanský zpravodaj Červen 2013

AZ

Občasník kronikáře

Červen 2013

Muziky, muziky…
Po celý náš život nás provází hudba. Dříve
v každé dědině byla kapela a ne jedna. S reprodukovanou hudbou se začínalo daleko
později. Dnes vesnických zábav je málo a kapely nejsou.
V Hrušovanech u Brna hrála kapela pana
Ludvíka Mezuláníka a pana Karla Kabátíka. Neznamenalo to však, že by vystupování na místních zábavách měli jisté. Místní organizace
Orla i Sokola měla při výběru kapely na zábavy
Červíčkův salonní orchestr, foto archiv kronikáře
možnost oslovit i mnoho přespolních kapel.
Například: Národní hudba Brno (kapelník Skoták), Oslavany (kap. Zikmund, Horák) Rajhrad (kap. Doležal, Menšík) Ořechovičky (kap. Novák), Vranovice (kap. Koudela). Jsou tu
i jména dalších kapel p. Lejska, p. Kříže, p. Ulsnera, p. Večeři.
Večerů s muzikou bylo oproti dnešku daleko více. A kapelám přicházely nabídky
od mnoha organizátorů. Podepsat smlouvu na jeden, dva večery znamenalo, být lacinější než ti druzí (hudba p. Doležala při veřejném cvičení v r. 1934 dostala 750 korun.), hudba
z Oslavan za hraní na hodech v roce 1930 mimo výplatu dostala snídani, oběd a vyplacení 100 korun na odvoz autobusem. Kapela mívala 10 až 12 muzikantů. I tak hrušovanské
kapely Ludvíka Mezuláníka a Karla Kabátníka měly práce při plesech, hodech a jiných
zábavách dost. Muzika hrávala i při posledním rozloučení na hřbitově.
Za 2. světové války
hrál s hrušovanskými divadelníky
Ludvík Mezuláník
a jeho Červíčkův
salonní orchestr
neboli krátce Salonní
orchestr S. K. Hrušovany. V roce 1944
při výročí Bedřicha
Smetany hrál před
zaplněným sálem
sokolovny orchestr
Ludvíka Mezuláníka,
sestavený z mladých
hudebníků.
AZ občasník kronikáře Červen 2013

Orchestr Ludvíka Mezuláníka, foto: archiv kronikáře
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Na příchod nových hudebních přístrojů reagovaly jak TJ Orel i TJ Sokol. TJ Orel ke konci roku 1935 kupuje gramofon v ceně 3 175 Kč a k tomu přikoupilo 10 gramofonových
ploten. Tato technická vymoženost umožnila menší zábavy například zástěrkovou, ostatková – ta byla první den s muzikou a druhý den s gramofonem.
A přichází šedesátá léta a nová hudba rock´n´roll která nabízela něco nového. Pro mladé nadšence se začaly v okolí pořádat „taneční čaje“, předchůdce diskoték. Dnešní šedesátníci chodívali tančit a poslouchat kapely na oblíbené „čaje o páté“ do sálů sokoloven
přespolních obcí, kde od 17.00 do 21.00 hrávaly k tanci čtyřčlenné hudební skupiny.
Zaměstnanci
závodu obuvi n. p. Svit
a provozovny krmných směsí Moragro
sestavili své hudební
skupiny. V n. p. Svit až
do roku 1967 působila po okolí hodně
známá dechová hudba,
později taneční soubor.
Později už v ZGK hrála
dechovka Bopovanka,
taneční orchestr
Jupiter a Malá muzika.
V roce 1978 byla při
Taneční hudba vedená Jaromírem Glöknerem, foto archiv kronikáře
Osvětové besedě
založena pětičlenná
velmi populární skupina BABYLON. V provozovně Moragra začínal orchestr Františka
Křenka, v okolí velice oblíbený.
A přišla doba diskoték, kde se k tanci většinou pouštěla muzika z gramofonových
desek.
V roce 1982 se hudební nadšenci rozhodli založit při Osvětové besedě Klub přátel hudby. Měl vytvořit systém estetické výchovy, který by sloužil k vhodnému využití volného
času dětí a mládeže – pořádat tematické poslechové
pořady ze světa různých hudebních žánrů, klubové
večery a burzu gramodesek a hudebnin.
Byla jedna vinárna, dříve malý divadelní sálek v restauraci U nádraží. A do vinárny přicházelo mnoho
mladých posluchačů na poslechové pořady s hudebním kritikem Jiřím Černým. Hudební podvečery
byly provázeny barevnými diapozitivy kvalitním průvodcem a kvalitní hudbou různých hudebních žánrů
ze světa i domova. Pro své posluchače a příznivce se
pořádaly i klubové večery. Vyhledávaná byla i sobotní
burza gramodesek a hudebnin.
AZ-2
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Velkým počinem Klubu přátel hudby pro mladé příznivce z celého okolí bylo pořádání
festivalu rockových skupin. Byla to odvážná myšlenka. V Hrušovanech u Brna se do této
doby žádný hudební festival neuskutečnil. Organizátoři s nadšením a pracovitostí bez
zkušeností z ničeho vytvořili pro posluchače na letním kině jedinečnou atmosféru. Měli
možnost vidět a slyšet známé brněnské i pražské rockové skupiny. Například DOGMA
ATR, HEVER, PRECEDENS, HELMUTOVA STŘÍKAČKA a jiné. Celkem se uskutečnilo se 5. festivalových ročníků (1983–1988). Za svoji práci byl Klub přátel hudby s vedoucím panem
Cyrilem Fantou nejednou oceněn za pořady určené pro mládež a dospělé.

Fotomontáž z pořadu o J. Lenonovi 7. 8.1983,
vinárna, foto Občasník KPH

Fotomontáž z hrušovanského rockování
1. 7. 1988, foto Občasník KHP

Vstupenka na pořad
KPH, foto archiv
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AZ-3

Toulky obcemi
našeho regionu
Rajhradice
Obec se nachází v úrodné rovině na levém břehu řeky Svratky, 12 km jižně od Brna a 8 km
severovýchodně od Židlochovic.
Dnešní podoba obce vznikla v roce 1951 sloučením bývalých obcí Rajhradice a Loučka.
Jsou to obce velmi staré, zejména Loučka, která byla v roce 1048 darována Raj-hradskému
klášteru. Taktéž Rajhradice náležely od svého vzniku klášteru.

Nemovité kulturní památky:

Sýpka (čís. památky 0936). Kříž z roku 1795 (čís. pam. 0937), kaple sv. Školastiky z roku
1896-97.

