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Slovo starosty

Obec

Vážení spoluobčané,
přijměte srdečný pozdrav a přání všeho dobrého, zejména
pevného zdraví.
		Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Nacházíme se ve
vánočním čase, v očekávání Vánoc a nového roku. Je to čas
na bilancování toho, co se podařilo a co ne.
		 Žijeme v turbulentním světě a nejdůležitějším faktorem
bude bezpečná obec. Všichni zastupitelé se shodují, že
chceme obec příjemnou a vstřícnou, kde se dobře žije. Kde
se totiž dobře žije – tam je domov.
		 Školství obce dostalo dárek ve formě přístavby školy za 28 milionů Kč. Zahájení
nového školního roku 2019/2020 b tak už mělo proběhnout i v nové části.
		 Na jaře 2019 zahájíme výstavbu nového kulturní centra obce za 60 mil Kč.
		 Obrovský důraz klademe na školství, včetně služeb zdravotnických a sociálních
služeb. Budeme dále podporovat místní spolky.
		 Po Novém roce Vás podrobně seznámíme, jaké budou další kroky v rozvoji obce.
Děkuji všem spoluobčanům za důvěru a pochopení, kolegům z rady a zastupitelstva,
zaměstnancům obce a obecního úřadu, včetně všech kantorů a pracovníků našich
škol za spolupráci v uplynulém roce.
		 Užijte si adventního zklidnění (pokud to dokážeme), přeji lidem dobré vůle hezké
Vánoce a dětem bohatého Ježíška, věřícím spoluobčanům hojnost Božího požehnání
a nám všem v novém roce pevné zdraví.
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 6/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 1. 10. 2018
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Předložené zápisy z jednání Kontrolního výboru ZO
2.		Rozpočtové opatření č. 7/2018
3.		Rozpočtové opatření č. 8/2018

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Zprávu předsedy Finančního výboru
obce
2.		Zprávu předsedy Kontrolního výboru
obce
3.		Zprávu předsedy Bezpečnostního výboru obce
4.		Kupní smlouvu na výkup pozemku p. č.
564/3 v k. ú. Hrušovany u Brna
5.		
Poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 12 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv
České republiky, za účelem pomoci
obci Prameny. Konání veřejné sbírky
bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje, dne 21. 8. 2018, č. j. KUZL
60663/2018
6.		Směrnici o zadávání VZMR/2018 s okamžitou účinností
7.		Smlouvu č. 1030034568/004 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene

8.		Vyřazení majetku obce dle písemného
návrhu č. 3-SMO-Z-2018, za vyřazení
zodpovídá 1. místostarosta
9.		Odměny pro členy výborů a komisí za
rok 2018
10. Dodatek č. 2 smlouvy č. 13007647 se
společností E.ON ČR na přeložku VN +
NN v oblasti lokality Stávání, Hrušovany
u Brna a pověřuje starostu podpisem
dodatku
11. Změny ve vícepracích a méněpracích,
dle písemných příloh – rekapitulace
a položkové rozpočty
12. Dodatek č. 1 SOD Modernizace ulice
Vodní a odstavná místa Hybešova a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1
13. Smlouvu na zabezpečení elektronického zadávání veřejných zakázek se společností Faros projekt s.r.o, dle písemné
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
příkazní smlouvy
14. Smlouvu o zajištění školení strážníků
mezi obcí Hrušovany u Brna a Statutárním městem Brno – Městská policie
Brno a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

Inzerce – Okno nemovitostí

Koupím byt ideálně 2+1 nebo 3+1 v Hrušovanech u Brna a v okolí.
Tel. 731 333 710
Hledám dům s dobrou dostupností do Brna. Děkuji za nabídky.
Tel. 732 907 439
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Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Rekapitulace z usnesení č. 1/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 22. 10. 2018
I. Zastupitelstvo obce ověřuje:

1. Zápis č. 6/2018/ZO – bez předložených
námitek

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 6/2018/ZO ze dne
1. října 2018;
2.		Upozornění na možný střet zájmů při
rozhodování na jednání ZO, dne 22. října 2018;
3.		Rozpočtové opatření č. 9/2018
4.		Ověření osvědčení o získání mandátu
člena ZO

III. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program svého 1. ustavujícího jednání,
dne 22. 10. 2018 v 18:00 hod.;
2.		Využití jednacího a volebního řádu zastupitelstva obce při volbě: starosty,
I. místostarosty, II. místostarosty, členů
rady obce, předsedů výborů a členů výborů, včetně využitelnosti pro období
2018 – 2022;
3.		Aby volby pro zřízení výborů pro období 2018 – 2022 a počtu členů výborů,
byly provedeny aklamací;
4.		Aby volba předsedů výborů ZO pro období 2018 – 2022, včetně členů, byly
provedeny aklamací;
5.		 P. Miroslava Rožnovského starostu obce,
jako zástupce obce v DSO Svazek VaK
Židlochovicko na období 2018 – 2022
a pověřuje ho zastupováním, včetně
pravomoci sjednávání výše členských
příspěvků, které následně předloží zastupitelstvu k odsouhlasení;
6.		
P. Miroslava Rožnovského starostu
obce, jako zástupce obce v DSO Region
Židlochovicko na období 2018 – 2022
a pověřuje ho zastupováním, včetně

pravomoci sjednávání výše členských
příspěvků, které následně předloží zastupitelstvu k odsouhlasení;
7.		Ukončení smlouvy o finančním příspěvku od obce Sobotovice k 30. 6. 2019

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1. Ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne 22. října 2018: Bc. Lubomír Šimovec;
2.		Ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne 22.října 2018: Karin
Blahofská;
3.		Členy volební komise pro volbu starosty, I. místostarosty, II. místostarosty, členů rady obce:
1/ Marie Rožnovská za TOP 09
		2/ Ing. arch. Dušan Knoflíček za Mladou
změnu
		3/ Bc. Ladislav Najman za KDU-ČSL
a nestraníci
		4/ Bc. Lubomír Šimovec za Starosty
a osobnosti pro Moravu
4.		Předsedou volební komise ustavujícího
zasedání, pro výše uvedené volby, pana
Ing. arch. Dušana Knoflíčka;
5.		V souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, starostou
obce p. Miroslava Rožnovského;
6.		V souladu s § 84 odst. 2 písmeno m)
zákona 128/2000 Sb., o obcích, I. místostarostou obce p. Vladimíra Lazara;
7.		V souladu s § 84 odst. 2 písmeno m)
zákona 128/2000 Sb., o obcích, II. místostarostou obce p. Ing. arch. Dušana
Knoflíčka
8.		Za členy rady obce:
		a/ p. Marii Rožnovskou
		b/ p. Ing. Pavlu Dratvovou
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Obec

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

pokračování ze str. č.5

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:

9.		V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Ing. Jana
Šnajnara předsedou finančního výboru
na období 2018 – 2022;
10. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Bc.Lubomíra Šimovce předsedou kontrolního
výboru na období 2018 – 2022;
11. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Ing. Gediminase Masteiku za člena finančního
výboru;
12. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
p. Ing. Markétu Karbanovou za člena
finančního výboru;
13. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Ing.
Pavla Uminského, Ph.D. za člena kontrolního výboru;
14. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Janu Houserovou za člena kontrolního výboru;
15. Členy školské rady, jako zástupce zřizovatele školy, ve složení Ing. arch. Dušan
Knoflíček, Ing. Pavla Dratvová, p. Miroslava Šebelová, na období 2018 - 2022

V. Zastupitelstvo obce určuje:

1.		V souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro výkon funkce starosty
a 1. místostarosty budou členové zastupitelstva ve volebním období 2018
– 2022 dlouhodobě uvolnění;
2.		V souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro výkon funkce 2. místostarosty bude člen zastupitelstva ve volebním období 2018 – 2022 dlouhodobě
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neuvolněn;
3.		Pro volební období 2018 – 2022 dva
místostarosty obce;
4.		Aby rada obce Hrušovany u Brna byla
pětičlenná členná;
5.		V souladu s § 117 odst. 2 zákona
128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
že výbory zastupitelstva obce budou
tříčlenné
6.		Stanovení kompetencí při výkonu funkcí starosty, I. místostarosty a II. místostarosty, dle písemného návrhu, který je
nedělitelnou přílohou důvodové zprávy a zápisu zastupitelstva obce Hrušovany u Brna;

VI. Zastupitelstvo obce zřizuje:

1.		V souladu s § 117 odst. 2 zákona
128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
finanční výbor zastupitelstva obce
2.		V souladu s § 117 odst. 2 zákona
128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
kontrolní výbor zastupitelstva obce

VI. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1.		V souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, a s nařízením
vlády 318/2017 Sb., o výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva s účinností 1. 11. 2018;

VI. Zastupitelstvo obce potvrdilo:

1.		Určení p. Ing. arch. Dušana Knoflíčka,
jako určeného zastupitele, dle § 6 odst.
5 písmeno g) zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), který bude spolupracovat
s pořizovatelem na pořízení územního
plánu obce Hrušovany u Brna tak, jak to
ukládá stavební zákon;
		Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Obec

Rekapitulace z usnesení č. 2/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 12. 11. 2018
I. Zastupitelstvo obce ověřuje:

1 . Zápis č. 1/2018/ZO – bez předložených
námitek;

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.		Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 1/2018/ZO ze dne
22. října 2018;
2.		Upozornění na možný střet zájmů při
rozhodování na jednání ZO, dne 12. listopadu 2018;
3.		Rozpočtové opatření č. 10/2018;
4. Informaci starosty o připravovaném investičním záměru – Modernizace trati
Brno – Přerov;

III. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.		Program svého 2. jednání, dne 12. listopadu 2018 v 18:00 hod.;
2.		Rozpočtové opatření č. 11/2018;
3.		Dodatek č. 1 SOD na akci „Přístavba základní školy, Masarykova č.p. 167 – Hrušovany u Brna, mezi obcí Hrušovany u
Brna a dodavatelem BUILDSTEEL s.r.o.,
se sídlem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, IČO:27694321, s celkovou nabídkovou cenou 20 761 690,32 Kč, bez DPH
a pověřuje starostu podpisem dodatku
smlouvy;
4.		Smlouvu č. 7700071539-1/VB 2221/
302/1/H, mezi obcí Hrušovany u Brna
a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí
nad Labem PSČ 400 01, IČO: 27295567
o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou pro plynárenské zařízení a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
5.		Smlouvu č. 9551672729 o zajištění
sdružených dodávek elektřiny mezi
obcí Hrušovany u Brna a společností
EON, Česká republika a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

6.		Smlouvu č. 9551672741 o zajištění
sdružených dodávek elektřiny mezi
obcí Hrušovany u Brna a společností
EON, Česká republika a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
7.		Návrh starosty obce, aby p. Ing. Roman
Pospíšil hlasoval při schvalování poskytnutí individuální neinvestiční dotace TJ
Jiskra Hrušovany u Brna a při schvalování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace pro TJ
JISKRA Hrušovany u Brna v roce 2018
s ohledem na střet zájmů;
8.		
Poskytnutí individuální neinvestiční
dotace 2018 pro TJ JISKRA Hrušovany
u Brna ve výši 70.000-, Kč
9.		Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace pro TJ
JISKRA Hrušovany u Brna v roce 2018
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1.		Ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání zastupitelstva obce Hrušovany
u Brna, dne 12. listopadu 2018 – Ing.
Markétu Karbanovou;
2.		Ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání zastupitelstva obce Hrušovany
u Brna, dne 12.listopadu 2018 – Ing.
Jana Šnajnara;

VI. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1.		V souladu s § 72 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, rozhodlo
o výši odměny za výkon funkce předsedy komise – rady obce, Mgr. Eva Kadlecová, který není členem zastupitelstva
obce s účinností 1. 12. 2018;
		Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Obec

Obecní poplatky

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu
úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2019
poplatky se budou vybírat od 14. 1. 2019 vždy jen v úřední dny
pondělí 6,30 - 17,00 hodin, středa 6,30 - 17,00 hodin
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 - základní výše je
550 Kč.
Oznamujeme občanům, že je možná bezhotovostní platba na účet obce 2022877339/0800,
VS (číslo domu) a do poznámky příjmení. Je možná i platba kartou.
Pokud občané v roce 2018 třídili odpad (modrá a žlutá popelnice), může být jejich částka
jiná, než stanoví zastupitelstvo obce, a proto je potřeba si před zadáním bezhotovostní
platby zavolat na pokladnu OÚ, p. Jana Seďová – tel. 547 236 117 a zjistit její výši.
Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna i ti, kteří mají adresu na ohlašovně, děti do šesti let poplatek neplatí.
Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, i osoby pobývající na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.

