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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
červenec 2019 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ: 
OBEC NETVOŘÍ BUDOVY, ALE LIDÉ, KTEŘÍ V NÍ ŽIJÍ ptala se Eva Kadlecová

Začalo léto. Co se bude v tomto 

období dít v obci?

Především se bude dokončovat 
přístavba základní školy, která musí 
být zkolaudována do konce srpna, 
aby obec nemusela vracet dotaci. 
Dále běží závěrečná fáze soutěže na 
zhotovitele akce SOKEC. Na konci 
června byly otevřeny obálky s  na-
bídkami firem. Přihlásilo se osm fi-
rem a teď čekáme, zda nebudou 
vyloučeni někteří uchazeči. Pokud 

nedojde k průtahům na Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, po-
čítáme, že by se se zahájením prací 
mohlo začít počátkem září. Nejprve 
však musí zastupitelstvo schválit 
smlouvu o úvěru a smlouvu o dílo. 
Letošní hody tedy proběhnou ještě 
na sokolovně. 

Jaký předpokládáte časový 

harmonogram stavby?

Myslím si, že by se nevyplatilo 

příliš spěchat, protože nám jde pře-
devším o kvalitu stavby. Předpoklá-
dám, že by výstavba včetně bourání 
mohla trvat rok a půl. Sokec by tak 
mohl být otevřen počátkem roku 
2021. Těším se, že tak obec získá 
nové kulturní centrum k rozvíjení 
spolkového života. Je totiž potřeba 
říct, že obec netvoří budovy a silni-
ce, ale lidé, kteří v ní žijí. Budu rád, 
když se budeme moct se sokolov-
nou rozloučit důstojnou oslavou. 

Červnové Babské hodyČervnové Babské hody
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Informace ze samosprávy

 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Rád bych také podpořil stálou výsta-
vu o historii Sokola v nové budově 
sokolovny.

V jaké fázi jsou další stavební 

akce plánované na letošní rok?

Oprava ulice Palackého byla za-
hájena počátkem července a před-

pokládám, že bude za dva měsíce 
hotová. Ulice bude po celou dobu 
stavby uzavřena a objízdná trasa 
povede po průmyslovém obchvatu. 
Co se týče úpravy křižovatky ulic Ko-
menského-Hybešova-Tyršova, po-
kusíme se vyhlásit výběrové řízení 
ještě letos a uvidíme, jestli se někdo 

přihlásí. O zakázky takto malého 
rozsahu totiž stavební firmy moc zá-
jem nemají.

Všem občanům přeji krásné 
prázdniny, ať se ve zdraví vrátí z do-
volených a v září hurá na výstavbu 
sokolovny!

Níže uvedená schválená usne-
sení považujeme za nejzajímavěj-
ší a nejdůležitější pro život v obci. 
Jedná se pouze o velmi stručný 
výběr, zájemci o kompletní výpisy 
usnesení je naleznou na webových 
stránkách obce v záložce Úřad, 
v  kapitole Dokumenty. (www.hru-
sovanyubrna.cz/index.php/doku-
menty).

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek FK 1932 Hru-
šovany u Brna v roce 2019 ve výši 
140 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek MS Lípa Hru-
šovany u Brna v roce 2019 ve výši 
30 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek T.J. Sokol Hru-
šovany u Brna v roce 2019 ve výši 
120 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek SDH Hrušo-
vany u Brna v roce 2019 ve výši 
85 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 

dotace pro spolek TJ Jiskra Hru-
šovany u Brna v roce 2019 ve výši 
40 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek Táborníci Hru-
šovany u Brna v roce 2019 ve výši 
95 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek Mišlenka Hru-
šovany u Brna v roce 2019 ve výši 
30 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek SK Magnetik 
Hrušovany u Brna v roce 2019 ve 
výši 30 000 Kč; 

 poskytnutí spolkové neinvestiční 
dotace pro spolek Historické ha-
sičské sdružení Hrušovany u Brna 
v roce 2019 ve výši 30 000 Kč

Rada obce schvaluje:

 darovací smlouvu mezi obcí Hru-
šovany u Brna (darující) a Svazem 
neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z. s., (obdarovaný) na 
částku ve výši 5 000 Kč;

 objednávku hracích prvků na 
plochu za sportovní halou Jízdá-
renská od spol. ACER WOODWAY 

s.r.o. v ceně 140 360 Kč vč. DPH;
 smlouvu o dílo na VZMR – Opra-

va ulice Palackého mezi obcí 
a spol. STRABAG., a to za cenu 
3 787 844,20 Kč vč. DPH;

 objednávku na rozšíření kame-
rového systému dle nabídky od 
spol. PERFECTED, s.r.o., v celkové 
ceně 189 176 Kč vč. DPH; 

 objednávku opravy komunika-
cí v Hrušovanech u Brna od fir-
my ASFALTEROS, s.r.o., v ceně 
593 940,35 Kč vč. DPH;

 přidělení individuální investič-
ní dotace pro Myslivecký spolek 
Lípa, ve výši 48 000 Kč;

 přidělení individuální neinvestič-
ní dotace pro Myslivecký spolek 
Lípa, ve výši 27 300 Kč;

 přidělení individuální neinvestič-
ní dotace pro FK 1932 Hrušovany 
u Brna, ve výši 26 000 Kč;

 kupní smlouvu mezi obcí Hrušo-
vany Brna a dodavatelem Agerit, 
s.r.o., na pořízení IT a audiovizuál-
ní techniky pro přístavbu Základ-
ní školy Hrušovany u Brna v ceně 
1 393 585 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem.
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 Místní knihovna
Jarmila Kresová, knihovnice

Otevírací doba knihovny: 

Pondělí

8:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Úterý          
8:00 – 12:00  13:00 – 16:00

Pátek          
8:00 – 12:00 13:00 – 17: 30

Nové knihy:
Mornštejnová, A. - Tiché roky - silný příběh plný emocí, 50. léta 20. stol.
Ebertová, S.  - Meč a koruna 1,2  - sága, 12. stol. Německo
Vondruška, V. - Křišťálový klíč - hist. sága, skláři, 18. stol., severní Čechy
Weaver, T. -  Muž bez minulosti - další případ soukromého vyšetřovatele
Niedl, F. - Pach krve - hist. román, sága Rytíři z Vřesova
Dán, D. - Venuše ze zátoky - detektivní  román
Läckberk, C. - Zlatá klec - román, pomsta zrazené ženy
Riley, L. - Sestra ve stínu - 3. díl ságy Sedm sester
Jacobsová, A. - Venkovské sídlo 1 – hist. román, před 2. svět. válkou a po ní, vzpomínky
Arabská dcera; Den, kdy se to stalo; Kořeny zla; Mám nad tebou moc; Mrtvá z Ne-
vady; Mrtvý klíč; Nádech do ticha; Nevěřte tomu; Neviděli jste Melody?; Pohřbené 
tajemství; Ztracená vládkyně…

Podívejte se na náš on-line katalog na stránkách knihovny.
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 Hrušovanský Železný muž a Železná žena 2019
Vladimír Lazar, foto: Vlasta Kadlecová

V sobotu 8. června se na rybníku Šejba uskutečnil již V. ročník triatlonu dospělých a duatlonu dětí. Letos byl závod 
obohacen o štafety dospělých, které se pro velký úspěch určitě stanou tradiční součástí této akce.

Předškoláci

1. Lukáš Demel  1.  Veronika Pavlasová
2. Jan Lazar   2.  Veronika Malíková
3. Matyáš Karban   
 
2010–2012

1. Eliáš Karban 1. Emilie Nováková
2. Jakub Motyka 2. Šárka Zemánková
3. Tomáš Chmelíček 3. Michaela Volcová
 
2007–2009        
1. Adam Volec 1. Elen Lazarová
2. Daniel Dvořák 2. Barbora Lazarová
3. Oskar Suchán  3. Anna Chmelíčková

2004–2006       
1. Michal Buršík 1. Adéla Cikánová

ŠTAFETA

1. Eva Ludvíková, Hana Halounová, Petr Haloun
2. Jitka Špirková, Zdenka Fabiánková, Josef Zemánek
3. Kateřina Buršíková, Michal Buršík, Jana Levrincová
 
ŽELEZNÁ ŽENA

1. Vladimíra Volcová
2. Hana Lazarová
3. Kristýna Beníčková
 
ŽELEZNÝ MUŽ

1. Michal Král
2. Radek Kurečka
3. Michal Volec
4. Suchánek, 5. Kadlec ml., 6. Vejchoda, 
7. Polach, 8. Levrinc, 9. Kadlec st.

Ocenění v kategorii štafetaOcenění v kategorii štafeta Všichni účastníciVšichni účastníci

 Trvalky do předzahrádek
Pavla Dratvová, foto: Pavla Dratvová

Všimla jsem si, že se mnoho kolemjdoucích zastaví a po-
zoruje změny předzahrádky před naším domem. Od jara 
do podzimu bohatě kvete a trvalky jsou obsypány včela-
mi, motýly a jiným hmyzem, ale vyskytují se zde i ještěrky.  
Spousta obdivovatelů říká, že je škoda, že takových pásů ze-
leně není v obci více. 

Je již obecně známo, že takovéto výsadby jsou nejen 
zdrojem potravy pro hmyz, ale také mnohem lépe zasakují 
srážkovou vodu a mikroklima nad nimi je příjemnější než mi-
kroklima nad asfaltem nebo nízko sečeným trávníkem. Este-
ticky je takováto barevná výsadba s trávníkem nesrovnatelná.

Proto obec Hrušovany u Brna nabízí zájemcům možnost 
mít takovýto trvalkový záhon na obecním pozemku před 
vlastním domem. Obec by zajistila realizaci záhonu a zájem-

ce by se zavázal, že se o něj bude trvale starat. K realizaci lze 
využít i přebytky z vaší zahrady, samozřejmě v souladu s cel-
kovým záměrem výsadeb. Více informací podá zástupce Ko-
mise životního prostředí Pavla Dratvová.
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 Znáte žížalí kompost? (aneb rada pro obyvatele bez zahrady)
Pavla Dratvová

Vermikompostování je metoda 
kompostování, kdy dochází k rozkla-
du organického materiálu pomocí ží-
žal. 