Současnost:

Katastrální výměra: 559 ha
Počet obyvatel: 1213, průměrný věk 37,7 let
V obci je škola, kanalizace (ČOV), vodovod, plynofikace, není zde pošta. Působí zde Včelařská stanice, Občanské sdružení Rajhradická pohoda. Ve středu obce je vybudován malý
rybník. Severozápadně od Rajhradu se rozprostírá rozlehlý les „Rahradská bažantni-ce“.
Ve východní části obce se křižují dálkové cyklostezky a to Jantarová stezka a trasa JihlavaČeský Těšín.
Rajhradice proslavil po celé republice hudebník Vlasta Redl písní „A te Rehradice“. Skladba
vznikla na motivy lidové písně zaznamenané Františkem Sušilem, který ji zařadil v roce
1835 do své první sbírky.

Firmy v obci:

Zemědělské družstvo – rostlinná výroba, Agroservis AGA – technické plyny, fa Mátl –
zámečnictví, kovovýroba, fa Mátl – stolařství, fa Mittner – umělecké kovářství fa Buncko
– dřevořezbářská dílna a další podnikatelé.

Znak města:

V zeleném štítě stříbrný listnatý
strom, v něm letící modrá holubice
se zelenou snítkou v zobáku. Strom
je dole po každé hraně provázen
dvěma zlatými hvězdami. Znak byl
obci udělen 12. května 1997
Klášterní sýpka z roku1809 ►
AZ-4
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Toulky obcemi
našeho regionu
Sobotovice
Obec leží v údolí na silnici do Bratčic a 6 km severozápadně od Židlochovic. První zmínka
je z roku 1258, kdy obec patřila rytíři Bohušovi z Holštejna, a rajhradský klášter vyměnil
vzdálené Sebranice za bližší Sobotovice. Tyto se staly součásti panství rajhradského, kam
patřily až do konce 19. století.
Nachází se zde významný krajinný prvek - "Sobotovická Niva", kde je možno spatřit
několik druhů vzácných živočichů a rostlin.

Nemovité kulturní památky:

Poklona u silnice do Rajhradu (čís. pam. 0977)
Boží muka ve vsi (čís. pam. 0978)
Kříž z r. 1782 na návsi (čís. pam. 0979)

Současnost:

Katastrální výměra : 533 ha
Počet obyvatel: 505, průměrný věk 38,3
V obci je zdravotnické zařízení, kanalizace (ČOV) a plynofikace, vodovod. Není zde pošta,
škola.

Firmy v obci :

Agrofarma Syrovice, autodílna Hořejší,Böhm, Auto import Brno, Suchánek CNI, s.r.o. a jiné
firmy. Obyvatelé dojíždí za zaměstnáním do okolních obcí.

Znak obce:
V zeleném štítě nad vinným hroznem zkřížené vinařské nože hroty nahoru převýšené
tlapatým křížem, vše zlaté. Znak byl obci udělen 18.března 2003.

Sobotovická zvonička ►
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Události známé, neznámé…
Studánka u Obecního rybníka
Než byla v Hrušovanech postavena cukerní rafinerie, obytná část vesnice končila u dnešního autobusového nádraží. Neexistovaly domy na Vodárně ani na ulici Vodní. Byly tu jen
pole a pastviny, kde vyvěraly silné prameny. Z nejsilnějšího pramene vznikl malý rybníček – Proud. Vše se změnilo zahájením provozu cukerní rafinerie. Za vesnicí vybudovala
továrna rybník a artéské studny pro výrobní účely továrny.
Na pozemku, kde byl později postaven dům č. 217 byl zachycen pramen pitné vody.
Arcivévoda Bedřich, majitel židlochovického panství v roce 1912 od obce kupuje tento
pozemek a voda z tohoto pramene je odváděna potrubím do zámku v Židlochovicích.
Až do třicátých let minulého
století byl u Obecního rybníka zděný sklípek, do kterého
byl sveden silný pramen čisté a ledové vody i v parném
létě. Tam si obyvatelé z okolí
dávali chladit různé potraviny, „sklípek“ nahrazoval
v letních měsících ledničku.
Později byla na stejném místě
u příjezdové cesty k rybníku
upravena studánka s pitnou
vodou. Tato studánka byla
po poslední úpravě rybníka,
zrušena.

Obecní rybník – u druhého stromu zleva byla studánka.
Snímek je z roku 1964, archiv kronikáře

Dnes jsou po nové úpravě
Obecního rybníka prameny
svedeny ve dvou místech
a vtékají do rybníka.

Obracím se na čtenáře AZ
s prosbou:
Nevlastníte fotografii bývalé
studánky?
AZ-6

Úprava pramenů na dvou místech Obecního rybníka,
foto: Pavel Hodec
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Hrušovanský historický kalendář 2013
1893

 Ve škole začala vyučovat Helena Vašková, sestra básníka Petra Bezruče.
Po 18 letech – v roce 1911 – odchází na odpočinek. Ve školním roce 1993/94
navštěvovalo školu 196 žáků. Správcem školy byl Alois Trnka.
 Jan Fisch kupuje statek za 34 033 zlatých. K tomuto statku patřily domy čp. 13,
65, 74. Pro spolupráci s Němci za 2. světové války byl jeho majetek po válce
zkonfiskován. V jeho
domě, postaveném
v roce 1899, je dnes
umístěna Villa Martha
– domov pro tělesně
a duševně nemocné
seniory.
 Starostou obce byl
Bartoloměj Sopoušek.

1913

 Rada obce souhlasila, aby
Hrušovany přispěly 1 000
zlatými, na zřízení cesty
Fischova vila ulice Žižkova, foto Josef Adam
do Unkovic. Finanční
příspěvek přislíbilo i vedení cukrovaru.
 Rada obce pronajala pozemek při cestě do Ledec (dnes zahrádky při cestě k rybníku
Šimlochy) Janu Prchalovi na výstavbu cihelny.
 Byl podán návrh na zřízení hospodářské školy.
 Na pozemku své zahrady vystavěl Theodor Schmid budovu s tělocvičným sálem,
jevištěm, šatnami, a tuto pak pronajímal TJ Sokolu.
 Poprvé se v sokolovně u Schmidů hraje loutkové divadlo.
 Ve školním roce 1913/14 navštěvovalo školu 237 žáků. Nadučitelem je Alois Trnka.
 Starostou obce byl František Edler.