Tento poplatek je splatný do 31. 5. 2019 !
2) Hřbitovní poplatky
nájem hřbitovního místa					
služby spojené s provozem				

4,- Kč m2/rok
55,- Kč m2/rok

3) Poplatky za psa dle OZV
1. pes v RD
1. pes v RD důchodci
1. pes BJ		
1. pes BJ důchodci

150,- Kč			
50,- Kč 			
450,- Kč			
200,- Kč			

2. a každý další pes v RD 250,- Kč
2. a každý další důchodci 250,- Kč
2. a každý další pes v BJ 1.200,- Kč
2. a každý další důchodci 300,- Kč

4) Platby z pronájmu - platby z pronájmu pozemků dle nájemních smluv
5) Platba za vyhrazené parkování
Výše uvedené poplatky 2., 3., 4., 5. jsou splatné do 31. 3. 2019 !
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Výsledky komunálních voleb

Obec

Výsledky komunálních voleb 2018
Kandidátní listina

Počet mandátů

TOP 09

7

MLADÁ ZMĚNA

6

KDU-ČSL a nestraníci

1

Starostové a osobnosti pro Moravu

1

Zvolení zastupitelé

Počet hlasů

Miroslav Rožnovský

774

Marie Rožnovská

663

Vladimír Lazar

604

Ing. Jan Šnajnar

588

Ing. Pavla Dratvová

507

Karin Blahofská

477

Mgr. Kateřina Šnajnarová

449

Ing. arch. Dušan Knoflíček

444

Miroslava Šebelová

423

Lukáš Zekl

401

Ing. Markéta Karbanová

400

Filip Kopecký

365

Ing. Roman Pospíšil

355

Bc. Lubomír Šimovec

296

Bc. Ladislav Najman

192
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Provoz sběrného dvora

Sběrný dvůr – provozní doba mezi svátky
25. 12. 2018 - vánoční svátek – zavřeno
27. 12. 2018 - otevřeno
29. 12. 2018 - otevřeno
1. 1. 2019

- Nový rok zavřeno

Od 3. 1. 2019 bude sběrný dvůr opět v provozu
Změna svozu komunálního odpadu
Vzhledem k tomu, že termín svozu komunálního odpadu připadá na 1. 1. 2019, což je
státní svátek, bude termín svozu přesunut na 29. prosince 2018.
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Nová mediální komise

Nová Mediální komise

Obec

za Mediální komisi Eva Kadlecová

		Od letošního podzimu vznikla v Hrušovanech nová Mediální komise, jakožto
poradní orgán rady obce. Komise bude mít na starosti především vydávání zpravodaje,
ale také správu dalších mediálních kanálů, například webových stránek a infokanálu,
či možnost prezentace obce na sociálních sítích.
		 Členové Mediální komise připravují celou řadu novinek, především se zaměří na
oživení obsahu zpravodaje. Důraz bude kladen na nové redakční rubriky, které by měly
občany více vtáhnout do dění obce. Plánujeme představit jednotlivé zastupitele a další
zajímavé osobnosti Hrušovan či více přiblížit jednotlivé investiční záměry.
		 Budeme rádi, když se do připravovaných změn zpravodaje a dalších médií zapojíte
i vy. Se svými připomínkami a náměty se prosím obracejte na e-mailovou adresu
medialnikomise@ouhrusovany.cz.
		 Věříme, že tak společně přispějeme k lepší informovanosti občanů o dění v obci.

Co platíme v ceně vodného a stočného
		Současná legislativa nařizuje, aby cena vodného odpovídala nákladům na
výrobu a distribuci pitné vody a cena stočného odpovídala nákladům na odvádění
a čištění odpadních vod, a to včetně nákladů na budoucí obnovu vodohospodářské
infrastruktury.
		 Před rokem 1990 byla cena vodného a stočného pouhým poplatkem a nereprezentovala výši nákladů. Ty byly masivně hrazeny státem. Cena proto zůstávala po desetiletí stále na stejné úrovni. Počátkem 90. let přestal stát cenu vody dotovat a od
roku 1994 tak došlo ke znatelnému navyšování cen za vodné a stočné až na současnou
cenu. Tyto platby představují v rámci celkových rodinných výdajů jedno až dvě procenta, což je nejméně ze všech nákladů na bydlení a energie. Je navíc zřejmé, že na rozdíl
od řady dalších výdajů, je voda pro náš život zcela nepostradatelná. Alternativu k vodě
z kohoutku představuje pouze balená voda. Při průměrné ceně 45 haléřů za jeden litr
vody z kohoutku je tak voda balená nejméně stonásobně dražší. Navíc vodu balenou
z důvodu množství spotřebované vody denně nelze dlouhodobě využívat na veškerou osobní hygienu a spotřebu domácnosti. Stočné pak reprezentuje přibližně stejnou
ekonomickou zátěž.
		 Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. Provozovatel si tedy
nemůže cenu nastavit podle běžných principů tvorby tržní ceny, ale musí vycházet
z obecně závazných cenových předpisů. Do ceny vodného a stočného lze započítat
pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Mezi tyto oprávněné položky
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Co platíme v ceně vodného a stočného

patří náklady související s provozovanými vodovody a kanalizacemi, především jejich
opravy a údržba, energie, chemikálie, mzdy zaměstnanců či poplatky za vypouštění
odpadních vod. Nemalá část nákladů připadá na samotný nákup surové vody
z povrchových zdrojů či na poplatky za využití podzemních zdrojů.
		 Významnou součástí ceny je nájemné infrastruktury, které připadá městům a obcím
a slouží k její obnově. Ta je nařízena zákonem o vodovodech a kanalizacích, který
stanovuje povinnost vypracovat a naplňovat tzv. plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací. Opravy a nájemné, tedy to, co je věnováno zpět do infrastruktury, tvoří
u provozovaných zařízení VAS přibližně 45% z celkové ceny. Ke konečným cenám také
musíme přičíst 15% DPH.
		 Zisk VAS z vodného a stočného činí průměrně 2% z celkových tržeb a slouží
především k obnově vlastního provozního majetku, tedy provozních budov, vozidel,
mechanizace a speciální techniky. Firmu vlastní Svaz VKMO s.r.o., tvořený jednotlivými
městy a obcemi, veškerý zisk tedy zůstává v majetku měst a obcí a nikomu se neodvádí.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je tak díky tomuto druhu vlastnictví unikátní
vodárenskou společností v České republice, protože ji nevlastní žádná zahraniční
společnost a zisk tak nekončí v zahraničí.
		 Svazky měst a obcí, kterým VAS provozuje vodovody a kanalizace, v uplynulých
letech realizovaly řadu projektů, které byly spolufinancované z fondů EU. Pro
získání takových zdrojů je nutné prokázání finanční udržitelnosti předkládaného
projektu. Ta se dokládá finanční analýzou, jejíž součástí je i povinný závazek vůči
poskytovateli dotace (ČR, EU) meziročního růstu ceny o 5% nad inflaci a dodržení
tzv. cenového koridoru. Vlastníkům VAS se následně podařilo projednat se Státním
fondem životního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu na 2% nad inflaci.
Pokud tedy nemá být ohroženo čerpání dotace, cena musí růst minimálně tímto
tempem.
		 Cena vodného a stočného v podmínkách VAS reprezentuje zodpovědný přístup
vlastníka i provozovatele, který směřuje k zabezpečení trvalé obnovy vodovodů a kanalizací při vysokém standardu poskytovaných služeb.
Miroslav Rožnovský - starosta
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Výsadby v roce 2018

Obec

Výsadby v roce 2018
Pavel Kadlec

		 V letošním roce bylo vysazeno menší množství stromů než dřív. Vinou extrémního
sucha v předchozích letech se obec zaměřila především na pořízení náhrady za
stromy uschlé. Vysazeny byly stromy na ulici Havlíčkově, Sušilově, Malinovského. Obec
objednala méně náročné a celkově odolnější druhy. Doufáme, že se ujmou a že budou
plnit svoje funkce.
		 Zároveň bychom chtěli zmínit, že si občané mohou adoptovat vybraný strom v obci
a pomoci tak s péčí o něj: v době sucha jej zalívat a např. vytrhávat plevel rostoucí
okolo kmene. Od minulé výzvy bylo adoptováno 13 stromů a na každý byla umístěna
tabulka s informací o druhu stromu. Doufáme, že se najdou další zájemci a že zkrášlí
veřejné prostranství.