Kompostovat může každý. Stačí 
najít vhodné místo pro vermikompos-
tér, mít dostatek kuchyňského odpa-
du a chuť přeměňovat bioodpad na 
životadárný kompost. Kompostovat 
pomocí žížal můžeme ve školách, škol-
kách, kancelářích i domácnostech. Ží-
žaly vyžadují minimum péče, netrpí 
žádnými nemocemi. Používání ver-
mikompostu rostlinám prokazatelně 
prospívá. A pochlubit se, že o odpad 
se nám starají žížaly, je koneckonců 
celkem vtipné. K vermikompostování 
se výborně hodí jednoduchá dřevěná 

nebo plastová nádoba s víkem. Použít 
lze běžnou žížalu hnojní, ideální jsou 
však kalifornské žížaly. 

Nádobu můžeme umístit uvnitř 
v bytě, v domě či venku. Lidé ji mívají 
v garáži, ve sklepě, pod dřezem na ná-
dobí. Důležité je vždy zajistit pro žížaly 
optimální teplotu (žížaly jsou aktivní 
při teplotách nad 5 °C, ale největších 
výkonů dosahují při teplotě kolem 
20 °C) a správnou vlhkost substrátu. 

Do kompostéru lze přidávat té-
měř veškerý kuchyňský odpad, tedy 
zbytky ovoce, zeleniny (včetně slupek 
citrusů), slupky od cibule a česne-
ku, zbytky pečiva, zbytky čaje a kávy 
(včetně čajových sáčků a kávových 
fi ltrů), použité papírové kapesníky, 

ubrousky, piliny, podestýlku hlodav-
ců, rozdrcené vaječné skořápky (v ma-
lém množství), zbytky jídla (ne mast-
ná a v malém množství).

Struktura hotového kompostu je 
drobtovitá, zbarvením připomíná čer-
nozem. Tento vysoce kvalitní humus, 
který nezapáchá, neobsahuje zbytky 
nerozloženého odpadu ani patoge-
ny, vzniká přibližně po třech měsících 
kompostování. Vermikompost má 
optimální poměr uhlíku a dusíku 15–
10:1, obsahuje stopové prvky, hlavně 
mangan, bór, zinek, je tedy výborným 
hnojivem.

Více informací naleznete na https://
www.veronica.cz/pozvete-zizaly-do-

mu-na-bioodpad-s-duvtipem

 Odpad v obci
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Třídění bioodpadu v obci

V uplynulém období měli občané možnost vyjádřit se 
k možnosti třídění bioodpadu v domácnostech. Obec zjiš-
ťovala, zda bude o tuto službu zájem a jakou formu lidé 
preferují. Řešily se dvě základní varianty: pořízení kompos-
térů do domácností a pořízení svozových nádob a likvidace 
bioodpadu svozovou fi rmou. Už v průběhu provádění anke-
ty se ukázalo, že zájem je relativně veliký. Obec se nakonec 
rozhodla pro kombinaci obou variant. Nejprve na základě 
aktuálního dotačního titulu pořídí kompostéry pro zájemce 
a následně, až vyprší stávající smlouva se svozovou fi rmou, 
což bude na konci roku 2020, a bude se řešit smlouva nová, 
popř. dodatek, zahrne se do pravidelných služeb i svoz 
bioodpadu, na který obec opět pořídí nádoby. Nyní je tedy 
aktuální pořízení kompostérů dle výsledků ankety. 

Celkově jsme získali 282 odpovědí. Naprostá většina 
respondentů možnost třídit vítá a hodlá se zapojit. Zájem 
o kompostéry je přibližně stejný jako zájem o svozové ná-
doby. Pouze 6 % respondentů uvedlo, že o žádnou z na-
bízených variant nemá zájem, a to téměř výhradně z toho 
důvodu, že už bioodpad ukládá do vlastního kontejneru 
nebo využívá sběrný dvůr odpadů či kontejnery umístě-
né na křižovatkách ulic Vodní, Jízdárenská a Malinovské-
ho, Žižkova. Anketa odhalila, že lidé velmi oceňují právě 
možnost ukládat bioodpad do velkých kontejnerů rozmís-
těných po obci a mnozí by uvítali zvýšení jejich kapacity 
nebo umístění i na dalších místech obce. Rozhodně v sou-
vislosti s pořízením nádob nebo kompostérů obec neu-

važuje, že by tuto možnost rušila. Obec počítá i s tím, že 
pořídí velké svozové kontejnery k bytovým domům, které 
nemají snadnou možnost používat kompostéry.

Děkujeme i za mnohé podnětné poznámky připsané 
v rámci ankety, obec se jimi bude také zabývat.

Jak se v současnosti zjišťuje podíl vytříděného od-

padu?

Podíl vytříděného odpadu se vypočítává automaticky 
svozovou fi rmou. Každý občan si může na svém profi lu na 
internetu průběžně kontrolovat stav třídění. V současnosti 
se již systém zdokonalil a na portálu jsou data vesměs ak-
tuální.

Podíl vytříděného odpadu se počítá jako podíl papíru a 
plastů na celkovém množství odpadu, které vyprodukuje 
domácnost v popelnicích, které jsou na tuto domácnost 
zapsané. 

Každá nádoba má v sobě čip s informacemi o nádobě: 
objem, druh odpadu a číslo domu, ke kterému je zapsaná. 
Při každém svozu navíc pracovníci svozové služby zaznačí 
množství odpadu v nádobě pomocí příslušného tlačítka 
na svozovém autě (zda je naplněná z ¼, ½, ¾, zda je plná 
nebo zda je u plné popelnice navíc i další odpad, např. 
v pytli). Neváží se jednotlivé popelnice, ale zváží se plné 
auto a dle této hmotnosti se váha odpadu rozpočítá na 
jednotlivé nádoby dle stanoveného svezeného objemu. 
Jedná se tedy o přepočet průměrné hmotnosti daného 
druhu odpadu na základě naplněnosti nádoby.
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 Představujeme zastupitele obce: Markéta Karbanová
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Markéta Karbanová

Je jich patnáct a rozhodují o podo-
bě a směřování obce. Jaké mají záliby, 
postoje a zkušenosti? V následující 
rubrice bychom vám rádi postupně 
představili jednotlivé hrušovanské za-
stupitele. V seriálu pokračujeme se za-
stupitelkou Markétou Karbanovou.

• 36 let, má manžela Jaroslava a dvě 
dcery (Jana 11 let, Michala 9 let)

• Celý život žije v Hrušovanech, za 
svobodna se jmenovala Jelínková.

• Vystudovala obor Krajinné inže-
nýrství na Mendelově univerzitě.

• Pracuje jako technik přípravy a re-
alizace staveb na Správě a údržbě 
silnic Jihomoravského kraje.

• Zájmy: rodina je na prvním místě, 
dále zahradničení, práce ve vino-
hradě, šití

• Není a nikdy nebyla členem žádné 
politické strany a ani o tom neuva-
žuje.

• V zastupitelstvu je první volební 
období, kandidovala však již dříve. 
Je členkou fi nančního výboru a Ko-
mise životního prostředí.

Pracuješ jako technik přípravy 

a realizace staveb na Správě a údrž-

bě silnic Jihomoravského kraje. Co 

tato práce obnáší?

Připravuji projekty pro stavební 
povolení, vyřizuji územní rozhodnu-

tí, realizuji majetkoprávní přípravu 
staveb, například chystám smlouvy s 
vlastníky pozemků. A když už se rea-
lizuje nějaká oprava silnice, tak zde 
funguji jako technický dozor.

Jak bys zhodnotila stav silnic na 

území obce a v jejím těsném okolí?

Myslím si, že když se tady vybudo-
val obchvat, tak se dopravní situace 
výrazně zlepšila. Ještě by bylo dobré 
spravit navazující úseky na obchvat, 
ten kousek kolem výzkumu ke státní 
silnici. Tam by se mohla vybudovat 
okružní křižovatka, protože se někdy 
v tomto místě dá těžko odbočit. Kdy-
bych měla vybrat vozovku v majetku 
obce, kterou bych ráda opravila, tak 
především Masarykovu ulici, kde by 
bylo dobré vybudovat i více parkova-
cích stání a část ulice Žižkova od Ma-
linovského po Hybešovu. Tam chybí 
i odvodnění.

Proč jsi kandidovala do zastupi-

telstva?

Kandidovala jsem proto, že jsem 
chtěla do zastupitelstva vnést jiný po-
hled, například na zeleň. Chtěla bych 
změnit především strukturu a údržbu 
zeleně, myslím si, že je všude moc trávy 
a málo ostatních rostlin. Hodně se mi 
líbí nové výsadby, například u garáží 
blízko hřbitova a na Sídlišti. Na vesni-
ci se podle mě hodí pestřejší květino-
vá výsadba, pouze tráva nebo túje se 
sem nehodí. Po komplexních úpravách 
bych byla ráda, aby obec realizovala 
výsadbu alejí podél polních cest. Líbila 
by se mi alej ovocných stromů podél 
trati od hřbitova k rybníku. Jsem ráda, 
že se obec zapojí i do třídění biologicky 
rozložitelného odpadu.

V zastupitelstvu je šest žen. My-

slíš si, že by se v politice měly ženy 

více angažovat?

Určitě ano, protože si myslím, že 
tam vnesou jiný pohled na problema-
tiku obce než muži, možná více este-
tičtější. Například v souvislosti se zele-
ní to mohou vnímat i jinak než jenom 
ekonomicky.

Přijala bys pozici starostky?

Asi ne, protože je to hrozně zod-
povědná a nevděčná pozice. Spoustě 
lidem se nezavděčíš, ať děláš, co děláš. 
Také nemáš žádné soukromí, kohokoli 
potkáš na ulici, tak s tebou okamžitě 
začne probírat svoje problémy. Ale 
do rady bych asi šla. Na pozici staros-
ty bych si dokázala představit Honzu 
Šnajnara. To je podle mě takový solid-
ní a reprezentativní člověk.

Baví se s tebou někdo o záležitos-

tech obce, jakožto se zastupitelkou?

Už občas ano. Hodně mi hlásí, že 
mě volili. Třeba se ptají, jestli se bude 
něco vysazovat v obci. Nebo se zají-
mají o něco, co si přečetli v usnesení 
ze zastupitelstva.

Jaké schopnosti a vlastnosti by 

podle tebe měl mít dobrý zastupitel?