1923

 Bylo zahájeno dláždění silnice od železniční stanice až po ulici Sušilovu.
 Sbor dobrovolných hasičů schválil zřízení samaritánské čety. K dispozici měla
sanitní vůz a potřebné vybavení pro tuto činnost.
 Hrušovanská rodačka Marie Trnková se stala členkou přípravného výboru Českosl.
Ochrany pro matky a kojenců na Moravě.
 Místní knihovna má 68 čtenářů.
 Obecní zastupitelstvo schvaluje 22 listopadu změnu názvu železniční stanice
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Hrušovany na Hrušovany u Brna.
 Ve školním roce 1923/24 navštěvovalo 184 žáků, řídícím učitelem byl Vratislav
Dvořák. V tomto roce se zavádí ve škole nové předměty – občanská výchova, ruční
práce chlapecké, vlastivěda a pro dívky nauka o domácím hospodářství.
 Dne 18. března byla hasičská župa v Žilochovicích přejmenována na hasičskou
župu Dr. Světlíka okresu židlodlochovického č. 44.
 Obecní rada si objednala stavitele Rudolfa Kvapila na opravu fasády radnice.
Rozpočet byl určen na 1900 korun.
 Starostou obce byl František Hulata a po jeho odstoupení Tomáš Kelbl.

1933

Staré dláždění silnice z roku 1923,
ulice Masarykova, foto archiv kronikáře

 Sportovní klub podává na obci žádost na rozšíření plochy fotbalového hřiště.
 Cena budov pozemků cukerní rafinérie ke dni 25. 11. 1933 činila 7 758 116 korun.
 Ve školním roce 1933/34 navštěvovalo školu 212 žáků, řídícím učitelem byl
Vratislav Dvořák. V nové škole jsou 4 třídy, 1 třída ve staré škole a jedna na radnici.
Ve staré škole kuchyně a dílna. Rostoucí počet nepřijatých dětí do okolních
měšťanských škol donutilo obec jednat se zemskou školní radou v Brně o zřízení
měšťanské školy v Hrušovanech u Brna.
 Spoluzakladatel moderní architektury Adolf Loos, tvůrce Loosovy vily a budovy
cukrovaru zemřel 23. srpna a je pohřben ve Vídni.
 Starostou obce byl František Hodovský.

Použité prameny:
		
internetové stránky obcí, archiv KPH,
		
ing. Augustin Weis – pozůstalost,
		
Jednatelská kniha TJ Orel
Připravila kronikářka obce Vlastimila Adamová
AZ-8
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Zkratky: KPOZ –Komise pro občanské záležitosti

Plán akcí

Den

Pořádá

Akce

Červenec
4.7. –
20.7.
20.7. –
2.8.

TÁBORNÍCI
SOKOL

tradiční letní stanový tábor
ÚJEZD 2013
Letní pobyt MIŠ.LENKA –
stanový tábor ÚJEZD 2013

Srpen
5.8. –
9.8.
17.8.

23.8.

24.8. –
25.8.

25.8.
31.8.

31.8.

TÁBORNÍCI

3. příměstský tábor

nohejbalový turnaj
trojic SOKOL CUP – areál
sokolovny
SOKOL
cimbálová muzika PRIMÁŠ
z Boleradic při stavění máje
– areál sokolovny
SOKOL za
tradiční HODY – sobota
podpory
hraje MODUL, neděle
OBCE
hraje TŮFARANKA – areál
sokolovny
KDU–ČSL
hodová mše 10:00
MORAVSKÝ rybářské závody mládeže
RYBÁŘSKÝ do 15let na rybníčku
SVAZ
Vodárna 7:00 – 12:00
SOKOL za
rozloučení s prázdninami
podpory
RODINNÝ DEN – sokolovna
OBCE

Organizace

Den

Pořádá

Akce

31.8.

TJ JISKRA
– oddíl
stolního
tenisu

spoluůčast na rozloučení
s prázdninami RODINNÝ
DEN – SOKOLOVNA

2.9.

KPOZ

7.9.

VLADIMÍR
LAZAR

vítání žáků 1. třídy
při zahájení nového
školního roku 2013/14
HRUŠOVANSKÉ OKRUHY
za podpory OBCE – silniční
cyklo závody všech
kategorií

14.9.

TÁBORNÍCI

1-denní vodácký výlet –
Pouštění Jihlavy

14.9.

Přátelé
fotbalu

tradiční fotbalové utkáni
SPODEK proti VRŠKU

OBEC

véšlap na Výhon

KLUB
seniorů

autobusový zájezd do Zlína

Září

SOKOL

Radek Štěpánek při křtu centrálního kurtu
v Hrušovanech 9. 6. 2013
Hrušovanský zpravodaj Červen 2013
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Školy

Základní škola T. G. Masaryka

Končí školní rok 2012/13
Výběr z akcí, které proběhly ve škole v jarních měsících
Plavecké závody
v Hustopečích, na kterých získali naši
žáci pěkná umístění: Julie Bečvová obsadila 2. místo a štafeta školy (Julie Bečvová,
Petra Hulatová, Miroslav Sopoušek a Patrik
Čaněk) skončila jako čtvrtá.
Další sportovní akce
 18. 4. 2013 žáci 4. a 5. roč. vybojovali
na fotbalovém turnaji v Žabčicích 2. místo.
 7. 5. 2013 se konalo okrskové kolo
ve vybíjené v Pohořelicích, kde se naši žáci
umístili na3. místě.
V pátek 7. 6. jsme se zúčastnili fotbalového turnaje „O pohár starosty Rajhradu“.
Oranžový pětiboj (duben)
V rámci celoškolního pětiboje vypuklo
klání mezi žáky I. A a I. B. Uznáváme, že

Vládce nebes
Dne 14. května začal v naší tělocvičně
velký boj o „Vládce nebes“.
Již několik dní se děti v naší škole připravovaly na závody v hodu papírovou
vlaštovkou. Většinou si je i samy složily
a mnohokrát vyzkoušely.
Nejdříve proběhlo první kolo, ze kterého postoupilo deset nejlepších bez
rozdílu tříd. Pak proběhlo semifinále i finále, ve kterém nakonec zvítězil Dominik
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Kromě našich hochů se zúčastnili i hráči
okolních škol. Naši žáci si vedli výborně
a přestože ani jednou neprohráli, obsadili
nakonec 2. místo za fotbalisty z Rajhradu,
kteří si prvenství zajistili díky lepšímu poměru vstřelených branek. Naši školu reprezentovali: Jáchym Lazar, Petr Borovička,
Dominik Suchánek, Jiří Koukal, Matěj Marek, Pavel Kubica (všichni 5. třída), Jaromír
Kocman, Lukáš Slouka (4. tř.) a Lukáš Zemánek (3. tř.). Školní sbírku úspěchů obohatili o diplom a krásný pohár.
Bc. L. Šimovec

paralelní třída má šikovné a mrštné děti
a my jim první místa přejeme.
Pro naši třídu získal krásné 2. místo Oliver Dvořáček za chlapce a pěkné 3. místo
vybojovala Adélka Cikánová za dívky. Nesoutěžící spolužáci povzbuzovali soutěžící
skandováním a vyrobenými oranžovými
slogany.
Sláva
vítězům,
čest
statečným
sportovcům.
Mgr. Jitka Coufalová, I.B