Keřové výsadby v roce 2018
Pavla Dratvová

		Na Sídlišti byla rekonstruována plocha před bytovým domem 518 – 521. Zde bylo na
ploše 188 m2 vysazeno 378 ks keřů (zlatice, ibišky, růže, levandule, tavolníky, mochny)
a rekonstruován trávník.
		Na ulici Viniční bylo ve čtyřech ostrůvcích mezi novými parkovacími stáními
na ploše 77 m2 vysazeno 33 zlatic, 91 levandulí a 74 půdopokryvných růží červené
a růžové barvy.
		 Při tomto typu výsadeb se snažíme, aby byly nově osázené plochy celoročně
zajímavé a od jara do podzimu poskytly potravu hmyzu, úkryt drobným obratlovcům,
ale samozřejmě, aby nebyly náročné na údržbu a byly na pohled atraktivní.
		 U železničního podjezdu na ulici Komenského se zkultivoval svah. Zde byly na
přibližně 160 m2 vysazeny plazivé skalníky, které svah zcela porostou, stejně jako se to
podařilo v minulých letech na okolních náspech.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Co se děje v naší knihovně

Co se děje v naší knihovně
Jarmila Kresová

		 Od února probíhá v knihovně úspěšný a zajímavý cyklus přednášek pana Aleše
Svobody z Brna na téma „Brněnské podzemí“. V prosinci se sejdeme už po sedmé.
		 V březnu jsme jako každý rok pasovali prvňáčky na čtenáře.
A protože pořád platí – březen, měsíc knihy, chodí v březnu celá MŠ i ZŠ do knihovny na
besedy. Obvykle jim povídám o tom, co a jak a proč a na co máme knihovny, jak fungují
a hlavně jak je důležité číst…
V dubnu jsme měli (knihovníci z okresu Brno-venkov) každoroční výjezdní poradu.
Tentokrát do Kroměříže. Po exkurzi v městské knihovně a v jejím protiatomovém krytu
jsme si prohlédli zámek, zámeckou zahradu a Květnou zahradu s jejím Foucaultovým
kyvadlem, které dokazuje, že se země otáčí kolem své osy.
		 V květnu jsem pozvala na besedu spisovatelku paní Zuzanu Pospíšilovou, která píše
knihy pro děti a umí o nich pěkně povídat.
		 Každý měsíc chodí jednotlivé třídy do knihovny, půjčí si knihy, povím jim, co máme
nového a čteme si na pokračování právě z knih od Zuzany Pospíšilové. Mimo to probíhá
v knihovně už 4. ročník soutěže pro děti Lovci perel, kdy děti za přečtenou knihu
a správně odpovězené otázky dostanou perličku a kdo jich má nejvíc - vyhrává.
		 Podívejte se na naše webové stránky, které najdete na stránkách obce, a na on-line
katalog.
Přeji vám vánoční pohodu a pěknou knihu pod stromečkem.
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Prezentace kompenzačních pomůcek v Klubu seniorů
Text: Eliška Kubová, Foto: Jaromír Kozel

		 V Klubu seniorů proběhla dne 27. 6. 2018 druhá prezentace kompenzačních
pomůcek pro tělesně postižené, seniory a zdravotní pracovníky. Vedl ji pan Alexandr
Chudosovcev, pracovník společnosti DMA Praha s.r.o. , spolu se svým kolegou
Martinem Dadejem. Tentokrát měli s sebou pomůcky pro stravování a osobní hygienu.
Pomůcky si mohli senioři osahat a ověřit jejich funkčnost. Byl o ně nevídaný zájem.
Zlatým hřebem bylo předvedení elektrického vozíku. Podrobnou přednášku o jeho
použití přednesl a předvedl p. Dadej. Potom si elektrický vozík za doprovodu Saši
Chudosovcova mohli senioři vyzkoušet a projet se po zahradě obecního úřadu. Je to
oblast pomůcek, které dříve či později může využít některý ze seniorů, popř. z rodiny
nebo z blízkého příbuzenstva ale i děti po nemoci či úrazech. Je důležité se seznámit
s tím, jaké pomůcky jsou
na trhu k dispozici, které
z nich hradí pojišťovna,
které předepíše praktický
lékař, které odborný
lékař. Prezentace byla
velmi zajímavá.

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Zájezd Klubu seniorů na zámek a do ZOO Bojnice
Text i foto: Eliška Kubová

		 Dne 18. 9. 2018 jsme se podle plánu činnosti vypravili na zájezd s Klubem seniorů,
dne 18.9.2018 do Bojnice na Slovensko. Počasí už ráno slibovalo, že bude pěkně. Cesta
do městečka Bojnice trvala i s přestávkou skoro 3,5 hodiny. Prohlídku zámku jsme
začali návštěvou jeskyně, která byla pod zámkem objevena v padesátých letech 20.
století. Poté jsme se vydali na prohlídku samotného zámku, který patří mezi nejkrásnější
a nejnavštěvovanější zámky ve střední Evropě, vyhledávají ho návštěvníci z celého
světa. Tyčí se na úpatí Strážovských vrchů na travertinovém kopci nad městečkem
Bojnice. Je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších slovenských hradů. První písemná
zmínka o jeho existenci je z roku 1113 v listině zoborského opatství. Bojnický zámek je
národní kulturní památkou a současně sídlem muzea.
		Po prohlídce zámku jsme odešli na náměstí městečka Bojnice, kde jsme se
v místních restauracích naobědvali, posilnili kávou a někteří i zákuskem a zmrzlinou.
K Bojnickému zámku patří i přilehlý zámecký park, ve kterém roste mnoho různých
exemplářů stromů. Součástí zámeckého parku je i zoologická zahrada kterou jsme
také navštívili. Nacházejí se v ní vzácné exempláře cizokrajných živočichů. Prohlídka
zámku i zoologické zahrady se nám všem líbila. Návštěvou kulturní památky a ZOO
na Slovensku jsme využili jeden z dalších krásných dnů. Zájezd pod vedením pana
Stanislava Pospíšila se velmi dobře vydařil. Děkujeme za jeho organizaci. Na další
zájezdy, které budou uvedeny v plánu činnosti na rok 2019, se těšíme už nyní.

16

Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018

ZŠ Hrušovany u Brna

Školy

Zahájení školního roku
Martina Hanzlíková

		 V pondělí 3. 9. 2018 jsme v naší škole zahájili nový školní rok 2018/19. Protože
v budově právě probíhá přístavba nového křídla, byl první školní den jiný než
v předchozích letech. Žáci vyšších ročníků se přivítali s třídními učiteli ve svých třídách
a slavnostní zahájení v tělocvičně patřilo prvňáčkům. Ti si svůj první školní den užili.
Všichni přišli s novými aktovkami, někteří s úsměvem, na jiných byly vidět obavy
z toho, co je čeká. Žáky nejprve přivítala paní ředitelka Mgr. Jarmila Motlíčková, hodně
úspěchů jim přišli popřát i předsedkyně Komise pro občanské záležitosti Mgr. Jarmila
Krausová a místostarosta obce Vladimír Lazar. Na přivítanou dostaly děti knížky, kytičky
a drobné dárky, a poté se rozešly do svých tříd. Dnes už jsou ve škole jako doma. Učí se
sčítat a odčítat, ovládají řadu písmenek a těší se, že si brzy přečtou první knížku, kterou
určitě mnoho z nich objeví pod stromečkem.
		 V letošním roce navštěvuje naši školu 215 žáků rozdělených do deseti tříd a jsou
otevřena čtyři oddělení školní družiny. Ve školním poradenském pracovišti je k dispozici
školní psycholožka, speciální pedagožka, 2 školské logopedky a školní metodik
prevence. Od října zahájily svoji činnost různé kroužky - čeština hrou, dva logopedické
kroužky, pěvecký sbor Hruščata, hra na flétnu, keramický, vědecký a nově také kroužek
pohybových her, výtvarný a kroužek pro děti vedený školní psycholožkou.
		Máme za sebou první čtvrtletí školního roku. Mnoho tříd již bylo v divadle,
planetáriu či na zajímavé exkurzi nebo výletě. V listopadu proběhla v každé třídě
interaktivní hodina angličtiny s rodilými mluvčími, která se dětem vždy velmi líbí. Žáci
druhých ročníků jezdili na plavecký výcvik do Vranovic, třetí ročníky zahájí plaveckou
výuku v lednu.
		 V současné době se připravujeme na náš každoroční adventní podvečer, což je
takové malé pozastavení se v předvánočním shonu, na které se velmi těšíme. Ve škole
se setkáme společně s rodiči a prarodiči, jednotlivé třídy si připraví besídky či vánoční
dílničky a dojde i na zpívání koled.
		 Závěrem chceme všem popřát krásné prožití vánočních svátků, v novém roce
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a rodičům velkou dávku trpělivosti.
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Podzim na dědině
Mgr. Vladimíra Oulehlová a Mgr. Markéta Dvořáková

Dne 18. 9. 2018 se naše třída 1.B společně
s 1.A vydala na výlet do Strážnice. Navštívili jsme
místní skanzen s programem pro děti ,,Podzim
na dědině“. Žáci mohli na vlastní oči spatřit
ukázky vyorávání brambor koňmo, sklizeň
úrody, zpracování ovoce, zeleniny. Ochutnali
mošt z čerstvě vylisovaných hroznů, upečené
zelňáky přímo z pece a jiné dobroty. Celý
program pojednával o životě a hospodaření na
jižní Moravě v přelomu 19. a 20. stol.

Dýňování
Mgr. Markéta Dvořáková, rodiče a žáci I.A

Využili jsme krásného podzimního počasí
a uspořádali halloweenské setkání dětí
a jejich rodičů. Vydlabávání a zdobení dýní,
soutěž o originální halloweenský pokrm
(Pavoučí koláč, Netopýří pochoutka, Krvavý
zub, Dračí ocas, Kočičí hlavy…), hra na mumie,
zpěv, legrace i příjemné posezení, to vše jsme
si náramně užili.

Pouštění draků 1.B
Mgr. Vladimíra Oulehlová, I.B

		
V podzimní odpoledne 17. 10. 2018 jsme se
společně s rodiči vydali pouštět draky na louku
za místní hřbitov. Přidali se k nám i někteří bývalí
žáci naší školy. I přesto, že nám vítr příliš nefoukal,
podařilo se některým šikovným dětem, hlavně
za pomoci rodičů, dostat dráčky do vzduchu.
Všem zúčastněným děkuji za příjemně strávené
odpoledne.
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Oslava 100. výročí založení našeho státu
aneb jak se žilo za první republiky
Mgr. Jitka Coufalová, II.A

Takovou významnou událost jsme nemohli s žáky jen tak přejít, proto jsme během
posledního říjnového týdne zjišťovali zajímavosti z minulosti a zabývali se vztahem
k naší vlasti.
		 Každý žák dostal zadáno téma, ke kterému si měl s pomocí rodičů zjistit informace
a ty nám přednést ve třídě. K lepším představám nám pomohly dobové fotografie,
videa a „poklady“ ve formě starožitností z domácností prababiček a pradědečků žáků
(klobouk, šperkovnice, zásnubní prsten, konev na mléko, valcha, peníze). Zhlédli
jsme video, jak náš první prezident T. G. Masaryk navštívil školu v Lánech, jak vzniklo
Československo, kterými vynálezy obohatili Češi svět a dokonce jsme trénovali i tanec
charleston. Tak jsme si skládali střípky představ o prvorepublikovém životě našich
předků v oblasti kultury, jazyka, školství, rodiny a domácnosti, odívání, jídelníčku i her
dětí. Porovnávali jsme ceny potravin před sto lety a nyní, vymýšleli jsme slovní úlohy
na téma hospodářství na statku.
		 Zabývali jsme se i státními symboly a vlastenectvím. Žáci skládali z dílků prezidentskou
standartu podle jejího popisu, porovnávali mapu ČSR a ČR, vzhled prvního a současného
prezidenta, zkoušeli kreslit portrét TGM a naučili se zpívat státní hymnu. Prohlédli jsme
si pomníčky z 1. a 2. světové války, které jsou v naší obci. Přemýšleli jsme, co je v naší
zemi vzácné a proč jsme rádi Čechy. Bylo krásné slyšet ocenění našich předků za to, že
obětovali své životy, abychom my mohli žít ve
svobodné zemi, vděčnost za jejich odvahu a
vytrvalost, vděčnost za krásnou přírodu a za
mír. Také jsme naší vlasti přáli, aby byla zdravá,
čistá a bezpečná.
Týden jsme završili módní přehlídkou v retro
kostýmech a ochutnávkou jídel podle
dobových receptů. Nejdříve jsme pozdravili
žáky ostatních tříd slovy: „Ať žije Česká
republika,“ potom jsme si slavnostně prostřeli
a s gurmánským potěšením mlsali např. slané
tyčinky podle M. D. Rettigové, tvarohové
šátečky, plněné rohlíčky a výbornou
bramborovou lepenici s kysaným zelím.
Z referátů, které žáci přinesli, jsme zpracovali
sborník k výročí naší republiky ve formátu A3.
Je k nahlédnutí v naší třídě. Po zpěvu hymny
jsme vytvořili plakát lípy ozdobené listy se
vzkazy naší zemi, naší krásné vlasti, našemu
domovu.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Návštěva knihovny
Mgr. Dita Kašparová, II.B