Měl by mít zájem o tu obec a měl 
by mít představu, co by chtěl změnit a 
vybudovat, kandidovat s nějakou vizí. 
Jinak si myslím, že by měl být přede-
vším zodpovědný, ale to jsme snad 
v zastupitelstvu všichni, už jen tím, že 
na zasedání chodíme pravidelně. Když 
už někdo kandidoval, tak tam snad šel 
s nějakou představou a nechtěl si to 
jenom vyzkoušet.

Máš děti. Jak hodnotíš kvalitu 

mateřské a základní školy v Hrušo-

vanech?

Byla jsem především ráda, že ne-
byl problém děti do školky dostat, což 
není v okolních obcích tak samozřej-
mé. Nejvíc jsem byla spokojená s pří-
stupem učitelek ve školce. Děti vždyc-
ky chodily domů nadšené. Líbilo se mi 
také, že mají hodně mimoškolkových 
aktivit, například masopustní průvod, 
rozloučení se školkou, přespávání ve 
školce nebo že školka zapojuje i ro-
diče do výtvarného tvoření s dětmi. 
S kvalitou základní školy jsem taky 
spokojená. Možná bych byla ráda, 
kdyby zde byla nabídka výuky hry na 
hudební nástroj, což na některých zá-
kladních školách funguje, mají třeba 
takovou spolupráci se základní umě-
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leckou školou. V Hrušovanech se na-
bízí pouze hra na fl étnu, a to jen pro 
mladší děti. 

Jaké místo máš v Hrušovanech 

nejraději a proč?

Já mám Hrušovany ráda jako celek, 
ale třeba jsem ráda na myslivně, kde je 
takový klid, a nebo ve vinohradě, kde 
je krásný výhled na Výhon.

Účastníš se některých místních akcí?

Účastním, ale ne jako aktivní orga-
nizátor. Například si vždycky říkám, že 
bych už mohla jít i za stárku na bab-
ské hody. Já mám ráda hlavně hody, 
protože se do Hrušovan sjedou i spo-
lužáci, kteří sem běžně nejezdí, a tak 
je málokdy vidím. Přijde mi to jako 
dobrý setkávací den. A ještě se mi líbí 
příjezd Mikuláše s rozsvěcením vá-
nočního stromku a trhy na sokolovně. 

V současnosti byl přijat nový 

územní plán. Má se podle tebe obec 

dále rozšiřovat?

Podle mě už moc ne. Já bych byla 
i nerada, kdyby se stavělo v blízkosti 
Žižkovy ulice, kde bydlím. Možná by 
se o tom ještě dalo uvažovat u Sídli-
ště. Dokážu si představit, že by se zde 

vybudoval domov důchodců nebo 
komunitní bydlení pro seniory, který 
v Hrušovanech podle mě chybí. Ptá 
se mě na to docela dost lidí ve starším 
věku.

Jak by se podle tebe mohl využí-

vat areál bývalého cukrovaru?

Průmysl v obci bych se snažila 
umístit na okraj obce. Možná že prá-
vě zde by bylo vhodné vybudovat 
komunitní bydlení nebo domov dů-
chodců.

Je něco, co ti v Hrušovanech chybí? 

Podle mě zde chybí mateřské cen-
trum, popřípadě centrum pro využití 
volného času obyvatel. Dřív tu fun-
govalo mateřské centrum Sluníčko, 
kam jsem chodívala ještě dříve, než 
jsem měla děti. Fungoval tam na-
příklad i kroužek keramiky a šití na 
stroji. Myslím si, že tady chybí vyžití 
pro rodiče s dětmi na rodičovské do-
volené.

V Židlochovicích se plánuje vý-

stavba nového supermarketu, byla 

bys pro jeho zřízení i v Hrušovanech?

To nevím. Mít na každé dědině na 
každém rohu supermarket… Já jsem 

ráda, že jsou zde alespoň základní po-
traviny.

Je léto, jaké máš plány?

Koncem června jedeme na dovo-
lenou do Itálie. Jsem hlavně ráda, že 
už dětem skončily školní povinnosti.

Cestuješ ráda?

Ano, ale akorát na to nemám čas 
a peníze. Hodně jsem procestovala Fin-
sko, protože jsem tam byla na výměn-
ném pobytu přes Erasmus. Moc se mi 
tam líbilo, byla to úplně jiná země, jiná 
mentalita lidí. Vyhovoval mi tamní styl 
cestování, například v národních par-
cích jsou volné sruby, ve kterých je mož-
né zadarmo přenocovat. Na Erasmu je 
dobré, že je člověk v kontaktu s mnoha 
cizinci. Ráda bych v budoucnu jela zno-
vu do Finska i se svou rodinou.

 Markéta Karbanová s rodinou na dovolené v Itálii Markéta Karbanová s rodinou na dovolené v Itálii

 Rybáři
Lukáš Zekl, foto: Zdeněk Farkaš

Klub rybářů Hrušovany u Brna pořádal již 7. rybářské závo-
dy pod záštitou obce Hrušovany u Brna. V sobotu 8. 6. 2019 
závodili dospělí. Ulovilo se cca 80 kusů kapra obecného, 
5  amurů, candát obecný, líni, úhoři, karasi a  cejni. 
Rybářské závody vyhrál pan Pavel Vaculík ze Žid-
lochovic s celkovým počtem 601 bodů. Druhé místo 
obsadil pan Jiří Dobeš s počtem 572  bodů a   třetí 
skončil pan Jaromír Scholz s počtem 493 bodů. Nej-
větší ulovenou rybou byl kapr obecný, který měřil 
75 cm. Ulovil ho pan Miloslav Soukal.

V neděli 9. 6. 2019 proběhly závody pro mládež 
do 15 let a ženy od 16 let. Počasí vyšlo, účast byla 
moc pěkná. 

Rybářské závody vyhrál Michal Navrátil s po-
čtem 228 bodů, druhé místo obsadil Mikuláš Klou-
par s počtem 174 bodů a na třetím místě skončil 
Petr Bartoň s počtem 159 bodů. Největší ulovenou 
rybou byl kapr obecný, který měřil 78 cm. Ulovil ho 
Mikuláš Kloupar. V kategorii žen byla nejúspěšnější 

paní Alžběta Kopečná s počtem 197 bodů. 
Všem děkujeme za účast a těšíme se na závody pro mlá-

dež a ženy v neděli 1. 9. 2019!



8

Laňky - Permonium
Petr Tesař, foto: Petr Tesař

V sobotu 11. května jsme udělali menší změnu a místo 
klasického pěšího výletu jsme naplánovali výlet do Permo-
nia v Oslavanech, což je zábavní park s tématem těžby uhlí, 
jež má v oblasti dlouhou historii.

V parku jsme se rozdělili na dvojice a trojice a absolvovali 
hru MagicPermon. Ta nás provedla celým areálem a sezná-
mila s těžbou uhlí v oblasti. Po celou cestu nám Permoníci 
kladli do cesty nejrůznější překážky. Některé nástrahy nás 
potrápily, některé šly hladce. Nakonec jsme všichni hru 
úspěšně dokončili a odvezli si na památku malého permo-
níka.

Laňky - Vandr údolím Bobrůvky
Denis Najman a Valerie Philippi, foto: Petr Tesař

Naše třídenní putování započalo 
v pátek 31. 5. 2019 na vlakovém ná-
draží v Hrušovanech u Brna. Odtud 
nás dopravil osobní vlak na začátek 
naší cesty malebným údolím řeky 
Bobrůvky, konkrétně do Dolních 
Louček. 

Hned první den, kdy jsme si chtěli 
najít útočiště pro spaní, jsme potkali 
velmi přívětivého chataře, který nás 
dovedl ke skvělému místu na pře-
spání. Bylo to takové menší tábořiš-
tě sloužící pro turisty. 

Druhý den jsme cestou k dalšímu 
noclehu procházeli přírodní památ-
kou Trenckova rokle, což je na Vyso-
čině zcela ojedinělá skalní soutěska. 
Na drobném potoce, který roklí pro-
téká, se nachází kaskády a vodopá-
dy, z nichž nejvyšší měří 4  metry. 
Mimo to nás teplo přimělo se bě-

hem cesty svléct do plavek a navští-
vit přírodní koupaliště. Závěrem dne 
jsme se dostali k našemu cíli, a sice 
ke zřícenině hradu Mitrov, kde jsme 
v klidu přečkali další noc. 

Jako správní táborníci jsme si ka-
ždý večer rozdělali oheň a připravili 
si na něm výborné pokrmy. Počasí 

Laňky na výletě v PermoniuLaňky na výletě v Permoniu

nám bylo naštěstí celou dobu na-
kloněné a my jsme tak mohli každou 
noc spát pod širým nebem a  počí-
tat hvězdy. A jelikož vše musí jed-
nou skončit, tak i tento podařený 
výlet měl svůj konec, a to v neděli 
2.  6.  2019 opět v Hrušovanech na 
vlakovém nádraží.

Ze života obceZe života obce

Laňky na vadru v údolí BobrůvkyLaňky na vadru v údolí Bobrůvky

 Táborníci: 

Celooddílový výlet – rozhledna Čebínka
Filip Dostál, foto: Katka Šnajnarová

Dne 8. 5. 2019 jsme se vypravili na oddílový výlet za 
krásami tišnovského okolí. Cesta nejdříve vedla mezi poli 
a po pár kilometrech jsme vešli do lesa, kde byl nároč-
nější, ale o to krásnější terén. Všechny děti i vedoucí to 
úspěšně zvládli. Na konci cesty nás čekal výšlap na roz-
hlednu Čebínku s krásným výhledem na okolí Čebína. 
Nálada účastníků během pochodu byla výborná, stejně 
jako počasí. Celooddílový výlet na rozhlednu ČebínkuCelooddílový výlet na rozhlednu Čebínku
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Ještěrky a Včelky - Vandr údolím Rokytné
Jáchym Lazar, foto: Tomáš Franěk

Dne 7. 6. se družiny Ještěrky a Včelky vydaly na třídenní 
výlet kolem řeky Rokytné. 

Naše pěší část výletu začala v Jaroměřicích nad Rokyt-
nou. Odtud jsme vyrazili k naší táborové louce, což byl záro-
veň i cíl výletu. První den jsme přespali na půli cesty kousek 
od Biskupic, kde si děti zkusily, jaké to je spát mimo pohodlí 
vlastní postele, a to přímo v lese pod širým nebem.