Suchánek z V. B hodem dlouhým 14,30 m
před Vojtěchem Hejdukem, kterému vlaštovka dolétla na hranici 13,40 m.
Třetí skončil Patrik Čaněk ze III. B, jehož
hod byl dlouhý 12,50 m.
Další pořadí: 4. Aneta Zabloudilová V.tř.,
5. Lukáš Slouka IV. A, 6. Jan Dvořák IV. B,
7. Tereza Šperglová IV. A, 8. Jakub Dvořák,
9. Oliver Dvořáček, 10. Tadeáš Kronovít.
Bc. L. Šimovec
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Školy

Návštěva divadelního představení O nezbedné kometě v divadle Radost
(Březen) Společně s třídou I. A jsme vy- hlavních herců. Střídavě jsme s badateli
razili autobusem do Brna. Na malé scéně cestovali vesmírem v raketě a po planedivadla nás čekala velice pěkná interak- tách Sluneční soustavy, abychom varovativní pohádka o kometě v podání dvou li nezbednou veselou kometu Kristýnku
před zlým ufounem Zlounem. Přes všechny nástrahy se podařilo kometu zachránit a cestovatelé v pořádku přistáli opět
na planetě Zemi.
Pokud byste se chtěli dozvědět více
o ději pohádky, přijďte do I.B, rádi Vám
zapůjčíme k přečtení vydařené leporelo
O nezbedné kometě Kristýnce, které žáci
vlastnoručně ilustrovali a vyráběli.
Mgr. Jitka Coufalová, I.B
Povídání s dráčkem Hasíkem
Ve dnech 22. 4. a 7. 5. se žáci II.B účastnili vzdělávacího programu vedeného hasiči.
Ve dvou dvouhodinových lekcích děti vstřebávaly informace s požární tematikou, a to
velice poutavou a atraktivní formou, neboť nebyly jen pasivními posluchači, nýbrž byly
aktivně zapojeny do názorných ukázek. Hasičům patří velká pochvala a poděkování.
Vysoké učení čarodějnické
Na konec dubna (29. a 30.4.) jsme si
ve II.B naplánovali projektové vyučování.
Naší snahou bylo nejen zopakovat učivo
hlavních předmětů, ale zároveň se při tom
trochu pobavit. A protože kalendář ukazoval právě očekávanou magickou filipojakubskou noc, zvolili jsme téma: „VYSOKÉ
UČENÍ ČARODĚJNICKÉ“. První den děti
úspěšně plnily zadané úkoly v pracovních listech a celý projekt pak vyvrcholil
posledního dubna, kdy jsme za dalším

poznáním vyrazili do ekologického výukového střediska Rozmarýnek v Brně
Jundrově na program „ČARODĚJNÉ BÝLÍ“.
V krásném prostředí udržované bylinkové
zahrady se děti učily poznávat léčivé rostliny,byly seznámeny s jejich blahodárnými
účinky, a dokonce s pomocí lektorky uvařily 2 léčivé masti.
Žádnou čarodějnici jsme neupálili, zato
jsme se náramně bavili!!
Mgr. Monika Betášová, II.B

Testování páťáků
Druhým rokem proběhlo celostátní testování žáků 5. tříd. Žáci si ověřili svoje znalosti
a dovednosti v testech z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Výstupy z tohoto testování využijeme ke zkvalitnění práce vyučujících.
V tomto roce jsme v rámci sebehodnocení školy vyplňovali dotazníky, kterými jsme
zjišťovali podmínky, vybavenost školy, spokojenost s výukou,… Děkujeme rodičům, kteří
nám dotazníky vyplnili. Toto testování provedla firma Scio. Ze závěrů vyplynulo, že rodiče hodnotí školu spíše pozitivně, učitelé i žáci hodnotí pozitivně atmosféru na škole,
kladně jsou hodnoceny i vnější vztahy ( učitelé – rodiče ). Materiální podmínky na škole
se snažíme neustále zlepšovat.
Mgr. M. Betášová
Hrušovanský zpravodaj Červen 2013
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Projektové vyučování Strom
Naši činnost ve třídě provází společná
skupinová práce zaměřená na zachycení
proměny stromu v průběhu různých ročních období.
Žáci rozdělení do třech skupin, z nichž
každá nakreslila jeden holý strom, se učí
navzájem spolupracovat, domluvit se, podělit se o pomůcky, rozhodovat se o postupu práce a ohodnotit práci svých spolužáků
i sebe samotných konstruktivní kritikou.
Naše stromy postupně oživujeme tím,
že na ně přidáváme listí, květy, hnízda
s ptáky jako obyvateli stromu a jarní květiny, rostoucí ve spodním patře stromu.
Tak, jako se vyvíjí strom, raší na něm
listy, kvetou květy, je u něj živo a krásně,
tak se postupně snažíme rozvíjet vzájemné vztahy ve třídě, žít v symbióze a cítit se
spolu dobře a bezpečně.
Využití tematiky stromu v různých
předmětech:
Čj: Příběh našeho stromu (vlastní tvorba
dětí), hádanky ptáků, popis květin.
M: Vytváření souboru květů, ptačích
hnízd, ptáků, květin; tvoření slovních
úloh.
Vv: Kresba ptáků a rostlin podle předlohy, pozorování a malba stromu.

Budoucí prvňáčci
navštívili svoje starší kamarády ve škole. Vyzkoušeli si, jaké to bude ve školních lavicích, prohlédli si školu a zjistili,
co budou za rok umět. Pro jejich rodiče jsme uspořádali již tradiční schůzku
s učiteli a vedením školy. V září se na ně
budeme těšit.Děkujeme zastupitelům
obce za přípěvek na pomůcky a potřeby pro prvňáčky. Celková hodnota je
1000,- Kč na žáka, z toho dotace MŠMT
činí 200,- Kč.
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Prv: Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, fáze růstu, stavba
stromů, druhy stromů, druhy ptáků ve volné přírodě, druhy a stavba
květin.
Pv: Výroba ptačích hnízd.
Hv: Píseň Žežuličko, kde jsi byla ve třech
variantách.
Tv: Pohybové hry.