Každý měsíc navštěvujeme s dětmi naši místní knihovnu v Hrušovanech. Paní
knihovnice má pro nás vždy nachystané nějaké povídání či čtení. V listopadu jsme
si povídali o Josefu Ladovi a jeho knížkách. Jeho obrázky jsme znali všichni, ale
s pohádkami to tak nebylo. Třeba kocoura Mikeše si děti pletly s kocourem v botách.
		 Povídání bylo příjemné
a ještě ve třídě jsme se
nasmáli, když jsme četli
příběh o tom, jak byl Mikeš
ve škole.
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Víš, kde bydlíš?
PaedDr. Lenka Šnajnarová, III.A

Tato otázka nás provázela soutěží ke 100. výročí vzniku naší republiky. Týkala se
zjišťování informací o naší vesnici. Nejdříve jsme si prošli všechny ulice a zapisovali
jejich názvy do plánku. Prohlédli jsme si naše nejvýznamnější památky – náhrobní
kámen a vilu Viktora Bauera od architekta Adolfa Loose. Podívali jsme se i do historie
a zjišťovali, kde stála první škola, zvonice, mlýn, a kde pobýval T. G. Masaryk u svých
rodičů. Také nás zajímalo, z čeho vznikly některé místní názvy, např. Vodárna, Fišák,
U Tří mostů, Kubíčkova jáma a Stříbrnice. Nejlépe si vedla Justýnka Vršková, Amálka
Hýblerová a Anička Schmidtová.
		 Po vyhodnocení a odměnění
všech účastníků soutěže jsme
si přečetli úryvek z kroniky
pana Kubíčka, který se osobně
účastnil vítání T. G. Masaryka
v Hrušovanech při cestě do
Židlochovic. O naší vesnici jsme
se dozvěděli mnoho nového,
stejně jako o naší vlasti v hodinách
prvouky. Na závěr jsme si vyrobili
leporelo, ve kterém jsme zúročili
všechny naše znalosti.

Hrušovanské hruškoviny
Mgr. Monika Betášová, IV.A

		 Na začátku školního roku se třída 4. A zapojila
do projektu ABECEDA PENĚZ, a to ve spolupráci
s Českou spořitelnou.
		 Projekt podporuje finanční gramotnost žáků
a má za cíl utvářet povědomí o reálném světě
financí. Zmíněná banka nám poskytla vstupní
kapitál a mohli jsme se tedy s chutí pustit do
„podnikání“.
		 Naším podnikatelským záměrem bylo vytvoření publikace „HRUŠOVANSKÉ HRUŠKOVINY“.
Jedná se o sbírku kuchařských receptů s hruškou,
jakožto podstatnou ingrediencí. A tak jsme sbírali a třídili recepty, připravovali a ochutnávali
všemožné hruškové pochoutky, abychom našim
čtenářům mohli nabídnout ty nejlepší recepty.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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		 Hlavní úlohou projektu bylo, aby si žáci vyzkoušeli podnikání od samého začátku
(nápad, průzkum trhu, finanční plán, obstarání počátečního kapitálu), přes vlastní
realizaci (marketingové aktivity, vytvoření publikace, její zpeněžení), až ke zhodnocení
úspěšnosti celého projektu.
		 „HRUŠKOVINY“ zaměstnávaly naši třídu celé první čtvrtletí školního roku, projektem
jsme doslova žili a podařilo se nám zapojit do něj i spoustu rodičů. Publikace vyšla
v polovině listopadu 2018 v nákladu 200 výtisků.
		 Projekt vyvrcholil 13. listopadu slavnostním křtem publikace a jarmarkem v České
spořitelně v Židlochovicích. V Hrušovanech lze publikaci zakoupit na vánočním
jarmarku Základní školy.
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Nová třídní hra „Keltové“
Mgr. Michal Řihánek

		 Ve školním roce 2018/2019 si žáci V. A a V. B zahrají další třídní hru inspirovanou
tentokrát našimi dávnými předchůdci, tajemnými Kelty.
		 Původ Keltů i jejich působení v Evropě je dodnes zahalen tajemstvím. Keltské
kmeny se rozšířily ve starověku po celé pevnině i na území Britských ostrovů. Keltský
kmen Galů si „zahrál“ i ve známém kresleném seriálu Asterix a Obelix. Jak známo, název
jednoho keltského kmene Bójů dal i latinský název Čech Bohemia. Keltové obývali
i území dnešní Moravy.
		 Žáci se tedy prostřednictvím hry seznámí s historií keltské civilizace, s jejími zvyky
a způsobem života. Dozvědí se, jaké měli Keltové schopnosti, jaké používali nástroje,
kdo to byli druidové a jak vypadalo třeba takové keltské oppidum.
		 Princip a pravidla hry jsou podobné jako loni. Naši mladí Keltové budou získávat za
nejrůznější výkony a plnění úkolů keltské zlaté mince přezdívané duhovky. Na herním
plánu budou postupovat až do cíle, Duhové
jeskyně s pokladem. Žáci se zapojí i do
skupinové práce tím, že se rozdělí na keltské
kmeny, které budou za odměnu sbírat
ingredience ke svým kouzelným zázračným
lektvarům.
Cílem hry je motivovat žáky k plnění úkolů
a dalších aktivit ve škole a tím současně
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, jako
je např. finanční gramotnost.
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Školní družina
Jana Houserová, vedoucí vychovatelka

		 Letošní školní rok pro nás začal trošku jinak než obvykle. Z důvodu plánované
přístavby děti nemohou využívat školní dvůr, tak po dohodě se zřizovatelem
navštěvujeme prostory obecní sokolovny. Více času také pobýváme ve školní
tělocvičně, kde se děti věnují různým míčovým hrám a pohybovým aktivitám. Ve
třídách převažují výtvarné činnosti, ale také se věnujeme společenským hrám a jiným
oddychovým aktivitám.
		 Školní družina je rozdělena do čtyř oddělení. V každém oddělení si vychovatelky
plánují svoje akce a družinové hry, které průběžně realizují. V současné době navštěvuje
školní družinu 113 žáků. Blíží se čas vánoc, což je pro mnohé doba zvláštního očekávání.
Všichni se připravují na mikulášské besídky, těší se na příchod Ježíška. V době adventní
vyrábí vánoční přáníčka, zdobí školu zimní tématikou. Počasí už také začíná připomínat
zimu, tak se všichni těšíme, až napadne pár sněhových vloček.
		 Všem přejeme krásné prožití adventního období, hodně zdraví, štěstí a pohody.

Dušičky
Iva Pirožková

		 Svátek Všech svatých se každoročně slaví druhý listopadový den. I my jsme proto
s našimi žáky navštívili místní hřbitov, kde si mohl každý zapálit svíčku u rodinného
hrobu. Není divu, že zde byla spousta lidí, kteří také přišli zavzpomínat na své blízké.

Po stopách detektiva
Bc. Petra Horňáková

		 Se začátkem školního roku se naše družinka vydala po stopách detektiva. Detektiv
má před dětmi trochu náskok, ale protože chce, aby mu pomohly s řešením zapeklitého
případu, nechává za sebou stopy. Každá stopa je zároveň malý detektivní úkol, jehož
úspěšné vyřešení posouvá děti dál po herním plánu a tím také blíž k vyřešení případu.
Čeká nás tak rok plný soutěží, her a hlavně napínavých příběhů.

Dobrodružná cesta do pohádkové říše žabáka Krutoslava
(26. 10. 2018)