Druhý den jsme brzy ráno vyrazili, abychom byli co 
nejdřív na táborové louce. Naštěstí nám přálo počasí a na 
místo jsme dorazili po obědě. Odpoledne jsme odpočívali 
a večer jsme si udělali teplou večeři a šli spát. Opět jsme 
spali pod širákem, protože na louce v té době ještě nebyly 
postavené stany.

Třetí den jsme si ráno v klidu sbalili věci a vyrazili do 
Újezdu, odkud jsme jeli autobusem domů.

Vandr v údolí RokytnéVandr v údolí Rokytné

ZZZ Proseč pod Ještědem
Petr Tesař, foto: Petr Tesař

Celostátní závody zálesácké zdatnosti, zkráceně ZZZ, le-
tos hostila malebná vesnička Proseč pod Ještědem. Do lesů 
nedaleko Liberce se sjelo více než 250 závodníků, rozhod-
čích a organizátorů. My jsme vyrazili v sestavě Sofča Ond-
ráčková, Zuzka Hodovská, Sofča Chudosovcevová za mladší, 
Eliška Kvasnicová, Lucka Vrbová a Anička Chmelíčková také 
za mladší. Za dorost to byly Soňka Chudosovcevová, Zuzka 
Weisová a Julča Weisová. A jako doprovod a podpora našich 
hlídek Šárka Skácelová a Petr Tesař. Ani letos se nám nevy-
hnulo zpoždění vlaků, a tak se stalo, že sokolský autobus od-
jel bez nás. Vše se však vyřešilo jedním telefonátem a ředitel 
závodu vyslal autobus speciálně pro nás. V Proseči jsme pro-
šli prezencí, ubytovali se, zašli si na večeři, a jelikož nás čekal 
dlouhý a náročný den, šli jsme na kutě.

Na letošním přeboru startovalo nejvíce hlídek v historii 
pořádání ZZZ. A proto vše vypuklo již brzo ráno slavnostním 
nástupem. Předali se poslední informace, popřálo se hod-
ně štěstí v závodu a přebor byl zahájen. Prvním úkolem pro 
všechny hlídky byl sběr dřeva a dalšího materiálu pro rozdě-
lání ohně. Poté už se hlídky podle rozpisu dle startovních čí-
sel vydaly na start nebo na plnění disciplín mimo okruh. My 
jsme měli vyšší startovní čísla, takže jsme vyrazili plnit testy 
z historie Sokola a zdravovědy, KPR a přepalování provázku. 
Počasí bylo všelijaké, a proto bylo přepalování nejen o umu, 
ale i o štěstí, jestli vám zrovna foukalo nebo ne. Trasa závodu 
začínala výstupem na příkrou stěnu s pomocí lana, což pro 
některé s podložkou na psaní v zubech nebylo zrovna lehké. 
Ale zvládli to všichni závodníci a mohli směle pokračovat na 
trať. Po skončení závodu jsem si trasu osobně prošel a musím 
říct, že na děti nečekalo nic lehkého. Trasa byla zajímavá, ved-
la přes lesy i louky a nechybělo ani pár pořádných kopečků. 
Na trase navíc čekalo spoustu nástrah. Od hodů, šplhu, pře-
konávání potoka, uzlování až po spoustu obrázků památek, 
souhvězdí a přírodnin. Všechny holky si více či méně úspěš-

Závody zálesácké zdatnostiZávody zálesácké zdatnosti

ně s tratí poradily a nedočkavě čekaly, až se objeví výsled-
ky. Odpoledne jsme si krátili oblíbenými hrami jako hututu 
či vlajkovaná. Výsledky závodu nás zastihly u večeře a hned 
se k nim nahrnul dav nedočkavých závodníků a vedoucích. 
Nejlépe z našich si vedlo trio Sofča, Sofča, Zuzka, které obsa-
dilo osmé místo z třiatřiceti hlídek. Na lepší umístění chyběly 
jen vteřiny. Lucka, Eliška a Anička si při své první účasti také 
nevedly špatně. Jako nejmladší účastnice přeboru se umístily 
třicáté první. Znalostmi předčily mnohem více hlídek, a tak 
se mají do příštího roku od čeho odrazit. Dorostenky Soňka, 
Zuzka a Julča zaplatily tvrdou daň po přechodu do vyšší kate-
gorie a po sedmnáctém místě z dvaceti jedné hlídek poznaly, 
že náročnost oproti žactvu je o dost vyšší. Celý den byl zakon-
čen táborovým ohněm. O zábavu se starali kytaristi a vypra-
věči příběhů, takže jsme se ani nenadáli a byla hluboká noc.

Poslední den proběhlo slavnostní vyhlášení a předání cen 
a putovních seker pro nejlepší hlídky. Přebor byl slavnostně 
ukončen a účastníci se začali rozcházet. Na cestu jsme vyfa-
sovali vynikající kuřecí bagety a tatranky. Do Turnova jsme se 
dostali opět sokolským autobusem, dali jsme si zmrzku a vy-
razili vlakem zpět domů. Závěrem patří velké díky holkám za 
vzornou přípravu na závody a příští rok přeboru NAZDAR!!!
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V pátek 14. 6. Táborníci uspořádali 
závěrečnou oddílovou schůzku. Zú-
častnila se jí třicítka dětí, a to i přes to, 
že většina z nich ve stejný den domů 
donesla vysvědčení a zahájila dlouho 
očekávané prázdniny. 

Oddílová schůzka se již tradičně 
konala na louce zvané Wembley. Ne-
končila úderem sedmé hodiny, jak 
obvykle naše schůzky v průběhu roku 
končí, ale prodloužili jsme ji do samé-
ho sobotního rána a užili si tak opéká-
ní špekáčků a spaní pod širým nebem.

Programem schůzky byly převážně 
sportovní hry. Hrály se hry běhací, kde 
mezi sebou měřili síly jednotlivci, ale 
také štafetové soutěže družin, kde se 
ukázalo, jak umí každá z pěti družin po 
společně stráveném roce táhnout za 
jeden provaz. Po minulých ročnících 
jsme si velmi pochvalovali počasí, to 
nám letos přálo na jedničku. Co nám 
už ale přálo méně, byla nenasytná 
hejna komárů, která nám celou noc, 
co jsme ve spacácích pod hvězdami 
chtěli klidně spát, doslova pila krev.  

Závěrečná schůzka je pro vedoucí 
a děti rozloučením s družinovou čin-
ností a také ohlédnutím za úspěchy 
či nezdary uplynulého roku, protože 
vrcholem schůzky je vyhodnoce-
ní nejlepšího táborníka. Od září do 

června se členové oddílu Táborníci 
účastní celoroční celooddílové sou-
těže, ze které vzejde vítěz. Algorit-
mus pro jeho určení je prostý – stane 
se jím ten, kdo nasbíral v průběhu 
roku nejvíce bodů za účast na oddí-
lových akcích a také se mu nejvíce 
dařilo v soutěžích pořádaných našimi 
praktikanty. Pro letošní rok se nejlep-
ším táborníkem stala Eliška Kvasnico-
vá! Ale nebyla jediná, která si vyslou-
žila hodnotnou cenu. Tu si odnesli 
také táborníci umístění v žebříčku v 
Eliščině závěsu, a to Julča Hradská, 
Emča Nováková, Adam Volec, Míša 

Karbanová, Dan Slanina, Ondra Hrad-
ský, Lucka Vrbová, Adam Kratochvíl a 
Janča Karbanová. Všem jmenovaným 
patří velká gratulace, neboť byli těmi 
nejlepšími z téměř osmdesátky dětí, 
která v letošním školním roce Tábor-
níky navštěvovala. Byl to skvělý rok 
nabitý mnoha zážitky z výletů, oddí-
lových schůzek, besídek a nejrůzněj-
ších akcí pořádaných v rámci družiny 
nebo v rámci celého oddílu! A právě 
společné zážitky jsou i největší od-
měnou a poděkováním pro všechny 
vedoucí, kteří za touto bohatou čin-
ností oddílu stojí.

Závěrečná celooddílovka na WembleyZávěrečná celooddílovka na Wembley

 Klub seniorů
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová

Zájezd do Kroměříže a Velehradu
V pátek 3. 5. 2019 uspořádal Klub seniorů zájezd na 

prodejní výstavu Floria JARO 2019 do Kroměříže a do 
baziliky ve Velehradu. 

Počasí bylo chladné, zpočátku i deštivé. Každý 
z nás jel do Kroměříže nakoupit květiny, stromky,  
přísadu zeleniny, jahody  i další věci, potřebné pro 
zahradu anebo se jen tak podívat na tu květinovou 
nádheru. Na pochůzku po areálu Výstaviště Kromě-
říž  jsme měli  přes 4 hodiny času. Navštívili jsme 
i  pavilon A, kde se bylo opravdu na co dívat.  Za 
letošní hlavní motto květinové expozice si aranžé-
ři zvolili Květinový zvěrokruh. Vstupem do vyzdo-
beného pavilonu A jsme se přenesli do tajemného 
večera s nebem posetým miliony hvězd, z něhož se Členové Klubu seniorů na VelehraděČlenové Klubu seniorů na Velehradě

Závěrečná celooddílová schůzka Táborníků
Katka Šnajnarová, foto: Katka Šnajnarová
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Pan Stanislav Pospí-
šil přivítal představi-
tele obce, děti a paní 
učitelky z mateřské 
školky na Havlíčkově 
ulici. Děti vystoupily 
s programem za hu-
debního doprovodu 
kláves paní učitelky. 
Vystoupení dětí bylo 
velice pěkné, moc se 
líbilo. Na závěr děti 
předaly každé se-
niorce krásné přání 
ke Dni matek a byly 
na oplátku obdarovány čokoládou. Pan starosta a pan 
místostarosta popřáli seniorkám ke Dni matek a pře-
dali jim krásné blahopřání. 

Obec Hrušovany připravila pro seniory občerstvení 
- chlebíček a zákusek. Děkujeme za vytvoření pěkné at-
mosféry.

Paní Jarmila Krausová, dlouholetá členka Komise pro 
občanské záležitosti při obci Hrušovany u Brna, obdrže-
la od Klubu seniorů k jejímu významnému výročí naro-
zenin pamětní list. Ten vytvořil pan Jaromír Kozel, kroni-
kář Klubu seniorů. 