Základní škola T. G. Masaryka
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Den Země – projektové vyučování
Ráno jsme zahájili v komunitním kruhu
povídáním si o tom, co znamená, že má
naše planeta svátek, co se nám vybaví, když
se řekne Země. Prohlédli jsme si knihu s fotografiemi krásných míst na planetě, ale také
Červenou knihu ohrožených zvířat a zamysleli jsme se nad tím, jak svým chováním můžeme přispět k ochraně naší Země.
Přečetli jsme si text písně Chválím tě,
země má a písně Když radosti není dosti,
objevili jsme v nich schované právě probírané písmenko ch a dvojhlásku ou a zatančili si „ódu na naši zemi“. K udržení čistoty
země může přispět každý z nás, proto se
děti seznámily s principem třídění odpadů
a vyrobily si přehlednou nástěnku
o vhodném obsahu různých druhů
kontejnerů na odpad. Zjistily, kde
máme ve škole takové kontejnery
a také to, že teplé spacáky a mikiny
jsou vyrobeny právě z recyklovaných
PET lahví.
Tak, jako v pohádkách mohou
mluvit zvířata a věci, tak k nám může
promlouvat naše Země. A my jsme jí
chtěli poděkovat za to vše krásné,
z čeho se můžeme těšit a za život
na ní. Proto jsme jí napsali děkovné

dopisy, které jsme nalepili na jeden ze
stromů, které děti vlastnoručně malovaly
a zdobily v předchozích vyučovacích hodinách. Plakát jsme olemovali omalovánkami planety Země se sváteční kyticí.
Procvičili jsme si počítání korun, které
můžeme získat za sběr papíru. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, když to vypadá
ve třídě jako na smetišti a jak je dobře, když je kolem nás pořádek a čisto.
Na závěr jsme si popřáli, aby i naše vzájemné vztahy nebyly plné špíny,hněvu
a ubližování, ale byly v pořádku a voněly přátelstvím.
Mgr. Jitka Coufalová

EU peníze školám
V červenci ukončíme projekt Lepší škola. Vytvořili jsme 21 sad výukových materiálů do téměř všech vyučovacích předmětů. Vybavili jsme počítačovou učebnu i třídy ICT
technikou, zakoupili výukové programy, nechali vytvořit nové webové stránky. Veškerý
materiál (vytvořený i zakoupený z tohoto projektu) využívají žáci i učitelé ve výuce.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2013
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Školní výlet Březová
V úterý 23. dubna jsme nastoupili
do autobusu, který nás odvezl až na místo. Během cesty z nás byla paní učitelka
nadšená, jenže pak se Pavel zeptal: „Kdy už
tam budeme?“ a nadšení bylo rázem pryč.
Po příjezdu jsme se všichni ubytovali. Naše
chatky nebyly špatné, ale druháci měli lepší. Ale my jsme zase měli bezvadného instruktora Víťu. Nedal se jen tak naštvat a to
bylo dobře, protože většině instruktorů by
z nás „ruply nervy“. Ještě ten den jsme si
vyrobili znak, zahráli hru v lese na chytání
ovcí a nakonec jsme šli na lanové centrum.

Druhý den jsme si zkusili šerm dřevěnými
meči, lezli jsme na lezeckou stěnu a nakonec jsme skákali na trampolínách. Třetí den jsme si zařádili na raftech a večer
byla diskotéka. Po celou dobu jsme měli
program Insignia. Kupovali jsme si vojska
za zlaťáky. Naším cílem bylo dobýt Jeruzalém. Nakonec jsme se všichni spojili a Jeruzalém dobyli společnými silami. Nikomu
se odtud nechtělo, moc se nám tam líbilo
a nikdy na to nezapomeneme.
Anička Kolegarová
a Sára Abdel-Malak, 5. třída.

Deník výletníka
Je krásný den a my se už nemůDUBEN
žeme dočkat našeho výletu, který
23 bude trvat 4 dny a 3 noci. Cílem
ÚTERÝ
naší cesty je rekreační a sportovní
středisko Březová, okr. Třebíč.
8.30: Probíhá vřelé loučení, nasedáme
do autobusu.
8.45: Autobus odjíždí na minutu přesně,
mávají maminky, tatínci a jeden
pes. Některé maminky nenápadně
vyndávají kapesníky, aby zamáčkly
slzu v oku.
Vyjíždíme – HURÁÁÁ !!!
9.10: Kryštof vybaluje řízky od maminky.
HLAD je HLAD!!
Cestou mi děti dávají hádanky a obveselují se navzájem vtipy ( převážně o blondýnách). Cesta nám ubíhá ve veselém duchu. Míjíme vesničky, louky a pole a já se
dozvídám od Vlastíka zásadní informaci,
a sice, že: „Tráva se nesmí diskovat, protože
potom roste dvakrát víc.“
9.40: V dálce vidíme jadernou elektrárnu
Dukovany, kluci obdivují obrovské
chlad. věže.
Vlastík: „ Já si na svým domě taky postavím
vysokej komín.“

9.45: Hlad přemohl už skoro všechny.
Není se čemu divit, vždyť je čas svačinové přestávky.
10.00: Čím dál častěji zaznívá otázka: „ Kdy
už tam budem?“
10.05: Míjíme zámek v Jaroměřicích nad
Rokytnou
10.45: přijíždíme na místo, cesta nám trvala přesně 2 hodiny
V rychlém sledu následuje ubytování
do chatek, poznávací okruh celým střediskem a seznámení s programem. Po obědě
nás ovšem čeká nelehký úkol. Povléknout
lůžkoviny. Některé děti se snaží více, jiné
méně, některé to vzdávají rovnou.
Když Kryštůfek zjistil, že povlaky na polštáře a peřiny nemají jediný knoflík, s neskrývaným rozhořčením pronesl: „ Jak tady
takhle můžou žít?!“
Všichni se
už moc těšíme
na odpoledne,
po svačině nás
čekají RAFTY.
Vzhůru
na palubu,
vyplouváme!!
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Po chutné snídani se celá naše skupina vypravila k lezecké stěně.
24 Jééé!! Ta je ale vysoká. Celých
STŘEDA
8 metrů!
Kdopak ji asi pokoří? ..........................................
leze jako ještěrka a už je nahoře.....................
......................................SILVINKA!
No a my ostatní děkujeme lidstvu, že vynalezlo žebřík….
Před obědem se odebíráme na cvičnou
louku k další sportovní disciplíně. Tou je
LUKOSTŘELBA
Kluci střílí jako ROBIN
HOOD, někteří se dokonce
trefí do terče.