Mgr. Kristýna Jandíková

		 Byl konec října, náš královský dvůr pomalu zapadával listím a všude okolo se rozhostil
až podezřelý klid. Někteří by se možná nechali zlákat k lenošení. Rytíři Družinového
království však byli obezřetní a svoji pečlivě naleštěnou zbroj neodkládali ani na noc. V této
době se totiž začínají vynořovat záškodníci všeho druhu, kteří se právě vzpamatovali po
horkém létě a nyní jsou v plné síle. Většinou se jedná o nadpřirozené postavy, které sešly
ze správné cesty a počaly rozvíjet svou zločineckou kariéru. Jen vzpomeňme na nejrůznější
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černokněžníky, čarodějnice či draky, kteří pocítili náhlou potřebu zmocnit se něčeho, co jim
nepatří. S podobnými postavami jsme už i v našem království měli tu čest. A tak jsme každý
rok touto dobou všichni jako na trní. Ale vzhledem k tomu, že se náš pan král snaží udržovat
diplomatické styky a vede mírová vyjednávání s mnohými nadpřirozenými bytostmi,
nečekal téměř nikdo z nás přímý útok na naše království. I když, kdo zná myšlenkové
pochody průměrného černokněžníka či čarodějnice, že? I tito tvorové jistě podléhají
určitým principům a musí plnit normy týkající se například počtu zlých činů na kilometr
čtvereční. A pokud se rozhodnou napadnout některé ze sousedních království, budou rytíři
Družinového království, jakožto obětaví sousedé, nuceni vzít zbraně do rukou a vyrazit na
pomoc...
		 A naše tušení se vyplnilo. Téměř na den stejně jako minulý rok přistál na našem
královském dvoře dopis. Královská pečeť na obálce jen utvrdila naše podezření, že
se nejedná o banální účty či výpisy z banky. Po otevření jsme zjistili, že dopis obsahuje
varování krále Varana III., panovníka sousední pohádkové říše, jemuž byly z jeho království
uneseny 3 pohádkové postavy – trpaslík, víla a bludička. Pachatelem byl prý jistý žabák
jménem Krutoslav. Ten donedávna působil jakožto rádce u jednoho mocného krále, avšak
po krátké době strávené v jeho službách pocítil jakousi zvláštní žabáčí touhu po moci a začal
rozvíjet intriky. Nakonec byl za své proradné činy, které dle vyjádření mluvčího Nejvyššího
královského soudu ohrozily blaho království, proklet a proměněn na žabáka. Po krátkém
pobytu v místním ne příliš zabezpečeném žaláři se mu však povedlo uprchnout a usadil se
na území zvaném Labutí rybník, kde začal budovat svou říši a shromažďovat vojsko, které
mu mělo dopomoci zrealizovat jeho krutou pomstu. Každý nebožák, který vkročil na jeho
území, byl ihned očarován kouzlem bezmezné poslušnosti a stal se příslušníkem žabákovy
armády...
		 V závěru dopisu poprosil král Varan rytíře Družinového království o pomoc v boji
proti žabákovi a při vysvobozování pohádkových postav. Jeho říše je totiž pohádková
a nedisponuje tudíž vlastním vojskem. Rytíři samozřejmě ihned svou pomoc přislíbili
a král Varan jim obratem zaslal mapu žabákova území, kterou sestavil za pomoci svých
špehů vybavených nejmodernějšími drony. Každá pohádková postava, kterou bylo třeba
vysvobodit, byla zakleta kouzlem bezmezné poslušnosti, které mohlo být zrušeno pouze
po splnění určitého úkolu. Král Varan rytíře varoval, že jejich cesta bude velmi nebezpečná
a bude třeba chovat se obezřetně a držet se pospolu. Pokud se jim podaří osvobodit
poslední pohádkovou postavu, mají šanci zcela zlomit žabákovu moc a připadne jim
královský poklad. A tak se naše rytířská družina vydala na dobrodružnou cestu...
		 Postupovali jsme podle mapy, do níž král Varan vyznačil místa, kde byly ukryty svitky
s důležitými instrukcemi. Ihned po příchodu k Labutímu rybníku jsme objevili první tři svitky.
Dle instrukcí jsme vytvořili, za pomoci kamínků a klacíků, obdélník, do kterého jsme se pak
všichni vměstnali, chytili se za ruce a se zavřenýma očima společně třikrát odříkali zaříkadlo
„Klikiháky, žabí hnáty, ať je kouzlo zrušeno“. Tím jsme byli alespoň částečně chráněni, avšak
stále bylo nutné být ve střehu, neboť případný střet s krutým obojživelníkem by mohl mít
fatální následky... Hned v dalším svitku, který se ukrýval v blízkosti malé pláže (oblíbené letní
sídlo žabáka Krutoslava), jsme se dočetli, že po nalezení každého dalšího svitku musíme
v rychlosti zopakovat zaklínadlo proti kouzlu bezmezné poslušnosti. A ihned poté jsme
začali pracovat na vysvobození první pohádkové postavy – trpaslíka. Bylo třeba nejdříve po
malých lžičkách nanosit z rybníka živou vodu do připravené nádoby a potom na trpaslíka
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kápnout 10 kapek, napočítat pomalu do deseti a počkat, až se kouzlo zlomí a trpaslík ožije.
Nutno podotknout, že trpaslíkovo rámě bylo po našem zásahu vcelku zmáčeno, neboť
vlivem nepozornosti některých rytířů bylo nutné rituál s deseti kapkami opakovat. Nakonec
byl ale úspěšný a my jsme mohli pokračovat směrem k dalšímu svitku ukrytému 50 kroků
od předchozího. Zde čekala na náš zákrok další pohádková postava – víla. Podle informací
ve svitku bylo třeba k jejímu osvobození nasbírat ingredience dle zadaného receptu, který
byl však zákeřně rozstříhán na několik kusů a ty byly rozesety po okolí (při plnění tohoto
úkolu s kuchařskou tematikou jistě nejednoho rytíře napadl recept na ideální pokrm
k oslavě případného vítězného tažení – grilovaná žabí stehýnka :-). Hledané kusy receptu
se naštěstí podařilo bleskurychle najít a vílu, které dle jejích prvních slov „pomalu dřevěněly
nohy“, zachránit. A tak jsme spěchali dále k bludičce. Její vysvobození nebylo jednoduché,
neboť bylo zapotřebí, jak jsme se dočetli v dalším svitku, najít nejprve list s osmisměrkou
a poté 11 lístečků s nápovědou. Po nalezení posledního lístečku jsme ze zbylých písmen
vítězoslavně vytvořili tajenku, avšak tím naše práce neskončila. Někdo chtěl zřejmě prověřit
naše básnické schopnosti - naším úkolem totiž bylo vytvořit krátké zaříkadlo, v němž
bude figurovat slovo z tajenky a pomocí kterého bychom bludičku jednoznačně probudili
z jejího zakletí. Nutno podotknout, že někteří z nás při plnění tohoto zapeklitého úkolu
řádně potrápili svoje básnické střevo, nicméně nakonec jsme i tuto výzvu zdolali. A pak
hurá na žabáka! Čekal nás poslední úkol. A také ten nejnebezpečnější, neboť se odehrával
v těsné blízkosti žabákova sídla. Zde byly ukryty 3 kouzelné lektvary a 3 klíče, které byly
bezpodmínečně nutné k získání pokladu. A přestože hrozilo riziko bezprostředního
kontaktu s jeho žabáčí výsostí, nepociťovali jsme strach. Pro naši početnou rytířskou výpravu
nebyla žádná překážka dost velká, byli
jsme plni sil a toužili jednou provždy
zatočit s pomstychtivým Krutoslavem.
A nakonec, po dlouhém boji, se nám
to podařilo. Jakmile jsme vyplnili
poslední úkol, klesly žabákovy síly na
úroveň obojživelníka prvního řádu a nás
čekala odměna v podobě královského
pokladu. A tak, obtěžkáni pytlem plným
vybraných dobrot, chvátali jsme zpět na
náš královský dvůr...
		 Z rytířského tažení jsme se vrátili
vyčerpáni, ale zcela spokojeni, neboť
jsme splnili vše, o co nás král Varan III. ve
svém dopise prosil. Kromě osvobození
jeho tří pohádkových postav jsme
zbavili svět jednoho proradného a
nebezpečného žabáka a jako třešnička
na dortu nás čekala královská odměna.
A všem dalším záškodníkům, kteří
plánují svoji zločineckou budoucnost,
vzkazujeme, ať si raději nechají zajít
chuť… :-)
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Přístavba ZŠ
Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

		 Se zahájením školního roku 2018/2019 započaly stavební práce na přístavbě naší
školy. MŠMT na tuto stavbu uvolnilo přibližně 22 mil. Kč. Termín dokončení je 31. 8.
2019. Přístavba vzniká na školním dvoře zatím jako samostatná stavba. K propojení se
stávající budovou dojde během letních měsíců v roce 2019. Vzniknou dvě kmenové
učebny, počítačová učebna, sborovna, kabinety, dvě třídy školní družiny včetně
sociálního a hygienického zázemí pro žáky i zaměstnance školy. Zastupitelům obce
patří velké poděkování, protože současná školní budova nevyhovuje podmínkám
moderní výuky. Chybí nám odborné učebny, prostory pro školní poradenské
pracoviště, školní knihovna, dostatek učeben pro dělené třídy při výuce jazyků, šatny,
kabinety. V souvislosti s dokončovacími pracemi budeme muset letošní školní rok
ukončit v polovině června, aby mohly být obě budovy propojeny a stavba v termínu
dokončena. Všichni se těšíme na nový školní rok.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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ZŠ Hrušovany u Brna

		Ke dni 30. 11. 2018 jsme ukončili čerpání prostředků z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzvy č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem projektu
„Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Hrušovany u Brna.“
		 Naše škola získala dotaci v celkové výši 696.405,- Kč. Částku jsme v uplynulých dvou
letech čerpali na podporu vzdělávání žáků – doučování, a klub deskových her a zábavné
logiky a školního psychologa.
		 Od 1. 12. 2018 budeme
čerpat 1.168.000, - Kč z proPODPORA VZDĚLÁVÁNÍ FORMOU ZJEDNODUŠENÉHO
PROJEKTU V ZŠ HRUŠOVANY U BRNA II
jektu „Podpora vzdělávání
je spolufinancován Evropskou unií.
formou
zjednodušeného
projektu v ZŠ Hrušovany u
Brna II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – číslo výzvy 02_18_063.
Ze získaných finančních
prostředků budeme platit
psychologa, speciálního pedagoga, a zájmové kroužky,
deskové hry a čtenářský klub
ve školní družině.
Projekt

Zlepšení kvalit vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Za zaměstnance a žáky školy Vám
všem přeji klidné vánoční svátky a
úspěšný nový rok 2019.
Mgr. Jarmila Motlíčková
ředitelka školy
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Podzim a adventní čas v naší školce
Než jsme se nadáli, byl tu podzim.
		 V měsíci říjnu nám přálo počasí a my jsme se mohli sejít s rodiči na školních
zahradách i v budovách, kde si rodiče společně s dětmi vyrobili různá strašidýlka,
panáčky, zvířátka na každoroční akci Podzimní dýňování. Akce se jako vždy vydařila na
výbornou.
		 Dále nás v měsíci říjnu navštívilo divadýlko Zdravá výživa, které bylo pro děti
zajímavé i poučné. Děti se dozvěděly spoustu nových věcí o svém těle. V listopadu
dětí zhlédly divadelní představení Kocour Modroočko a program od skupiny Hudební
kolotoč.
		Proběhlo už i vánoční fotografování a byl zahájen kroužek Školáček, který
navštěvují předškolní děti se svými rodiči. V měsíci říjnu byly také zahájeny kroužky
Angličtina a Povídálek.
		 Tradičně byl naší mateřskou školou uspořádán průvod sv. Martina. Děti s rodiči
doprovázeli za svitu lampiónů a lucerniček sv. Martina na bílém koni na jeho cestě po
naší obci. Tato akce byla na sokolovně zakončena ohnivou show a malým občerstvením.
Tímto děkujeme za pomoc obecni policii a za spoluprácí obecnímu úřadu, zejména
panu místostarostovi V. Lazarovi.
		 Podzim se s námi rozloučil a nastal čas adventu. Ve všech budovách naší školky se
připravily děti na příchod Mikuláše, čerta a anděla, pilně nacvičují na vánoční besídky,
které proběhnou od 10.12. do 17.12. 2018. Děti také potěší svým vystoupením naše
seniory v klubu důchodců a ve vile Marta. Všechny děti a pí. učitelky se těší na vánoční
nadílku.
Přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce.
Hodně sil a zdraví v novém roce. Děti a kolektiv mateřské školy
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T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec

Cvičení všestrannosti
Cvičení probíhá od září. Oproti loňskému
školnímu roku se kroužek rozšířil o termín
cvičení na gymnastickém nářadí a cvičení
malé skupinky akrobacie a cvičení na nářadí. Na konci listopadu proběhla ukázka
cvičení před rodiči v rámci společného vystoupení s oddílem moderní gymnastiky.
Cvičenci se také aktivně zapojili do série
závodů všestrannosti sokolské župy Jana
Máchala. Eliáš Karban vybojoval 2. místo
v plaveckých závodech.
Volejbal
Naše tělocvičná jednota zorganizovala v
Hrušovanech turnaj pro žákovské volejbalové týmy. Naše mládež se umístila na třetím místě. Za nejdůležitější výsledek považujeme nejen získané zkušenosti, ale také
že jsme se domluvili na uspořádání dalších
turnajů v Pohořelicích a Vranovicích.
Smíšený volejbalový tým pokračuje ve
famózním tažení letošním ročníkem 3.
ligy Amatérské volejbalové ligy. Po třech
odehraných turnajích je bez jediné prohry
na špičce tabulky.

Uspořádali jsme halloweenskou zábavu
pro děti a tradiční adventní jarmark.
Co bude se Sokolem dál?
Projekt výstavby nové sokolovny získal
stavební povolení, takže lze předpokládat,
že se na začátku jara začne s bouráním
současné budovy a naše aktivity se budou
muset přesunout do jiných prostor. V úvahu připadá využití sportovního areálu,
který se bude na jaře postupně uvolňovat.
Také jednáme s ředitelkou ZŠ o možnosti
pronájmu školní tělocvičny.
V každém případě chceme naše aktivity
zachovat v co největším rozsahu, přesto
je možné, že některé termíny se dočasně
omezí. Žádáme o trpělivost a zachování
přízně.
Velmi si ceníme všech, kteří se aktivně
zapojují do dění v Sokolu, ať už ve sportu,
nebo v kulturním dění. Uvítáme mezi
sebou každého, kdo se bude chtít přidat.