Ze života obceZe života obceZe života obceZe života obce

na nás snášelo dvanáct květinově ztvárněných zna-
mení zvěrokruhu z tisíců jarních cibulovin a hrnko-
vých rostlin. Tajemnou atmosféru doplnila hra svě-
tel a stínů. 

Celý prostor doslova rozkvetl desítkami aranží ře-
zaných květin – tulipánů, hortenzií, anturií, hyacintů, 
růží, narcisů, gerber, ostrožek, pomněnek a kal.  Byla 
to nádhera pro oči. Na výstavišti si každý zašel na oběd 
popř. na rychlé občerstvení. 

 Odpoledne jsme odjeli do Velehradu na prohlídku 
baziliky, která má velmi zajímavou historii.

Návštěvou  prodejní výstavy v Kroměříži  a bazili-
ky ve Velehradu jsme prožili další pěkný den.  Zájezd 
opět zorganizoval pan Stanislav Pospíšil a jako vždy se 
velmi dobře vydařil, za což mu velice děkujeme. Další 
zájezdy se uskuteční v červnu a v září 2019.

Oslava Dne matek
Ve středu 15. 5. 2019 se konala v Klubu seniorů osla-

va ke Dni matek. Den matek je den, kdy se vzdává pocta 
matkám a mateřství. V Česku se slaví druhou květnovou 
neděli. V Československu se začal slavit tento svátek 
v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. 

Akce v Klubu seniorů se zúčastnili starosta obce pan 
Miroslav Rožnovský a místostarosta Vladimír Lazar. 

 Gratulace paní Jarmile Krausové k jubileu Gratulace paní Jarmile Krausové k jubileu

 TJ Jiskra Hrušovany u Brna – oddíl stolního tenisu
Tomáš Kolegar, foto: Roman Ivičič

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás pozdravil 

jménem oddílu stolního tenisu a na 
stránkách Hrušovanského zpravoda-
je Vás informoval o aktuálním dění 
v  našem oddílu. Před námi je opět 
čas prázdnin a nám stolním tenistům 
začne v říjnu nová soutěžní sezona, 
tentokrát jubilejní padesátá. Opět se 
budeme účastnit soutěží, které po-
řádá Česká asociace stolního tenisu, 
tentokrát po delší době vyšleme do 
stolně tenisového boje 3 družstva – 
A, B a C. Ovšem nová sezona začne 
až za 3 měsíce, tak si dovolím zreka-
pitulovat tu poslední 2018/2019.

Družstvo A hrálo v již uplynulé se-
zoně Okresní soutěž I. třídy a nastu-
povalo v následující sestavě – Tomáš 
Kolegar starší, Oldřich Škarda, Zde-
něk Krupica a Jan Kukla. Na střídavý 
start za mužstvo A nastupoval i Marek 
Skála, který hraje za Moravskou Slavii 
Brno. Vzhledem k výraznému oslabe-
ní družstva, když stabilní člen a opo-

ra kádru Richard Skála přestoupil 
do Moravské Slavie Brno, bylo cílem 
udržení se v soutěži, což se nakonec 
po tuhém boji podařilo a družstvo A 
bude i v sezoně 2019/2020 účastní-
kem nejvyšší soutěže v rámci okresu 
Brno – venkov.

Družstvo B v loňské sezoně hrálo 
Okresní soutěž IV. třídy a nastupova-
lo v sestavě Jan Havlík, Pavel Hodec, 
Zdeněk Kijac, Aleš Karban, Jiří Přidal, 
David Pirožek a Tomáš Pirožek.  Muž-
stvu se podařilo splnit 
výkonnostní cíle a bez 
větších problémů se 
v této soutěži udrželo 
a v tabulce obsadilo 
konečné 7. místo. Pev-
ně věřím, že podobný 
úspěch zopakuje i v se-
zoně 2019/2020.

Oddíl stolního teni-
su se stará také o mlá-
dež a v nadcházející 
sezoně budou žáci, 

kteří v uplynulé sezoně hráli okres-
ní bodovací turnaje a také poměřili 
své síly v krajské konkurenci, hrát 
nejnižší okresní soutěž mužů, což, 
jak pevně doufám, bude výraznou 
motivací k  tvrdé tréninkové práci 
a dalším zlepšením výkonnosti. Je-
den z bodovacích turnajů se konal 
i v Hrušovanech. Oddíl reprezento-
vali tito hráči -Tomáš Pirožek, Petr 
Pirožek, Adam Zabloudil a David 
Hoberla. 
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 Jarní měsíce jsou pro mladé hasiče tradičně náročným obdobím
Jana Dolníčková, foto: Jana Dolníčková, Milan Weis

Soutěžní období jsme zahájili 8. května, kdy se mladší žáci 
vydali na soutěž Okresní ligy mládeže do Přísnotic a děti z 
přípravky na běh 60 m s překážkami do Starého Lískovce. 
Tento den se velmi dařilo přípravce, v kategorii dětí do šesti 
let jsme pustili na stupně vítězů jen jednoho soupeře. Vítě-
zem kategorie se stal Vojta Slabý, na třetím místě se umístil 
Jakub Kejduš. Také ostatní děti podaly výborné výkony, vy-
hrát ale bohužel nemohou všichni.

V sobotu 18. května se na našich tartanových dráhách ko-
nalo okresní kolo jednotlivců dorostu. Naše barvy hájili Vale-
rie Philippi a Boris Wagner. Valča tentokrát zaváhala v teorii, 
přesto se jí podařilo postoupit z druhého místa do krajského 
kola, které se konalo 9. června v Brně na stadionu VUT. V kraj-
ském kole podala Valerie své životní výkony a s osobním re-
kordem se v konečném pořadí umístila na úžasném 3. místě.

O týden později se v Přísnoticích konalo okresní kolo hry 

 Okresní kolo dorostu Hrušovany Okresní kolo dorostu Hrušovany

Plamen. Naši mladší žáci se s disciplínami poprali, pro mno-
hé z nich to byl první závod, nečekali jsme proto od nich vý-
razně dobré výsledky. Přesto nás příjemně překvapili svými 
výkony a věříme, že příští rok se posuneme do první polovi-

Tréninky žáků vedou Oldřich Škar-
da a Tomáš Kolegar st., a to každé úte-
rý od 17 do 19 hodin. Máme eminent-
ní zájem na tom, aby se členy našeho 
oddílu stali další mladí hráči, a proto 
počátkem školního roku uspořádáme 
ve spolupráci se ZŠ v Hrušovanech 
u Brna nábor nových členů, abychom 
mohli navazovat na tradici, která tady 
vznikla před 50 lety v roce 1969, kdy 
byl oddíl stolního tenisu založen.

Zájemci o stolní tenis se mohou 
obrátit na Tomáše Kolegara, mobil 
606 668 901, případně e-mailem na 
adresu tom68kol@seznam.cz. Trénin-
ky žáků jsou každé úterý v době od 
17  – 19 hodin, na sportovním areá-
lu. Tréninky dospělých pak jsou 2x 
týdně, a to v úterý od 19 – 20 hodin 
a  v  pátek od 20:00– 21:30, také na 
sportovním areálu. 

Exhibice ve stolním tenisu

Dne 30. května 2019 pořádala 
TJ Jiskra Hrušovany u Brna v rámci 
oslav 50. výročí založení oddílu stol-
ního tenisu stolně tenisovou exhibici 
bývalých velice úspěšných českoslo-
venských reprezentantů Milana Or-
lowského a Jindřicha Panského. Tito 
hráči získali spoustu individuálních 
titulů, ale slavili úspěchy i ve čtyřhře. 

Milan Orlowski se stal trojnásob-
ným mistrem Evropy, 1x v soutěži 
jednotlivců, 1x ve čtyřhře mužů a 1x 

v mixu společně s Ilonou Uhlíkovou. 
Dále pak byl vicemistrem světa ve 
čtyřhře mužů společně s Jindřichem 
Panským. Jindřich Panský se stal mis-
trem Evropy ve smíšené čtyřhře spo-
lečně s Marií Hrachovou, dále pak vy-
bojoval stříbrnou medaili za 2. místo 
na mistrovství světa také ve smíšené 
čtyřhře a to opět s Marií Hrachovou. 
Výčet jejich úspěchů by mohl ješ-
tě pokračovat, ale určitě je potřeba 
ještě zmínit 2x třetí místo v soutěži 
družstev na mistrovství světa a v ne-
poslední řadě 2. místo na mistrovství 
Evropy v soutěži družstev, které vybo-
jovali společně s Josefem Dvořáčkem 
v roce 1982 v Maďarsku.

Součástí této exhibice byla i utkání 
s hráči oddílu stolního tenisu Hrušo-
vany u Brna. Proti Milanu Orlowské-
mu nastoupil Jan Havlík, coby jeden 
ze zakladatelů oddílu, s Jindřichem 
Panským pak změřil své síly Tomáš 
Kolegar starší a na závěr tohoto bloku 
se hrála ještě čtyřhra, kdy hráči Havlík 
a Kolegar nastoupili proti Orlowské-
mu s Panským. Všechny tři zápasy 
skončily dle papírových předpokladů 
vítězstvím bývalých reprezentantů, 
ale hrát proti těmto borcům byl pro 
domácí hráče velký zážitek. 

Poté následovala autogramiáda 
a  fotografování s hráči, na které na-
vázalo slavnostní předání pamětních 
medailí k 50letému výročí založení 

oddílu. Tohoto slavnostního aktu se 
účastnili bývalí i současní hráči od-
dílu stolního tenisu a medaile jim 
předával starosta obce pan Miroslav 
Rožnovský. Za zastupitelstvo obce 
Hrušovany u Brna se této akce účast-
nili také paní Marie Rožnovská a mís-
tostarosta Vladimír Lazar. 

Potom už začala vlastní exhibice, 
při které oba hráči excelovali a opět 
dokazovali své vysoké mistrovství 
a především pak smysl pro humor. Pu-
bliku ukázali, že stolní tenis se dá hrát 
nejenom stolně tenisovou pálkou, ale 
dalšími roztodivnými rekvizitami – bo-
tou, pánvičkou či paličkou na maso. 