Po obědě následuje úklid chatek, budou se bodovat !!
Krásné odpoledne jsme strávili v lese.
Nejdřív jsme stavěli vory z klacíků a potom domečky pro lesní
skřítky. Dali jsme si opravdu záležet a práce nám šla od ruky. Nakonec jsme se učili třídit odpad.
K večeru máme v plánu ještě vysokolanové centrum.
O paní učitelku se pokouší mdloby už
při pohledu ze země. Děti jsou ale odvážné, závratí zjevně netrpí a překážky vysoko nad zemí zdolávají s lehkostí a jistotou
jako SPIDER MAN.

Dneska jdeme skákat na BUNGEE
TRAMPOLÍNY ...................... JUPÍÍÍÍÍ
25 Skákání nám jde opravdu skvěle,
ČTVRTEK
Kryštof a Markétka zvládli dokonce
přemet.
Po obědě vyrážíme na turistickou výpravu do nedaleké vesnice, míjíme starýmlýn s vypuštěným rybníkem.

Cestou zpět sbíráme a určujeme
rostliny.
Je večer a my si dnes můžeme sami zvolit, jak ho strávíme. Na programu je totiž
diskotéka a večerní zpívání s kytarou.
Na rozloučenou je pro nás nachystané
překvapení..............................................................
.......................TANEC OHNIVÉHO MUŽE.

DUBEN

DUBEN

DUBEN
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PÁTEK

Hned od rána jsme v pilné práci. Musíme si totiž zabalit kufry a vyklidit chatky.
Hlavně ať tady NĚCO nebo NĚKOHO nezapomeneme!
Ještě si popovídáme o tom, co se nám tady líbilo, nakreslíme obrázky na památku
a už se těšíme zpátky domů.
Březová AHÓÓÓJ !!!
Mgr. Monika Betášová, II. B

Děkujeme knihovnici paní Jarmile Kresové za poučné a zajímavé besedy v knihovně,
hrušovanským hasičům za vzdělávací program Hasík, který realizovali ve třídách II.A, II.B a V.,
obecní policii za dopravní výchovu a všem, kteří nám přispěli do soutěže ve sběru papíru.
Za utržené peníze nakoupíme odměny pro žáky a interaktivní tabuli.
Školní rok utekl jako voda. S pěkným počasím se přiblížily prázdniny, na které se všichni
těšíme. Přejeme krásné léto a klidnou dovolenou!
Za zaměstnance a žáky školy Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka
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TJ Jiskra – oddíl stolního tenisu
Tomáš Kolegar, předseda oddílu stolního tenisu

Vážení sportovní přátelé,
Oddíl stolního tenisu působí v Hrušovanech
u Brna v rámci tělovýchovné jednoty již řadu
let a v minulosti se pyšní velmi dobrými výsledky, a to jak v soutěži družstev, tak i v soutěžích
jednotlivců, kdy členové oddílu byli okresními
přeborníky a družstvo mužů se účastnilo i krajské soutěže I. třídy. Je jasné, že minulostí se
žít nedá, a my členové oddílu stolního tenisu
se snažíme dělat dobré jméno Hrušovanům
i v současnosti.
V soutěžní sezóně 2012–2013 jsme byli
nuceni postavit pouze jedno družstvo mužů,
které se úspěšně zhostilo svého úkolu a byť
s těžkostmi se z Okresního přeboru vrátilo
do Krajské soutěže II.třídy, z které sestoupilo
v sezoně 2011/2012. Sestava družstva byla následující - Tomáš Kolegar st., Richard Skála, Pavel Škarda, Oldřich Škarda, Jan Havlík a Radek
Skála, který hostoval na střídavý start z Moravské Slavie Brno. Mimochodem Radek je velmi
talentovaný a v kategorii nejmladších žáků patří mezi širší špičku v rámci celé České Republiky.
Je sice členem Moravské Slavie Brno, kde má
velmi dobré tréninkové podmínky a díky nim
se zlepšuje, ale my pevně věříme, že pomůže
hrušovanskému oddílu v rámci střídavých startů i v nadcházející sezóně. Hrušovanský tým
stolního tenisu se v loňském soutěžním ročníku umístil v Okresním přeboru mužů na 4. místě, ale i přesto postoupil díky reorganizaci
do vyšší soutěže. Přímý postup nám unikl pouze o jeden bod, ale nakonec vše dobře dopadlo
a my se již pilně připravujeme na nadcházející
sezonu, ve které bychom rádi dobyté pozice
udrželi. Nejlepším hráčem týmu byl Tomáš Kolegar st., který měl i nejlepší úspěšnost v rámci
celého okresního přeboru. Dále ho následovali
Richard Skála, Pavel Škarda a Oldřich Škarda.
Věřím, že zvýšeným tréninkovým úsilím se nám
podaří tuto soutěž udržet.
Mimo kategorie mužů, se snažíme prácovat
s mládeží, abychom mohli činnost stolního tenisu i nadále rozvíjet a pokračovat v dlouholeté
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tradici. Je nezbytně nutné mít širší základnu,
a to jde pouze, pokud se nám práce s mládeží
bude dařit. Byť je v dnešní době stále těžší přilákat děti ke sportu, tak díky práci pánů Jana
Havlíka, Jaroslava Šroma a také Pavla Hodece,
se nám podařilo získat další zájemce o stolní
tenis z řad mládeže, a na tréninky chodí pravidelně až 12 žáků. Nejlepším z nich je Jakub
Mahovský, který se na okresních bodovacích
turnajích pravidelně umísťoval v kategorii
mladších žáků mezi deseti nejlepšími. V příštím
roce bychom rádi, aby se těchto turnajů účastnili i další, aby se postupně žáci z Hrušovan
vrátili v rámci okresu Brno - venkov na přední
místa, tak jak tomu bývalo v minulosti. K tomu
nám napomáhají i pravidelně pořádané turnaje pro neregistrovanou mládež v čase Vánoc
a Velikonoc. Poslední turnaj, který jsme uspořádali byl turnaj Velikonoční a proběhl 30. března
2013. Zúčastnilo se ho 13 žáků a vítězem se stal
Jakub Mahovský, na 2. místě se umístil Martin
Florián a třetí byl Viktor Čaněk. Byli bychom velice rádi, kdyby kluky tento úspěch povzbudil
ještě k většímu tréninkovému úsilí a oni by se
mohli účastnit okresních bodovacích turnajů
společně s Jakubem Mahovským.
V rámci tohoto Velikonočního turnaje se
soutěžilo i v kategorii dospělých neregistrovaných hráčů a hráček. Zúčastnilo se 9 zájemců
o stolní tenis a vítězem se stal Pavel Hodec,
na 2.místě se umístil Jaroslav Šrom a třetí
skončil Jonáš Kudera. Oddíl stolního tenisu
má v plánu v tradici těchto turnajů pokračovat
a již teď se můžete těšit na Vánoční turnaj. Dále
se budeme snažit zpopularizovat náš sport
na společných akcích se Sokolem, který již tradičně pořádá rozloučení se školním rokem respektive s prázdninami, kde také již pravidelně
bývá možnost zahrát si i stolní tenis, když oddíl
stolního tenisu na tyto akce poskytuje stoly
a také se snaží aktivně pracovat s dětmi, které
této možnosti zahrát si stolní tenis využijí.
Další novinkou oproti minulé soutěžní sezoně je opětovné přihlášení do soutěže druhého
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TJ Jiskra – oddíl stolního tenisu
družstva Hrušovany B, které se v nadcházející
sezoně 2013–2014 zúčastní základní okresní
soutěže, kde vedle zkušených hráčů jako je pan
Jan Havlík, Pavel Hodec či Jaroslav Šrom, budou hrát i mladší nadějní - např. Petr Kolstrunk
a také již dříve zmiňovaný Jakub Mahovský.
Šanci mají i ostatní žáci, záleží pouze na jejich
tréninkové píli a snaze se zlepšovat. Že B družstvo nečeká nic lehkého, to si vyzkoušeli v přátelských utkáních proti soupeřům, kteří se této
soutěž účastnili v sezoně 2012/2013. Výsledky
zápasů vyzněly jednoznačně ve prospěch soupeřů, ale pokud našemu B týmu vydrží tréninkové úsilí, tak věřím, že se dočkají i nějakého
dílčího úspěchu, a to v podobě vítězství proti
některým ze soupeřů. Nezbývá než jim popřát
hodně úspěchů.
Závěrem mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval za podporu Obecnímu úřadu,
díky které můžeme naši činnost provozovat.