Moderní gymnastika
Pokračují i tréninky moderní gymnastiky. Ladnost pohybů a ohebnost těl našich
cvičenek jste mohli obdivovat na výše
zmíněném veřejném cvičení na sokolovně.
Další sportovní aktivity a kulturní akce
V našem Sokolu nadále probíhají cvičení
seniorek. Byl založen nový kroužek cvičení
pro ženy, který vede trenérka moderní
gymnastiky, a také nový kroužek cvičení
pro nejmenší děti (3 – 5 let), který jsme
pojmenovali „minivšestrannost“.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Táborníci – Chřiby 2018
Petr Tesař

Chřiby, pohoří ležící na východě naší
vlasti. Jeho kopce do výšky moc nenarostly, ale o to hezčí a zajímavější přírodu
a zákoutí skrývají. Tato oblast se nám stala
hostitelem na poslední zářijový víkend.
V tento čas, kdy ještě sluníčko hřeje a příroda hraje všemi barvami, se konal náš
podzimní výlet do Osvětiman.
Vše začalo klasicky ve čtvrtek odpoledne
naloděním proviantu a osob do autobusu.
A jelikož jsou Chřiby od nás skoro za humny, tak nám cesta nevzala ani hodinu a půl.
Ubytování bylo na první pohled útulné
a na klidném místě stranou od vesnice.
Děti se rozdělily na pokoje a jako vždy
ten nejrychlejší zabral nejlepší postel. Po
zabydlení jsme pojedli a posilnili se každý
ze svých zásob. První večer mají všichni
energie na rozdávání, a tak jsme vyrazili na
večerní procházku k nedaleké nádrži. Jen
Ještěrky zvolily klidnější program na chatě. Chůze ztemnělou krajinou nás zklidnila
a připravila na spánek, a tak se nám celou
noc krásně spalo.
V pátek, stejně jako každé výletové ráno,
si musí určení vedoucí přivstat a pomoct
se snídaní. A prostě vše nachystat tak, aby
ráno proběhlo hladce a bez komplikací
a my mohli co nejdříve vyrazit za dobrodružstvím. Autobus nás dopravil na kopec
Buchlov, na jehož vrcholku se majestátně
tyčí stejnojmenný hrad. Absolvovali jsme
prohlídku po nádvořích a hradním paláci,
posvačili a vyrazili pěšky směr Osvětimany.
Chřiby jsou protkány sítí mnoha turistických tras, a tak si každá družinka upravila
trasu dle svých sil. Nejzdatnější došli až
ke zřícenině hradu Cimburk. Do setmění
si mohli zájemci zahrát pár her za chatou

a večer proběhl program z dílny vedoucích, proložený zpěvem táborových písní.
V sobotu se postup obrátil. Tentokrát
jsme vyrazili pěšky z chaty a v cíli našeho
putování nás měl vyzvednout autobus.
Cestu jsme si krátili hrami a asi největší
atrakcí bylo „kachní“ jezírko u zámečku
Smraďavka. Cílem byl zámek Buchlovice,
kam nás zavedla zelená a žlutá trasa. Po
prohlídce zámku jsme strávili ještě nějaký
čas v zámecké zahradě a každý si zde našel
své. Výstava květin, prohlídka zvířat v záchranné stanici, posezení v čokoládovně,
procházka parkem nebo se jen tak vyvalit
na sluníčku někde na lavičce či trávníku.
Času bylo dost, a tak většina z nás stihla
vše. Zpět na chatu nás odvezl slibovaný
autobus. Po příjezdu byl ihned nástup do
jídelny na pozdní oběd. Večer opět pár her
a písní a šup do hajan.
Poslední ráno nás tahalo z postelí
krásné sluníčko. Čekal nás ještě poslední
výlet, tak jsme si rychle zabalili a vyjeli
autobusem do Velehradu na expozici
Živá voda. Toto místo je známé hlavně
podvodním tunelem, jenž nabízí pohled
na rybník z rybí perspektivy. Zajímavá byla
i výstava o životě kolem vody a expozice
nejrůznějších plazů a pavouků. S blížícím
se obědem nabraly věci rychlý spád. Zpět
na chatu na oběd, dobalit poslední věci,
trošku poklidit a vše naložit do autobusu.
Naší poslední zastávkou byl aquapark
Uherské Hradiště. Hodina a půl dovádění
ve vodě na tobogánech utekla rychleji než
voda. V autobuse jsme vyfasovali chutné
tousty a jablíčko a s plnými pusami jsme
se spokojeni blížili k domovu.
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Podzimní činnost mladých hasičů SDH Hrušovany
Kroužek mladých hasičů při SDH
Hrušovany u Brna zahájil svou činnost ve
sportovní sezóně 2018/2018 začátkem
září. Pravidelné schůzky přípravky ve věku
3 – 6 let se konají každé pondělí od 17. do
18. hodin pod vedením Jany Dolníčkové
a schůzky mladších a starších žáků každý
pátek od 16 do 18 hodin pod vedením
Milana Weise.
Již 22. září jsme se účastnili soutěže Ligy
mládeže v Lelekovicích, kde jsme si lehce
potrénovali disciplínu 4 x 60 m a užili si
vybavení tamního sportovního areálu.
Po soutěži následoval výstup na místní
rozhlednu Babí lom.

S příchodem chladného počasí jsme
dále začali navštěvovat sportovní areál
každou středu od 16. do 17. hodin. Tento
termín je společný pro všechny kategorie
a je zaměřen a fyzickou přípravu na jarní
soutěže.
Posledním závodem letošního roku byly
v prosinci mikulášské závody v Těšanech,
kde soutěžila přípravka, mladší i starší
žáci. Na závodech nebyl přítomen čert,
ale od Mikuláše každý dostal zaslouženou
odměnu. Jedna z posledních akcí v předvánočním čase bude tradiční vánoční
besídka pro mladé hasiče.

Následovala intenzivní příprava na
zahájení celostátní hry Plamen, konkrétně
jeho první disciplínu - závod požárnické všestrannosti. Uspořádali jsme
okolo rybníka místní kolo soutěže pro
ověření znalostí a spojili jej s opékáním
špekáčků. Okresní kolo se uskutečnilo
6. října v Hostěnicích. Zde nás reprezentovalo družstvo přípravky a starších žáků.
Zastoupen by i dorost v kategorii jednotlivců. Následující den proběhl netradiční
branný závod v příjemném prostředí okolí
hasičské zbrojnice v Nosislavy.
Po této soutěži začala intenzivní příprava na soutěže v uzlování. První se konala
17. listopadu v Drnovicích a reprezentovalo nás jedno družstvo starších žáků.
O týden později stejnou soutěž uspořádal
i náš sbor. Během soboty v sále sportovního areálu soutěžilo přes 70 družstev
mladých hasičů z celého Jihomoravského
kraje. Náš sbor byl zastoupen dvěma
družstvy přípravky a po jednom v kategorii mladších a starších žáků.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Mladší přípravka FK 1932
Jiří Horký

		 Po letních prázdninách a minulé sezóně, kterou jsme jako
minipřípravka zakončili společnou akcí v zábavním parku
BRuNO, jsme už jako tým mladší přípravky vstoupili do prvního
"soutěžního" ročníku organizovaného FAČR. Po sezónách
odehraných v minipřípravce se jednalo o docela velkou změnu. Během deseti
podzimních soutěžních zápasů jsme se snažili hlavně získat co nejvíce zkušeností
ve vyšší věkové kategorii a na větším hřišti. Od předchozího období v minipřípravce,
kdy jsme se hlavně hrou bavili a užívali si ji, nastává čas pro náročnější trénink a práce
na dovednostech jednotlivců. V zimním období trénujeme v hale na Jízdárenské ulici.
Během této fáze přípravy se zaměříme na práci s míčem a také na souhru hráčů během
různých fází utkání. Také se v průběhu zimy účastníme Zimní halové ligy v Žabčicích, kde
během několika víkendů poměříme naše síly s patnácti různými soupeři. Tento turnaj
nám pomůže odhalit mezery v přípravě a zaměřit se na zlepšení různých herních činností.
		 Od začátku podzimu se náš tým rozšířil. Přidali se k nám další mladí fotbalisté,
a dokonce i jedna fotbalistka, kteří s námi začali trénovat a připravovat se na zápasy.
Všechny nové hráče se snažíme postupně zapojovat do zápasů, aby i oni získali
potřebnou herní praxi, kterou využijeme v dalších zápasech a hlavně v jarní části
soutěže.
		 Na jarní část sezóny plánujeme přípravné turnaje na trávě a samozřejmě i druhou
polovinu zápasů III. třídy, sk. B soutěže mladších přípravek. Naším cílem je dále se
zlepšovat v důležitých herních činnostech.
		 Všem našim mladým fotbalistům chceme poděkovat za jejich účast na trénincích
a hlavně na zápasech a také jejich rodičům za obětavost, se kterou se dětem věnují
a pomáhají celému týmu.
		 Všem také přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku a spoustu
radosti při fotbale.

Podzim 2018 – starší žáci
Jaroslav Kafka

		 Tým starších žáků vstoupil do soutěže okresního přeboru. Do této sezóny jsme
vstoupili společně s týmem Žabčic. Čekalo nás deset utkání. S Moravskými Knínicemi,
Těšany, Veverskou Bítýškou, Zbraslaví, Blažovicemi, Měnínem, Čebínem, Ořechovem,
Vojkovicemi a Střelicemi.
		 Podařilo se nám porazit jednoho soupeře (2:1 Měnín) a s jedním remizovat (3:3
Zbraslav). Ostatní byli nad naše síly. Naše výsledky ovlivnila mnohokrát nemocnost,
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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zranění, ale i prázdniny. Mnohokrát jsme hráli v neúplné sestavě. Proto za tuto
sezónu chci ocenit nasazení a obětavost, se kterou do mnoha zápasů naši mladí hráči
nastupovali. Také herně jsme se posunuli, po posledním kole jsme na předposledním
místě. Za náš tým nastoupili: Martin Mišák, Viktor Duchoň, Filip Marek, Filip Janča,
Pavel Bína, Marek Malý, Marie Kudělková, Rudolf Kessner, Aleš Drajsajtl, Tomáš Lamač,
Daniel Dvořák, Sebastián Kvarda, Jaroslav Marčík, Miroslav Koutek a Ondřej Kumžák.
Branky dávali: Bína 2x, Drápal 2x, Malý a Drajsajtl.
		 Od začátku listopadu jsme zahájili zimní přípravu v naší sportovní hale. Chci také
poděkovat všem, kteří mi s tréninky pomáhají – jmenovitě Romanu Bínovi a Liboru
Nentvichovi.