Co říci na závěr? Sluší se poděko-
vat obci Hrušovany u Brna za morální, 
fi nanční a materiální podporu.  Dále 
chci poděkovat našim partnerům, 
především pak fi rmě EL-INSTA CZECH, 
s.r.o., Hrušovany u Brna a v neposled-
ní řadě všem divákům, kteří si tuto 
akci nenechali ujít a vytvořili velice 
krásnou atmosféru a pevně doufám, 
že si všichni zúčastnění tuto akci užili.
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ny celkových výsledků.
Přípravce letos na tréninky nepřálo počasí, a tak jsme tarta-

nové dráhy mohli využít pouze čtyřikrát. Přesto naši nejmenší 
předvedli 15. června na našem závodišti, že v budoucnosti bu-
dou patřit k těm lepším. V celkovém pořadí celoroční činnosti 
jim jen o jeden bod unikly stříbrné medaile. Odnesli si také 
pohár pro vítěze královské disciplíny, kterou je požární útok.

Během prázdnin se ještě chystáme zúčastnit soutěží jed-
notlivců, které se konají na tartanových dráhách za sportov-
ním areálem. Kategorie dorostu startuje v sobotu 13. 7., pří-
pravka a žáci pak v neděli 14. 7. 

Mimo provozování sportovních aktivit jsme také jeli na 
výlet - 1. června se na výstavišti v Brně konal v rámci výstavy 
Pyros také dětský den Záchranáři dětem. Děti měly možnost 
zhlédnout výstavu požární i armádní techniky, vyzkoušet si, 
jaké to je v autě, které se převrací na střechu, zúčastnit se nej-
různějších her a podívat se na ukázky hasičů, vojáků, policie 
i celní správy. Celý školní rok jsme zakončili 28. 6. za sportov-
ním areálem, kde jsme opekli rohlíky a špekáčky a dokonale 

se promočili při hrách s vodou.
Termíny schůzek pro příští školní rok budou zveřejněny 

na hasičské zbrojnici v druhé polovině srpna. Budeme se tě-
šit na stávající i nové členy družstev přípravky, žáků i dorostu. 
Dobrovolní hasiči v Hrušovanech u Brna pracují s dětmi 
a mládeží ve věku 3 – 18 let.

 Přípravka ve Starém Lískovci Přípravka ve Starém Lískovci

 T. J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec, Roman Ivičič

Největší akcí, kterou v uplynulých 
měsících naše jednota uspořádala, 
byl speciální šestiboj pro malé i velké 
sportovce. Konal se v rámci celoevrop-
ské kampaně zaměřené na propagaci 
sportu a tělesných aktivit. Celkově se 
zúčastnilo 44 soutěžících, kteří postup-
ně absolvovali hod medicinbalem, skok 
do dálky, shyby na kruzích, skákání přes 
švihadlo, šplh na tyči a házení míčků na 
přesnost. Nejlepší výkony se mohly za-
psat do „knihy rekordů“, kterou jsme na 
konci minulého roku založili. Z vítězství 
ve svých kategoriích se radovali Vítek 
Vrbský, Daniela Halounová s Šárkou Ze-
mánkovou, Eliáš Karban, Karolína Beníč-
ková, Adam Volec, Andrea Nebenführo-
vá, Nela Šperková, Vladimíra Volcová 
a Pavel Kadlec. Díky příznivému ohlasu 
je téměř jisté, že obdobnou akci opět 
uspořádáme. Všem, kteří se podíleli na 
organizaci jako pomocníci, zapisovatelé 
a rozhodčí, velmi děkuji.

Mladí volejbalisté, především začá-
tečníci, byli pozváni na místní turnaj, aby 
mezi sebou poměřili síly a schopnosti 
v přehazované. Po vyrovnaných bojích 
nakonec zvítězila dvojice Anežka Vyma-
zalová s Verčou Veselou.

V době, kdy na sokolovně probíhalo 
promítání letního kinematografu bra-
tří Čadíků, bylo také možné zhlédnout 

výstavu o historii naší jednoty do roku 
1938, která se skládala z dobových foto-
grafi í a úryvků zápisů z kroniky. Ti, kteří 
výstavu promeškali, nemusí být smutní, 
protože bychom chtěli připravit v rám-
ci loučení se sokolovnou ještě jednu 
výstavu, která by pojala celou historii 
naší jednoty. Pokud máte nějaké 
předměty nebo fotografi e souvi-
sející se Sokolem, prosíme o jejich 
poskytnutí alespoň k okopírování 
nebo zapůjčení.

V současnosti jednáme o mož-
nosti poskytnutí „azylu“ pro naši 
činnost v období výstavby nové 
sokolovny. Doufáme, že nalezne-
me pochopení a vstřícnost, byla 
by obrovská škoda, kdybychom 
museli kroužky omezit. 

Máme za sebou další školní rok, který 
byl z pohledu naší jednoty úspěšný, pře-
devším díky cvičitelům, trenérům a čle-
nům výboru, kteří jsou ochotní pro Sokol 
obětovat část svého volného času, a to 
bez nároku na honorář. Tímto jim děkuji 
a přeji si, aby vytrvali i nadále.

Účastníci šestiboje v sokolovněÚčastníci šestiboje v sokolovně

 Místní turnaj v přehazované Místní turnaj v přehazované
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 Fotbal v Hrušovanech
Igor Bogľarský, Jaroslav Kafka, foto: Igor Bogľarský

Slovo předsedy FK 1932: 

A přece jsme postoupili!

Uběhl další soutěžní ročník a my 
jsme ho ukončili mimořádným po-
stupem „A“ týmu do vyšší soutěže, 
do III. třídy OFS.

Tento tým po velice vydařené 
podzimní části nenavázal na jaře 
na dobré výsledky, proto došlo po 
sérii proher po vzájemné dohodě 
ke změně na trenérském postu, kdy 
Martina Lamače nahradil František 
Obořil. Chtěl bych tímto velice po-
děkovat Martinu Lamačovi za od-
vedenou práci, neloučíme se však, 
zůstává členem pomocného výboru.

Tato změna přinesla oživení, ale 
stejně se mančaft nevyhnul výky-
vům. Co jsme výsledkově očekáva-
li, nebylo splněno na celých 100 %. 
Nicméně dostali jsme nabídku z OFS 
k mimořádnému postupu, což jsme 
akceptovali. Jedno prvenství jsme 
však skutečně dosáhli, díky naší 
obraně na čele s gólmanem jsme 
byli v soutěži družstvem s nejméně 
obdrženými góly.

Směrem k novému ročníku již 
proběhlo několik změn, družstvo 
opustil gólman (Adam Bogľarský), 
který přestoupil do týmu účastníka 
krajského přeboru FC Kuřim. Přícho-
dů máme více, máme již 4 posily, 
z  toho 3 jsou z krajského přeboru. 

Muži absolvují první přípravný zá-
pas už 13. 7. 2019 od 13 hod. proti 
mužům Dolních Kounic, předzápas 
od 11 hod. odehrají družstva mužů 
FC Kuřim vs. Soběšice „A“.

Další týmy odehrály fotbalový 
ročník víceméně s očekáváním. Nej-
lépe obstálo družstvo st. přípravky, 
ale u ostatních týmů hrál roli posun 
do vyšší kategorie z důvodu věku. 
Myslím, že tedy máme před sebou 
lepší ročník 2019/2020.

Někteří hráči přestoupili do ji-
ných týmů - Nikču Dvořákovou již 
máme v SK Líšeň, Nikču Malou asi 
taky neudržíme a bude taky v ně-
kterém brněnském klubu, pravdě-
podobně ve Zbrojovce, Vojta Drápal 
nám uteče k sousedům do Vojkovic 
(snad jenom na 1 - 2 sezóny). Tam 
by měli příští sezónu působit i klu-
ci, kteří věkově přechází do dorostu, 
jelikož na dorost nemáme dostatek 
hráčů. Ale již tu další sezónu by to 
mohlo být jinak a mohli bychom mít 
kompletní družstva dětí a mládeže.

Ještě bych chtěl pochválit Maty-
áše Karbana, který byl jako brankář 
mladší přípravky vyhodnocen jako 
nejlepší brankář zimní ligy v Žabči-
cích. Blahopřeji!

A co se dělo na hřišti v červnu? 
Dne 22. 6. 2019 odehráli naši staří 
páni přátelské utkání s družstvem 
starých pánů Pouzdřan s výsledkem 
7:5, snad by z toho mohla vzniknout 
pěkná tradice, uvidíme, jak to bude 
za rok. Poslední červnovou sobotu 
29. 6. 2019 jsme odehráli vzpomín-
kové utkání – memoriál Mirka Kuděl-
ky proti jeho bývalým kolegům roz-
hodčím, jak z krajských soutěží, tak 
z OFS, kdy jak kraj, tak OFS věnovali 
rodině finanční příspěvky a my jsme 
zorganizovali dobrovolnou sbírku, 
která byla velice úspěšná. Mělo to 
jedinou chybu - hostů, včetně jejich 
diváků, bylo opět asi více než domá-
cích diváků z Hrušovan, škoda…

A co nás čeká v nejbližší době? 
Aerifikace (provzdušnění trávníku) 
proběhla první červencový týden, 
pískování proběhne, až se ochladí 

a  zaprší. Dále budeme pokračovat 
se zabezpečením zábradlí na terase 
a bude se i tam instalovat ochranná 
síť.

Závěrem bych chtěl opět podě-
kovat sponzorům (TUBOTECH, LE-
MATEC, EL-INSTA a nejmenovaný 
přispěvatel), obecnímu úřadu v čele 
s panem starostou, trenérům, rodi-
čům a všem, kteří jakýmkoliv způso-
bem pomohli a pomáhají s chodem 
klubu. Přeji všem hezké prázdniny, 
užijte si dovolené a na viděnou na 
fotbale a dalších akcích na stadionu 
nebo ve Sportbaru!

Starší žáci

Sdružené družstvo starších žáků 
nastupovalo v posledním ročníku 
společně s hráči ze Žabčic. Z cel-
kových 20 zápasů se nám podařilo 
uhrát 7 bodů - 2 vítězství (Měnín 2:1 
a Zbraslav 4:2) a jedna remíza (Zbra-
slav 3:3) a obsadili jsme předposled-
ní místo. V zimní přípravě jsme ob-
sadili na domácím turnaji 4. místo. 
Na podzim se o tým staral pan Kafka 
a od zimní přípravy jej převzal pan 
Bína. Děkujeme všem hráčům.