Organizace

Na oplátku se budeme snažit, aby o oddílu
stolního tenisu bylo slyšet ještě více než tomu
bylo doposud, a to nejen na poli sportovním,
ale i na poli společenském. Dále si dovolím
využít možnosti, kterou nám dává hrušovanský zpravodaj, abych vyzval rodiče, kteří by
měli zájem přihlásit své děti do oddílu stolního tenisu, aby napsali na emailovou adresu
tomikkol@email.cz –Tomáš Kolegar st., rád Vám
zašlu informace o trénincích žáků, které probíhají na sportovním areálu pod vedením panů
Jaroslava Šroma, Jana Havlíka a Pavla Hodece. Aktuální tréninky sice končí, ale již od září,
hned po skončení letních prázdnin opět začínáme. Pokud se najdou zájemci i z řad dospělých, tak se samozřejmě na mě mohou obrátit
také, rád jim informace o termínu tréninků dospělých zašlu.
Přeji Všem dětem krásné prázdniny a nám
dospělým hezkou dovolenou.

Hrušovanský zpravodaj Červen 2013
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Jan Šnajnar
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Louka plná broučků

K příležitosti příchodu jara
proběhla již tradiční akce Louka
plná broučků, která se konala
nově u rybníka Šejba. I přes chladné
počasí a blátivou cestu se děti sešly v hojném počtu. Skupinky dětí se vydávaly
na cestu kolem rybníka, kde plnily mnoho
různých úkolů, jako např. chytat ryby,
přišívat knoflíky, počítat beruškám tečky,
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skákat po jedné noze a házet na klauna.
Po úspěšném splnění všech úkolů každé
dítě poskládalo obrázek, jehož části získalo na jednotlivých stanovištích a poté
probudilo svého broučka a dostalo za to
sladkou odměnu. Nakonec si každý mohl
opéct špekáček a těšit se z přicházejícího
jara.
Petr Schimmerle

Hrušovanský zpravodaj Červen 2013
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Sběr odpadků

Clean up the world! - Pojďme vyčistit svět!
Dne 19. 4. 2013
máme sbírat. I přes silný vítr jsme vše
náš oddíl Táborníci
zvládli s nadšením a dobrým pocitem, že
Hrušovany u Brna uspořádal
jsme udělali něco pro obec a přírodu.
tradiční sběr odpadků kolem hrušovanPo sběru nás čekala odměna v podobě
ského obchvatu a stezky do Židlochovic.
opékání špekáčků v klubovně. Každý ještě
Letos poprvé jsme se s žádostí o pomoc
při odchodu dostal jablko (dar od p. V.
obrátili i na širokou veřejnost, a to v rámci
Lazara), tatranku a obrázek na cestu. Velké
celosvětového projektu Clean up the
poděkování patří dětem, které se s námi
world! Akce začala o půl deváté vyslechvedoucími na sběru podílely.
nutím pokynů, jak odpad třídit a co vše
Denča Procházková

DUBEN
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Branné závody 2013

Ve středu 8. května byl státní
svátek a my ho využili k uspořádání již tradičních branných
závodů. Místem konání byla i letos
hrušovanská myslivna.
O půl osmé se u hájenky sešli
vedoucí a instruktoři oddílu, aby
připravili vše pro zdárný průběh
závodu. Pro závodníky připravili asi
dvoukilometrový okruh, kde museli
soutěžící prokázat nejen vytrvalost,
ale i znalosti, dovednosti, obratnost
a sílu. Na jednotlivých stanovištích
na děti čekala morseovka, uzlování,
topografie, poznávání stromů,
zdravověda, hod na cíl, šplh na laně
a na konci trasy musel každý překonat
dvě lanové překážky v podobě lan
svázaných do písmene X a provazového žebříku. Navíc byly po trati rozmístěny karty s obrázky památek, rostlin
a souhvězdí, které museli závodníci
poznat. Po dokončení závodu čekala
na děti stavba stanu na čas a střelba
ze vzduchovky.
Síly a znalosti s našimi členy oddílu
dorazili změřit i naši přátelé ze Sokola

Nové Bránice, tak jako již poněkolikáté v minulých letech.Celkem se
sešlo šest hlídek v mladší a osm hlídek
ve starší kategorii. Po řádné registraci
všech závodníků bylo vše připraveno
ke startu závodu a o půl desáté
vyrazila na trať první hlídka.
Všichni závodníci úspěšně dokončili
okruh a po splnění všech disciplín
na ně čekalo občerstvení v podobě
opékání buřtů a tatranky.Po jedenácté
hodině dokončila závod i poslední
hlídka a všichni se nemohli dočkat
vyhlášení výsledků. Pro tři nejlepší
hlídky z každé kategorie byly připraveny zajímavé věcné ceny. Největší
překvapení se zrodilo v kategorii
starších, kde první příčku zaslouženě
obsadila hlídka z Nových Bránic.
Všem vítězům gratulujeme
a ostatním zúčastněným patří uznání
za jejich předvedené výkony. Děkuji
závodníkům za příkladnou reprezentaci svých oddílů a organizátorům
za dobře odvedenou práci při organizaci závodů.
Petr Tesař

Kategorie mladších
1.