Podzim 2018 – muži
Martin Lamač

		 Pozimní část sezóny 2018/2019 přineslo družstvu mužů zlepšení nejen herní, ale
i výsledkové. Za zlepšením bych viděl několik impulzů, které mužstvo potřebovalo.
Na jaře tým převzal Martin Lamač, kterému dal závěr minulé sezóny čas se s mužstvem
lépe seznámit. A už v letní přípravě se projevila na klucích nová motivace, a to zvýšenou
účastí a nasazením na trénincích i v zápasech. Nejednou se stalo, že na některé
hráče nezbyl dres, a tak museli zápas sledovat pouze z tribuny. Dalším impulsem byl
příchod hráče na post, který nás dlouhodobě pálil nejvíce, a to post hroťáka-zabijáka.
Z Vojkovic se vrátil Tomáš Fajgl. Ten se na podzim postaral o 10 branek a další připravil
pro spoluhráče. Nebýt kupy zmařených šancí a zranění v závěru podzimu mohlo být
branek dvojnásob. Neméně důležitým impulzem byl návrat stabilního a kvalitního
brankáře Adama Bogľarského. Tím odpadl dlouhodobý problém v podobě typické
předzápasové otázky - „Kdo si tam dnes stoupne?“
Na podzim jsme nastoupili ke 13 soutěžním zápasům, z nichž jsme 8 vyhráli,
3 x remizovali a 2 x prohráli. Přezimujeme tak na třetím místě se ziskem 27 bodů
a skórem 26:15, což je nejméně obdržených branek v soutěži. Nebýt vlažnějšího
rozjezdu a několika nezvládnutých, nervózních zápasů, mohlo to být ještě lepší.
Závěrem chci poděkovat Laďovi Rikanovi a Adamu Fialovi za pomoc při přípravě
tréninků a všem klukům, kteří přispěli jakoukoliv měrou k dosaženým výsledkům.
A popřát hodně píle a nasazení v nadcházející zimní přípravě.
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Umělý odchov bažantů
Myslivecký spolek v letošním roce 2018
plnil nemalé cíle. Mimo jiné, v rámci
péče o zvěř, vznikl projekt výstavby
voliér pro umělý odchov bažantů. Za
finanční podpory obce a obětavé práce
členů spolku bylo vybudováno v areálu
zemědělského družstva chovné zařízení
s kapacitou až 500 bažantů ročně.
Suma odpracovaných hodin v rámci
třech měsíců výstavby bažantích voliér
činí 1625. Děkujeme vedení a všem
pracovníkům družstva za umožnění
stavby a pomoc při její realizaci.

		
Zdraví bažanti, kteří jsou schopni života mimo
odchovné zařízení, jsou vypouštěni postupně do volné
přírody. K dnešnímu dni jsme obohatili stavy bažanta
obecného v honitbě Hrušovan u Brna o 250 kusů.

Ptačí budky
		 V okolí naší obce můžete najít 11 nových ptačích
budek umístěných převážně na stromech v lese
a remízcích. Myšlenka výroby a instalace umělých
hnízd pro naše ptactvo vznikla ve skupině přátel
přírody jako poděkování za pronájem myslivecké
chaty pro soukromou akci. Číslo 60 na čelní stěně
budky označuje věk, který letos oslavili. Patří jim náš
vděk za pomoc při ochraně přírody a zvelebování
našeho revíru.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Myslivecký spolek Lípa

Úpravy okolí myslivecké chaty
		Po úspěšné rekonstrukci střechy myslivecké chaty probíhaly úpravy okolí.
Účastníci tradiční akce Červen měsíc myslivosti si mohli všimnout nové rozlehlé terasy.
Pod dlažbu terasy padlo téměř 100 tun stavebních materiálů a 270 brigádnických
hodin práce. Nové prostranství nejen zkrášlilo okolí chaty, ale také svojí funkčností
umožňuje pořádání větších akcí jako jsou
tradiční oslavy Dne dětí. V prostorách
myslivny proběhlo každoroční posezení
zastupitelstva obce s myslivci. Letošní
téma besedy bylo mimo jiné ve znamení
zvelebování prostředí kolem chaty. Všem
zúčastněným zastupitelům děkujeme.
Jsme rádi, že naše práce má kladnou
odezvu u občanů Hrušovan, což dokazuje
také vysoká návštěvnost našich akcí.

		 Všem občanům a přátelům myslivosti v Hrušovanech u Brna srdečně děkujeme za
podporu a přejeme klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2019.
Dovolujeme si Vás už dnes pozvat na tradiční Myslivecký ples, který se bude konat
16. 2. 2019. Těšíme
se opět na setkání.
MS Lípa Hrušovany
u Brna.
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Klub rybářů Hrušovany u Brna
		 Koncem srpna proběhla na rybníku Letní rybářská noc pro všechny rybáře od
18 let. Zúčastnilo se 28 rybářů, kteří si zachytali jen tak pro radost v noci z 31. srpna
na 1. září v době od 18 do 8 hodin. Nešlo o tradiční rybářské závody. Děkujeme všem
účastníkům za klidný průběh akce a těšíme se na příští rok.
V neděli 2. září 2018 pod záštitou obce Hrušovany u Brna proběhly rybářské
závody pro mládež do 15 let a pro ženy od 16 let v rámci rozloučení se s prázdninami.
Rybářské závody v kategorii žen vyhrála paní Monika Minaříková s celkovým počtem
195 bodů. V kategorii mládeže se na 1. místě umístil Petr Bartoň s 301 body, na
2. místě skončil Mikuláš Kloupar se 193 body a 3. místo obsadil Jiří Minařík se 156
body. Speciální cenu za největší ulovenou rybu získal Patrik Ďuráč. Ulovil největšího
kapra, který měřil 74 cm.

Klub rybářů Hrušovany u Brna oznamuje ZÁKAZ LOVU RYB na rybníku
od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019.

Rybářský kroužek 2019
		 V roce 2019 nabízíme pro Vaše děti RYBÁŘSKÝ KROUŽEK. Kroužek bude určen jak
pro pokročilé (děti, které mají rybářský lístek), tak pro děti, které chtějí s rybařením
začít. Doufáme, že se rády naučí poznávat různé druhy ryb a zejména základům
rybaření, aby rády chodily rybařit na místní rybník.
		 Rybářský kroužek je zdarma a pro všechny zájemce od 6 do 15 let. Jak, kdy a kde
bude kroužek probíhat, se rozhodne po vzájemné diskuzi na 1. informativní schůzce
a bude záležet i na počtu zájemců o rybářský kroužek.
		 První informativní schůzka pro všechny zájemce o rybářský kroužek proběhne
v pátek 25. ledna 2019, v rybářské klubovně od 18:00 hodin. Rybářská klubovna se
nachází na ulici Vodní, u rybníka Vodárna, Hrušovany u Brna. V případě zájmu Vám
veškeré informace podá Lukáš Zekl (mobil: 728 788 387 a e-mail: zeklluk@seznam.cz).

Výběr lístků se sumářem
		 Klub rybářů informuje všechny své členy, že výběr rybářských lístků se sumářem
úlovků za rok 2018 proběhne na rybářské klubovně vždy v sobotu od 10 do 12 hodin.

Termíny: 15. 12. a 29. 12. 2018; 5. 1. a 12. 1. 2019
Předseda Klubu rybářů Hrušovany u Brna svolává výroční členskou schůzi
na sobotu 2. února 2019
Místo konání: v Klubu důchodců, se vstupem z ulice Havlíčkovy, vedle mateřské školky
Doba konání: sobota 2. února 2019 od 9:30 hod.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018
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Klub rybářů

Ceník Klubu rybářů na rok 2019

		 Jménem Klubu rybářů přejeme všem hezké prožití vánočních svátků a Nového
roku, do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
Lukáš ZEKL - předseda, za celý Klub rybářů Hrušovany u Brna
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Vila Martha

Sázení stromů ve vile Martha
Pavla Dratvová

		 V neděli dopoledne jsme se sešli s dobrovolníky, zejména z řad mladých sokolů,
před vilou Martha v Hrušovanech u Brna, abychom zde pokračovali ve spolupráci
s organizací Sázíme stromy. Pro všechny zúčastněné byla tato akce něčím netypická,
ale o to smysluplnější. Obec zprostředkovala sázení stromů na pozemku, který není
v jejím vlastnictví, a organizace Sázíme stromy dodala ovocné dřeviny. Zapojili se
nejen zástupci obce, organizace Sázíme stromy a hrušovanští dobrovolníci, ale také
obyvatelé vily Martha, pro které to bylo vítané zpestření běžného dne. Díky nim mělo
sázení pro všechny přidanou hodnotu. Za odměnu obdrželi účastníci plátěný pytlík
s logem organizace Sázíme stromy, který mohou využít na nákup potravin místo
neekologického igelitového, a paní kuchařky z vily všem uvařily čaj a upekly výborné
buchty.
		 Největším oceněním pro všechny však byla velká radost klientů vily.
Zasazeno bylo 7 ks ovocných dřevin, které snad brzo poskytnou zahradě příjemný stín
a ovoce.
Všem děkujeme za pomoc.
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Betlémské světlo 2018
v Hrušovanech u Brna
Zveme Vás
v neděli 23. 12. po představení Živého betlému
a na Štědrý den odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin
k návštěvě vánočně vyzdobeného hrušovanského kostela.
Můžete si zde chvíli posedět u originálního vyřezávaného hrušovanského betlému a nazdobeného vánočního stromu a naladit svou mysl na oslavu narození dítěte Ježíše.
Nezapomeňte si s sebou vzít lucerničky na Betlémské světlo, které si můžete odnést
domů ke štědrovečerní večeři.
Ať toto světlo rozzáří vše dobré ve Vašich domovech.
Vánoční bohoslužby v Hrušovanech:
Štědrý den 24. 12. 2018 v 22.00 hodin - půlnoční mše
Hod Boží vánoční 25. 12. 2018 v 11.00 hodin - ekumenická bohoslužba
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Tříkrálová sbírka