Mladší žáci 

Sdružené družstvo mladších 
žáků hrálo společně s hráči ze Žab-
čic. Z  celkových 22 zápasů se nám 
podařilo uhrát 10 bodů - 3 vítězství 
a 1  remíza a obsadili jsme poslední 
místo. O tým se společně se žabčic-
kým trenérem staral pan Nentvich. 
Děkujeme všem hráčům.

Starší přípravka

Před začátkem jarní sezóny jsme 
se zúčastnili Zímní ligy v Žabčicích, 
kde jsme především sbírali zkuše-
nosti. V jarní části byl na mužstvu 
vidět značný hráčský pokrok, což 
znamenalo konečné 7. místo z 10 
týmů s celkovou bilancí 5 výher a 13 
porážek. Nejlepším střelcem týmu 
byl Daniel Dvořák: 43 gólů. Hráčský 
kádr tvořili: Jonáš Povolný, Filip Vas-
zily, Nikola Malá, Patrik Ludin, Maty-
áš Studený, Daniel Dvořák, Sebasti- Nejlepší gólman zimní ligy Nejlepší gólman zimní ligy
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án Kvarda, Štěpán Šifel, Jakub Bína, 
Jakub Motyka, Ondřej Hradský, On-
dřej Glomb, Jan Konštacký, Samuel 
Bodó, Max Baráth. Trénovali je To-
máš Ludin a Michal Povolný. Děkuji 
za celou sezónu hráčům, rodičům 
a všem, kteří jakkoli pomohli. 

Mini přípravka

Oddíl mini přípravky jsem pře-
vzal na podzim loňského roku. 
V zimním období jsme chodili každý 
týden do sportovní haly, ale od jara 
už jsme každou středu a pátek na 
hřišti.  Máme asi 20 hráčů a hráček 
od 2 do 6 let. Naším úkolem není 
jenom naučit hrát fotbal, ale vypěs-
tovat u dětí lásku ke sportu obecně. 
Každé je jiné a má své slabé i silné 

stránky, které se snažíme rozvíjet 
pomocí různých her, překážek a do-
vednostních cvičení. Některé děti to 
baví hodinu, některé 20 minut. I to je 
v pořádku. U těch nejmenších je nut-
ná přítomnost známé osoby (rodič, 
sourozenec, kamarád,…) a  u  těch 
starších zase velká dávka trpělivosti 
a nadhledu.

Naše skupinka má za sebou první 
rok. Ti nejšikovnější a vlastně i někteří 
nejstarší odchází do mladší přípravky, 
kde již mohou nastupovat do soutěž-
ních zápasů. Na mne a moje pomoc-
níky čeká v dalším roce úkol připravit 
tým, který by mohl od podzimu 2020 
začít hrávat soutěže. Úkol to nebude 
jednoduchý. Zkusíme využít i někte-
rý z připravovaných turnajů, přátel-

ských utkání nebo navštívit ukázkový 
trénink profesionálního trenéra. Vše 
samozřejmě dle zájmu dětí a rodi-
čů. Dále se snažíme oslovovat nové 
zájemce převážně z místních školek, 
ale i z okolních vesnic. Rád bych, aby 
se vědělo, že je zde připravený vý-
borný sportovní stadion, spousta po-
můcek a hlavně trenéři a pomocníci, 
kteří mají chuť něco malým hráčům 
a hráčkám předat. Chci tak poděko-
vat všem rodičům, kteří mi celý rok 
vypomáhali. Bez nich by to nemohlo 
fungovat! Děkuji především rodině 
Beníčkové a paní Hudcové.

Nová sezona začne s novým škol-
ním rokem a rádi přivítáme nové 
hráčky, hráče nebo i nové pomocní-
ky do všech věkových kategorií.

 ZŠ Hrušovany u Brna
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Školní rok jsme ukončili v pátek 14. 6. Žáci převzali z rukou svých učitelů vysvědčení a radostně přivítali delší prázdniny. 
Stavbaři musí včas dokončit přístavbu, abychom v pondělí 2. září mohli všichni vkročit do nové budovy. Už se těšíme.

  Všem našim příznivcům děkujeme za podporu a přejeme krásnou dovolenou.

Škola v přírodě v RS Prudká
 Michal Řihánek

Zde jsou ukázky slohových prací žáků třídy V. B na téma 
„Zážitek ze školy v přírodě“.   

Na škole v přírodě se mi asi nejvíce líbilo, když jsme bo-
jovali proti Horixovi, kterého podplatil Julius Caesar. Dostali 
jsme dřevěné placky, na kterých byly napsané různé kmeny 
s vojsky, se kterými jsme mohli jakkoli pohybovat po mapě 
bojiště. Mohli jsme i zaútočit na Caesarova vojska, která ří-
dil Horix, mohli jsme jeho vojska zabít, jen když naše vojska 
byla silnější. Když měl Caesar silnější vojska jak my, tak porazil 
naše vojska. Málem nám zabil všechna vojska a my jemu. Pak 
mu došlo, že to nezvládne, a tak začal utíkat, ale my jsme byli 
rychlejší a chytili jsme ho. Vzdal se, a tak jsme vyhráli. Moc se 
mi tam líbilo.

V. V.
 Blížil se den bitvy nad Gergorií a my jsme se potřebovali 

nějak vyzbrojit. Horix a ostatní náčelnice nám řekli, že někteří 
bohové nám mohou pomoci. Ale nebylo to zadarmo. Každý 
bůh něco chtěl a také dával. Některý bůh chtěl studnu, jiný 
herbář, např. Epona chtěla báseň atd. Naše skupina jménem 
Durix stavěla studnu, hrobku a také sochu. Vypracovávali také 
herbář, stopy a obrázky zvířat a též básničku pro Eponu. Už 
si nepamatuji jména všech bohů, ale to už se nedá nic dělat. 
Naše skupina měla nejhlubší studnu, proto jsme za ni vyhráli 

první místo. Také herbář byl u nás nejvíce vyzdobený, 
vyhráli jsme opět první místo. I ostatní se snažili, napří-
klad Marvix nebo Fixy něco vyhráli. Všichni tedy získali 
přízeň aspoň jednoho boha. Bitvu jsme vyhráli s pomo-
cí právě těchto bohů.

D. N.
Ve středu večer nám náčelnice Proxix řekla, že půjde-

me na stezku odvahy. Nejdřív šli třeťáci, potom čtvrťáci 
a nakonec páťáci. Kolem deváté hodiny nás Proxix za-
vedla do jídelny, kde nám náčelník Horix vysvětlil pra-
vidla stezky. S baterkami jsme vyrazili na cestu. Když 
nás Proxix odvedla na místo, kde jsme měli hledat čís-
la, počkala na rozcestí, až se vrátíme. Hledali jsme, ale 
všechna čísla jsme nenašli. Pak jsme se vrátili za Proxix. 
Ta nás doprovodila zpátky na pokoje. Tam jsme se ospr-
chovali, vyčistili si zuby a šli spát.

E. T.
Když jsme přijeli na školu v přírodě, paní učitelka Kiki 

nám ukázala pokoj. Ten pokoj byl dvojitý! Z chodby se 
šlo do velké místnosti a z ní do malé. Ve dvou pokojích 
bylo celkem devět postelí. Všechno bylo super až na 
pár drobnůstek: byla to okna! Všechna okna byla děsi-
vá, ale nejhorší bylo to, které bylo nad Emčinou postelí. 
Bylo prosklené čtverečky z matného skla. Ale uprostřed 
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okna bylo starodávné okno, které bylo natřené bílou bar-
vou. Všechny holky z našeho pokoje se ho bály, tak jsme 
ho nazvaly SMRTELNÉ OKNO. Po večerech jsme si vyprávě-
ly strašidelné historky. Holky u jedné z historek začaly na-
hlas pištět, všechny jsme se lekly a začaly pištět taky. Když 
se holky z druhého pokoje vzpamatovaly, zeptaly se: „Proč 
pištíte?“ „Za oknem byla ruka,“ řekly jsme vyděšeným hla-
sem. Mezitím přišla paní učitelka a řekla: „Kdo tady pištěl?“ 
Anička odpověděla: „Abych to řekla narovinu, tak všich-
ni.“ Paní učitelka pokračovala: „Takže všichni bez výjimek 
dostáváte první napomenutí ze tří, zbývají Vám ještě dvě 
a po třech napomenutích jedete okamžitě všichni domů.“ 
Děsivé historky musely skončit a tím musela skončit i naše 
smrtelná představa o ruce.

A. N. a K. B.

 Ve dnech 23. až 26. dubna jsme byli na škole v příro-
dě v Prudké u Tišnova. Po příjezdu nás ubytovali v chat-
kách. Druhý den jsme měli chvíli čas. Někdo si hrál hry 
nebo něco jedl. Chatky byly u lesa, kde bylo hodně mra-
venců. Někteří cestovali sem a tam, a protože měli hlad, 
chtěli něco sladkého, a tak se dostali malým otvorem 
do naší chatky. Mravenci byli zvědaví, lezli po zemi, po 
stole. Všude hledali nějaké drobečky nebo kapku vyli-
té sladké šťávy. Mně se líbilo, jak pochodovali jeden za 
druhým, jakoby je vedl nějaký generál. Ale nebyl jsem 
sám, co je sledoval. Po podlaze lezl malý pavouček, 
který je tajně sledoval a dělal si na nějakého mravence 
chuť. Naštěstí jich bylo hodně a pavouk se raději stáhl 
do ústraní.

T. Š.

Závěr školního roku ve 2.A a 2.B
Jitka Coufalová

 Po rekreaci na škole v přírodě jsme se vrhli plnou 
parou vpřed do učení, vždyť přístavba školy roste 
bleskurychle před očima a dřívější konec školního roku 
se blíží. Přesto jsme si psaní závěrečných testů zpestřili 
účastí na ne málo zajímavých programech. Viděli jsme 
krásné literárně-dramatické představení Bertík a Čmu-
chadlo, užili si výukového programu Dravci a jeden celý 
den jsme strávili s místními hasiči. Velmi mile nás pře-
kvapilo, že tři žáci ze 2.A byli oceněni ve výtvarné sou-
těži Požární ochrana očima dětí.