2.

Markéta Antošová

Hrušovany u Brna

Kategorie starších
1.

Aram Hulc

Štěpán Oulehla

Viktor Cikán

Jan Střecha

Martin Antoš

Hrušovany u Brna

2

Matěj Matonoha
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Sofie Ondráčková

Eva Krafková

Nové Bránice

Hrušovany u Brna

Martina Juráková

Vojta Studený
3.

Martin Oulehla

Veronika Králová
Hrušovany u Brna

3.

Matěj Rožnovský

Zuzana Weisová

Jáchym Lazar

Zuzana Sadloňová

Dominik Vangel
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Mistrovství ČR Zálesáckého závodu zdatnosti

Ve dnech 17. - 19. 5. jsme se
zúčastnili Zálesáckého závodu
zdatnosti konaného kousek
od Prostějova. Děti závodily ve dvou
kategoriích, a to žáci – Martina Juráková,
Eva Krafková a Matěj Rožnovský a dorost
– Denisa Procházková, Štěpán Chalupa,
Ondřej Blahofský a náhradnice Veronika
Vymazalová. I ta si závod nakonec
vyzkoušela, protože vytvořila dvoučlenný
tým s jiným náhradníkem z Plzně.
Program třídenního dobrodružství byl
nabitý. Hned v pátek večer byla pro děti
nachystána večerní hra, při které si procvičily svoje znalosti o celém světě. V sobotu
ráno už nastalo to nejdůležitější - hlavní
závod. Ten se skládal z několika částí: běh
po fáborkách se stanovišti, např. topografie, uzly, souhvězdí, práce s pilou a sekerou; rozdělání ohně; zdravověda – přenos
raněného; testy ze zdravovědy a historie.
Trasa běhu byla velmi náročná, měřila
přes čtyři kilometry a zdolat ji trvalo
hlídkám asi hodinu. Rozdělat oheň taky
nebylo jednoduché, časový limit byl pět
minut, hlídka mohla použít maximálně

17.-19.
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pět sirek a plamen musel být tak vysoký,
aby přehořel provázek uvázaný padesát
centimetrů vysoko. Není divu, že ve větrném počasí se to několika hlídkám vůbec
nepodařilo. Hlavní závod skončil brzy
odpoledne, ale to nebyl konec zábavy.
Pro všechny zúčastněné byly nachystány
další doplňkové soutěže a aktivity.
Všichni jsme si vyzkoušeli střelbu z luku
a zjistili jsme, že zamířit a trefit terč není
tak jednoduché, jak to vypadá. Jednu ze
soutěží se Štěpánovi s Denisou dokonce
podařilo vyhrát. Jmenovala se květináče
a jejich úkolem bylo seřadit rozmístěné
plastové květináče popořadě podle čísel,
která byla nalepena vevnitř na dně.
V neděli už nás čekal jen závěrečný
slavnostní nástup s vyhlášením výsledků.
V obou kategoriích byli nejúspěšnější
domácí reprezentanti z Prostějova. Ale
ani naše děti se neztratily. Žáci obsadili
krásné 9. místo z 21 hlídek a dorost
11. místo z 19 hlídek, a to i navzdory
drobným zraněním. Poté už nám nezbývalo nic jiného než se sbalit a vyrazit zpět
k domovu. 
Eva Burianová
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Vypouštění Jihlavy

… ač nám vodní živel opět dokazoval v Čechách svou ničivou
sílu a bohužel i krutost, tentokrát
Moravu a jejich řeky zůstaly takřka
v normálu. Proto jsme mohli druhou neděli v červnu již podruhé sjíždět s dětmi
na raftech řeku Jihlavu při vypouštění
z vodní nádrže Mohelno. Nepříjemné
brzké ranní nedělní vstávání, přesun pod
most pod hráz Mohelna a čekání na začátek odpouštění vody z přehrady bylo pro
většinu z nás nekonečné. Ale náhradou
nám bylo přímo výstavní počasí a čistá
průzračná voda v řece. Po rozdělení posádek do čtyř šestimístných raftů a jedné

42

kanoe si každý z nás s prvními tempy
opět ošahal vodu a pustil se po proudu
romantickým údolím řeky Jihlavy. Při
zdolávání peřejí, jezů a splavu jsme míjeli
a z koryta řeky obdivovali Mohelnskou
hadcovou step (jedna z nejznámějších
stepí v ČR), vyčnívající skály přírodní rezervace Velká skála. Na skalních stěnách
na projíždějící vodáky mávali horolezci
při snaze dostat se až na samé vrcholky.
Po krátké občerstvovací zastávce na táboře pod Templštýnem jsme zaparkovali o kousek níž po proudu, těsně pod
zříceninou hradu Templštýn, kde jsme
vysedli z našich lodí a pěšky vystoupili
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ke zříceninám tajemného sídla templářů.
Mnozí z nás tam před dvěma roky při
nočním zahájení tábora slavnostně složili
templářský slib. Využili jsme jasného
počasí a krásného výhledu na meandrující
koryto řeky, náš cíl dnešního vodáckého
výletu. Po náročném, strmém sestupu
k řece jsme opět nasedli do lodí a nechali jsme se unášet proudem. Po levém
i pravém břehu (u Biskoupek a Hrubšic)
jsme opět míjeli hadcové stepi, se svými
typickými zvlněnými lučními stráněmi se
zakrslými stromy a keři (na půdním podloží hadce, které kromě hořčíku a těžkých
kovů nemá žádné živiny, se projevuje tzv.
nanismus – rostliny zde rostou ve zmenšené formě). Mezi korunami stromů

Organizace

a domy v Řeznovicích na nás vykukovala
střecha románského Kostela svatého
Petra a Pavla, postaveného již ve druhé
polovině 12. století tj. před neuvěřitelnými téměř devíti stoletími. Kolik vody již
proteklo pod touto historickou stavbou,
která je chráněna jako kulturní národní
památka ČR, to ví jen ona. Na levé straně
řeky, při vplouvání do Ivančic, se ještě
vody Jihlavy promísily s řekou Oslavou
a těsně před mostem spojujícím Ivančice
směrem na Moravský Krumlov jsme zakotvili naše plavidla. Po usušení a zabalení
veškerého vodáckého nádobíčka jsme
nasedli do aut a s novými vodáckými
zážitky dorazili domů.
Major
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