Organizace

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?
		 Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci
a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos tradičně
probíhat v období 1. - 14. 1. 2019.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou
koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání
příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do
které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě
spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.
Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici – horké letní
dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme pořídit klimatizaci.
Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke snadnějšímu
přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše pomoc se dostane do víc
domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi s demencí plánujeme zabezpečit
stín na zahradě, kde rádi tráví čas při svých aktivizačních činnostech.
Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující žaluzie za
nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním pietního místa pro
pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro nemocné.
Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalitnější péči potřebným a zabezpečit
pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, plnohodnotně a spokojeně.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak
charitní dílo.
Tříkrálová sbírka v Hrušovanech u Brna proběhne 5. ledna 2019.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz
Oblastní charita Rajhrad
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Využívání kostela jako obřadní síně aneb Nad dotazy občanů
Vážení spoluobčané,
		 příští rok to bude již patnáct let, kdy jsme byli svědky vysvěcení nového kostela.
Jako předseda nadačního fondu, který byl soukromou neziskovou organizací
a současně stavitelem kostela, se ale i po tolika letech setkávám s výčitkami některých
z Vás, proč nemůže být kostel místem civilního posledního rozloučení, tedy obřadu bez
pana faráře. Proč taková rozloučení musí probíhat v okolních obcích nebo v Brně?
		 Odpověď samozřejmě spočívá v tom, že kostel Panny Marie Královny je křesťanský
liturgický prostor, který občanskou obřadní síň nahrazovat nemůže. Pokud po něčem
takovém voláme, dopouštíme se nepochopení významu a účelu sakrální stavby.
O jejím využívání podle svých církevních tradic a církevního práva v současné době
rozhoduje židlochovická farnost, které jsme dokončenou stavbu předali.
		 Zároveň je ale zapotřebí vzpomenout investiční program obce z let 1998 – 2002,
v němž na prvním místě figuruje obřadní síň. Architektonický záměr (viz obrázek
makety), který byl vypracován, počítal s tím, že budovaná stavba bude mít dvě části
– církevní a světskou. Výstavbu kostela zajistil nadační fond, zatímco vybudování
obřadní síně záviselo podle
dohody na obci. Obřadní síň
měla být prostorem otevřeným
pro všechny.
		Je mi velmi líto, že obec
svoji dohodu nesplnila. Já jsem
v té době byl sice předsedou
nadačního fondu, ale nebyl
jsem zastupitelem obce ani
žádným funkcionářem, takže
jsem to nemohl ovlivnit.
		Řešení se nabízejí dvě:
buď danou situaci pochopíme
a smíříme se s ní, nebo
možná nastal čas, abyste
prostřednictvím
zastupitelů
obce usilovali o dokončení
původního
investičního
záměru.
S pozdravem
Miroslav Rožnovský, bývalý
předseda nadačního fondu Výstavba kostela a současný starosta obce
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Léčba chronické bolesti v ordinaci praktického lékaře
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
		 Zdroj akutní bolesti trvající maximálně tři měsíce je většinou dobře rozpoznatelný
a při účinné terapii postupně odezní. Na druhou stranu léčba chronické bolesti je
daleko problematičtější. Chronická bolest je vždy doprovázena psychologickou
symptomatologií a samotná léčba je v mnohém odlišná.
		 Výskyt chronické bolesti v populaci není znám, odhaduje se, že zhruba 20 % obyvatel
trpí chronickou nenádorovou bolestí, u pacientů nad 75 let literatura udává až 55 %
v domácím ošetřování a až 80 % v léčebnách dlouhodobě nemocných. Chronickou
bolest považujeme za zvláštní klinickou jednotku a její léčba musí být komplexní
a individuálně vedená. Při medikamentózní léčbě vycházíme z analgetického žebříčku
Světové zdravotnické organizace. Léčbu vedeme podle intenzity bolesti, nikoliv podle
její příčiny. Vedle klasických analgetik používáme přídavné léky a nefarmakologické
léčebné postupy. Psychologický anamnestický rozbor a psychoterapie by měla být
nedílnou součástí léčby chronické bolesti.
Jak vzniká chronická bolest?
		Bolestivé podněty, které jsou opakované a dlouhodobé, vedou ke snížení
bolestivého prahu a ke zvýšené bolestivosti. Nadprahová stimulace je pak vedena
do vyšších nervových center, která jsou nadměrně aktivována. Při dlouhotrvající
bolesti vznikají v mozku funkční a strukturální změny. Následkem snížení bolestivého
prahu dochází k situaci, kdy i mírné podněty (tlak, dotek) již vyvolají bolest. Celková
intenzita bolesti je tak dána také afektivní složkou s emoční a motivační modulací.
U chronických bolestivých stavů vlastní zdroj bolesti ustupuje do pozadí a vyvstávají
faktory emocionální, kognitivní a behaviorální. Emoční složku reprezentuje např. vztek,
strach, úzkost, pesimistická nálada. Emocionální zpracování je ovlivněno předchozími
zkušenostmi. Kognitivní složku reprezentují zejména názory na léčbu, její hodnocení,
pocity nevýkonnosti a neúspěšnosti vlastní nebo zdravotníků a další. Důležitá je
zejména paměť, výsledné hodnocení prožitku stejného typu bolesti a reakce na něj
závisí na předchozím prožitku. Behaviorální složku charakterizuje bolestivé vyhýbavé
chování: Pasivita, polehávání, zneužívání sociální opory, sociálních dávek, zdravotní
péče a nadužívání léků.
Psychologické aspekty chronické bolesti
		 Prožívání chronické bolesti je tím intenzivnější, čím více je narušena psychosociální struktura osobnosti a čím více je zhoršena subjektivně vnímaná kvalita života.
		 Určující vliv na vývoj bolestivých stavů má rozumové hodnocení vnímané bolesti.
Podle tohoto vyhodnocení pacient zvolí strategii zvládání bolesti. Efektivní zvládání
bolesti spočívá v hodnocení bolesti jako zvladatelného procesu a hodnocení vlastních
dispozic čelit bolesti. Pacient se staví k situaci jako k výzvě s cílem uzdravit se nebo
adaptovat na chronickou bolest. Neefektivní zvládání vede k pocitům úzkosti, deprese
a bezvýchodné situace a prožitek bolesti je tak dále prohlubován. Negativní emoční
poruchy mohou přetrvávat jako psychické poruchy i po zhojení bolestivého procesu.
Hrušovanský zpravodaj Prosinec 2018

53

		
Neadaptivní reakce na chronickou bolest vede k rozvoji deprese, apatie,
katastrofického myšlení, fobie, neuroticismu, bezmoci a beznaděje.
		 Naším léčebným cílem je zabránit vzniku těchto maladaptivních mechanismů
a naopak od počátku budovat adaptivní zvládací strategie a přimět pacienta ke
kooperaci.
		 Naše šance na terapeutický úspěch se výrazně zvyšuje v případě pacienta se
stabilní strukturou osobnosti, vysokou úrovní nezdolnosti, dispozičním optimismem,
nepřítomností neuroticismu a jiných psychiatrických nemocí. Mnohem obtížnější je
léčba pacienta s poruchou osobnosti nebo s psychiatrickými komorbiditami (neurózy
i psychózy). Silná vazba deprese a chronické bolesti byla popsána v mnoha studiích.
Bolest zhoršuje depresi a opačně. Osoby s chronickou bolestí mají 3x vyšší riziko
výskytu psychiatrických příznaků, zejména deprese, a u pacientů s depresí je také
3x vyšší riziko vzniku chronické bolesti. Deprese sama o sobě snižuje práh bolesti.
Podle literárních zdrojů se deprese vyskytuje až u 55 % pacientů s chronickou bolestí.
Depresivní a úzkostné stavy mohou být vyjádřené pouze v podobě chronických bolestí.
Úzkostní pacienti prožívají bolest intenzivněji a hůře zvládají obranné strategie.
Léčba chronické bolesti
		 Jelikož je chronická bolest považována za samostatnou klinickou jednotku, také
její úspěšná léčba nutně vyžaduje komplexní přístup a nelze ji omezit pouze na
farmakoterapii.
Kromě klasických analgetik a opoidů používáme také adjuvantní léky.
		K zahájení léčby, zejména u rizikových pacientů s mnoha chorobami a léky
využíváme paracetamol. Vykazuje dobré analgetické účinky ve vyšších dávkách. Denní
dávku 2g u chronického podávání bychom ale neměli překračovat pro riziko poškození
jater. Doporučené podávání je po 6 hodinách a u pacientů se sníženou funkcí jater by
dávka měla být redukována zhruba na polovinu.
		 V současné době je více používán metamizol, který má velmi dobré analgetické
účinky zejména v léčbě akutních a chronických bolestí pohybového aparátu, při
migréně a tenzní bolesti hlavy. Lze jej výhodně kombinovat s jinými analgetiky.
		
Nesteroidní antiflogistika (např. ibuprofen) jsou oblíbená pro svůj dobrý analgetický
a protizánětlivý účinek a pro minimální rozvoj tolerance. Jejich hlavní nevýhodou
je ale riziko závažných krvácení bez předchozího varování. Tuto lékovou skupinu
nedoporučuji používat bez vědomí lékaře, jak jsem již upozornila v minulém článku.
		 Další skupinou analgetik používanou v léčbě chronické bolesti jsou slabé opioidy;
zástupcem je tramadol. Tento opiod má stropový efekt, takže zvyšování denní dávky
nad 4OOmg / den již nevede k zvyšování účinku. Je třeba myslet na riziko vzniku
fyzické a psychické závislosti.
		 V terapii chronické bolesti je možno s úspěchem využívat i jiná než klasická
analgetika – např. kortikosteroidy, některá antidepresiva, anxiolytika, antikonvulziva,
gabapentin, pregabalin a další.
		 Psychoterapie by měla být nedílnou součástí komplexního přístupu k pacientovi
s chronickou bolestí.
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		Jejím cílem je zvýšení tolerance na bolest, snížení intenzity bolesti, naučení
dovednosti žít se zbytkovou bolestí, stanovení si reálných cílů v léčbě bolesti, pomoci
pacientovi pochopit smysl bolesti, porozumět vlastnímu tělu a vnímat ho ve spojení
s emocemi, naučit pacienta efektivní a aktivní strategii zvládání bolesti.
		Pokud se lékař zaměří pouze na léčbu bolesti, často jen medikamentózně
a eventuálně je ještě pacientovi slíbena významná nebo úplná úleva od bolesti,
dochází často k zacyklení v bolesti. Pacient vyžaduje stále další vyšetření a léčbu a je
utvrzován v roli nemocného, včetně benefitů z toho plynoucích. Naučené bolestivé
chování tak může přetrvávat i po úplném vyléčení.
		 Cílem je zamezit rozvoji fyzické dysfunkce a bolestivému chování a nastavit aktivní
prožívání života. Motivace k pravidelnému cvičení, naučení jednoduchých a účinných
relaxačních technik (autogenní trénink, progresivní svalová relaxace podle Jacobsona)
a efektivní práce s tělem je též nedílnou součástí podpůrné psychoterapie, která je
často velmi úspěšná v podání praktického lékaře, kterému pacient důvěřuje.
		 Jedním z úspěšných terapeutických směrů psychoterapie v léčbě chronické bolesti
je kognitivně-behaviorální psychoterapie, která pracuje s bolestí jako s naučenou
reakcí. Chronická bolest vzniká na základě dlouhodobého stresu, kdy dochází k napětí
ve svalech a to má za následek rozvoj úzkosti a deprese, což se zpětně odráží v narůstání
svalového napětí. Tímto mechanismem se upevňuje bolestivé chování. Cílem léčby je
odvrácení pozornosti od bolesti, naučení adaptivních postojů a chování. Nedílnou
součástí nelékových metod je také odborně vedená fyzioterapie.
		 Je zřejmé, že léčba chronické bolesti představuje komplexní problematiku, ve
které je komunikace pacient - lékař zcela zásadní.
Inzerce

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat, že ordinace praktického lékaře pro dospělé,
umístěná ve zdravotním středisku s dalšími odbornými lékaři na ul. Nádražní 195 v Hrušovanech
u Brna, přijímá nové pacienty.

Provádíme:

Pracovně lékařské služby pro podniky (dříve závodní péče)
Preventivní prohlídky ▪ EKG vyšetření
Monitoraci krevního tlaku (tlakový Holter)
Péči o diabetiky II. typu ▪ Prevence onkologických onemocnění
CRP a glykemii u akutních onemocnění
Očkování pro cesty do zahraničí
Návštěvní služby jsou součástí léčebné péče
Telefon: 547 237 415			
Mobil: 732 715 677			

e‑mail.: zdenka.novakova77@seznam.cz
web:
www.novakova‑lekar.cz
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