 
Den dětí jsme neopomněli, probíhal v indiánském 

duchu. Nejdříve byli všichni žáci 2.A a 2.B rozděleni do 
indiánských kmenů podle značky na čele. V těchto sku-
pinkách si nabarvili a potiskli trička, luštili zprávy psané 
indiánským písmem, strefovali se do „bizona“, plížili se do 
bělošského tábora nebo lovili „skalpy“ a trénovali indián-
ský běh. Závěr dopoledne jsme věnovali vzpomínkám na 
školu v přírodě s promítáním fotografi í, vymysleli jsme si 
indiánská jména a rozloučili se indiánským pozdravem. 
A kdo chce, může si přijít s Rychlou veverkou a Bystrým 
mozkem zazpívat „Mudžemuke-sinavjá-vjon“ – píseň 
vděčnosti za nové mokasíny.

Konec roku v 1.A
Markéta Dvořáková

První školní rok jsme s dětmi ukončili výletem do 
ZOO Hodonín a pásmem písniček jsme potěšili všechny 
lidičky ve Ville Martě.

Školní družina I. oddělení
Jana Houserová, hlavní vychovatelka

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 čerpáme pro školní dru-
žinu fi nanční prostředky z Operačního programu OPVV 
– Šablony II. Název projektu je Podpora vzdělávání for-
mou zjednodušeného projektu v ZŠ – Šablony II. Z tohoto 
projektu budeme čerpat fi nanční prostředky pro dva čte-
nářské kluby, které budou moct navštěvovat účastníci ŠD 
v době mimo hlavní činnost ŠD.

Hlavním cílem činnosti těchto klubů je rozvoj a pod-
pora čtenářské gramotnosti. Do čtenářských klubů budou 
zapojeni také žáci ohrožení školním neúspěchem. Veškerá 
činnost i vykazování práce klubů bude probíhat v souladu 
s pravidly projektu. Finanční prostředky budou využity na 
personální podporu a materiální vybavení.

Cílem klubu je naučit děti lépe ovládnout čtenářské 
techniky, ukázat, že četba knih může být velké dobrodruž-
ství, že si ji mohou užít a odnést si z ní pozitivní zážitek, ale 
také poučení. Zábavnou formou chceme děti seznamovat 
s novými knihami, zdůraznit důležitost čtení pro rozvoj 
představivosti, dalšího zpracovávání a třídění informací 
a myšlenek.

 Zdravověda s hasiči Zdravověda s hasiči
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Rallye ŠD (10. 5. 2019)
Kristýna Jandíková

V pátek 10. 5. bylo v naší družině opět rušno. 
Ze všech stran se ozývalo burácení motorů místy 
doprovázené nadšeným potleskem či dokonce 
výskotem. Právě totiž probíhal další ročník sou-
těže Rallye ŠD, soutěže pro majitele čtyřkolých 
miláčků na dálkové ovládání.

Do letošního ročníku se přihlásilo 12 silných 
závodníků, přičemž každý z nich disponoval 
zcela jiným vozidlem, co do velikosti i vzhledu. 
A tak se na startu sešly nejrůznější druhy autíček 
na dálkové ovládání – malá, velká, tlustá, tenká, 
„vytuněná“ i „vystajlovaná“, a dokonce i jeden 
obrněnec, u něhož se dalo jen těžko říct, zda se 
jedná o nejnovější typ tanku či o létající talíř.

Celkem nás čekaly tři disciplíny – rychlo-
závod, slalom a autíčková přehlídka. I když se 
mohlo zdát, že majitelé určitého typu aut mají 
soutěž předem vyhranou, opak byl pravdou. 
Rychlá auta sice v první disciplíně s přehledem 
převálcovala jejich pomalejší kolegy, ti však 
mohli zazářit v dalších dvou disciplínách.

V rámci zrychlení celé soutěže jsme letos 
přistoupili k novému způsobu hodnocení. Celé 
bodování bylo svěřeno do rukou poroty, jejíž členové fun-
govali hlavně jako zapisovatelé, neboť alespoň v prvních 
dvou disciplínách šlo hlavně o čas, přičemž rozdělení bodů 
bylo v tomto případě jasné – od 12 bodů pro nejlepší čas 
až po 1 bod pro nejpomalejšího závodníka. Výjimkou však 
byla poslední disciplína autíčková přehlídka, v níž hráli po-
rotci zásadní roli. Jejich úkolem bylo bedlivě sledovat jed-
notlivé jízdy a známkou 1 – 10 ohodnotit originalitu kous-
ků, které závodníci se svými miláčky předvedli.

Všechny jízdy byly značně napínavé a publikum při-
váděly takřka k šílenství. Nejnapínavějšími případy byly 
jízdy zbloudilých autíček, která v nestřeženém okamžiku 
vyjela mimo vyznačenou dráhu a razila si svou vlastní ces-

 Žáci v indiánských tričkách Žáci v indiánských tričkách

 MŠ Hrušovany u Brna: Střípky z naší školičky
Adéla Karešová, foto: Adéla Karešová

Ve všech třech budovách se stá-
le něco děje. Začátek května byl ve 
znamení příprav na Svátek matek. 
Děti vyráběly přáníčka a nacvičovaly 
program na besídku. Připravené vy-
stoupení předvedly také na návště-
vě v Klubu seniorů a v Betánii. Po 
úspěšné akci následovala pro děti 
velmi zajímavá canisterapie, při kte-
ré si mohly pohrát s pejskem a vy-
zkoušet si jeho ošetřování.

Z kulturních akcí posledních mě-

síců byly děti nadšené. Jako první 
nás čekala cesta autobusem do br-
něnského Divadla Bolka Polívky na 
představení Čtyřlístek. Další před-
stavení se konalo ve školce. Přijelo 
brněnské divadlo Špilberk s pohád-
kou Maxipes Fík. Znovu nás navštívil 
pan Jiří Bouda se svým Bubínková-
ním, při kterém si děti užily dovádě-
ní na různé hudební nástroje. Také 
se něco dozvěděly o tom, jak někte-
ré nástroje vznikly a který byl úplně 

tu. Diváci se snažili navigovat řidiče, někteří si téměř 
rvali vlasy, skákali, pištěli, ale nic naplat. Řídit tako-
vé umíněné auto je záležitost nadmíru složitá. Nic-
méně, musíme říct, že i s takovou překážkou si naši 
závodníci poradili a nakonec všichni zdárně dojeli 
do cíle.

   Po dlouhé a napínavé show došlo konečně na 
lámání chleba. Po náročném sečtení všech bodů 
vynesla porota verdikt. Třetí příčku obsadil Matyáš 
Mencl, na druhé pozici se umístil Oliver M. a zlatou 
medaili vybojoval Štěpán Šifel. Gratulace jsou jistě 
na místě a pokud závodníci neusnou na vavřínech, 
jistě zazáří i příští rok. 

Canisterapie ve školceCanisterapie ve školce
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 Kalendář akcí červenec – září 2019
Rubriku připravuje: Karin Blahofská

Ze života obce / kulturaZe života obce / kultura

první. Starší děti se vydaly pěšky na 
exkurzi do knihovny v Židlochovi-
cích. Mladším dětem přijela s  pro-
gramem a ukázkami knížek paní 
knihovnice do školky. Velkým pro-
žitkem byla akce „Cesta do pravěku“ 
s přednáškou a ukázkami nástrojů 
a  her, které  v té době mohly děti 
hrát. S blížícím se koncem školního 
roku nastaly radostné zážitky jako 
spaní ve školce, rozloučení s před-
školáky a zahradní slavnost.

 
Zaměstnanci mateřské školy dě-

kují všem rodičům, spoluobčanům 
a  sponzorům, kteří nám  po celý 
školní rok pomáhali. Děkujeme také 
obecnímu úřadu a společenským or-
ganizacím.   

 
Všem dětem, rodičům i občanům 

přejeme pěkné léto plné pohody 
a krásných zážitků. Bubínkování s Jiřím BoudouBubínkování s Jiřím Boudou

červenec
21. 7. - 3. 8. 2019 - Dětský tábor Mišlenka

srpen
12. 8. -16. 8. 2019 - Příměstský tábor - Táborníci
23. 8. - 25. 8. 2019 - Tradiční hody
30. 8. - 31. 8. 2019 - Letní rybářská noc - Klub rybářů

září

1. 9. 2019 - Rozloučení s prázdninami - Klub rybářů
2. 9. 2019 - Den otevřených dveří na základní škole
28. 9. 2019 – Hrušovanské okruhy 

 3. ročník jízdy na babettách
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Kultura
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HRUŠOVANSKÝ ZPRAVODAJ – Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází dvouměsíčně. Vydává obec Hrušovany u Brna, vychází 15. čer-
vence 2019. Evidenční číslo MK ČR E 10090. Šéfredaktorka Eva Kadlecová. Redakční rada: Kateřina Buršíková, Hana Halounová, Roman Ivičič, Markéta 
Malá, Helena Marková, Lenka Šotnarová, Josef Valoušek, Michaela Žáková. Jazyková a stylistická korektura: Helena Marková a Lenka Šotnarová. Na 
zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo zaslané materiály jazykově a stylisticky upravovat. Uzávěrka příštího 
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

 Exhibice ve stolním tenisu (foto Roman Ivičič) Exhibice ve stolním tenisu (foto Roman Ivičič)

Železní muži Hrušovan (foto Vlasta Kadlecová)Železní muži Hrušovan (foto Vlasta Kadlecová)

Kinematograf Bratří Čadíků na sokolovně (foto Roman Ivičič)Kinematograf Bratří Čadíků na sokolovně (foto Roman Ivičič)

Táborníci v Permoniu v Oslavanech (foto Petr Tesař)Táborníci v Permoniu v Oslavanech (foto Petr Tesař)

Šestiboj na sokolovně (foto Roman Ivičič)Šestiboj na sokolovně (foto Roman Ivičič)

Železné ženy Hrušovan (foto Vlasta Kadlecová)Železné ženy Hrušovan (foto Vlasta Kadlecová)

Babské hody (foto Josef Valoušek)Babské hody (foto Josef Valoušek)

Oprava ulice Palackého byla zahájena (foto Pavel Kadlec)Oprava ulice Palackého byla zahájena (foto Pavel Kadlec)


